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Nacių apiplėštų žmonių 
pokarinis šelpimas Ameri
kos valdžiai vienas svar
biausių klausimų. Tuo tik
slu tapo suorganizuota 
Office of Foreign Relief 
and Rehabilitation (trum
pai OFRRA), kuriam pir
mininkauja buvęs New 
Yorko gubernatorius Leh- 
manas. Graikai jau įteikė 
savo planus. Juose lietuvis 
gali patirti, kas ir Lietu
vai po karo bus reikalin
ga. Planus sudarė tam tik
ras graikų suorganizuotas 
prielankių amerikonų Co- 
Ordinating komitetas. Pla
nai numato šitokią pokari
nę Graikiją: gyventojų 
skaičius bus žymiai suma
žėjęs; tie gyventojai bus 
nuo badavimo ir maisto 
stokos nusilpę, be energi
jos, be noro dirbti ar kur
ti. Jie bus veik basi ir ap
driskę. Tokiu būdu, pir- 
mon galvon, tuoj po karo 
manoma Graikijon siųsti 
tam tikrą tonų kiekį viso
kio stiprinamo maisto, a- 
pavo, audeklų, drapanų ir 
užsiklojimo. Be to, bus 
siunčiama sėklų ir gyvulių 
atgaivinti nacių sugriautą 
žemės ūkį.

Nėra abejojimo, Lietu
vos gyventojų būklė bus ta posėdžiavimu ir konfe- 
panaši graikų numatomai. 
Amerikos lietuvių organi
zacijos, (kaip teko girdė
ti) su Lehmanu kalbėjosi 
pokarinio Lietuvos šelpi
mo reikalu. Bet Lietuvos 
šelpimo klausimas užkliū
va politinio: jei Maskva 
atsisakys pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę, A- 
merikos ir Amerikos lietu
vių pašalpos ranka Lietu
vos žmonių nepasieks. Čia 
visas “holdup”.

I »
Sikorskio Valdžia Atsisako Nuo Tyri- 

nejim Nužudytųjų Lenkų Karių

Maskva Kalba Apie Naują V aidžią
Londonas, bal. 29 —Len

kų valdžia ištremime, ga
vus Anglijos ir Amerikos 
viršininkų užtikrinimą, 
kad jokis rubežių klausi
mas, karui einant, nebus 
pripažintas, sutiko atsisa
kyti nuo reikalavimo pa
daryti bešališką tyrinėji
mą nužudytų lenkų karių 
arti Smolensko, Katyn 
miške. Tokiu būdu paliko 
Jung. Valstybėms ir Bri
tanijai laisvas rankas tar
tis su Maskva dėl atstaty
mo normalių santykių tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun- 

’ gos.
Nuo pirmadienio, bal. 26 

d., kaip tik sužinojo, kad 
Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Molotovas įtei
kė lenkų atstovui Mas
kvos notą, kurioj pareiš
kiama santykių nutrauki
mas, Lenkijos valdžia iš
tremime buvo labai užim-

rencijomis su Anglijos 
premieru Churchill ir už
sienių reikalų ministeriu 
Anthony Eden.

Kas kaltas dėl tų nesu
sipratimų dabar sunku yra 
spręsti, nes karo laikas. 
Bet galima tik tiek paša- 

I

Amerikos Lietu 
vių Archyvas

I

Marija! Marija!
Tu stovi prieš mano akis. 
Laikydama rankoj leliją.
Po kojų delčios mėnesis. 
Tu stovi, Marija .tyliai.
O dūšia kalbi taip giliai: 
Prabilk prakalbėk tėvų žemei. 
Kurią pasmerkimo buitis
Į prapultį tremia.
Marija! Marija!
Tavasis akių žvilgesys
Pražydina sieloj leliją
Ir skleidžia skaisčiausias mintis 
Lai šviečia. Marija, meiliai 
Man Tavo akių spinduliai: 
Lai giedrina gimtąją žemę. 
Kurią žabaloji naktis 
Aklybėmis temia.
Marija! Marija!
Kai Dvasiškos Rožės kvapstis 
Paliečia dvelkimais leliją. 
Klusniausia negirdi ausis; 
Vienok, o Marija, švelniai 
Dalinas omens slėpiniai;
Taip mūsų nualinta žemė 
Iš Tavo gausybės te vis 
Išganymą semia.

M. Gustaitis.

Lenkai Smogia Klastingą Smūgį, 
Sako Sovietai

kyti, kad Lenkijos val
džios reikalavimas pada
ryti tyrinėjimą nužudytų 
lenkų karių buvo degtu
kas santykių nutraukimui. 
Tą degtuką pakišo Vokie
tijos nacių propagandos 
biuras. Naciai dėl tų nesu
sipratimų turi nemažai 
džiaugsmo, bet neilgam. 
Sąjungininkai buvo iki 
šiol vieningi, jie pasiliks ir 
iki karo pabaigos vieningi. 
Po karo Sąjungininkai ga
lės visus ginčytinus klau
simus iškelti taikos kon
ferencijoje ir juos patenki
nančiai išspręsti. Todėl A- 
merika ir Anglija pataria 
rubežiu sprendimo klausi
mą palikti po karo, kada 
Ašis bus sutriuškinta. Da
bar svarbiausia visų są- New .York, bal. 29—John Įriams, tai nuo penktadie- 
jungininkų užduotis jung- L kasyklų darbi. nio vidunakčio nebus ka.

ninku unijos prezidentas, sama nei viena anglis.
Dabar priklauso nuo Pre

zidento Roosevelto, kaip 
jis išspręs kasyklų savi
ninkų ir angliakasių gin
čą.

Amerika-Anglija Bando Sutaikinti 
Lenkus Su Sovietais

Nedarbas Anglies Kasyklose
. . . . v -i .. • rwew otk, oai. Zi?—jonnjungininkų užduotis jung- L Lewis kasR1 darbi. 
ti visas jėgas bendram unijos preZidentas>
tikslui - laimėti pergalę. kad nesudarius

Alijantai Suardė Japonų 
Radio Stotį

prieš Vokietiją. Sovietų 
vyriausybė sutiko leisti 
Rusijoje lenkams sudary
ti savo kariuomenę. Lenki
jos ištremime vyriausybės 
premieras Sikorski, žie
mos metu, 1941 metai, bu
vo nuvykęs į Rusiją apžiū
rėti Lenkų sudarytos ka
riuomenės. Dėl neaiškių ir 
nežinomų priežasčių Len- 

nužudęikų kariuomenės iš Rusijos 
buvo išsiųstos į Vidurinius 
Rytus.

Naciai skelbia, kad neto
li Smolensko jie rado ka
pus, kur esą užkasti Len
kijos kariai; juos esą nu
žudę Sovietai. Sovietų vy
riausybė sako, kad naciai 
juos nužudė ir dabar kalti
na rusus. Vokiečiai sako, 
kad jie rado tūkstančius 
nužudytų Lenkijos karių 
lavonus. Tas nužudymas

ištremime

kad Len- 
su vokie-

Maskva, bal. 29 — Sovie
tų vyriausybė paskelbė, 
kad ji nutraukia diploma
tinius santykius su Lenki
jos vyriausybe 
Londone.

Sovietai sako, 
kai sutartinai
čiais reikalauja Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus 
ištirti nacių kaltinimus 
būk raudonieji 
tūkstančius Lenkijos kari
ninkų prie Smolensko.

I Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Molotov įdavė 
lenkų ministrui Tadeusz 
Romer notą apie santy
kių nutraukimą. Sovietų 
nota sako: “Faktas, kad 
Sovietų unijai priešingas 
sąjūdis prasideda tuo pa
čiu laiku Vokiečių ir Len
kų spaudoje, ir vedamas 
tomis pačiomis linijomis, 
nepalieka jokios abejonės, įvykęs prieš du metu. So- 
kad tarp sąjungininkų 
priešų, Hitlerio ir Lenkų 
vyriausybės yra susineši- 
mai ir sutarimas varyti 
tokią priešingą kampani
ją. Lenkų vyriausybė, no
rėdama įtikti Hitlerio tiro- dyta: dabar vokiečiai, at

kasę kapus, kaltina rusus.
Tautinis Katalikų Gero

vės Centras, Amerikoje, 
atspausdintame lapelyje, 
sako, kad apie du milijo
nus lenkų Sovietai išvežė 
iš Lenkijos į Rusijos pro
vincijas, ir kad siunčiamą 
pagalbą tiems lenkams iš 
Amerikos buvo Sovietų 
vyriausybės konfiskuota.

Anglijos ir Amerikos vy
riausybės deda pastangas, 
kad santykiai tarp Lenkų 
ir Sovietų būtų atnaujinti.

kad nesudarius 
naujo sutarimo darbinin- į 
kų su darbdaviais, 450,000 
minkštųjų anglių kasyklų 
darbininkai sustos dirbę 
---- penktadienio vidur- 

an-
Iš Australijos praneša, nuQ ktadlenlo vl, 

nakčio. Taipgi' kietų jų 
glių darbininkai, 80,000, 
žada sustoti dirbę, nes nė
ra padarytos naujos su
tarties su kompanija.

Darbininkai reikalauja 
didesnio atlyginimo.

Šitas darbo sulaikymas 
(nevadinamas streiku, bet 

Afrikoje negauna naujų neturėjimu sutarties su 
kareivių bei užtektinai 
ginklų.

Yra manoma, kad kovos 
Afrikoje eina prie užbai
gos. Ašies karo jėgos bus 
ištrenktos iš Tunisijos.

♦ __________________________

vojingai sužalojo japonų 
laivą 4,000-tonų ir suardė | 
radio stotį Gasmatoj, New 
Britain saloj.

I

Naciai Reikalauja 220,000
Prancūzų Priverstiniems 

Darbams

vietai sako, kad jiems pa
sitraukiant nuo Smolens
ko, kada Hitlerio armija 
artinosi, daug rusų ir len
kų buvo paimta j vokiečių 
nelaisvę ir vokiečių nužu-

Londonas, bal. 29 — Iš
rodo, kad Afrikos kovos 
eina prie galo. Visuose 
frontuose naciai ir italai 
stumiami atgal.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenės 
IrnOrlinM o 1 r* r» •

Berne. Šveicarija, bal. 29 
— Vokietijos nacių valdžia 
vėl pareikalavo iš Prancū
zijos 220.000 darbininkų 
priverstiniems darbams 
Vokietijoje.

Visi, kuriems Amerikos kasdien slenka artyn Tu- 
lietuvių istorija rūpi, be nis miesto.
abejojimo, pasveikins Ka- Iš karo fronto praneša- 
talikų Federacijos gražią 
iniciatyvą sukurti kunigo 
Miluko vardu muziejų, ku
rio pagrindą sudarytų to 
veiklaus kunigo - istoriko! 
palikta kultūrinė medžią- j 
ga. Kada Susivienymas į 
Lietuvių Amerikoje buvo 
katalikų lietuvių rankose, 
kunigas Žilius prie jo įstei
gė istorinį knygyną, kuris, 
auklėjamas ir palaikomas, 
šiandien būtų tapęs Ame
rikos lietuvių archyvu. De
ja, tas pradėtas darbas Ii-! 
ko nutrauktas. Muziejaus 
iniciatoriai, be abejojimo, 
susidurs su vietos ir žmo
gaus - vedėjo klausimu. 
Kartą Marianapolio kole
gija buvo siūloma, kaipo 
Amerikos lietuvių archy
vui tinkamiausia vieta. Ki
ta vieta būtų' Draugo’ re
dakcija, kur išeina vienin
telis lietuvių katalikų dien
raštis pasaulyje, ir kur re-

ma, kad vokiečiai tiek nu
varginti, jog nebegali at
laikyti puolimų. Aišku, 
kad Hitlerio kariuomenės

daktoriams toks archyvas 
būtų brangus informacinis 
šaltinis. Kitais žodžiais 
tariant, Kunigo Miluko 
muziejui vietą ir vedėją 
privalėtų rasti Tėvai Mari
jonai, kurie ir taip jau 
daug darbų dirba.

Lenkai Dirba

I i
darbdaviais.

John L. Lewis pareiškė: 
(“Kasyklų darbininkai ne
įgali eiti į kompanijų nuo
savybes, kada nėra jokios 
sutarties”.

Karo Darbo 
kalauja, kad 
unijos vadai 
kompanijomis sutarčių su- virš 1000 lėktuvų. Sąjun- 
darymui. Tačiau John L. gininkai nuskandino 34 A- 
Lewis nesiskaito su KDT šies laivus, skaudžiai su- 
(WLB). Anglių stoka su- žalojo 53 laivus [r lengviau 
laikytų karo gamybą. To
dėl dabar visas nesusipra- 

valdomus kalnus Tunisi- j timų reikalas turi būti tuo- 
joj. Tie kalnai yra Ašies jau išspręstas, kad nepa- 
tvirtovės, kurios apsaugo 
Tunis ir Bizerte.

Amerikiečiai vėl užėmė 
3 kalnus šiaurės Tunisijoj, 
ir beliko tik 25 mylios iki 
Bizerte. Britai taip pat žy
giuoja pirmyn link Tunis, 
o prancūzai daro pažangą Taryba) anglies industri- 
Pont du Fahs sekcijoj.

Amerikiečiai Laimėjo 3 Auk 
štamas Šiaurės Tunisijoj

I

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, bal. 29 — Ali
jantų armijos užima viena 
po kito užsilikusius Ašies

Nacių Nuostoliai Afrikoje
l

taryba rei-
darbininkų 
tartųsi su je neteko 66,000 kareivių ir

, kad nepa
kenktų karo gamybai.

61,000 Mainierių Metė 
Darbę

šiaurės Afrikos, bal. 29.
— Nuo sausio 1 d. iki ba
landžio 15 d. naciai Afriko-

sužalojo dar 55 laivus. 
Taipgi sunaikino ir daug 
kitų ašies kariniu pabūk
lų.

VVashington, D. C., bal.
29 — WLB (Karo Darbo

i

Sunaikino 40 Nacių 
Lėktuvų

».^^M*** * ♦ ♦

TKŠį M AK£ 
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t\l P*Y D*Y

BOND DAY

i New Yorke įvyko viena
dienė lenkų sušaukta a-

, merikonų ir lenkų profeso
rių - žinovų konferencija, 
tikslu pasitarti apie Len
kijos maitinimą po karo. 
Pasikeista mintimis, ku

lnais būdais ir kuriuo mai- rių susimušimas. Dvylika rių metė darbą Pennsylva 
stu būtų galima Lenkijos 
gyventojams kuogreičiau- 
siai suteikti reikiamą svei
katą atkiusti, kaip kultū
ringa ir gaji tauta. Po 
konferencijos, Lenkų kon
sulas dalyvius pavaišino 
arbata. Konferenciją ruo
šė Lenkų Meno ir Mokslo 
Institutas.

nijai, smogia klastingą 
smūgį Sovietų Sąjungai. 
Sovietų valdžia žino, jog 
šita priešinga kampanija 
prieš Sovietų Sąjungą yra 
Lenkų vyriausybės pradė
ta tuo tikslu, kad galėtų 
padaryti spaudimą Sovie
tų vyriausybei ir išveržti 
iš jos, teritorijines konce
sijas su skriauda sovietų 
Ukrainai, sovietų Baltgu- 
dijai ir sovietų Lietuvai. 
Visos šios aplinkybės pri
verčia Sovietų vyriausybę

į pripažinti, kad dabartinė Yra manoma, kad Sovietų 
Lenkijos vyriausybė, pa- Sąjunga nesutiks atsteigti 
slydusi į sutarimo kelią su santykių su dabartine Len- 
Hitlerio vyriausybe, tik- kijos vyriausybe. Sovietai 
rai yra nutraukusi sąjun
ginius santykius su S.S.- 
S.R. ir pasirinko priešingą 
kryptį prieš Sovietų Są
jungą”.

Sovietų - Lenkijos sutar
tis buvo padaryta, kada 
vokiečiai paskelbė karą 
Sovietams, liepos 30 d. 
1941 m. Londone. Abi vy
riausybės sutiko viena ki
tai duoti pagalbą kovai

I

IšLondonas, bal. 29 — 
Maskvos praneša, kad rau
donoji armija sunaikino 40 
nacių lėktuvų Kuban irJOS krizę spręsti pervede Done\so srit^e.

Prezidentui Rooseveltui, __________ J

Darbininkų Radio Programa
- v . pareikšdama,, kad John L.

UzmUŠtd 12 Žmonių Berlyne Lewis, angliakasių unijos 
---------- prezidentas, nesiskaito su

Berne, Šveicarija, bal. 29 tarybos įsakymu.
— Laike dviejų dienų Ber- Associated Press prane- 
lyne įvyko antras gatveka- ša, kad apie 32,000 mainie-

žmonių užmušta ir daug nijoj, 16.000 Alabamoj, 
sužeista. Sakoma, kad tai 7,000 Kentucky ir 6,000 
paseka moterų mobilizaci- West Virginijoj. Apie 130 
jos Vokietijos industrijai, kasyklų uždaryta dėl to

Abiejų nelaimių gatve- neautorizuoto streiko, 
karius operavo 18 metų I John L. Lewis pareiškė, 
amžiaus mergaitės, kurios kad jeigu nebus pasirašy- 
po trijų savaičių pasilavi- ta sutartis, išpildanti rei- 
nimo, buvo pastatytos ope- kalavimą pakelti po $2.00 
ruoti gatvekarius. 'mokesnio į dieną mainie-

reikalauja, kad lenkai su
darytų kitą ištremime val
džią. Hitlerio tikslas aiš
kus: jis nori suskaldyti są
jungininkus.

Šitas santykių nutrauki
mas Sovietų su Lenkija 
karo eigos nepakeis. Ko
dėl lenkai šio karo kritiš
kame momente pasiryžo 
reikalauti tyrinėjimo, sun
ku suprasti. Ir kodėl So
vietų Sąjunga, be jokio 
atsiklausimo Anglijos ir 
Amerikos vyriausybių, ku
rių ji yra sąjungininkė, 
nutraukė santykius, taip 
pat neaišku. Anglijos ir A- 
merikos diplomatai gal 
būtų nesutarimus išlyginę 
be nutraukimo santykių.

šeštadienį, gegužės 1 d., 2 vai. po pietų vėl turė
sime progą klausytis gražios lietuviškos radio progra
mos iš WCOP stoties. Boston, Mass.

Programą išpildys So. Bostono Lietuvių Jauna- 
mečių grupė, vadovaujant p. Onai Ivaškienei, ir p. Pal
myra Antanelytė, solistė .akompanuojant muzikui Ra
polui Juškai.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis gražių dainų ir muzikos.

Skelbimus ir pranešimus prašome priduoti ar pri- industrijos miesto Duis- 
siųsti adresu: 366 W. Broadway, So. Boston. Mass. Tel. burgo. Daug nuostolių pa- 
SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449. daryta vokiečiams.

Bombardavo Duisburgų
Londonas, bal. 29 — An

glijos lakūnai išmetė 1500 
tonų bombii ant Vokietijos
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Jo Šventenybė Pijus XII Ragina' “SS*"
Melsti Už Taiką

Apaštališkas delegatas 
Jung. Valstybėms J. E. ar
kivyskupas A. C. Cicogna- 
ni praneša laišku Ameri- j 
kos vyskupams, o vysku-' 
pai per kunigus tikintie-į 
siems Jo šventenybės 
troškimus, kad per gegu
žės mėnesi viso pasaulio 
katalikai melstųsi už pa
saulio taiką.

Štai Apaštališkojo dele
gato laiškas:

“1943 m. balandžio 18 d. 
Šventasis Tėvas per Jo E- 
minenciją valstybinį se-

t greitesnės ir pastovios tai
kos.

“Su tikra pagarba ir ge
riausiais linkėjimais lieku 
Jūsų Kristuje

A. C. CICOGNANI,
Laodicea arkivyskupas, 
apaštališkas delegatas”.

Kaip Naciai Žadėjo Vilniuje 
Steigti Autonominę 

Olandiją...

Washington, D. C.,
29

bal.
Jung. Valstybių lai

vyno departmentas užgin- 
čiųa nacių žinias, būk A- 
šies jėgos nuskandino A- 
merikos lėktuvlaivį Ran- 
ger. Pranešimas sako, kad 
Ašis nenuskandino ir ne
sužalojo jokio Amerikos 
lėktuvlaivo.

Margarita Mazgelienė, 
pagarsėjusi Naujoje Anglijoje 
dainininkė, gabi artistė, atei
nantį sekmadienį, Worcester, 
Mass. veikale “Svastikos Vergi
joje” vaidins Senutės rolę.

lietuvių vardo. Kiekvienas 
toks susirinkimas yra už- 
rekorduojamas J. V. Iždo 
Departmente.

Jeigu kuriai lietuvių ko
lonijai susidaro kliūčių ir 
negali minėti “I Am Ame
rican Day” gegužės 16 d., 
tai gali pasirinkti tinka
miausią dieną tokiam pa
minėjimui. Bet reikia mi
nėti, nes tai mūsų pareiga 
ir kaipo lietuvių, ir kaipo 
šios šalies piliečių, kad 
mūsų šalis iškovotų perga
lę, kuri užtikrina visoms 
pavergtoms tautoms lais
vę.

Vyčiai, Atlikime Savo Pareigas!

pirmas šį pavasarį 
mūsų veikimo prog- 
— metinis mūsų 
Anglijos apskričio 

Kaip visi žinote

Jung. Valstybių Karo 
Nuostoliai

Washington, D. C., 
29

t

Darbininkas Ruošia ’1 Am 
American Day"

bal. 
_____ Karo Informacijų O- 

j fisas paskelbė, kad nuo 
Tonm'ngen. de Pėdžios karo Jung^ Vals-

(LKFSB) Meinoud 
Rost van '

M.

kretoriu kardinolą mane rektorius Olandijos Rvtų neteko 78,235 vyrų i
tao,, ttv v-___ visuose karo frontuose.paragino, kad aš Jūsų Ek- Kompanijos, matyt prisi- 

scelenciją ir Jūsų tikin- mindamas ankstybesnius 
čiuosius pakviesčiau susi- vokiečių pažadėjimus, va- 
jungti su Juo maldose per sario 13 d. bekalbėdamas Partmentas pranese na 
gegužes mėnesį. Kaip ir Assene, Drento provincijo- ---------
praėjusiais metais Jo
Šventenybė mels Palai
mintosios Panelės Marijos 
tarpininkystės žmonijos 
varguose ir atskleisti tik
rąją taiką.

“Atsižvelgus, kad karas 
yra dieviškojo mokslo nei
gimo paseka, Šventasis 
Tėvas rekomenduoja pa
sauliui grįžti prie religijos 
ir teisingumo ir karštai “Žinantieji vietinę padėtį 
kviečia visus katalikus sa--------------------------’’
vo pasiryžimais pasiauko
ti Marijos Širdžiai vesti 
geresnį gyvenimą.

“Jo Šventenybė ypač 
kreipias į mokyklų vaikus, 
kad ir jie per gegužines mo. Tik, kaip aiškiai tą pa- 
pamaldas melstųsi. Kad sakė Adolfas Hitleris, tu- 
melstusi už nekaltąsias rime būti tikri, kad tie. ku-
sielas, kurių daugelį šis rie aukojo savo kraują Eu- 
karas skaudžiai ištiko, kad ropos išgelbėjimui, bus 
galingoji bendra malda pa- pirmieji pašaukti prie že- 
kiltų iki Dievo Sosto. Tas Santvarkos”, — taip rašo 
yra vienatinė viltis suiru- nacių įkvėptas laikraštis, 29 — Pranešama, kad sa- 
siam pasauliui laimėti pa-----olandų šansai įsteigti botažninkai išsprogdino 4
sigailejimą ir taiką. savo padalinį Rylų Euro-

Minėtą skaičių sudaro, 
tie, apie kuriuos Karo de-

- ■ ■ ■ miškiams. Tas skaičius
je. priminė, kad žemių plo-„___
tai apie Vilnių esą rezer
vuoti olandų kolonistams,

12,123 žuvusi: 15,049 su
žeisti; 40,435 dingę; 10,628 » L1VV1 VltlllVtlA ik V* , _v ■ A VXA^ AlllUAkJ AA MU>A VAA

kur jiems esą pažadėta į- I »imuose stengtis kodau-
steigti “Nauja autonomi-''”'”'“ ® o_
nė Olandija“.

Vasario 24 d. laikraštyje 
“Nieuwe Rotterdamsche 
Courant” pasirodė vokie
čių įkvėptas šitoksai ano< 
paskelbimo atitaisymas:

Į

viso skaičiaus armija nete
ko 53.309 vyrų, o kiti vy
rai yra laivyno.

supranta, kad negali būti 
nė klausimo apie rezerva
vimą žemės olandams, to
kių intencijų neturėta. Ko
vojančių frontų užnugary
je nebus žemės parceliavi-

Laikraščio “Darbininko” 
administracija nuoširdžiai 
priėmė atsišaukimą ruošti 

I AM AMERICAN DAY_______ gūžes 16 d., 3 vai. po pietų, 
Jung. Valstybių Iždo De- šv- ?eJro lietuviH ParaPį- 

partamentas ‘ skelbia “I £s svetainėje,
Am American Day” sek- Fifth St., So. Bostone, 
madienį, gegužės 16 d. ^4 dieną Brocktono lie- 
Kviečia visus Amerikie- tuviH parapijos Dramos 
čius tą dieną minėti įvai
riais būdais: masiniais su
sirinkimais ir kitokiais pa
rengimais ir tuose paren-

Kaip kiekviena, taip ir mūsų, 
vyčių organiazcija, turi savo į- 
statymus, taisykles, savo veiki
mo planą ir Konstituciją. Se
kantis ir, 
darbas ant 
ramos, tai 
Naujosios
suvažiavimas.
šis sąskridis įvyks gegužės 2 d., 
šį sekmadienį So. Bostone. Bet, 
kad šis sąskridis - suvažiavimas 
būtų sėkmingas, neštų L. Vyčių 
organizacijai visokeriopos nau
dos. mes turime skaitlingai iš 
visų Naujosios Anglijos koloni
jų suvažiuoti, atsivežti naudin
gų, gerų rezoliucijų: jas nuošir
džiai, sumaniai posėdžiuose pra
vesti, išrinkti gabią, darbščią 
sekantiems metams Apskričio 
valdybą, o tik tada galėsime ti
kėtis gražių rezultatų ir, gra
žios pažangos mūsų organizaci
joje.

Daugelis sakys, kad tai neį
manoma, kad karo aplinkybės 
varžo, tai įvykdyti, kad mažai

giausiai parduoti Karo 
į Bonų ir štampų.
I

Bombardavo Kišką Salą
VVashington, bal. 29 — 

Amerikos lakūnai bombar
davo Japonų užgrobtą Kiš
ką salą tryliką sykių per 
vieną dieną. Taipgi bom
bardavo Attu salą. Japonai 
stato didžius aerodromus 
Kiška ir Attu salose. Taigi 
yra svarbu, kad jie ten ne
įsigalėtų.

Sabotažninkai Osloj Iš* 
sprogdino 4 Laivus

Stockholm, Švedija, bal.

laivus ir šviturio namąsigailejimą ir taiką.
“Esu tikras, kad Jūsų poje priklausys nuo jų ko- Oslos uoste. Du laivai bu- 

Ekscelencija visus ’—' —- -------------- -.............................. ..........
gus, vienuolius ir 
čiuosius supažindins su dėjimo 
šiuo Šventojo Tėvo kvieti- Santvarkos”, — tai prašo 
mu, taip kad Kristaus Vi
karas su visais katalikais 
galėtų melsti Visagalį Die
vą ir tuo būdu sulaukti

kuni- vojimo išvien su vokiečiais 
tikin- ir nuo jų besąlyginio prisi- 

prie Naujosios

nacių laikraštis. Meška 
dar miške, o jau kailį da
linasi. Per anksti, vvru-G- ciai.

vo Vokietijos, o kiti du 
priklausė Amerikos - Nor
vegijos linijai.

Naciai kaltina Norvegi
jos svetimšalius darbinin
kus.

ratelis, vadovaujamas ku
nigo F. Norbuto, atvyksta 
suvaidinti patriotinį veika
lą “Svastikos Vergijoje”. 
Tame parengime bus par
davinėjami Karo Bonai ir 
Stampos. Visi tie, kurie ta
me parengime pirks Karo 
Boną, galės be jokio įžan
gos mokesnio pamatyti 
gražų ir patriotinį vaidini
mą.

Lietuvių Piliečių draugi
jos ir klubo pirmininkas 
adv. Jonas Grigalus, išgir
dęs atsišaukimą ruošti “I 
Am American Day” Darbi
ninkų Radio programoje, 
užėjęs į “Darbininko” re
dakciją pareiškė, kad ir 
klūbas ruoš “I Am Ameri
can Day” paminėjimą, ge
gužės 9 d.

Norwoodo lietuvių Karo 
Bonų Komitetas jau yra 
nusitaręs ruošti “I Am A- 
merican Day” ir tuo reika
lu pirmadienį, gegužės 3 d., 
parapijos svetainėje, St. 
James Avė., įvyks Komite
to susirinkimas.

Naciai Nužudė Du Norvegus

LENKAI KALTINA SOVIETUS
i ■

Victor Podoski. Lenkų' atstovas Kot ir generolas 
generalis konsulas Kana- Anders atsikreipė į Sovie- 
dai. pareiškė: “Kada vo-; tų vyriausybę prašydami 
kiečiai paskelbė, kad netoli į paaiškinimo. Bet “Lenki- 
Smolensko jie rado kapus į jos vyriausybė niekada ne- 
ir juose Lenkijos karius, i sulaukė atsakymo, kur y- 
mes tuojau, kad užginčy-'ra Lenkijos kariai ir kiti 
ti vokiečių teigimus, atsi- kaliniai”. Taip pareiškė 

Podoski.kreipėme į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, prašy
dami padaryti bešališką 
tyrinėjimą. Jei Sovietų 
vyriausybė būtų norėjusi 
kartu bendrai su mumis 
veikti, ji ir gi būtų reika
lavusi tokio ištyrimo. Bet 
gaila, ji to nepadarė”.

Podoski sako: “Per ilgą 
laiką Lenkijos vyriausybė 
dėjo pastangas, kad ištirti, 
kas atsitiko su Lenkijos 
kariuomenės 8400 karių ir 
su 7000 laivyno ir oro ka
riais. Lenkijos vyriausybė 
prašė Sovietų Sąjungos ši
tą dalyką ištirti arba bent 
paaiškinti.”

Pagal Lenkijos - Sovietų 
sutartį, Lenkijos belaisviai 
turėjo būti paleisti iš Ru-

Stockholm, Švedija, bal. 
29 — Iš Oslos praneša, kad 
vokiečių gestapo (slaptoji 
policija) nužudė du norve
gų požemių grupės narius 
ir sužeidė jų vadą.

Sakoma, kad gestapo a- 
! gentai bandė suareštuoti 
■ tris žmonės, kurie buvo 
'įtariami dėl gaisro Osloj, 
kuris įvyko savaitė atgal.

Iždo Departmento virši
ninkas prašo šio praneši
mo rašytojo atsišaukti į 
visus lietuvius, ypač va
dus, kad tą dieną lietuvių 
kolonijose įvyktų masiniai 
parengimai, ir kad tuose 
parengimuose būtų parda
vinėjami Karo Bonai ir 
Stampos.

Lai lietuviai tą dieną pa
gal išgalės nupeika Jung. 
Valstybių Armijai ar Lai
vynui kokį nors ginklą: 
bomberį, kanuolę. karinį 
automobilį ar ką kitą. Nu
pirkimui tokio ar kitokio 
ginklo nerenkamos aukos, 
bet perkami Karo bonai, ir 
bonų pinigai skinami nu
pirkimui ginklo. Tai daro
ma, kad paakstinti visus 
gausiau pirkti bonus.

Norintieji gauti J. V. Iž
do Departmento gražiai 
atspausdintų posterių su 
Laisvės stovyla ir parašu: 
“Dėl Geresnės Dienos... U. 
S. WAR BONDS” užeikite 
asmeniai arba rašykite a- 
dresu: A. F. Kneižys, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Laikas trumpas. Turime ' buoti dėl Lietuvos, 
organizuotis ir i metu jisai ruošia spaudai 

naują knygą apie vokiečių 
siekimus rytuose ir apie 
kelius į Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. 
Knyga bus anglų kalboje.

skubiai
šaukti masinius susirinki
mus “I Am American Day” 
paminėjimui. Masinis pir
kimas Karo Bonų yra la
bai reikšmingas kėlimui

Dr. P. Vileišis Ruošia 
Naują Knygą

(LKFSB) Nors ir sunkiu 
kasdieniu darbu pelnyda
mas savo šeimai pragyve
nimą, Dr. P. Vileišis randa 
energijos ir laiko pasidar- 

Šiuo

CAMBRIDGE, MASS.
Kaikurie korespondentai 

praneša, kad Sovietai tik 
“pertraukė” santykius su 
lenkais. Sakoma, kad Len
kijos atstovas Maskvai 
tikrai nesupratęs, ar Molo- 
tov sakęs “prervat”, ar 
“porvat”. Molotovo nota 
lenkams buvo blogai iš
versta į anglų kalbą. Ta
čiau dabar aišku, kad Mo
lotovo notoj buvo aiškiai 
pasakyta, kad Sovietai nu-, 
traukia santykius.

_

jog lenkų karius nužudė 
naciai, tai kodėl jie laukė 
ir iki šiol nepranešė Lenki
jos valdžiai.

Kaip ten nebūtų, bet ty
rinėjimą kas nužudė lenkų 
karius ir taip pat kitų tau- 

i tų nekaltus žmones oku- 
■ puotuose kraštuose reikė
tų palikti po karo, kaip 

Į paliekama bausti kitus 
kaltininkus dėl karo ir te
roro.

Švenčiant Velykų šventę, mū
sų parapijos N. P. bažnyčia la
bai gražiai buvo išpuošta: nors 
gėlės buvo labai brangios, bet 
jų nepasigailėta altorių papuo
šimui. Velykų ryte, Prisikėli
mo pamaldas ir pirmas šv. mi-

Kaikurie teigia, kad jei
gu naciai žinojo, jog lenkų 
karius nužudė Sovietų 
GPU, tai kodėl jie nepa
skelbė tai pirmiau, bet 

sijos kalėjimų. Kada tas laukė du metu. Kiti sako, 
nebuvo padaryta. Lenkijos kad jeigu Sovietai žinojo,

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

narių likę kuopose, ir, dar dau
giau įvairių pasiaiškinimų. Bet, 
tai tik pasiaiškinimai, gi tikre
nybėje, apart defencę ir civili
nio apsigynimo darbų, galėtu
me daug daugiau organizaci
jai padirbėti! Tik daugiau ini
ciatyvos, daugiau jaunatvės e- 
nergijos skirkime mūsų myli
mai Vyčių organizacijai!

L. Vyčių 17 So. Bostono kuo
pa, nuoširdžiai visus kviečia į šį 
pavasarinį sąskridį. Kad turėtu
me progos pasidalyti mintimis, 
atnaujinti pažintis, pinti nau
jas gaires ateičiai, sąskridžio iš
vakarėse gegužės 1 d., Strand 
salėje įvyks susipažinimo šo
kiai. J šokius rengėjai kviečia 
visą malonę lietuvių visuomenę 
ir lietuvius karius. Kadangi šie 
šokiai bus pirmi po gavėnios, 
todėl visi dalyvaukime ir malo
niai su jaunimu praleiskime 
linksmą pavasario vakarą.

Kaip jau virš minėjau, posė
džiai įvyks sekmadienį, gegu
žės 2 d., bet kaip komisija pra
nešė, pirm posėdžių visi vyčių 
atstovai ir svečiai išklausys šv. 
mišių 10 vai. rytą, lietuvių šv. 
Petro par. bažnyčioje.

Posėdžiai prasidės 2 vai. po 
pietų. Po posėdžių, bus Centro 
skelbiamo “Vyties” fondo rėmė
jų dovanos traukimas. Čia ir, 

i visiems vertėtų prisidėti. Tad, 
kaip matote, programa įdomi ir 
turininga, bet galutinai jos pa- 

i sisekimas priklausys nuo mūs. 
■ malonūs vyčiai! Jei skaitlingai 
suvažiuosime išvakaro, rytą 
skaitlingai išklausysime šv. mi
šių ir aktyviai svarstysime savo 
reikalus posėdžiuose, tada galė
sime sakyti, kad mes nuošir
džiai dirbame L. Vyčiams ir sa
vo pareigą kaipo nariai šimtu 
nuošimčių atlikome.

Tad, iki malonaus pasimaty
mo!

Bronius Bartkevičius, 
sekmadienį, gegužės 2 d., abie
jose parapijose — Šv. Kazimie
ro ir Aušros Vartų, Woreester, 
Mass. veikale “Svastikos Vergi
joje”, vaidins Reinbeko rolę. 
A-nas Bronius Bartkevičius yra 
gabus artistas ir labai puikiai 
tą rolę suvaidina.

r -«

B

---------------------------------------------------------------------------- Į 

J. Mockevičius, eil. B. Palaima, 
eil. F. Tamošiūnas, eil. J. Ne- 
meikštis ir iš tolimos Calorado 
valstybės buvo atvykęs aviaci- 
. os eil. J. Bunevičius. Lankėsi 
ir daugiau karių, bet neteko vi-i 
sų sutikti.

t I

___________________________

Gegužės 11-12 d.d. Bostone į- 
vyksta Amerikos Katalikių Mo
terų Kongresas. Kongreso sesi
jos įvyks viešbutyje “Statler”. 
Gegužės 11 d. 9 vai. ryte Bosto
ne šv. Cecilijos par. bažnyčioje 
bus atnašaujamos iškilmingos 
šv. mišios delegačių intencijai, 
taipgi ir Kongresui pritaikintas 
pamokslas. Cambridge lietuvių 
katalikių moterų organizacijas 
atstovaus šios delegatės, p. B. 
Bagdonienė, p. E. Daukantienė, 
p. M. Zaveckienė ir p. Bingelie- 
nė. A.D.

Pr. Razvadauskas.

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, gegužės 2 d.. 6:30 

vai. vakare perstatys Šv. Ber
nardino gyvenimą iš WMEX 
radio stoties. Boston, ir kitų 
tinklinių radio stočių. Patarti
na visiems pasiklausyti gražių 
dramatizuotų radio programų 
Avė Maria valandoje.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietfji- 

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

10c

rytais. Šv. Tėvas ragina visus 
melstis per šį mėnesį, prašant 
taikos. Tą pačią dieną bus lai
komos šv. mišios už mūsų pa
rapijos karius.

j Pirmadienį, balandžio 26 d, 
šias laikė kun. P. Aukštikalnis. Į 
S. J., antras — klebonas kun.
P. J. Juškaitis. o trečias ir ket
virtas — vikaras kun. A. Bal
trušiūnas. Pamokslus sake kun.
P. Aukštikalnis, S. J.

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

Velykų rytą pirmos šv. mišios 
laikytos Tretininkų intencijai, 
už taiką.

šeštadienį, gegužės 
parapijos bažnyčioje 
gegužinės pamaldos.

mūsų parapijos vikaras kun. A. 
Baltrušiūnas, išvyko savaitei 
pas tėvelius poilsiui.

Sveikatai pagerėjus, grįžo iš 
ligoninės p. O. Lukošiūnienė. 
Dabar susirgo jok dukrelė p-lė 
Alena. Linkime greit pasveikti.

Velykų švenčių proga, atosto
goms lankėsi pas tėvelius ir 
draugus šie mūsų parapijos ka
riai : jaun. leitenantas P. Mon-

1 d. N. P.
prasideda
Pamaldos kus. viršyla J. Zabaskis. puskr.

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

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

“Žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi- s 
siems ‘"žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams S 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš- « 
pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

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

Maldos Apaštalavimo Direktorius. S 
Ž ®

i
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Dar Apie Religijos Padėtį 
Sovietijoje

Vienas iš rūpimiausių pokarinės tvarkos dalykų 
yra religijos klausimas. Dėl nacių nusistatymo nėra 
abejonės: jie aiškūs bedieviai. Pagaliau, ne jiems teks 
tvarkyti Europos tautų likimas. Tad visas klausimas 
krypsta į Sovietų Rusiją. Bolševikai varo įtemptą pro
pagandą, kad sovietijoj būk tai nesą religijos persekio
jimo. Tačiau faktai stipresni už žodžius. O faktai ne
kalba jų naudai.

Anot “Piloto” (Bostono katalikų laikraščio) esa
moji religijos padėtis Rusijoj štai kokia:

1. Bažnyčios apkrautos tokiais neįmanomais mo- 
keščiais, kad siekia 19,000 dol. metams, vien tik už tei
kiamą valdžios leidimą jas atidaryti. Nepajėgiančios 
tos sumos sumokėti automačiai užsidaro.

2. Lankantieji bažnyčias darbininkai rizikuoja pra
rasti darbą.

3. Neleistina auklėti ir šventinti naujų dvasininkų, 
kurie užimtų esamųjų kunigų vietas, kada šitie išmirs.

4. Nuo 1917 m. Rusijoj uždaryta apie 1500 katalikiš
kų bažnyčių.

5. Prieš religinė propaganda kiek atslūgo. Bet susi
pažinę su bolševikų taktika sovietijos gyvenimo stebė
tojai yra įsitikinę, kad bedievybės platinimo propa
ganda sumažėjo tik karo metu. Šiaip jau bolševizmo 
esmė niekad nepasikeis: komunizmas natūraliai buvo 
ir bus griežtai bedieviškas ir nepakęs jokios religijos. 
Visi praeities darbai iškalbingai byloja, kad ateitis 
nėkiek nebus geresnė. Dar galima spėlioti, kad bus 
blogesnė. Kai kas gali sakyti, kad jau blogiau negali 
būti. Taip, sovietijoj tuo atžvilgiu buvo peržengtos vi
sos ribos. Tai buvo kariškojo komunizmo metu, kai 
siautė civilinis karas. Paskui gyvenimas kiek sunor
malėjo, bent tuo atžvilgiu, kad nebuvo jau “

“Mano Viešpats ir mano 
Dievas!”

Dabar Tomas daugiau 
nebeprašė Išganytojo pa
rodyti žaizdų, tačiau par
puolęs ties Jėzaus kojo
mis, garbino Jį ir maldavo 
atleidimo.

Kad išbarti patį Tomą, 
Viešpats Jėzus jam davė 
palyginimą su dideliu nuo
pelnu ir laime toms nesu-1 
skaitomoms sieloms, ku-i 
rios nemačiusios Jo, tiki į 
Jį, reikšdamas:

“Kadangi mane matei, 
Tomai, tu įtikėjai; palai
minti, kurie nematė ir įti
kėjo”.

Atsitinka, kad gyvenime 
ir mums kartais atrodo,' 
kad Jėzus Kristus mirė, j 
kad Jo nebėra su mumis, i 
O pasaulis, klaidingi filo-i 
sofai ir mūsų pačių nesu-l 
■valdomos aistros Jį praša
lino iš mūsų gyvenimo. 
Šioje žemėje nebebuvo Jė
zaus dėl mūsų. Kaip anie 
mokytiniai, mes nebetikė
jome ir ėjome keliu į Em- 
maus, ir Svetimasis drau
ge ėjo šalia mūsų, bet Jo 
nežinojome. Mes buvome 
vieni, ir nebuvome vieni. 
Artėjo vakaras, ir įėjome 
į vienų namų vidų, kur du
rys buvo atidaros, ir baž
nyčios šviesa nušvietė erd
vę ir sujudo šešėliai... Sė
dome prie stalo ir jutome, 
kad duona buvo laužiama. 
Tos mums duonos lauži
mas ir dalinimas atgimdė 
mūsų gyvenimą, kad pa
tys praregėjome ir turėjo
me tarti: “Pasilik su mu
mis, mūsų Viešpatie ir mū
sų Dieve!”

Tai perversmas mūsų 
gyvenime. Tačiau, ką gi 
daugiau darome ? Gal visai 
nieko! Tik stebėkime į di
delį perversmą apaštalo 
Tomo Dvyno gyvenime. 
Stebėkime ir mokinkimės!

I

i

Amerikiečiai Ir Britai Kareiviai
Susijungė Šiaurės Afrikoj

Laivyno sekretoriaus asistentas Ralph A. Bard, 
vykdamas inspekcijai į Pearl Harbor, įdėjo daug prak
tikos revolverio šaudyme.

Naujame Karo Bonų Vajuje 
Svetimų Kalbų Grupės Padeda

"Jie aukuoja gyvybes—Jus aukokite Savo 
Pinigus!"

jokių istorinių žodžių ne
buvo tariama, kada šie A- 
merikos ir Anglijos sar- 
žentai susitiko. Abu karei
viai pasisveikino, apsika
bino ir pasigirdo šūkiai 
“valio” iš abiejų pusių.

Šios dvi vienetos greitai 
į susijungė ir vėl žengė į 
•šiaurę sekdami Rommel’io
■ oti-ytn ii Ir m mAih o nniAn mrrn o

Nacių ir italų vienetos pa
sitraukė tik kelioms minu
tėms prieš Amerikos ir 
Britų pulkų susijungimą. 
Pagal raportą, svarbaus 
susijungimo scena buvo 
labai rami. Įvyko prie pa- 

į prasto “macadam” kelio, 
j pusiau - sausoj vietoj be
veik lygiu tolumu nuo A- 
merikos ir Britų bazių.

Vienas stebėtojas rapor
tavo, kad britai keliavo į 
šiaurę keliuose šarvuotuo
se automobiliuose pulko 
priešakyje.

Jie matė ateinančią pat- 
rolę ir sustojo. Saržentas, 
žiūrėdamas per binoklius 
sušuko — “Jie Vokiečiai!”

Bet už kelių minutų kiti 
kareiviai sakė — “O Die
ve, ne, tai Yankiai!”

Kada sujungti daliniai 
vėl pradėjo kelionę vieške
liu, būrys italų, kurie bu
vo pakely pasislėpę, išsto
jo iš krūmų ir pasidavė.

Kada raudona saulė slin
ko už vakarų kalnų, britų 
kariai susėjo su amerikie
čiais Alijantais Gafsoj ir 
jie vėl buvo sujungti po 
viena bendra britų, ameri
kiečių ir prancūzų demo
kratijos vėliava. O.W.I.

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

Joseph Randall, iš Statė 
Corner, Iowa, yra tipingas 
amerikietis. Jis saržentas 
armijoj, ir tarnauja Dėdei 
Šamui Šiaurės Afrikoj. Jo
seph Randall neseniai 
maršavo Gafsa - Gabes 
vieškeliu į Tunisiją, kada 
jis sutiko britų armijos 
saržentą, William Brown. 
Ir taip garsus susijungi- įveiktus, bet vis greitai be
rnas įvyko tarpe Generolo sutraukiančias ašies jėgas. 
Montgomery heroiškos x-----
Aštuntos Armijos pulkų ir 
Generolo Patten 
Armijos.

Šis sėkmingas 
girnas Amerikos 
dalinių sudarė 
nuotaiką tarp Alijantų mi- 
litarinių jėgų, kurios api
ma Afrikos kontinentą 
prirengdami būsimas in
vazijos punktus į nacių 
kontroliuojamą kontinen
tą.

Stebėtojai pranešė, kad

Šiuo sakiniu inspiruoja- mą Amerikai”, sakė orga- 
mi, amerikiečiai namų nizacijos prezidentas. “Pa
fronte, pirmadienį, balan- rodyti tą lojalumą, mes 
džio 12 d., pradėjo pirkti perkame daugiau ir dau- 
Pergalės Karo Bonus ne- giau karo bonų ir duoda- 
girdėtom sumom; kiekvie- me savo sūnus ginkluo- 
nas atlikdamas savo dalį toms jėgoms”.

i tautos didžiausiame karo Edward B. Hitchcock, 
paskolos vajuje. Siekinis iždo Departamento sveti- nnn aaa nnn , v

Pirmos

susijun- 
ir Britų 
geresnę

»

I

korpuse herojus.
Leitenantas Verenis bu

vo pilotas skraidančiosios 
tvirtovės, kurią nupirko 
Connecticut valstybės lie
tuviai - amerikiečiai pilie
čiai. Pirmam Amerikiečių 
bombardavime Vokietijos 
praeitą sausio mėnesį, Lei
tenantas Verenis numušė 
3 priešų lėktuvus.

Amerikiečiai, kurie atvy
ko iš Ašies dominuotų val
stybių irgi atlieka savo 
dalį, prisidėdami prie karo 
pastangų programos. Di
džiame Pergalės Karo Bo
nų pirkime San Francisco, 
amerikietis - italas biznie-

I

- $13,000,000,000.
Vajus, Prez. Roosevelto 

oficialiai atidarytas, pava
dintas Antras Karo Pas
kolos Vajus ir tęsis per tris 
savaites arba pakol už 13 

Ikf mūsų' dienų užsilaikė biliJ°n4 do,eril! bonlJ bus 
labai įdomi ir interesinga nupirkta, 
istorija apie Šv.

mų kilmių skyriaus šefas, 
sake kad valdžia pilnai į-
vertina svarbų darbą, kurį rius sakė —- 
atlieka svetimų kalbų pi
liečiai Amerikoje.

Jis sakė: “Amerikos nau
ji piliečiai, svetimos kil
mės, mielai remia karo bo- 

Tomą Apie 5,000 organizacijų nų programą. Jie supranta 
samosu- Dvyną, kurs po Jėzaus vadų, amerikiečių : 

do”, t. y. masinių žudymų, kuriuos galėjo daryti bet Kristaus prisikėlimo neti- mos kilmės, pranešė per 
kokia komunistų grupė, be tardymo ir teismo. Tačiau kėjo 
karingasis komunizmas gali vėl sugrįžti, ir štai dėlko. 
Tas faktas, kad šio karo metu bedieviai turėjo nusi
leisti ir laikinai sustabdyti prieš-religinę propagandą, 
įves bolševikus į dideliausį įsiutimą. Reiškia, be tikin
čiųjų negalima laimėti! Reiškia, komunistiniai šūkiai 
jau nusibodo — reikia kreiptis į tautinius ir net reli
ginius rusų jausmus! Komunistų puikybė negalės to 
pakęsti. Jie dar įžūliau puls religiją, kad jos nė pėdsa
ko nebeliktų. Bet gali būti ir advernai. Masėse gali iš
siugdyti tiek stiprus religinis pojūtis, kad komunistai 
turės su juo skaitytis. Nebereikalo manoma, kad Rusi
ja dabar gyvena stambų dvasinį krizį. K.

Kun. A. Tamoliūnas.

Vieno iš dvylikos apašta- broliams apaštalams, į ku- 
lų, būtent, Tomo, kurs va- rių sutvirtintą tikėjimą ir 
dinasi Dvynas, nebuvo atnaujintą džiaugsmą 
draug su kitais apaštalais, žvelgė su pavydumu, 
kuomet Jėzus Kristus bu
vo atėjęs į Vakarienbutį. 
Iš visų, jis labiausiai abe
jojo ir netikėjo į Viešpa
ties Jėzaus prisikėlimą. 
Kuomet Tomas atėjo, mo
kytiniai jį pasveikino ir 
tarė: |

“Mes matėme Viešpatį”.1 
Tačiau, Tomas jiems at

kirto:
“Jei nepamatysiu Jo ran

kose vynių perdurimų, ne
įdėsiu savo pirštų į vynių
vietą ir neįdėsiu savo ran- pė į Tomą ir jam kalbėjo: 
kos į Jo šoną, netikėsiu”.

Nežiūrint, kad Tomas 
pasirodė esąs tokiu neti- tiesk savo ranką ir įdėk į darni sudžiūvusią žolę ir 
kėliu, jis visgi buvo labai mano šoną, ir nebūk neti- lapus. Vienu kartu jie nu- 
atsidavęs savo Mokytojui, kelis, bet tikintis”, 
kurie dabar liūdėjo; taip < 
pat buvo atsidavęs ir savo ko:

Praėjus aštuonioms die
noms, ir vėl randame To- 
mą tarp mokytinių Vaka- Sa imoie 
rienbučio viduje. Jis vis 
dar buvo netikėlis ir save 
varginąs skaudžiais ap
gailestavimais.

Kaip pirma, taip ir da- gimimo, 
bar, durims esant užra- 
kintoms, Jėzus atsistojo 
viduryje ir tarė:

“Ramybė teesie jums!”
Tai taręs, Jėzus atsikrei-

“Aš investuoju visus sa
vo atliekamus pinigus į 
karo bonus, nes aš myliu 
Ameriką taip, kaip ir Ita
liją. Aš perku bonus iš
laisvinti Italiją. Aš jaučiu, 
kad investuoju į dorovę ir 

i demokratiją, į jėgos tei- 
kia'jeigu mes “praioštume =in?umo. Per8ale. i sunai- 
karą” jkinimą tiramjos ir jsteigi-

Amerikos Graikų Order laivės ir siekimą prie 
of Ohepa yra tipingas pa- 
vyzdys, kuris parodo ką 
svetimos grupės daro pa
gelbėti šiame vajuje.

Neseniai ta Amerikos — 
graikų organizacija nuta
rė pirkti už $50,000,000 
bonų!

Graikai - amerikiečiai 
savo energingu vaju paro
dė, kad jie neužmiršta bai
sių agresorių, kurie užpuo
lė Graikiją. Labai daug 

dalyvių turėjo

sveti- geriau, negu mes senieji 
amerikiečiai kas mūs lau-

ir tapo pramintas savo 50,000 skyrių Jung. 
“netikėlis” apaštalas. Vis- Valstybėse, kad milijonai 
gi, kai garbingai prisikė- • narių bus prašomi daly- 
lęs Jėzus Kristus pasirodė, vauti milžiniškame bonų 
jis įtikėjo ir tapo toks uo
lus, kad nešė Kristaus E- 
vangeliją net į pačią Indi
ją, ir ten ją skelbė krašto 
gyventojams.

Kad atsiteisti už savo 
netikėjimą, Šv. Tomas ap
sigyveno Malajatore. Ne
toliese nuo čia, šalia gi
rios, rodosi aukštas grani
to kalnas. • Jis dažnai eida
vęs į kalno viršūnę mels
tis ir atpildauti. Jis ten 
melsdavosi taip dažnai ir 
taip ilgai, kad granite savo 
keliais padarė Kryžiaus 
repliką. Dėl to, tas kalnas 
pramintas Kryžiaus kal
nu. Čia karštoje savo mal
doje ir šventoje kontem- 
placijoje šventasis baigė

vajuje.
“Svetimų kalbų grupės 

nori pareikšti savo lojalu-

!

i
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: kinimą tiranijos ir įsteigi- 

geresnio pasaulio”.
Iždo Departamento val

dininkai pareiškė, kad už- 
i statai (securities) šiame 
į vajuje bus 2% bonai, pri
noks 1952 m., atšaukiami 
1950 m.; 2y2 bonai prinoks 
1969 m., ir atšaukiami 
1964m. 7/8 vieno nuošim
čio išsiskolinimo certifika-į 
tai, kurie prinoks balan-; 
džio 1 d., 1944 m., 
“C”

I GEGUŽES MENESIO 
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 

., ***., Serija dienai per visą gegužės mėnesį,
taksų sutaupų notos, Knygutė buvo išleista Šv. Kazi- 

prinoks į 3 metus, ir karo miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
sutaupų bonai serijos “E”,įversta Kun. Pr. žadeikio. Turi 
“F”, ir “G”.

Sutaupų bonai bus par
duodami pagal jų nustaty
tą prekę ir pagal denomi
naciją, visi kiti užstatai 
(securities) bus $100.

O. W. I.

geležine lazda suduoti į tą 
dalį, ir paskui pasiliejo 
kraujas.

Medžiotojai nusigando ir 
,bėgo į pakalnę, kur radosi 
krikščionių sodyba, ir 

' jiems apsakė, kas atsitiko. 
Krikščionys, kuriuos Šv.
Tomas buvo atvertęs pir- vajaus 
ma 450 metų, uoliai prati- draugų ir giminių tenai, 
nosi tikėjime, ir iš padavi- Su jais tai buvo asmeninis 
mų daug žinojo apie šven
tąjį apaštalą. Kai nuste
binti atėjo į granito vir
šūnę, jie pažino vietą ir 
Kryžiaus repliką, kurią 
Šv. Tomas paliko; taip pat 
pažino ženklus nuo jo ke
lių paliktus nuo ilgo klū
pojimo ir meldimosi.

Vėliau ties ta vieta buvo 
pastatyta bažnyčia, kuri 
dedikuota šventojo Kry
žiaus atminčiai. Taip pat 
buvo įrengta ir amžinoji 
lempa. O valdžios užrašuo
se ta vieta pavadinta Auk
so Viršūne, į kurią šv. To
mas Dvynas, vienas iš dvy
likos Kristaus apaštalų,

versta Kun. Pr. Žadeikio.
1

184 pusi. Kaina tik 25c.
Užsisakydami šią “Gegužės 

Mėnuo’’ knygutę, įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

dalykas.
Suprasdami, kad jie visi 

negali kovoti ginklais, bet 
kad jie gali dėti ginklus į 
rankas vyrų, kurie kovoja, 
svetimų kalbų piliečiai su
manė parduoti karo bonus 
įvairiausiais būdais.

Shenandoah, Pennsylva- 
nijoj, Lietuvių grupė par
duoda bonus ir ženklelius 
bažnyčiose po kiekvienų 
mišių. Kunigai iš sakyklų 
ragina parapijiečius prisi
dėti prie bonų pardavimo 
programos. Kitos grupės, 
per savo vajus, jau yra nu- 

1 pirkę lėktuvų ir karo ins
trumentų, kurie bus var- 

eidavo melstis ir atpildau- tojama įveikti Ašį. Kaiku- 
’riuose atsitikimuose, pilo- 
'tai tų lėktuvų yra tos tau
tybės, kuri padėjo lėktuvą 
nupirkti.

Pav., yra Leitenantas 
James Verenis, lietuvis- 
amerikietis, žymus oro

Naujos Anglijos L. Vyčių Metinis 
Suvažiavimas

Šalimoje girioje būta pri
visę daug laukinių ir plėš
rių žvėrių. Dėl to, gyven
tojai šalinosi nuo tos gi
rios ir nuo to kalno. Praė
jus 500 metų po Kristaus 

, o nuo šv. Tomo 
450 metams, pasitaikė, 
kad medžiotojų kuopa už
ėjo į tą kalną. O kadangi 
artėjo vakaras, jie nutarė 
praleisti naktį tame kalne, 

į kad apsinakvoti. Todėl, 
jie pradėjo tvarkyti grani
to paviršių, į šalį numes-

“Įdėk čia savo pirštą, 
matyk mano rankas, iš-

| stebo, matydamas lyg auk-
O apaštalas Tomas susu-. sas nušviečiantis granito 

[dalį. Vienas iš jų ryžosi

ti prieš savo mirtį.
Tikrovėje, Malajatoras 

buvo ta vieta, kuri pirmoji 
pasisavino Pasaulio Išgel
bėtojo Kryžiaus ženklą, ir 
pirmoji juo paženklino In
dijos krašto žemę.

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. Broadway, 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 vra kviečiami.

KOMISIJA.
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Port Richmondo 
veikėjas apturėjo

VELYKŲ RYTAS
Prisikėlimo apeigos prasidėjo

Kun. dr. Mendelis

timą Bažnyčios svarbiausioj 
metų savaitėje.

Igno Sakalo Jubiliejaus 
Atgarsiai

Philadelphia. Pa. — Sakalų— 
Sofijos ir Igno šiame mieste 
gyvenantieji bičiuliai, sužinoj. 
apie Igno Sakalo 25-kių meti 
darbuotės prie “Draugo” su 
kaktį — jubiliejų, irgi susirū 
pino, kad kaip nors tą įvykį pa 
žymėti, kad pagerbus Jubiliatą
— viengentį Igną Sakalą. Kiek 
man yra žinoma, iki šio laiko 
tam dalykui jau yra čia tas 
padaryta: viengentis Juozas 
Gustis. kad pagerbus Jubilietą
— Igną Sakalą, savo laikraštu
ke: “Lietuvių Naujienose” pa
talpino paskiausioje laidoje — 
balandžio mėnesio Sakalų —So
fijos ir Igno gražias atvaizdas 
ir pranešimėlį (proza) apie tąjį 
įvykį. O kitas čionykštis vien
gentis. jubiliejaus proga, Igno 
Sakalo pagarbai yra suposma- 
vęs eilutes sekančio turinio: 
Dėl Sakalo rašė jo,

didiko mūs tautos, 
Aš vienas jo gerbėjų,

irgi vytis plunksnos...
Proga šių sukaktuvių

darbuotės jo "Drauge”, 
Užuot kitų lauktuvių,

gerbdam’s jį labai, ve!... 
Siunčiu jam lapužėlių lauro,

kad jisai juos 
Ipinęs, tarp gėlių, vainikan,

jais puoštus. 
Ir plunksną jam auksinę

siunčiu, kad visad jis 
Rašytų ja — tėvynę ginant

nuo priešų vis. 
Ir lyrą auksostygę,

kad kaip aš suprantu. 
Grojant, gyvatos žyge

pataptų mūs Dantų... 
Maironį, kad pavytų...

ir Tassą, Šilerą: 
Tuo didelę garbę įgytų,

tat nemarų... 
Todėl: "FiatU...” lai skamba ir:

“Ad astrai!...” dėl jo, 
Tarytum ditirambo. kaip ir 

narsų: Valio!!!... 
Kaip ir: "Ad muitus anuos!!...” 

ilgiausių metelių!.. 
Nes y f didiku anas tarpe mūs, 

lietuvių.

IŠTRAUKA IŠ VEIKĖJOS 
LAIŠKO

Diena 19-tą balandžio vienas 
vietinių — 
viengentis - 
laišką nuo garsios mūsų veikė
jos. panelės Onos Unguraitės. 
gyvenančios taip vadinamoje: 
“Sautsaidėje”, kur tarp kitą 
ko. yra ir tokie ve sakiniai: — 
“...Gavau laišką nuo Mrs. Julės 
Poškienės. Jinai vis toje pačio
je vietoje gyvena. Negali gauti 
pagelbininkų. tai su mergaite 
turi abidvi dirbti. Gaila mer
gaitės. kad turėjo pertraukti 
‘haiskulės’ mokslą Viloje...” 
“Čia mūsų parapijoje prieš 
“Mothers Day”. tą šeštadienį 
išpildys programą iš Chicagos 
atvykę artistai - ateitininkai ir

So. Bostono jaunamečių grupe, 
tą yra pakviesti dalyvauti visų 
.autų National Folks Festivale. 
Dar mes turėsime susirinkimą 
reikale to vakaro.”

Manau neprošalį bus plačiau 
paaiškinus šio laiško ištraukas, 
oūtent: toji minima ponia Julė 
Poškienė, savo laiku, buvus čia 
tarp mūs philadelphijiečių įžy
mi veikėja, dabartiniu laiku gy
vena antrašu: 3634 N. York 
Avė.. E. Pennsauken. N. J. ir 
verčiasi ten bizniu; o, mirus vy
rui — (a. a. Juozai Poškai), tu
rinti sūnų irgi liguistą, ir nega
lėdama gauti samdininkų - pa- 
gelbininkų. prispirta buvo dėl 
to savo dukrą - studentę atsi
imti iš Sesučių vienuolių Aka
demijos Marijos Juozapo Vilios.

O kas link to minimo vakaro, 
kuris įvyks išvakaryje Motinos 
Dienos, tai, kiek žinau ir nuo 
kitų, bus labai puikus dailos 
paruošimas, kurio ruošos, taip 
sakant, kūnu ir “dūšia”, yra ne 
kas kitas, kaip tik kunigas Sta
sys Raila, kuris tokiems daly
kams. regis, kaip tik yra tartum 
ir sutvertas. Bus lietuvių tau
tiški šokiai, dainos grupėmis ir 
pavieniais — solo ir kiti įvai
rūs meno - dailos dalykėliai: c 
įžanga į tą vakarą bus tik 50c.

Tad philadelphijiečiai, nepa
mirškime! Visi būtinai sugur- 
mėkime į svetainę Šv. Kazimie
ro parapijos. 331 Earp St., ‘su- 
batos’ vakare. 8-tą gegužės, o... 
tikiu, nesigailėsime nei to su
gaišintu laiko, nei tų “praspen- 
dintų” įžangos tikietui 50c. “Ai 
beč mai laif!...”

Richmondo Padauža.

Didžiajam Ketvirtadienį mūsų 
kunigus aplankė klierikas Jo
nas Kazlauskas, kurs bus šven
tinamas kunigu Scrantono vys
kupijai, šeštadienį, birželio 5 d. 
Girdėjau, kad kun. dr. Mende- 
lis yra pakviestas pasakyti pri
micijų pamokslą.
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Pirmutinėje eilėje iš kairės į dešinę, sėdi: Margarita Mazgelienė, Evalina Akstinaitė, Martynas Audijai- 
tis, p-lė Leoną Šarintaitė, priešakyje ant grindų — Marytė Peldžiūtė.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę — Ag. Matikaičiūtė, Florencija Tamulevičiūtė, Berta Jezukevičiūtė, 
Elena Bulkaitė, V. Kašėta, Fr. Akstinas, V. Jakavonis ir Bronius Bartkevičius.

NUOTRUPA IŠ ŠV. ONOS 
DRAUGIJOS ISTORIJOS 
Trečiadienį, 14-tą balandžio, 

sekretorka mūsų Katalikiško 
Susivienymo 20-tosios kuopos, 
panelė Adelė Smailiūtė. padavė 
man plakatą: į... į kurį gerai pa
žiūrėjęs. nustebau. Nes tai bu
vo garsinimas programos, su
rengtos Šventos Onos dr-jos die
nai 26-to spalių. 1924-tais me
tais. vaidinimui komedijos: — 
“Nelaimė ir Laimė”, arba: ‘Tas 

i Nelaimingas Buick'as’! Pianu 
tame paruošime skambino Mrs. 
Heien’a Herz'ienė. Smuikavo — 
p-lė J. Trepkiūtė. Solo dainavo 
garsusis Antanas Banys. O ki
ti gi ir kitos, kurių, pasak to 
plakato, dikčiai buvo, šoko į- 
vairius šokius ir. kaipo vaidy- 
los, vaidylės. vaidino tąją ko
mediją. Gi nors tame plakate a- 
pie tą ir nieko nėra minima, ta
čiau aš. rašantis šiuos žodžius, 
spėju, kad tą paruošimą tikre
nybėje surengė, sukompletavo 

, tada, ne kas kitas, kaip tik toji 
pati panelė Adelė Smailiūtė. 
Nes jį tą nekartą yra padarius 

; ir naudai Švento Jurgio parapi
jos ir kitoms katalikiškoms į- 

; staigoms ir draugijoms. Nes 
kaipo apšviestūnė ir menininkė

— piešėja ir skulptūrė, turėda
ma pažintį su daugel meninin
kų, sugeba juos patraukti ir 
prie lietuviškai - katalikiškų 
parengimų. Jurgietis.

PHILADELPHIA, PA.

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko” Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar
naujantiems karo jėgose kareiviams: jū
reiviams, orlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės yra Škapliemos Panelės Švč. pa
veikslas “I am a Catholic. Please call a 
priest”. — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai : Jėzaus Širdies. Šv. Juozapo. Šv. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausiųjų. Jie nešiodami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALLKĖLIO KAINA $2.50.

Taipgi turime angių kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams, "The Catholic s Pocket Manuel of Prayers”. Odos 
apdarais auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DARBININKAS, 366 W. BR0ADWAY, SO. 
BOSTON, MASS.

————————
Balandžio 11 d. įvyko Lietu

vių Tautiško Pašalpinio klūbo 
bertaininis susirinkimas. Į tą 
susirinkimą atvyko garbingi 
svečiai, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. Ig. Va- 
lančiūnas, kun. S. Raila ir Dr. 
Kazys Pakštas. Šių svečių atsi
lankymo tikslas buvo, kad iš
aiškinti dabartinę Lietuvos pa
dėtį. kviesti narius uoliau dirbti 
už šios šalies pergalę ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Ragino narius priimti ir 
pasiųsti rezoliuciją Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu šios 
šalies vyriausybei ir Anglijos 
vyriausybei per jos atstovą.

Pirmiausia kalbėjo kun. S. 
Raila. Laike jo kalbos visi ra
miai užsilaikė. Bet kada Dr. K. 
Pakštas savo kalboje priminė 
Lietuvos nelaimę — Sovietų o- 
kupaciją. tai kaikurie komunis
tėliai pradėjo, kaip laukiniai 
staugti. Tačiau tokių trukšma- 
darių. kurie žemina ne tik lie
tuvių vardą, bet ir klubo, nebu
vo daug. Dauguma rimtai klau
sėsi kalbų. Parapijietis.

giesme “Linksma diena mums 
nušvito”. Didžiosios savaitės a-

. i
pų buvo galima girdėti išsireiš
kimas, kad jie niekados nematė 
ką nors gražesnio. Kadangi ku
nigai ir bažnyčios tarnai didžiai į 
nuvargo per didžiąją savaitę,! 
tai Velykų dieną nei po pietų,! 
nei vakare jokių pamaldų ne
buvo, tačiau daug žmonių lan-l 
kė bažnyčią ir meldėsi jos tylu-! 
moję.

VELYKŲ MIRIMAI
A. a. Konstancija Glemžiūtė 

buvo palaidota Didžiajam šeš-!
- — ... - - I

Mirė sulaukusi 60 metų, aukšto-! 
Kaip trečiadienį, taip j° kraujo auka.

Didžiajam Penktadienį iš šv.

DIDŽIOJI SAVAITE
Šv. Alfonso bažnyčia jau nuo 

daugel metų yra garsi visam peigos buvo išpildytos užlaikant tadionį. Sirgo tik trumpą laiką. Į 
Baltimorės mieste savo gražu- visus gražiuosius Lietuvos pa- 
mu didžiosios savaitės paskuti- pročius. 
nėmis dienomis. Šįmetą. nežiū- šeštadienį po pietų ir vakare žė
rint karo laiko, Repozitorija Di- ši kunigai klausė išpažinčių, o Petro svetimtaučių bažnyčios 
džiajam Ketvirtadienį ir V’ieš- visą didžiąją savaitę, kuomet buvo palaidotas senas Baltimo- 
paties Kapas Didžiajam Penkta
dienį ir šeštadienį tai buvo me
no šedevrai. Sesutės Kazimie- 
rietės sudėjo visus savo gabu- 
bus, kad suteikti Baltimorės 
žmonėms tai, kas tik galima 
rasti didingose Europos kated- si šv. Alfonso parapijos gerovei, 
rose. Kun. dr. Mendelio žadėtas kaip tai mūsų rūpestingoms Se- 
1.000 lelijų buvo skoningai su- sutems Kazimierietėms. zakris- 
dėtos į auksinius važus, o 100 tijonams ponams Ivoškams. Jo- 
žvakių ir lempelių degė ir mir
gėjo, kaip prie Repozitorijos, 
taip prie Viešpaties Kapo. Oras 
tomis dienomis buvo tikrai pa
vasario. šilta, graži. Minios tūk
stantinės lankėsi mūsų bažny
čion. Apskaitoma, kaip ketvir-' 
tadienį. taip penktadienį virš Mendelis dėkoja visiems, bet y- m 
50.000 žmonių ry’“’ ' ’ . "2 ----- J- si
bažnyčią. Didžiajam Ketvirta
dienį šv. Valandoj. 5:30 v. ne 
tik bažnyčios takai buvo pilni, 
bet žmonės stovėjo priemenyje 
ir buvo prisigrūdę prie vargonų.

TAMSIOJI AUŠRINĖ
Šįmetą buvo kas naujo, kas 6 vai. ryte.

nepaprasto. Santktuarijoj gie- buvo celebrantas. Jam padėjo 
dojo Tamsiąją Aušrinę net aš- du kunigai iš Šv. Marijos Semi- 

tautietės. būtent: panelė Bene- tuoni kunigai. Bažnytinis cho- narijos, kun. Hogan ir kun. Re- 
dikta Ginkievičiūtė, seserėčia į- ras. vadovybėje ponios Pranciš- 
žymaus bizmerio - veikėjo, Ka- kos Rudienės, tikrai meningai 
zio Žadeikos ir ponia Genovaitė išpildė responsorijas po lamen- 
Ramanauskicnė, žmona vien- tacijų. o Velykų rytą žmones 
genčių Kazio Ramanausko, ku- laike Prisikėlimo Mišių girdėjo 
ris, antrašu: 1113 Mt. St.. Phi- ką naujo, kuomet didysis cho- 
ladelphia. Pa. užlaiko puikią ras su mokyklos choru punktais 
laidojimo įstaigą.

tik kas neįėjo į bažnyčią, tai ra- rietis Viktoras Baravikas. Jis 
do žmonių besimeldžiančių, kaip sir»° kelius metus širdies liga, 
didžiuose atlaiduose. Nuopelnas 
to didelio didžiosios savaitės 
nusisekimo priklauso visam šta
bui da: bininkų, kurie darbuoja-

Antradienį po Velykų iš mūsų 
bažnyčios palaidota a. a. Mari
jona Klišienė. Sirgo tik trumpą 
laiką ir buvo dar jauna moteris. 
Aukštas kraujas ir širdies liga 
buvo a. a. Marijonos Klišienės 
priežastimi mirties.

šeštadienį bus laidojama a. a.

Zg NELIETUVIŲ SPAUDOS
Vietiniame anglų sekmadienio 

(25-tą balandžio) laikrašty:— 
“ Philadelphia, Record’e”, pa
veikslų skyriuje yra tilpęs viso 
puslapio didumo paveikslas, 
vaizduojantis įvairių tautų ir 
kraštų moteris, pardavinėjan
čias Amerikos Karo bonus, tar
pe kurių randas ir mūsų dvi

žmona nuo W. Lombard St. Ve
lionė sirgo tik trumpą laiką. 
Mirė Johns Hopkins ligoninėje. 
Už mirusiųjų vėles privalome 
tarti dievobaimingą Amžiną 

dj. Atilsį, o jųjų giminėms reiškia
me giliausią užuojautą jų liūdė- 

apiankė mūsų pač savo ištikimąjam bendra-,s*° *r skausmo valandoje.
darbiui kun. Antanui Dubins-j NUOTRUPOS
kui už jųjų rūpesnį ir pasišven- ■ Parapijos vaikučių Pirma šv. 

Komunija sekmadienį, geg. 2 d. 
per Mišias 8:30 vai. ryte.

Naujai įšventintas kun. Gra
bauskas lankė pp. Bagdonus, 
savo gimines Baltimorėje.

nui Letkauskui. Kazimierui Pu- Krasauskienė, Jono Krasausso.
i X_____________T_______________j |

gevičiui ir jųjų padėjėjams An
tanui Rakauskui, Pranui Ra- 
zauskui; taipgi mūsų gabiai 
naujai vargonininkei ir bažny
tiniam chorui su Jurgiu Gal- 
kausku priešakyje. Kun.

Juozas Kasinskas i
I Inc- m

Laidotuvių
! Direktorius
s Patarnavimas Dieną ir Naktį © 
į 602 VVashington Blvd. | 
? BALTIMORE, Md. |

| Tel. Plaza 8595
J Limosinai dėl visokių reikalų į 

K.V. t dalinosi per procesiją velykine riaus gražumas. Nei iš vieno lū- ?©@©©©©g©©@©®©@®©®®e©©©®®6

įgan. Kun. Antanas Dubinskas 
buvo ceremonijų vedėju. Per vi
sas ketvertas Mišias bažnyčia 
buvo beveik pilna žmonių. Ma
tėsi daug kareivių ir jūreivių 
maldininkų tarpe. Visus atsi
lankiusius žavėjo didžiojo alto-
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Popiežiaus Leono XIII Enciklika

ŽMOGBKOII LAISVĖ
2. Ko* Yra Laisvė

—

Taigi, laisvė, kaip Mes sakėme, priklauso tik 
tiems, kurie turi supratimo arba proto dovaną. Žiū
rint į jos esmę, tai yra galia pasirinkti tinkamas prie
mones siekiamam tikslui. Nes tik tas yra savo veiks
mų valdovas, kuris iš daugelio gali pasirinkti vieną 
dalyką.

Sprendimas Pirmą Pasirinkimo
Dabar, kadangi visa kas tik pasirinkta kaip prie

monė numatoma kaip gera ar naudinga, ir kadangi ge
rumas, kaip tokis, yra tikras mūsų troškimų tikslas, 
tai seka, kad pasirinkimo laisvė yra valios nuosavybė, 
arba geriau sakant, lygi valiai ant tiek, ant kiek savo 
veiksmuose turi pasirinkimo galią. Bet valia negali 
pradėti veikti iki protas dalykų nenušviečia žinojimu., 
Kitaip sakant, tas geras, kurio valia trokšta yra tiek 
geras, kiek žmogaus protu tokiu žinomas. Visuose lais
vės veiksmuose pasirinkimas seka proto sprendimą; 
protas nusprendžia kas yra teisinga ir gera, ką reikė
tų pasirinkti, ką ne, o tik tada valia pasirenka veikti. 
Niekas neginčija, kad sprendimas yra proto, o ne va
lios veiksmas. Tikslas arba siekis, sykiu protinės va
lios ir laisvės, yra tik tas geras, kuris sutinka su pro
to nusprendimu.

Bet kadangi, abi šios galios yra netobulos, tai ga
lima, kaip neretai matome, kad protas pasiūlytų ką, 
kas tikrai nėra gera, bet tik turi gerumo išvaizdą ir 
valia panašiai pasirinktų. Nes, kaip klaidos galimybė 
ir įvykdytos klaidos, yra proto netobulumas, taip ly
giai siekimas to, kas turi netikrą gerumo išvaizdą, 
nors tai yra įrodymas mūsų laisvės, kaip liga įrodo 
mūsų gyvybę, tačiau parodo yda žmogiškoje laisvėje. 
Taip pat ir valia, kadangi ji priklauso nuo proto, tai 
jei pasirenka kas yra priešinga proto sprendimui, ji 
piktanaudoja pasirinkimo laisvę ir pažemina pačią 
jos esmę.

i

Muz. P-lė Leoną šarintaitė,-- _____ I
gabi muzikė, dainininkė ir vaidintoja. Ateinantį sekmadienį, 
Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų par., Worcester, Mass. svetainė
se “Svastikos Vergijoje” vaidins Barboros rolę.

LIETUVIS RAŠYTOJAS NACIŲ 
OKUPUOTOJ PRANCŪZIJOJi 

|

(LKFSB) Ne tik lietu- rinkinys, o sekančiais m©-. 
J1Į viuose žinomas, bet ir tarp tais kitas. Drauge jisai į 
ia; kitų tautų pagarsėjęs ra- rusų kalbą vertė garsiųjų 

šytojas ir diplomatas Jur- pasaulinių autorių veika- 
; gis Baltrušaitis balandžio lūs, kaip Byrono, Ibseno, 

švenčia 70 m. Hauptmano, Wilde,Strind- 
savo amžiaus sukaktį. Ji- bergo ir kitų. Dar prieš Di- 

i sai gimęs netoli Jurbarko, dįjį karą pradėjo rašyti ei
lėraščius ir lietuviškai, 
kai kuriuos gi jo kūrinius 
į lietuvių kalbą išvertė B. 
Sruoga. Jo eilėraščių yra 
verstų į italų ir bulgarų 
kalbas. Jis 1926 m .dalyva
vo pasirašant nepuolimo 
sutartį su Rusija. 1932 m. 
Lietuvos universitetas su-

Kartą tūlas žmogelis su-, mas ir kentėjimas, kurį jie 
tikęs pažįstamą žmogų su:tautoje sukelia, yra vien 
didžiasiu nuliūdimu nusi-itik nykštukas sulyginus 
skundžia panašiai: į su skausmais, kuriuos pa-

“Nelaimė. Negaliu su-; lieka žmonių liežuvavi- 
rasti nei vieno žmogaus, | mas. Visi, tiesa, blogumai, 
kuris žinotų ką nors apie!kilę iš prasikaltėlių veiks

mų, uždėti ant vienos 
svarstyklės, ir kitoje pusė-I 
je uždėti visi nuliūdimai,. 
ašaros ir kentėjimai ky
lantieji 
nustebins kiekvieną, kuris 
arti stovės ir bus liudinin
ku, kuri pusė svarstyklių 
kils ar nupuls. Neveltui y- 
ra sakoma: “Negali viską 
tikėti, ką girdi, bet galima 
viską atkartoti”.

Vagių ir žmogžudžių 
rankose maža dalis mūsų 
kenčia, net netiesioginiai. 
Bet nuo neatsargaus liežu
vio, nuo nemielaširdingo 
prieteliaus liežuvio, kas y- 
ra laisvas? Nesiranda mū
sų tarpe nei vieno žmo
gaus, kuris galėtų vesti 
tokį gyvenimą, taip tei
singą, taip pakenčiamą, 
taip tyrą, kad galėtų būti, 
taip tolimas nuo dasilytė- 
jimo žmonių piktumo, ar
ba neliečiami nuodingi 
blogumų, kurie kyla iš pa
vydo. Klastingi užpuoli
mai prieš žmogaus garbin
gą vardą, nekenčiami nu
rodymai, dėmės, pusiau 
melagystės, per kurį pavy- 
dingas vidutiniškumas ieš-

Marijonos Mikalauskienės 
praeitį?”

! “Kodėl?”, klausia drau
gas.

“Todėl, kad visi žmones, 
kurie ją pažino, yra jau 
mirę”.

Kaip nemalonus dalykas 
yra tas žmogaus liežuvis. 
Tad šiandien pabandyki
me nors truputį apie tą da
lyką pakalbėti.

Žmonės kalba būk yra 
daug būdų žudyti; bet ant
ras mirtingiausias įrankis 
žudymui yra dinamito 
šautuvas... ir pirmutinis, 
tai žmogaus liežuvis. Šau
tuvas, tiesa, vien užmuša 
kūnus; liežuvis užmuša 
žmogaus gerą 
dažnai suardo 
gyvenimo visą 
skiri šautuvai 
naip: bet kiekvienas užtai
sytas liežuvis turi šimtą 
sėbrų. Pavojus kiekvieno 
šautuvo aiškiai matosi pa
čiame išlaukiniame šautu
vo sustatyme. Pilniausias 
blogumas kiekvieno liežu
vio gyvena per visus me
tus, nors ir Dievo akis nu
vargsta neieškodama pra
džios liežuvio pradėto dar- ko pražudyti vyresniuo- 
bo. sius yra panašus į vabz-

Liežuvio prasikaltimų y- džių parazitus, kurie už-

vardą, ir 
žmogaus 

būdą. At- 
veikia vie-

Protas ir Valia
Už tai, begaliniai tobulas Dievas, nors yra aukš-l^n- 

čiausiai laisvas, kadangi Jis yra aukščiausioji Išmin
tis ir didžiausias gerumas, negali pasirinkti, kas yra 
bloga; taip pat negali angelai ir šventieji, kurie mato 
Dievą. Šv. Augustinas ir kiti karštai gynė prieš Pela- 
giansus, sakydami, kad jeigu galimybė nukripti nuo 
gerumo priklausytų laisvės esmei ar tobulumui, tai 
Dievas, Jėzus Kristus, angelai ir šventieji, kurie ne
turi tos galios, visai neturėtų laisvės, arba mažiau tu
rėtų už žmogų, kuris yra tik pakeleivis ir netobulas, niversitetą baigė 1899 m. 
Šitas dalykas yra tankiai Angeliškojo Daktaro svars
tomas ir jo nurodoma, l<ad galia nusidėti nėra laisvė, 
bet vergija. Užteks čia tik pakartoti jo tikslu paaiški
nimą Viešpaties Jėzaus žodžių: “Kas tik papildo nuo
dėmę, tas yra nuodėmės vergas” (Jo. 8, 34). “Visa”, 
jis sako, “yra tai, kad prigimtiniai tam priklauso. Ir 
kada veikia per kito galią, neveikia iš savęs, bet tik 
per kitą, tai yra, kaip vergas. Bet žmogus iš prigimties 
yra protingas sutvėrimas. Ir kada jis veikia pagal sa
vo protą, jis veikia iš savęs ir pagal savo laisvą valią; 
ir tai yra laisvė. Bet kada jis nusideda, jis veikia prie
šingai savo protui, jis yra kito verčiamas ir esą auka 
svetimo nesupratimo. Taigi, “Kas tik papildo nuodė
mę yra nuodėmės vergas”. Net ir pagonų filosofai 
aiškiai šią tiesą pripažino, ypatingai tie, kurie laikė, 
kad tik išmintingas žmogus yra laisvas; gi išmintingu, 
kaip visiems žinoma, laikoma tas, kuris išlavino save 
gyventi pagal savo prigimtį, tai yra, teisingume ir do
rovėje.

Paremtas kun. Žekevi- 
čiaus jisai stojo į Kauno 
gimnaziją, vėliau į Mas
kvos universitetą, kur stu
dijavo matematikos gam
tos skyriuje ir drauge gili
nosi į svetimas kalbas. U-

Nuo 1920 m. buvo Lietu
vos atstovu Rusijoje, vė- teikė jam garbės daktaro 
liau Nepaprastu Pasiunti- titulą.
niu ir Įgaliotu Ministeriu Baltrušaitis yra poetas 
Turkijai ir Persijai, o nuo ir drauge filosofas .Jo poe- 
1939 m. — Lietuvos pa- zijoje apdainuojamas — 
siuntinybės patarėjas Pa- “Mūsų šviesus Dievas — 
ryžiuje su Įg. Ministeriio didis troškimo Dievas”. Jis 
titulu. Čia jį ir užklupo na- gražiai 
cių okupacija.

Rašyti Baltrušaitis pra
dėjo dar būdamas univer- ką pasauly jungdamos — 
sitete. Daugiausia bendra- didį ir mažą į vieną... Ir 
darbiavo rusų žurnaluose įvien tik tau. gimtoji mano 
i rnet buvo vienas iš knygų I siela, sutapti su bekraščiu 
leidyklos steigėjų. 1911 m.] pasauliu nėra leista... 
išėjo vienas jo eilėraščių Vieniša smulkinimo pra-

nusako santykį
tarp sielos ir pasaulio:

— Artinasi sutemos, vis-

Teta Laumikienė. širdį ir gyvenimą. Taip 
bailiai yra šis auklėjimo 
metodas, taip slaptai ve
damas, kad prasikaltėliai 
nejunta, kaip jie palieka 
pas save artimuosius nuo
dingų dyglių. Mes papras
tai savo kasdieniniame gy
venime žiūrime į liežuva
vimą, kaipo į antraeilinį 
dalyką. Taip mes prie jų 
priprantame, kad liežu
viui pasidarome begalo ne
atsargūs. Kiekvienas žmo
gus, kuris yra perkentėjęs 
kitų liežuvio įkandimą, be 
mažiausio atsikvėpimo pa
sakys: “Lengviau yra pa
sitraukti iš dramblio kelio, 
nei iš liežuvio nuodingų 
takų”.

Sekantis juokelis prime
na man, kaip liežuvis gali 
veikti.

Gatvėje žmogus eina ir 
meta varinį pinigėlį į ak
lojo žmogaus blekinį puo
duką. Pinigas, įkrisdamas 
į puoduką, greitai iššoko 
ant žemės ir pradėjo ristis 
į šalygatvį. žmogelis su 
juodais akiniais nelaukda
mas atsikelia ir bėga pas
kui ritantį pinigą.

“Maniau esi aklas?”, — 
j klausia geraširdis žmoge- 
j lis.

“Ne... aš ne esu aklas 
žmogus. Aš jo vietą kas 
antradienis nuo 2-ros iki 
5 valandos užimu”, tarė 
taip vadinamas aklas žmo
gus.

“Tai kur yra tikrasis ak
las žmogus?”, klausia ge
ras Samarietis.

“Jis nuėjo į teatrą pa
žiūrėti paveikslų”, taria 
pagelbininkas.

iš liežuvavimo,

I

t 
t

I I 
i 
i

bo. sius
Liežuvio prasikaltimų y- džių parazitus, 

ra visa eilė, kaip tai: pa- muša šimtmečio ąžuolo 
piktinimas, kerštas, kar- ;

!tumas, kritika, plepėji
mas, melavimas. Vagystė 
ir žmogžudystė yra baisūs 
prasikaltimai, bet vieno 
meto nuliūdimas ir skaus- ------------------------------- j 
keikime, tu vidudieny še
šėlis, o vidurnakty kaip 
žvaigždė, visa išsiskyrimo 
kankynės ugny, tu ramy
bės neturi niekados.

Mūsų Dievo pasaulis — 
i kaip svetima būstinė, niū
ri senų samanotų plytų 
šventovė, kurioj žmogus, 
lyg koks nykus žiūrovas, 
daiktų tekmėn kankinda- 
masis veizdi”.

Jis vaizdžiai nusako apie 
Kūrėjo Žmogui paliktas I 
galimybes progresuoti, į-] 
nešti ką naujo į šį pasaulį.; 
M. Gustaičio vertime taip 
skamba tie Baltrušaičio 
žodžiai:

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

juodi odos apdarai,
pusi. Kaina $1.50

tikro kolenkoro virše-

I

nuo įstatymo. Jei tai būtų teisinga, tai sektų, kad bū
ti laisvais, mes turėtume atsižadėti proto; gi tiesa yra, 
kad mes turime pasiduoti įstatymui tik dėl to, kad 
mes iš prigimties esame laisvi. Nes įstatymas yra žmo
gaus veiksmų vadas; jis pakreipia į gerą atlyginimu 
ir bausmė sulaiko nuo blogo.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas yra laisvė?
2. Ar laisvė reiškia daryti ar sakyti ką tik nori?
3. Kodėl laisvė reikalauja įstatymo?

Laisvė Reikalauja Įstatymo
Kadangi toki yra žmogiškos laisvės padėtis, tai jai 

būtinai reikalinga šviesos ir stiprybės pakreipimui sa
vo veiksmų į gerą ir susilaikymui nuo blogo. Be to mū
sų valios laisvė būtų mūsų pražūčiai. Visu pirma turi 
įstatymas; tai yra, nustatyta mokymo taisyklė, kas 
reikia daryti ir ko nedaryti, šita taisyklė negali pa
liesti žemesniųjų sutvėrimų, nes jie elgiasi iš būtinu
mo, sekdami savo prigimtus instinktus, ir iš savęs ne
gali kitiap elgtis. Bet, kaip Mes aukščiau sakėme, kas
yra laisvas gali veikti arba neveikti, gali daryti tą ari 
kitą, kaip jam patinka, nes jo sprendimas eina pirm 
pasirinkimo. O jo sprendimas ne tik nutaria kas leis
tina ir kas neleistina, bet taip pat kas yra praktiškai] 
gera ir reikia pasirinkti, ir kas yra praktiškai bloga ir 
reikia vengti. Kitaip sakant protas nurodo valiai ką ji! 
turėtų siekti ir ko vengti, kad taip pasiekti galutinį 
žmogaus tikslą, ir tam tikslui visi žmogaus veiksmai: 
turėtų būti vykdomi. Šitas proto įsakymas yra įstaty
mas. Taigi, žmogaus laisvoje valioje, arba dorovės 
reikale, kad mūsų visi laisvi veiksmai būtų protingai 
vykdomi, glūdi pati šaknis įstatymo reikalingumas. 
Yra didžiausioji nesąmonė sakyti, kad jei žmogus yra 
iš prigimties laisvas sutvėrimas, tai yra paliuosuotas

Užsisakykite Toniko Pas Mus \
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

— Mesk bakūžę savo menkų; 
Sapną ilstančioj krūtinėj: 
Krauk krūvon uolų grandinę 
Į padangę tylią.
Dar pasaulis negynėtas, 
Dievo rūmai nebaigti;

i Vien akmuo mums duotas kietas . 
Ir galybė rankoms.

. I A. Vaičiulaitis taip atsi-į 
į liepia apie Baltrušaičio kū
rybą:

1 — Jo poezija gili, sutelk- 
: tos ir aukštos minties, 
meistriškos formos. Jis y- 
ra tylių susimąstymų, am
žinųjų klausimų poetas,; 
didžiąsias problemas
(klausimus) puikiai mo
kąs supinti su lietuviškais 
vaizdais, su kasdieniais 
buities reiškiniais, iš ku
rių jis sugeba giliąją pras
mę”.

Baikime Baltrušaičio žo
džiais: —
Mums žemė—tik paskutinis 

laiptas.
i Naktinėj jūroj ji iškyla uola. 
Kur žmogus, kaip virpąs šešėlis. 
Sukniubo vienas su maldingu 

klausimu”.

I

I

i

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 
kraštai, 288 puslapiai. Kaina ............................. $1.50

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ,
auksuoti kraštai, 288

DIEVAS SU TAVIM, juodi,
liai, 192 pusi.________________ __ __________ 35©.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ........ ....... $125

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių ... $2.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kabike _______________________ ______ ____  $150

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi........................ .............................................. $2.75

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dabartiniu metu yra vaidinama “The Human 
Comedy” filmą, kurioj ryškiausia žvaigždė, tai Mickey 
Rooney. Filmos statytojai praneša, kad begalo įdomi 
ir interesuojanti filmą, kuri teikia kiekvienam žiūrė
tojui daug malonumo. Paveikslas parodo, kaip Mickey 
Rooney savo ankstyvo ryto mankštoje stiprina savo 
muskulus, šį paveikslą dabar vaidina Loev's Statė & 
Orpheum teatruose Bostone.



Žuvo Gindamas Žvaigždėtą i
Penktadienis. Balandžio 30, '43 DARBININKAS

~ i
• GHU>£17£ZETWTV! 
į kovotojose Į

Lietuvis Karys Užsitarnavo 
Kapitono Laipsnį

je. Motina ir dukrele yra gero
je sveikatoje. Adv. Povilas Sy
kes ir jo brolis adv. Benjaminas 
Sykes turi ofisą: 681 Washing- 

Į ton St.. Norwoode. Sveikiname 
šeimos padidėjimo proga.

Haverhillietis. “Darbininko” 
korespondentas iš Haverhill. 
Mass.. prisiuntė iškarpą iš ang
lų laikraščio “Evening Gazette”. 
kur rašo, kad pirmas leitenan
tas Viktoras Kiaršis, U. S. Ar- 
my Medical corps, Camp Pick- 
ett. tapo pakeltas kapitonu.

Kapitonas Kiaršis yra adv. 
Vinco Kiaršio, Jr. brolis. Jis y- 
ra vedęs ir auklėja vieną dukte
rį. Jo žmona ir duktė apsigyve
no Richmond. \ a., kur dabar jjevins (Nevinską), kuris buvo 
yra ir kapitonas Kiaršis. atvykęs praleisti šventę su sa-

Sveikiname kapitoną V iktorą vo žmonele. Pranas labai gerai 
Kiaršį ir linkime pasiekti aukš- atrodo ir yra patenkintas karei- 
čiausį laipsnį karo tarnyboje!

Pirmadienį, gegužės 3 d.. 8 v. 
vakare . įvyks Lietuvių Karo 
Bonų komiteto skyriaus susi
rinkimas, parapijos svetainėje, 
St. James Avė. Valdyba kviečia

I • •visus ateiti.

Velykų šventėje teko sutikti, 
iš bažnyčios išėjus, karį Praną

NORWOOD, MASS

■vio gyvenimu.

I

_________
pp. Simms iš Providence pra- 

i leido Velykų dieną pas savo tė- 
1 vėlius pp. Versiackus. gyv.Moterų Sąjungos 27 kuopos

susirinkimas įvyks pirmadienį. Pleasant St. Ponia Anelė Simms 
gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, yra pp. Versiackų dukrelė, 
parapijos svetainėje, St. James Kaip žinoma, pp. \ ersiackų 
Avė. sūnus Dr. Jurgis yra Jung. Val-

Susirinkimas svarbus. Visos stybių karo tarnyboje.
narės, kurios yra užsilikusios 
su mokesniais, kviečiamos atei
ti ir užsimokėti. Taipgi prime
name, kad metinės kuopos šv. 
mišios įvyks Motinos dienoje, 
sekmadienį, gegužės 9. S vai. 
rytą Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje.

Gegužės 6 d. vakare, p. O. Na
vickienės namuose (Weld Avė.) 
įvyks parengimas. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti ir pa
kviesti kitus ateiti. Narė.

NASHUA, N. H
GEGUŽINĖS PAMALDOS

p. K. Akstinas, gyv. Franklin 
St., šiomis dienomis sugrįžo iš 
ligoninės. Jaučiasi kiek geriaus. 
Pasimelskime, kad Dievas grą
žintų p. Akstinui sveikatą, ku
ris per ilgus metus nuo pat pa
rapijos Įsikūrimo uoliai darba
vosi Įvairiose katalikiškose 
draugijose.

NUOŠIRDI PADĖKA
Mūsų bažnyčios repozitorijos 

ir grabo parėdymai, šiemet y- 
patingai žavėjo netik mūs žmo
nes, bet ir kitatautėius.

Už tai esame labai dėkingi 
mūsų Seselėms, kurios tiek 
daug skoningo darbo Įdėjo. Bet 
taip-gi, didis ir nuoširdus dė
kingumas priklauso mūs žmo
nėms. kurie nesigailėjo savo au- 
kelių. Buvo suaukota suvirš 
$70.00.

A. a. Stasys C. Masiulis,
gyv. So. Bostone.

Šiomis dienomis Jung. Valsty
bių Karo Departmentas prane
šė, kad kovo 28 d. š. m. kauty
nėse su priešu kur nors šiaurės 
Afrikoj tapo užmuštas Stasys 
C. Masiulis, kuris birželio mėn., 
1942 m. Įstojo į Jung. Valsty
bių karo tarnybą.

Šią žinią gavo a. a. kareivio 
Stasio Masiulio sesuo Liudvisė i 
ir brolis Povilas Masiuliai, J 
gyv. 392 Athens St.. So. Bosto
ne.

A. a. Stasys C. Masiulis, 26 
metų amžiaus, paėjo iš Panevė
žio apskričio, Šimonių parapi
jos. Iš Lietuvos atvyko 6 metai 
atgal. Lietuvoje paliko motiną, 
brolį ir seserį.

Reiškiame gilią užuojautą ve
lionio kareivio Stasio broliui1 
Povilui ir sesutei Liudvisei. ku
rie yra "Darbininko” skaityto
jai.

Lai a. a. Stasio vėlei Dievas 
suteikia amžiną ramybę!

Į KARO TARNYBĄ

Pereitoje savaitėje Į 
tarnybą išvyko Adolfas Kudž- 
ma ir Stasys Januškevičius. 
Kiek ankščiau, pasekdamas sa
vo brolį Joną, į karo Laivyną 
įstojo Juozas Skirkevičius.

Mūsų geriausi linkėjimai ir 
maldos juos lydi.

Praleisti Velykų šventes su 
savo tėveliais iš kariuomenės 
buvo grįžęs Sargentas Jonas 
Sabaliauskas, o iš laivyno Pet
ras Pupelis.

Laiškų gavome nuo Jono Na- 
dzeikos iš Anglijos, Jono Grigo 
iš Greenville, Pa. ir Juozo Mi- 
kelionio iš Los Angeles, Calif.

Stasys Dambrauskas rašo sa
vo tėveliams, kad labai gerai 
jaučiasi, ir įdomaujasi švento
mis Palestinos vietomis. Pri
siuntė gražių paveikslų, atvaiz
duojančių garsingas šventosios 
žemės šventavietes. Be abejo 
jam tenka dalyvauti šių dienų 
apeigose, kaip tik tose vietose, 
kur kadaise vaikščiojo Išgany
tojas.

karo

Išvyko Dėdės Šamo

šeštadienį prasideda Gegužės 
Mėnuo, pašvęstas garbei Pane
lės Švenčiausios. Taigi, toje die
noje ir prasidės Gegužinės Pa
maldos. kurios bus laikomos kas 
vakarą — 7:30.

Mes pavedėm Marijos globai, 
mūsų jaunuolius karo tarnybo
je, o reta mūsų parapijos šei
myna, kuri neturėtų vieno ar ki
to nario išvvkusio. Mes negalė
tume geriau juos atminti, kaip 
jiems išmaldauti, per Marijos 
užtarymą. Dievo palaimos ir 
globos.

mūs žmones gausingai 
rems savo atsilankymu.

juos

GRAŽŪS PAVEIKSLAI

KORTŲ VAKARĖLIAI

Pasibaigus gavėniai, vėl grįž
tame prie kortavimo vakarėlių 

Adv. Povilas ir ponia Sykes. parapijos naudai ketvirtadienių 
gyv. Sharon. Mass., susilaukė vakarais. Bus parūpinta gražių 
trečios dukrelės Velykų dieno- dovanų, ir reiškiame vilti kad

Bal. 18 d. turėjome progos * 
pamatyti tikrai gražių filmų, 
kurias rodė p. Motuzas. Žmonių 
nemažas skaičius pribuvo, ir vi
si reiškė savo patenkinimą, y- 
patingai puikiais spalvuotais 
vaizdais iš Lietuvos reginių ir 
gyvenimo. Prie paveikslų pavy- 
kimo žymiai prisidėjo gražiai 
pritaikinta muzika, ir p. Matu- 
zos jausmingi paaiškinimai.

VORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija

M

P-le Slaugė Ona M. 
Paulukonytė,

Balandžio 27 d. išvyko į 
Šamo tarnybą. Apsistos 
Devens ir darbuosis 
Nurse Corps.

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

Linkime p-lei Onutei geriau-' 
šio pasisekimo.
----------------------------------------- 1 
kada Didžiajam Ketvirtadienį 
Albina savo Armijos uniforma 
pasirėdžius, savo nesveikuojan
čių mamytę atvedė prie Dievo 
Stalo, kur abi priėmė Šv. Sakra
mentą.

su trimi chorais puikiai išpildė. 
Kaip Verbų sekmadienį, taip ir 
Velykų šventėje, parapijos di-i 
dysis choras puikiai pasirodė. 
Išpildė naujas mišias ir kitas 
šventėms pritaikintas giesmes.

Pravartu pastebėti, kad p. Či- 
žauskas, mokindamas parapijos 
metiniam Minstrel Show vasa
rio mėnesį, sunkiai užsišaldė, ir 
nuo to laiko sveikatoj nupuolė, 
kad pastaromis dienomis gydy
tojų patarimu buvo priverstas 
ligoninėn pasiduoti. Worceste-1 
riečiai linki p. čižauskui greitos dien. Jie tave ryt išlaikys 
bei stiprios sveikatos. --------- —

stoties, kad sūnus Walter buvo 
paaukštintas leitenantu. P-nei

Šiomis dienomis mūsų Sąjun- Kureišienei pranešta, kad duk- 
gietėms teko didelio džiaugsmo relė Ona užbaigė Moterų Armi- 
bei pasididžiavimo. 69 kps. pir-, jos WAAC mokslą, Fort Dės 

į mininkė Am. Zakarienė gavo ■ Moines, Iowa ir paaukštinta į 
žinią iš Myrtle Beach Aviacijos • oficierių skyrių.

Dėdės 1
Fort

Army.

I

Leitenantas Juozas Matačins- 
žmonele iš 

Indiana vėl buvo atvykę pas
Iš musų parapijos kas kart Į kas su savo jauna 

daugiau ir daugiau panelių į- 
stoja Moterų Armi jon. Gerai ži- j tėvelius, keliom dienom prieš iš- 
nomas veikėjas, EI. Džiaugie- ] važuojant į tolimą Arizoną, kur 
nės dukrelė Placidą Vileikytė,' Juozas paskirtas, kaip kareivių 
užbaigus WAVES mokslus Ok- ■ 
lahoma valstybėje, paskirta 
Washington, D. C. darbuotis. 
Slaugė Matilda Karaliūtė (gra- 
boriaus sesutė) irgi užbaigė 
specialius valdžios mokslus pa
skirta “Mayo Clinic”

mokytojas.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co

Pirk Karo Bonus šian-
— **1 "i

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padam 
”ie dirbtinas akis

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

275 Mair> St., Webster, Man

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
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. Ražt. — 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. Broaaway, S. Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė 

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 va L 
vakare, 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolu raštininke

4V. JONO EV. BL. PAŠALPIN69
DRAUGIJOS VALDYBA

I

|

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

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

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

Į
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška

I 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.

Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7th St.. So Boston Maw

Muz. J. Čižauskas, kuris buvo 
susirgęs ir keliom savaitėm bu
vo išvykęs sveikatos pataisy- 

jau tar- mui, grįžo prieš Velykų šven- 
nauja Fort Harrison, Indiana, tęs bažnyčios pareigas išpildyti.

Kapitonė Albina Šimkiūtė ke- Nors p. Čižauskas silpnai jau- ---- r-----------------------------
lioms dienoms buvo atvykus pas čiasi ir sveikatoj gan žymiai j 29 Savin Hill Avenue 
savuosius. Malonų įspūdį darė,1 nupuolus, vienok savo užduotį

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

Dnrehester. Mass <~OL 1981

p Baitrustūnas p Klrnga. So’

753 Broadway
Te! snn 3120 Sc Rn«tor>

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

Sekmadienį, Gegužes - May 2 d., 1943
Šv. Kazimiero Par. Salėje, Providence St., Worcester, Mass., 4 Valandą po pietų.

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.

u

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.

VAIDINS SEKANTIEJI ASMENYS: Senutė MARGARITA MAZGELIENĖ; Senukas — MARTYNAS AUDIJAITIS; Barbora — Evalina AKSTINAITĖ; Stasė — vargonininkė 
p-lė LEONĄ ŠARINTAITE; Alytė — MARYTĖ PELDŽIŪTĖ; Reinbekas — p. BRONIUS BARTKEVIČIUS; Stasės Tarnaitės — FLORENCIJA TAMULEVIČIŪTĖ ir AGNIETĖ 
MATIKAIČIŪTĖ; Naciai Kareiviai — VYTAUTAS JAKAVONIS, PR. AKSTINAS ir V. KAŠĖTA; Stasės draugės — ELENA BULKAITĖ, LINA MATULYTĖ ir BERTA JE- 
ZUKEVIČIŪTĖ. Sufleris — MARGARITA SINKEVIČIŪTĖ.

Visas pelnas- “Darbininko” naudai. Nuoširdžiai kviečiam visus LDS N. A. Apskritys.
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KVIETINĖS ŽINIOS! Darbininko Kalendoriai Patinka
Vyksta 1 Tolimą Kelionę

Kitą savaitę So. Bostono jau
nuoliai, mokinami ir vadovau
jami p. Onos Ivaškienės, vyksta 
į Philadelphią dalyvauti Tarp
tautiniame Festivale, gegužės 
7 d. Mūsų jaunuolių grupė šoks 
tautinius šokius ir žais žaidi
mus.

Toji jaunamečių šokėjų grupė 
yra pasižymėjusi tautiniai šo
kiais Pasaulinėje Parodoje, New 
Yorke; Tarptautiniuose Festi- 
valuose, Bostone, ir mūsų įvai- 
ruose parengimuose Bostone ir

apylinkėje. Tai vienintelė lietu
vių jaunamečių šokėjų grupė 
šioje šalyje, kuri taip daug yra 
pasižymėjusi tautiniais šokiais.

Garbė tos jaunamečių šokėjų' 
grupės mokytojai, p. Onai Ivaš- ■ 
kienei, kuri pašvenčia labai 
daug savo brangaus laiko mo
kinimui ir vadovavimui. Taipgi 
garbė tėveliams, kurie leidžia 
savo vaikelius mokytis.

DAKTARAI

; Šou. 4476

Tel. ŠOU 2805

: Dr.Joseph F. Antanėlis
! OPTOMETRISTAS
! 515 East Broadway
• So. Boston, Mass. 

'[ Ofiso Valandos išskyrus 
!; Trečiadieniais ir
;! Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
■’ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

V.31SO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

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

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

So. Bostoniečiai, ypač jauna
mečių šokėjų tėveliai ruošia tai 
šokėjų grupei ir jos mokytojai 
p. Ivaškienei išleistuves sekma
dienį, gegužės 2 d., 7 vai. vaka
re, Strand salėje, 376 W. Broad- 
way, So. Bostone. Bus graži 
programa ir užkandžiai. Visi tu
rės progą pamatyti tuos jau
nuolius, pasiruošusius tolimai 
kelionei atstovauti Lietuvą ir 
lietuvius. Rengėjai kviečia vi
sus ateiti į tą parengimą. Įžan
ga maža. Tikietus įsigykite iš 
anksto pas p. James Smigią ar
ba kitus rengėjus.

Pažymėtina, kad Jaunamečių 
šokėjų grupė, vadovaujant p. 
Onai Ivaškienei, šeštadienį, ge
gužės 1 d., 2 vai. po pietų, daly
vaus Darbininkų Radio progra
moje. Pasiklausykime ir palin
kėkime jaunuoliams ir jų mo
kytojai geriausių sėkmių tauti
niame darbe'

Toji grupė Philadelphijoj da
lyvaus ir lietuvių parengime 
Šv. Kazimiero parapijoj, ir grįž
dami į namus, sustos New Yor
ke ir dalyvaus laikraščio “Ame
rikos” koncerte, sekmadienį, 
gegužės 9 d. Webster Hali.

Raporteris.

(VAIRŪS skelbimai
Re*. Šou 3729 Šou 4618

Littiuanian Fumitiire Co.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, M.D.,
(LIETUVE GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE. MASS.

326 - 328 We$t Broadway
So. Boston, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Šalty Spindulių 
PERMAHENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

įvairūs skelbimai

Mickey’s Beauty Lounge

744 Centre Street
I

Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781

REIKALINGA

WAITRESSES
Pastovus darbas 

Malonios aplinkybės 
GERAS atlyginimas: 

Atsmaukite Employment Office 
10-tame aukite

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, plaukų 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

★ Antanas Scensas iš Barre Pkains, Mass. rašo: — 
‘‘Širdingai dėkoju už prisiųstą sieninį kalendorių. Nors 
kiek ir pavėlavau — atleiskite. Siunčiu kalendoriaus 
spausdinimo lėšoms padengti $1.00.”

Šią savaitę į rėmėjų eiles įstojo sekanti:
P. Baltrišiūnas, So. Boston, Mass.........................$1.00
P. Kirslis, Cambridge, Mass....................................1.00
Adam Sirun, Montague, Mass................................... 50
J. Petraitienė, Norwood, Mass............................... 1.00
F. Young, Phila., Pa.....................................................50
A. J. Sukis, Hudson, Mass....................................... 1.00
K. Tnbulauskaitė, N. Abington, Mass.....................1.00
S. Padvaiskas, Lawrence, Mass...........................  1.00
J. Jankevičius, Norwood, Mass................................1.00
M. Bartkevičienė, Brockton, Mass.......................  1.00
Mr. Akunevičius, Norwood, Mass............................1.00
B. Markevičienė, Waterbury, Conn.........................1.00
A. šeškauskienė, Cambridge, Mass.........................1.00
B. Gembutienė, Easton, Pa..........................................50
K. Buitkus, E. St. Louis, III......................................... 50
Mrs. M. Saldukas, Waterbury, Conn........................ 1.00
P. Bobel, Phillypsdale, R. 1.......................................1.00
Mrs. V. Kamarauskas, Chicago, III.......................  1.00
S. Bensavage, Watertown, Mass.............................2.00
Ig. Tutkus, Dorchester, Mass............................... 1.25
M. Thomas, Akron, Ohio.........................................1.00
K. Perėkslis, Orange, Mass......................................... 50
C. Klimkaitis, Worcester, Mass................................1.00

’St. Urbonas, Cambridge, Mass................................ 1.00
P. Ulcinskas, Warehouse Pt., Conn............................50

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už pri
siųstas aukas ir nuoširdumą.

“DARBININKO” Administracija.
9

Vyks | Philadelphią, Pa

P-nia Ona Ivaškienė, 
kurios vadovaujamoji So. Bos
tono Jaunųjų Grupė, gegužės 
7 d. dalyvaus Tautų Fastivaly- 
je. Phila., Pa. Taipgi toji pati 
grupė yra pakviesta išpildyti 
programą ir Šv. Kazimiero par. 
salėje. Grįždami iš Philadelphi- 
jos, sustos Brooklyne ir daly
vaus laikraščio “Amerikos” pa
rengime.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 2 d., 7 vai. vakare, Strand 
salėje, Broadway, So. Boston. 
Mass. yra rengiama pasilinks
minimo vakarėlis su užkan
džiais, kurio pelnas yra skiria
mas padengimui kelionės lėšų į 
Tautini Fastivalį. Phila., Pa.

Pareini..-v. jaunuolius, duoki
te jiems progos ir paskatinimo 
garsinti lietuvių vardą svetim
taučių akyse.

KAILINIUS GERAI
PR1Z1UREKITE,

Padėkit j Storage
Šiais laikais kailiniai reikia labai 

branginti ir gerai užlaikyti, nes da
rosi vis sunkiau ir sunkiau jų gauti. 
Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, šį pavasarį, kada nebereikės 
kailinių, jų nepadėkite į savo glaza- 
tus, kad jie per vasarą džiutų ir kan
dys juos gadintų, bet padėkite į I. J. 
Fox krautuvės specialiai paruoštus 
voltus, kur kailiniai nesudžius ir jų 
kandys nesugadins.

Paveskite I. J. Fox specialistams,
kad jie Jūsų dėvėtus kailinius pataisytų, išaliejuotų, suminkštintų ir tt. 
Kailiniai gerai prižiūrėti ilgai tveria ir gerai nešiojasi.

Norinčios savo kailinius padėti į Storage, visuomet kreipkitės pas 
šios firmos lietuvį atstovą p. Bernar
dą Koraitį, kuris Jums kuoširdin- 
giausiai patarnaus ir patars kaip ge
riausiai užlaikyti kailinius. Storage 
daug nekainuoja. Storage reikalu 
šaukite: Hubbard 5000.

411 washington street 
BOSTON, MASS.

viams remti skyriui:
“Dėkuoju Tamstoms už sal

dainius, kuriuos aš gavau nuo 
Tamstų. Taipgi ačiū už Šv. Ve
lykų sveikinimus. Aš buvau la
bai linksmas iš šios Jūsų at
minties ir pasidarbavimo.

Su pagarba.
Jonas Mažeika”. 1Į

Šis kareiviams remti darbštus' 
ir uolus skyrius -laikė Whist 
Party, bal. 28 d., parapijos salė
je. Per moterų ir merginų dide
lį rūpestį vakaro pasekmės bus 
geros. Buvo matyli, kad šis pa
rengimas buvo per arti Velykų 
švenčių.

Naujos Anglijos Vyčių Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks
į Sekmadienį, Gegužės 2 d., 1943,2 vai. p. p.
į Šeštadienį, May-Gegužės 1 d., 1943, įvyks
Ž Milžiniški šokiai Strand Svetainėje,

376 Broadway, So. Boston, Mass.
8 Kviečiami netik kitų kolonijų svečiai, bet ir 
į Bostoniečiai — kaip jaunimas taip ir tėve- 
a liai ir motinėlės.
į Pirmi šokiai po Velykų. Gros gera orkestrą. 

Įžanga labai maža. Visi į šokius!
Kviečia KOMITETAS. r

j
I
g

i

Kitas kareivis dėkuoja lietu
viškai:

“Gavau Jūsų saldainius. Ir 
noriu sakyti, kad esu labai de- j 
kingas ne tiktai už šią dovaną.' 
bet ir už tai, kad atminate mus 
vaikinus, kurie esame išėję iš 
namų tarnauti savo tėvynei. Vėl 
ačiū. Iki pasimatymui su Diev. i 

Kazys Karčiauskas”.

Panelė Zofija Aleksandra Lu-

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas laidotuvių direktoriaus, Ba- 
risevičiaus ir Sūnaus įstaigoje, 

W. Broadway, So. Boston.254

PADĖKA I

Gerbiamų Klebonų kviečiamos 
mūsų dvi seserys. Sės. M. Au
gusta ir Sės. Felicija, turėjo 
progos aplankyti keletą Naujo
sios Anglijos parapijų, laikyti 
ten paskaitas ir pasidalinti sa
vo ilgos kelionės ir aplankytų 
šalių įspūdžiais.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams 
Klebonams ir visiems geros šir
dies žmonėms, parodžiusiems 
joms daug prielankumo

i

ir net
mūsų

ŽINUTES
Bosto-

Sunkiai serga Jonas Urbonas.
325 W. Broadway. Jis yra se
nas So. Bostono veikėjas. Yra 
buvęs judamų paveikslų rodyto
jas.

į

koševičiūtė, 17 Sanger St., lau- ta proga parėmusiems 
t kia savo sužiedotinio Povilo; vienuolyną aukomis.
E. Ames, parvažiuojančio U Pa- .
cifiko salų su didžiuliu reikalu.

Kareiviai rašo lietuviškai šv. Ji ištekės už jo geg. 9 d.. 12:30 Kun. Virmauskiui, So.
Petro moterų ir merginų karei-' vai. p.p. | no klebonui, už duosnią auką

• ________ I — 20 egz. kun. Juškaičio išleis-
Bal. 25 d., mirė, miesto ligoni- t-U maldaknygių:

- nėję, Kazys Čepulis, 32 metų “Darbininko” Administraci- 
PARSIDUODA 3-jų šeimynų amžiaus. Jis atsigulė rūkyda- paaukojusiai keletą vertin- 

namas su 18 kambarių, baltos mas cigaretą bal. 16 d. Jaunes- S4 knygų;
sinkos, try’s heateriai, kietos nysis brolis jį degantį išvilko iš

įvairūs skelbimai

So. Bostono geradariams, ku-
grindys, 6 piazai. Didelis jardas. Iovo3 ir užgesino liepsnas. Nu- r‘e aukojo: $11.00 — Ausikaitė 

Magdalena: po $5.00 — Majaus- 
kaitė A., Savickas Antanas, Va- 
leskienė G.: po $3.00 — Savilo- 
nienė; po $2.00 — Kun. Abra
činskas A., Galinienė A.. Piva- 
riūnienė J., Zaleckaitė Teresė, 
Plekavičius Emilija; po $1.00 — 
ir mažiau — Alčiauskas Morta. 
Balukonienč Ona. Barauskienė 
Dom., Bendzevičienė ($1.20), 
Čeplikienė A., Čepanauskaitė, 
Četkauskaitė A.. Danelienė Ona, 
Diržienė Kostanta, Diksienė O., 
Dzervienė P., Grobijolienė Ger
trūda, Janunavičius J., Jan
kauskienė Ieva, Jesionienė D., 
Jarošas J., Jagminienė G., Jo
nuką L., Jusko R.. Ilkevičiūtė 
M„ Yonkun A., Kalendrienė J..

Antras aukštas tuščias. Galima gabentas ligoninėn. Paliko 
matyti Sekmadieniais nuo 2-ros tiną. 4 seseris ir 5 brolius, 
iki 5-tos valandos. Randasi — lakiotas iš Šv. Petro par. 
95 Dakota St., Dorchester. nyčios, 10 v. r., Naujos Kalvari- 
Mass. Žema kaina. jos kapuose.

mo-
Pa-

baž-

Štai, Jums Darbas Arti Namų
Reikalinga moterų ir merginų dirbti skal

bykloje (laundry). Patyrimas nereikalingas. 
Darbas pastovus, sąlygos geros. Atsišauki
te tuojau:
Crown Coat & Apron Supply Co. 

Ine.,
39 DAMRELL ST„ SO. BOSTON, MASS. 

Arti Andrew Square.
(39-3-7-10)

taip pat gausiai mus parimu
sioms aukomis mūsų apsilanky
mo proga.

Brangieji Geradariai, už visas 
tas aukas ir moralinę paramą 
mes savo maldose pavedame Vi
sagaliui visus Jūsų reikalus. 
Tepadeda Dievas ir teatlygina 
visiems gausiai.

Nek. Pr. švenč. P. Marijos 
Seserų Kongregacija 

Marianapolis,
Thompson, Conn.

Grįžo iš Scrantono

Kilmoniūtė M., Kleponienė E.. 
Kniupiūtė L., Kvaldienė Anas
tazija, Lazickas Antanas. Mar- 
tinkienė G., Matijoškienė M.. 
Meškauskienė, Mickevičienė O- 
na. Petkienė S., Petravičienė, 
Pažasis J., Račkauskas J., Ra
polienė Ona, Radauskienė, Sai- 
dienė K., Sasnauskienė. Savic
kienė Liudvina, Senkevičienė 
Morta. Sinkevičienė Bronė, Sla- 
nonienė T.. Smigelskienė S.. 
Stepukonis P.. Svylienė P., Ša- 
palis A.. Šmotienė, 
Švedienė Agota, 
M.. Tarbokas 
M., Trinkienė 
Virmauskis,
Vęnis M., Venckienė A., Zarec- 
kienė ir keletas asmenų, kurių 
pavardės neišskaitomos. Iš viso 
Bostone gauta $104.77.

Lawrence klebonui, kun. P. 
Jurui, paaukojusiam $15.00 ir 
visiems kitiems aukotojams, 
kurių sąrašo nesuspėjom gauti, 
kurie bendrai suaukojo $46.00.

Cambridge aukojo po $5.00 — 
Kleb. kun. P. Juškaitis, Beniu-

Mackevičienė Mo-
— Jankauskas Pran- 
$1.00 ir mažiau — 
Antan.. Burokienė 
Kantrimienė Stasė, 

Dominikai,
Malinaus-

Norbutas Ma- 
Piški- 
Puzi-

Šnarienė, 
Tamulaitienė 

J., Trainavičiūtė
Veronika. Kun. 

Vesfildienė Ona,

Pereitą šeštadienį adv. A. O. 
Šalna, Lietuvos konsulas Bosto
ne. su žmona buvo išvykę į 
Scranton. Pa. dalyvauti savo 
tėvelių Antano ir Onos Šalnų 
auksiniame vedybinio gyveni
mo sukakties minėjime.

Adv A. O. šalna su žmona 
grįžo į namus antradienį, ba
landžio 27 d.

i

Metinė 'Šurum-Bunim'
Stepono Dariaus Posto Ladies 

Auxiliary rengia savo Metinį 
“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.

GRABORIAI

šis Antanas, 
nika, $2.00 
ciškus, po 
Beniušienė 
Apolonija,
Lypienė, Matulis 
Mackevičius Juozas, 
kienė Antanina, Norbutas Ma- 
taušas. Novikienė Ona, Piški- 
nienė, Puzinas Jokūbas, Puzi- 
nienė, Radaitienė Ona, Radziu- 
kynienč Emilija, Rimšienė An
tanina, Urbonienė Magdalena. 
Vinciūnas, Vinciūnienė, Zavec- 
kas Antanas, Zaveckienė ir Ze-’ 
maitienč Uršulė. Kelios pavar
dės nežinomos. Iš viso Cambrid- 
ge gauta $45.04.

Ta pačia proga dėkojame Pro
vidence parapijos moterims ir 
VVorcester, Mass. Aušros Vartų, 
parap. Moterų S-gos kuopai

ZALETSKAS 
funeral home
564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zatetskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tei. ŠOU Boston 2409
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THOMPSON. CONN.
LIETUVIŠKOS KULTŪROS 

CENTRE

(Keliauninko Įspūdžiai)

Pirmąsyk turėjau progos savo 
akimis matyti tą garsią Maria- 
napolio Kolegiją, iš kurios lie
tuviškos kultūros vainiko žiedų 
gavo visa Amerika. Ir, ją neap- 
sivyliau... Tikrovė panaši j ma-

žioj ir nuošalioj vietoj, kur ga
lėtų Dievą garbinti ir dirbti 
naudingą apaštalavimo darbą 
mūsų lietuvių tarpe. Seselių in
teligentiškumas. nuoširdumas 

' ir lietuviškumas mane sužavėjo.
Skaisčiai pavakario saulei 

glamonėjant gamtą, atsisveiki
nau su Marianapoliu. Malonu 
buvo paviešėti lietuviškoj at
mosferoj nors vieną dieną.

Felūr.

HARTFORD, COHN.
K ETŲ RDEŠIMTĖS 

ATLAIDAI
Pradedant gegužės 2 ir bai

giant 4, įvyksta Švč. Trejybės 
par. bažnyčioje Keturdešimtės 
Atlaidai. Bus daug svečių kuni
gų, kurie klausys išpažinčių, 
taip kad visiems ir visoms bus 
gražiausia proga atlikti išpa
žintį ir priimti šv. Komuniją. 
Visus pamokslus sakys garsus 
pamokslininkas Marianapolio 
Kolegijos rektorius kunigas dr. 
Vaškas. J. M. prelatas Am botas, 
klebonas. nuoširdžiai kviečia į 
Hartfordo ir apylinkės lietuvius . 
atsilankyti ir pasinaudoti gau
siomis Dievo malonėmis per Ke-

Marijai

O. mūs Karaliene Marija. 
Pažvelki iš aukšto dangaus! 
Tu. rojaus kvapioji Lelija, 
Pasigailėk vargšo žmogaus.
Mes taures kartybių išgėrėm 
Ir rūstinome Dievą ilgai; 
Dabar savo širdis atvėrėm — 
Pažvelk Tu į jas meilingai.

vojo Rožančiaus ir Marijos 
Vaikelių Sodalicijos draugijos, 
kurios surengė vakarėlius, kad 
tuo pelnu parūpinti gėlių alto
riams per Velykas ir Keturde
šimtę. Reikia padėkoti taipgi 
visiems, kurie parėmė tuos pa
rengimus savo atsilankymu.

Ačiū visiems, kurie sveikino 
per Velykas ir siuntė korteles. 
Taipgi linkime visiems ir vi-

Mus pančiai blogybių taip varžo, Soms Prisikėlusio Kristaus gau- 
Mes braidom kaltybių purvuos... šių malonių ir pagalbos per 
O ašaros veidus mums raižo, šiuos sunkiuosius metus. ‘Lai 
Nes širdys jau merdi skausmuos Prisikėlęs Kristus laimina mūsų 
Nušluostyk Tu ašaras mūsų. 
Pripildyk mus džiaugsmu dan

gaus!
Tu mums gali tai išprašyti 
Iš savo mieliausio Sūnaus.

WATERBURY, CONN.
Federacijos 22 skyriaus svar

bus susirinkimas įvyksta balan
džio 30 dieną, po pamaldų va
kare, paprastoje vietoje. Bus 
kalbėtoja, Hartfordo diecezijos 
biuro vedėja Miss Agnės Fitz- 
patrick. Turėsime progą išklau
syti Federacijos centro raporto 
ir pamatyti biuletiną, kurį lei
džia Lietuvių Tautinė Taryba.

vas šiaip taip surašė neva rezo 
liuciją, kurioj visus lietuviui 
pavadino “pro naciais”. Vietini 
anglų kalba rytmetinis laikraš 
tis tą jų “rezoliuciją” įtalpino 
kad parodyti pačių rašytoji 
žioplumą ir lietuvių nevienin 
gumą. Vakariniai laikraščiai to 
“rezoliucijos” visai netalpino.

PASIKALBĖJIMAS SU 
P-LE A. PETRAUSKAITE

Taipgi bus pranešta apie Wa-| Girdėjau, p-lė pažįsti p-ni 
terbury Lietuvių Tarybos pla-įMeisonienę? Atsakė: “Kiaušy,

vaikinus kareivius, kur jie 
būtų.

ne-

no žinias apie ją. Kolegijos rū
mai labai puošnūs ir gražūs, ap
supti didele parka, kur yra nuo
stabiai žavingų kampelių. Turė
jau progos vaikščioti tais pa
čiais takais, kuriuos prieš kelis 
metus mindė a. a. Kun. J. Na
vickas. eidamas kryžiaus kelius 
pušėmis išmargintoj gamtoj. 
Dvyliktosios stacijos šešėlyje 
randasi jo kapas. Maldos tyloje 
prisiminiau jo kilnią asmenybę. 
Tai buvo žmogus, kuris surado 
savo gyvenamojo laiko svar
biausiąjį uždavinį ir jam visiš
kai pasiaukavo. Jo pradėtos gė
rio bangos galingai veikė ir 
veiks kol gyvens bent vienas 
lietuvis. Amžiną atilsį duok 
jam Viešpatie! — baigiau savo 
apmąstymą...

Kolegijoj susitikom su prof. 
Kun. V. Andruška. Jis maloniai 
viską mums aprodė. Nusiskun
dė. kad mokinių skaičius mažė
jąs iš karo priežasties. Reiktų, 
kad klebonai bei parapijinių 
mokyklų mokytojos ragintų aš
tuntą skyrių baigusius siekti 
aukštesnį mokslą savoj, lietu
viškoj. katalikiškoj kolegijoj.

Aplankėm taip pat Vargdienių 
Seseris, kurios netoli kolegijos 
turi savo vienuolyną. Jų vie
nuolynas mažas bei kuklus me
dinis pastatėlis, bet švarus ir 
skoningai įrengtas. Reiktų, kad 
lietuviška visuomenė sudėtų 
pakankamai aukų joms pasista
tyti tinkamą vienuolyną, gra-

turdešimtę. Ypatingai šiais me-į 

tais visi-visos per Keturdešimtę! 
pasimelskime už mūsų vaikinus

Velykų šventė Šv. Andriejaus kareivėlius, kurie toli nuo mūsų' 
parapijoj praėjo kogražiausioj kovoja su priešu už pergalę.' 
nuotaikoj. Bažnyčioje Viešpa- Aukščiausias Dievas tikrai ma- 
ties kalėjimas ir karstas buvo tys mus. išklausys mūsų maldų ■ 
gražiai papuoštas gėlėmis, šil- ir mūsų vaikinams kareiviams ■ 
kais ir įvairiaspalvėmis žvaku- padės, 
temis. Žmonės gausiai lankėsi 
bažnyčioje.

Velykų rytą. 6 vai.. Prisikėli
mo procesija buvo tikrai įspū
dinga. Dalyvavo daug vaikučių, 
gražiai pasipuošusių. Iškilmin
gas Prisikėlimo šv. mišias atna
šavo kleb. kun. M. Pankus: asi
stavo kun. V. Ražaitis, vietinis, 
ir kun. Černius. MIC.. iš Maria
napolio.

Klebonas kun. Pankus pasa
kė turiningą pamokslą ir nuo
širdžiai sveikino parapijiečius, 
pareikšdamas, kad nors nėra 
taip linksma šiais metais, nes 
daugumoj šeimų nesiranda jau
nų sūnų ir dukrų, bet reikia at
siduoti Dievo valiai, nes mūsų 
jauni vyrai kovoja už taiką ir 
ramybę. Ragino visus karščiau 
melstis ir prašyti Prisikėlusio 
Kristaus palaimos.

Šv. mišiose dalyvavo labai 
daug žmonių, tarp kurių buvo ir 
tokių, kurie tik Velykose ar Ka
lėdose ateina į bažnyčią.

Klebonas pranešė linksmą ži
nią. kad naujų vargonų šventi
nimas įvyks gegužės 9 d. (Mo
tinos dienoj), 3 vai. po pietų. 
Šventins J. M. vyskupas O’Brien

Infliacija yra priešas, iš Hartfordo. Po vargonų pa- 
kurio tu negali matyti, i šventinimo įvyks bažnytinis 
Nugalėk ją Karo Bonų koncertas, o svetainėje įvyks iš- 
-įitaupomis. i kilminga vakarienė. T.M.

NEW BRITAIN, CONN.

Tamsta, gėda prisipažinti, jo; 
mūsų tarpe yra tokių protavi 
mų”. Girdėjau, buvai nuvažia 
vus pas p. Meisonienę? “Tau

nūs.
Trumpai apie Velykas. — 

Prisikėlimo apeigos įvyko pusė 
po penkių. Kaip Kristaus Kars
tas, taip ir visi altoriai buvo prižadėjau minėtos Meisonie 

j nės dukterei, jog visą dalyk 
užtylėsiu, nes mačiau, jog mot 
na savo pasielgimu nemažai j 
skaudino dukters širdį”.

Toliau pasakojo: “Meisonien 
savo išvaizda ir kalba įtikrino 
o duktė žodžiais mėgino įrodyti 
jog jos motina nemoka anglis 
kai rašyti, nei skaityti. Lietu 
viškai biskį paskaito, bet rašyt 
nemoka. “Šis visas darbas yr; 
kitų, nes mano motina tiek ne 
sugeba”.”

Aš parodžiau p. A. Petraus 
kaitei komunistę laikraštį “L.’ 
kuriame tilpo ją šmeižianti 
raštas sąryšyj su Meisoniene 
Ji pareiškė: “Ateik rytoj, vis: 
pasikalbėjimą ir susipažinim; 
su Meisonais parašysiu raštu i 

j Tamstai įduosiu”. Padėkojau f 
į Petrauskaitei už žinias ir paža 
dėjau vėl kada užeiti pasikalbę 
ti.

Rytoj eisiu pas kitus mani 
pažįstamus, kurie man pasakoji 
pažįsta kokius ten pp. Švinkte 
liūs ar Švinkteliunus. Jie es< 
komunistų rėmėjai.

IVaterburio Korespondentas.

IVELYKOS
Velykos jau čia...žmonija 
Sveikina jaunų Prisikėlimo rytą 
Žmoguje vėl dvasia atgyja, 
Jaučia jis laimę lyg per sapnų

, igytą-
Ir žiūri į rytojų sotus ,pilnas 

vilties,
Nes jaučia prižadų išpildymų 

Viešpaties.
O Dieve, kaip Tu, tą Prisikėlimo 

rytą
Jauteis nugalėjęs skausmą, 
Duok ir mums jausti galybę šitą 
Ir persikelt į Dangiškų jausmų.

Šviesa nugalėjo tamsą!
O tokį mes džiaugiamės Dievą 

turėt!
Išgyvensim tą Dieviškų romansą 
Teiksimės dar labiau gerumą 

mylėt.
į Tik Tu, Viešpatie, Geradari,
: Blaškyk į dulkes mūs silpnybes;
i Per amžius tad laikysim lygs

varą
Ir be ndradžiūg  ausim berybės 
Amžinąjam džiaugsme...
Ten, kur nors Danguje!

PLYTAITIS.

i

Marija, skaisti nekalčiausia; 
Neturi ir saulė tokios šviesos. 
Nes Tavo šventybė aukščiausia 
Danguj ir ant žemės visos!
Tu skaisti, kaip rožė puikiausia 
Bežydinti rojaus darže.
O. Motina Dievo švenčiausia, 
Užtarki pas Jį už mane!

S. Tamošiūnas.—“Ž.”
VYTAUTUI LEVIŠAUSKUI 

“BINGO PARTY”
Hartfordietis lietuvis vaiki

nas Vytautas Levišauskas šiuo 
laiku randasi Bostone, ligoninė
je. Jisai jau senai serga ir dabar 
gydosi. Gal būt vėliau bus rei
kalinga daryti operacija. Lie
tuviai geradariai-ės aną sekma
dienį lietuvių salėje, Lavrence 
St. surengė ‘•Bingo Party”, ku
rio visas pelnas skiriamas Vy
tautui. Susirinko gražus būrys 
žmonių. Rodos, viskas buvo su
aukota. tai liks gražaus pelno. 
Matyti daugiausiai darbavosi 
lietuvės moterys, kaip tai: — 
Stankevičienė. Petrukevičienė, 
Elijošienė. Poteliunienė. Patec- 
kaitė. Manikienė ir kitos, kurių 
pavardžių dabar neatsimenu. 
“Bingo” šaukė p. Jonas Mon- 

Ičiūnas. Buvo atsilankęs ir kal- 
' belę pasakė kun. Kripas. Reikia 
i pasveikinti tas moteris, kurios 
I dirbo, taipgi vyrus ir visus, ku
rie atsilankė ir kurie daiktus 
aukavo. Tai tikrai gražus reika
lingas krikščioniškas meilės 
darbas. Lai Dievas laimina Vy
tautą ir grąžina jam sveikatą. 
Taipgi nepamirškime ir kitų li- 

■ gonių.

I

Grigienė, ilgai sirgusi, gyveno 
pas dukterį Spruce St. Taipgi 
mirė Ona Matukienė, gyvenusi 
South Windsor. Amžiną atilsį 
duok jų vėlėms. Viešpatie!

A. a. Onos Matukienės laido
tuvėse dalyvavo. Copr. Jonas 
Alanskas, kuris buvo parvažia
vęs iš Alabama. Taipgi laidotu
vėse dalyvavo giminė Sgt. Ka
zys Barolis iš Vermont.

Šiomis dienomis mirė Marė

Kitas NAUJA Yra Pridėta!
Obolių "Medus" Dabar
apdraudžia Old Gold ŠVIEŽUMĄ

NESIMAINO
Koncentruotų obuolių sun
ka yra išvystyta į “natū
ra lę" puikių tabakų apsau
gų nuo pasemmo. Mes va
diname jų obuolių “medu
mi” ir dabar vartojame

SKONYJE!
išplovimui puikaus Old 
Gold tabako mišiniui. Jūs 
gaunate puikų skonj — tie 
patys puikūs tabakai, bet 
jų šviežumas pilnai apsau
gotas.

P LorfYlard Con-panr — 
E«tBblish«d

LIETUVTŠKAS VODEVILIS
Lietuvis agentas Backus iš 

South Manchester su grupe iš
pildys lietuvišką vodevilį moky
klos salėje, gegužės 30. Bus gra
žus linksmas parengimas, ir pa
rapija pasinaudos iš likusio pel-

■
no. Taigi visi ir visos lietuviai 
Hartfordo ir apylinkės, yra' 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti. Tuomi linksmai praleisite 
laiką ir gražiai pinigiškai pa- 
remsite parapiją. Prašome ti
kietų nusipirkti iš anksto. Šiais Į 
laikais tokių parengimų mažai' 
būna, ir šis bus lietuviškas, gra- i 
žus. linksmas ir vertas mūsų vi- į 
sų paramos.

I
IGRĮŽO IŠ POILSIO

Aną savaitę grįžo parapijos 
klebonas Prelatas Ambotas, ku
ris buvo išvažiavęs trumpam 
poilsiui. Grįžo sustiprėjęs ir ti
kimės. kad Dievas jam duos 
sveikatos ilgai dar su mumis 
darbuotis, dalintis, kaip visuo
met su lietuvių skausmais ir 
džiaugsmais.

Naujas drėgnumas - apdraudžias faktorius, va
dinamas Obuolių "Medum”—išvystytas U. S. 

Agrikultūros Departamente.

MAŽIAUSIA 
Nikotino

Oto Gold
MAŽIAUSIA Gerklę 
Erzinančių Kokybių 
(Tars and Resins)
Kaip parodyta bepartyviš- 
kų nepriklausomų tyrinėji
mų 7 vadovaujančių rūšių 
cigaretų. padarytų Reader’s 

Digest.

BUY MORE WAR BONDS N0W!

TIE PATYS PUIKŪS TABAKAI—{IMANT LATAKIA

gė- 
Se- 
šv. 
ėjo 
va- 
ka-

I

Šv. Jono Ev. draugijos susi
rinkimas, kuris turėjo įvykti 
gegužės 4, yra perkeltas į 5 d., 
tai yra trečiadienį, 7:30 vai. va
kare, nes 4 d., bus 40 vai. atlai
dų užbaigimas švč. Trejybės 
par. bažnyčioje.

Taigi nariai kviečiami ateiti 
į susirinkimą, geg. 5 d. Yra 
daug svarbių dalykų aptarimui.

Raporteris.

skoningai papuošti gyvomis 
lėmis. Tą visą darbą atliko 
selės mokytojos. Per visas 
mišias beveik visa bažnyčia 
prie Dievo Stalo. Dešimtą 
landą šv. mišios įvyko už
rius. Du kariai atnešė prie alto
riaus Kristaus Karaliaus ir A- 
merikos vėliavas. Sugiedotas 
Amerikos himnas. Taip yra da
roma kiekvieną paskutinį mėn. 
sekmadienį dešimtą valandą 
nuo pat suorganizavimo savųjų 
karių draugijos. Toji draugija 
visada užprašo tas mišias. Pas 
mus dabar pirmos šv. mišios 
sekmadieniais arba šventadie
niais įvyksta pusė po penkių. 
Dirbantieji gali išklausyti šv. 
mišių.

Šv. Juozapo parapijos klebo
nas kun. J. J. Valantiejus buvo 
išvykęs sveikatą pataisyti. Prieš 
Velykas parvažiavo ir sakė, 
kad dabar geriaus jaučiasi.

DARBAI. Dabar nedirba tik 
tas, kuris nenori, kurie nori, vy
rai ar moterys, visi dirba. Vy
rams dirbti, kad ir 6 dienas, bet 
šeimininkėms tai sunkus daly
kas. Mat iš dirbtuvės eidama, 
turi sustoti maisto paimti ir tu
ri galvoti, kad nepaimtų per
daug, kad ir kitai dienai liktų. 
Teisybė, kitoms šeimininkėms 
šeimininkas pagelbsti, bet kiti 
šeimininkai nesugeba tų darbų 
atlikti. Tokiu būdu šeiminin
kėms lieka visas darbas.

Korespondentas.

BRIDGEPORT, CONN.
Velykos praėjo labai gražiai, 
vai. rytą įvyko Prisikėlimo 

Žmonių buvo pilnu- 
Choras pasirodė

AUKSINIŲ BOKŠTŲ MIESTE

(Keliauninko Įspūdžiai)
Hartfordas tikrai gali būt pa

vadintas “auksinių bokštų” 
miestas, nes visur, kur tik nu
matai svarbesnių pastatų auksi
niai bokštai spindi melsvame 
dangaus skliaute. Norėčiau čia 
apsigyventi — pagalvojau. Čia 

jtoks judrus, inteligentiškas ir 
muzikalus miestas. Vienintelė 
šiame mieste lietuvių parapija
— Šv. Trejybės — randasi kaip 
tik gražiausiame miesto dalyje
— Capitol Avė. Netoli matosi 
auksiniai bokštai Sostinės rū
mų ir gražiosios Bushnell Me- 

Įmorial salės, kur taip dažnai 
į galima išgirsti mūsų tautos 
Į lakštingalą — Anna Kaskas

Neseniai pas mus buvo apsi- 
lankusi mokyklos inspektorė 
Sesuo Felicija, Pranciškietė. 
Gėrėjosi Hartfordo miesto lie
tuvių darbais ir namais, ypač 
parapijos, ir nepamiršo para
šyti gražią korespondenciją a-
pie mus ir mūsų miestą Hart- dainuojant. Mano apsilankymo 
fordą. Taip, Hartfordas yra metu čia gastroliavo Metropo- 
gražus miestas su įvairiais auk- litan Operos artistai — suvirs 

Hartfordo J50 — operoj “Lucia” su žymiu 
' tenoru Bruno Landi ir gerai ži- 
. noma soprano Hilda Reggiani.
Klausant šios operos, mano 

[mintys nejučiomis nukeliavo į 
mūsų Lietuvos operos rūmus

so bokšto namais.
lietuviai irgi parodo auksinę 
širdį Dievo ir Tautos reika
lams. Šiame kare be abejo hart- 
fordiečiai, kaip visuomet atliks 
savo kvotą ir prisidės prie' visų 
katalikiškų lietuviškų darbų, i Kaune, kur teko tiek daug kar- 
Lietuviai visur nežiūrint kiek jų tų būti. Įsitikinau, kaip ir dau- 
būtų, turime visi - visos vienin-Įg^is kitų, kad mūsų opera 
gai darbuotis. Lai lietuvių vii-i Kaune kaikuriais atžvilgiais 
tis nenupuola. bet vis kyla auk- pralenkia net ir Metropolitan— 
štyn. Žmogus šaudo, o Dievas • vaidyboj ir dainavime. Ypač 
kulkas gaudo... kitais žodžiais mūsų baletas buvo išgarsėjęs, 
nepamirškime kreiptis į Dievą? Jis buvo kviečiamas visur — 
Jis yra mūsų didžiausia viltis vien Londone turėjo suvirs 150 
ir kaipo visų Tėvas, Jis ir Savo perstatymų.
lietuvių vaikų nepamirš. i

VELYKOS HARTFORDE
j Velykos pas mus, kaip visuo
met. Šiais metais Sesutės Pran- 
ciškietės ypatingai gražiai pa
puošė altorius. Gražias gyvas 
gėles parūpino Tretininkų, Gy-

Hartfordo lietuvių kolonijos 
sielos portretą mums dažnai 
nupiešia laikraščiuose gabi poe
to “Plytaičio” plunksna, tat 
pasitenkinsiu šiomis trumpo
mis žinutėmis iš “Auksinių 
bokštų” miesto — Hartfordo.

Felir.

Lietuvis Nemiega Kai Žmo
gaus Laisvė Pavojuje

Waterbury, Conn. — Bal. 4 d. 
įvyko pirmas Amerikos Lietu
vių tarybos skyriaus susirinki
mas. kur išrinkta gabi raštinin
kė. kuri, manau, atitinkamai 
aprašys visą tarybos veikimą.

KAIP KITUR, TAIP IR PAS
MUS

Visur atsiranda žmonių, kurie 
dirba judošišką darbą. Gal būti 
iš pavydo, kad lietuvis neturėtų 
prižiūrėtojo ar sargo darbo kai- 
kurie darbuojasi, kad lietuviai 
būtų pavergti. Tūli Švinkteliū- 
nai, Meisonai ir kiti, patekę ko
munizmo vergijon, nei nesu
pranta, kad jie negautų nei ba
tų valymo darbo komunizmo 
santvarkoj.

Kiek laiko atgal pakviestos 
dvi inteligentų žmonos, kurios 
tuo inteligentiškumu dangstosi, 
kalbėti Waterburyj. Viena jų, 
būtent, p. S. lietuvių laikraš
čiuose ne kartą buvo pajuokta 
dėl jos nerimtumo. Bet nei vie
nas laikraštis nepaminėjo apie 
jos išsimokslinimą. Minėta p-nia 
buvo įstojus kolegijon mokytis 
valgių gaminimo, bet neišbu
vus nei metų, nežinau dėl kokių 
priežaščių, grįžo į namus ir 
pradėjo dirbti dirbtuvėje. Ji gi- 

( riasi, jog baigus kolegiją. Apie 
p. P. iš New Yorko prakalbų 
klausytojai pasakojo, jog pasi
šokdama gyrė komunizmą.

KAS TERŠIA LIETUVIŲ 
VARDĄ

Šioje kolonijoje, rodos, yra a- 
pie penki komunizmo vergai; 
vienas iš jų sugeba kiek para
šyti. Minėti vergai, sudėję gal-

automo-
bangas,

pas mu-

6
šv. mišios, 
tė bažnyčia, 
gražiu giedojimu: solo giedojo
p. Ann Radvilaitė, V. Boleika; 
duoetą — Ann Radvilaitė ir 
Aldona Einoriūtė. Žmonės gėri
si, kad girdi lietuvišką giedoji
mą. o paskutiniu laiku choras 
laike sumos gieda “Šventas 
Dieve”, kurs visiems patinka.

Po pietų daug žmonių vyko į 
pajūrį, kur buvo šimtai auto
mobilių. bet visi tik iš 
bilių žiūrėjo į jūros 
nes oras buvo šaltas.

Velykos vėlyvos, ir
mis medžiai dar nelapoja, gė
lių niekur nesimato. Taipgi 
švenčių metu mažai žmonių bu
vo išvažiavusių, nes dirbtuvės 
dirbo ir atostogų neturėjo.

Į kariuomenę dar vis viens ki
tas išeina. Praeitą savaitę išėjo 
p. Totoriūnas ir graborius F. 
Romas. Abiems linkėtina ge
riausių sėkmių.

Ateinantį sekmadienį švęsim 
Šv. Jurgio parapijos patrono 
šventę, kuri yra atkelta iš ba
landžio į gegužės 2. šv. Jurgio 
draugijos nariai dalyvaus ben
drai šv. mišiose.

Gegužės 9 d., Motinos Diena. 
Parapijos choras rengia gražų 
vaidinimą ir koncertą. Vaidins 
komediją — “Žentai iš Ameri
kos”. Visi turėtų šį veikalą pa
matyti ir paremti parapiją, nes 
pelnas eina parapijai. Tikietų 
galite gauti pas vaidintojus, 
choristus ir varg. A. Stanišaus- 
ką. Taipgi tą vakarą bus pa
gerbtos visos mamytės, kurių 
sūneliai yra kariuomenėje. 
Choras padainuos naujų dainų; 
bus ir solistų. O.
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