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Maskva, geg. 13 — Sovie-

tinasi prie Novorosyisko,ir

Churchill Kalbės Per Radio

Darbininkų Radio Programa

Londonas, geg. 13 — An
glijos užsienių reikalų mi
nistras Anthony Eden pa-

Rusai Laimi Prie 
Novorosyisko

ropos.
Baltieji Rūmai atidengė,

Jung. Valstybėse Katalikų 
Skaičius Padidėjo

Hitleris Traukia Kariuomenę 
Į Vakarų Frontą

kad ne tik naciai, bet ir ki
ti kaltininkai, kurie išvežė 
ir terorizuoja nekaltus 
žmones, po karo turėtų bū
ti nubausti.
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MAKE EVERY
PAY DAY 

BOND DAY
Joln The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •

VVashington, geg. 13 — Čekoslovakijos preziden- 
Anglijos premjeras Wins- tas, pasitarimui su Prezi- 
ton Churchill atvažiavo į dentu Rooseveltu ir vals- 
Ameriką tartis su prezi- tybės sekretorių Cordell 
dentu Rooseveltu apie nau- Hull. Jis atvyko iš New

Šv. Juozapas — LDS Organizacijos Globėjas 
Darbininkų Užtarėjas.

glaudesnis santykiavimas Rusijos kariuomenė ar- 
tarp Sovietų Sąjungos 
Europos federacijos.

111 . 1111
BCSTOH PUBtIC LZBRARY 
C-ilEF OF BOOK SELECT1OJT 
REFERENCE DIVISION 
COPLEY SQ BOSTON XASS

Amerikiečiai Ir Japonai 
Susikirto Džunglese

i lerį. Drauge su Churchill dienas po atvykimo iš Eu- 
i atvažiavo iš Anglijos karo 
‘ žinovai, kurie sudarys pla-

t

Žuvo 28 PotvyniuoseOf-

Poteau, Oklahoma, geg.

Sulaikė Dirbtuvių Statymą

geg.

Nuoširdžiai Kviečiame

Kalbės vietinis klebonas kun. Pr. Virmauskis, kun.

i

I
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vergtų tautų kovą prieš 
dabartinius pavergėjus, už 
demokratijų pergalę.

Ateinantį sekmadienį, gegužės 16 d., 3 vai. p. p., 
Petro parapijos pobažnytinėje salėje, W. 5th St., 
Boston, Mass. laikraščio “Darbininko” naudai, į-

Washington, D. C.,
13 — Vakar i Washingtoną 
atvyko Eduardas Benes,

Broadway Tiltas Bus 
Uždarytas

VVashington, geg. 13 
deklaracijoj Prezidentas Rooseveltas 
pasibaisėtini pareiškė, kad dabar Ame-

Šv.
So.

radijas paskelbė, kad Pa- vYks gražus parengimas. Bus suvaidinta kun. F. Nor-

Londonas, geg. 13 — Še-! ii yra viltis, kad greitai tas 
šių mėnesių žiaurus karas svarbus prieplaukos mies- 
Afrikoje baigtas. Vokie- tas pateks į jų rankas. Pa
čiai - italai visiškai nuga- tys vokiečiai reiškia nusis- 
lėti; pabėgti iš Afrikos tebėjimą, kad rusai taip 
jiems nėra vilties, 
jungininkai juos laiko ap
supę iš visų pusių.

Hitlerio generolai pasi
davė sąjungininkams į ne
laisvę. Jau apie 150,000 vo
kiečių ir italų kareivių 
paimta į nelaisvę ir tas 
skaičius kas kart didėja.

Amerikos, 
Prancūzijos kariuomenės 
Afrikoje paėmė nesuskai- Nepriima Taikos Pasiūlymo 
tomą daugybę vokiečių ka-; 
ro ginklų, sunkvežimių ir.

Sekmadieni, gegužės 16 d. lai visi LDS or- lėktuvų. Afrikoje dabar 
ganizacijos nariai, šeimų tėvai ir bendrai visa pasilieka tik vienur kitur 
darbininkija kreipiasi į Šv. Juozapą ir prašo jo užbaigti menkas Ašies pa- ? kad jokia taika *su

Benes Baltųjų Rūmų 
Svečias

"I Am An American Day”
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Sekmadienį, gegužės 16 
d. Prezidentas Rooseveltas 
proklamavo, kaipo “I Am 
An American Day”. Tą 
dieną įvyks įvairiuose mie
stuose parados ir įvairūs 
kitoki parengimai.

Lietuvių kolonijose yra 
ruošiami masiniai susirin
kimai, kur bus pardavinė
jami Karo bonai.

So. Bostone, Šv. Petro 
par. bažnytinėje svetainė
je, W. Fifth St., 3 vai. po 
pietų įvyks laikraščio ‘Dar
bininko’ parengimas pami
nėti “I Am An American 
Day” ir LDS organizacijos 
Globėjo šventę. Brockto- 
niečiai suvaidins patrioti
nį veikalą “Svastikos Ver
gijoje”. p. Mykolo Venio 
vadovybėje, bus pardavi
nėjami Karo bonai. Per
kantiems Karo bonai bus kietijoj, gruodžio 18 d., 
išrašomi ir išduodami sve
tainėje.

Norwoode, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja
mes Avė., 3:30 vai. po pie-1 
tų įvyks masinis lietuvių 
susirinkimas. Kalbės įžy
mūs kalbėtojai; bus dainų 
ir muzikos programa. 
Taipgi bus pardavinėjami 
Karo bonai.

Cambridge, Mass., Ne
kalto Prasidėjimo par. mo
kyklos svetainėje, Windsor 
St., 2 vai. po pietų įvyks 
masinis lietuvių susirinki
mas, kur taip pat bus par
davinėjami Karo bonai.

Lawrence, Mass., šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijoj įvyks patriotinis pa
rengimas, kur bus pardavi
nėjami ir Karo bonai.

Tikrų žinių neturime, 
bet kiek laiko atgal Lietu
vių Karo bonų komiteto 
pirmininkas p. J. Žemaitis, 
Worcester, Mass., pareiš
kė, kad “I Am An Ameri
can Day” bus iškilmingai 
paminėta Karo bonų par
davimu.

Tolimesnėse lietuvių ko
lonijose yra ruošiami įvai
rūs parengimai.

Pageidaujama, kad vi
suose tuose parengimuose 
būtų parduodami Karo bo
nai, registruojami jau par
duoti, ir apie tų parengi
mų pasekmes rengėjai pri
siųstų “Darbininkui” ži
nių.
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Ka'alikų Vyskupai Smerkia

New York, geg. 13
fice of War Information 
gavo žinių iš Vokietijos, 
kad Vokiečių Katalikų vys- ^3 — Oklahomos valstybės 
kupai išleido raštą, kuria
me griežtai smerkia nacių 
žiaurumus ir religijos var
žymus.

Vyskupai reikalauja, kad 
nacių partija ir jų vyriau
sybė atšauktų ir sulaikytų 
savo veiksmus, nukreiptus 
prieš Bažnyčią ir visą 
Krikščionybę.

Vokietijos vyskupų susi- Amerikoje Lėktuvu Gamyba 
rinkimas įvyko Fuldoj, Vo-

150,000 Vokiečių Ir Italų Paėmė 
Į Nelaisvę

Alijantų Bomberiai Vėl 
Bombardavo Sicily

rytinėje srityje išsiliejo 
Arkansas upė ir užliejo di
delius plotus žemės. Aud
ringas vanduo nunešė 
daug namų ir pridarė daug 
kitokių nuostolių. šeši 
žmonės prigėrė, o kitų 22 
nesuranda.

1942 m.
į Vyskupų 
pažymėta

į veiksmai prieš katalikus rikoje padirbama daugiau 
Lenkijoj, Alsace - Lorrai- lėktuvų, negu visos kitos 
ne, Jugoslavijoj ir Luxen- tautos. Ir tie lėktuvai yra 
bourge. geresni už kitų tautų.

Afrikos tebėjimą, 
nes są- pajėgingai kovoja.

Sovietų Rusija gauna iš 
Amerikos visokią karinę 
pagalbą. Be Amerikos karo 
ginklų, tankų ir lėktuvų 
rusai nebūtų galėję prieš 
nacius atsilaikyti. Sąjun
gininkų laimėjimai Afri
koje ir Rusijoje rodo nacių 

Anglijos ir galybės mažėjimą.

BOMBARDAVO JAPONŲ BA
ZES SOLOMONŲ SALOSE

Washington, geg. 13 — 
Amerikos lakūnai bombar
davo Japonų bazes Munda 
saloje, Vangavanga ir Ko-: 
lombangara salas. Visi A-į 
merikos lakūnai laimingai 
sugrįžo.

Pranešama, kad Broad- 
way tiltas, Bostone, kuris 
skiria Harrison Avė. ir Al- 
bany St., bus uždarytas, 
remontui šeštadienį, geg. 
15 d., 6 vai. Šio tilto remon- Į 
tas kainuos $72,850. Dar
bas tęsis gal būt per 6 mė
nesius.

VVashington, D. C., geg. 
13 — Karo Produkcijos 
Taryba sulaikė naujų dirb
tuvių statymą, kurios ne
gali būti užbaigtos prieš 
spalių 1 d. š. m. Pareiškia, 
kad jau dabar yra užtekti
nai dirbtuvių gaminimui 
karo medžiagos prieš Ašį.

pagalbos ir suraminimo. Tą pačią dieną įvyks- sipriešinimas. 
ta ir "I Am An American Day”, kurią proklama
vo Prezidentas Rooseveltas. Paminėkime savo 
Globėjo šventę ir atlikime pilietines pareigas 
pirkdami Karo bonus, ir įvairiais kitais būdais 
remkime mūsų šalies vyriausybę, kad mūsų 
šalis, kovojanti už mažųjų tautų išlaisvinimą ir 
pastovios taikos įgyvendinimą, laimėtų perga
lę. >-

!

: Hitleriu nebus priimta, 
kaip tik besąlyginis ašies 
pasidavimas.

Ispanijos vadas Francis- 
co Franco pasakė, kad da
bartinis karas priėjo tokio 
stovio, kad abi kariaujan
čios pusės neįveiks nugalė
ti viena Ritos, ir už tai rei
kėtų daryti taiką.

Bet kaip prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
Ašies taikos pasiūlymai 
nebus priimti, taip Sąjun
gininkai ir laikysis, tikė
dami, kad jie priešus nuga
lės ir galės pastatyti savo 
taikos sąlygas.

Pas paimtus į nelaisvę 
vokiečius ir italus rasta 
Hitlerio ir Mussolinio įsa
kymai: “kovoti iki paskuti
nės kulkos”, bet generolai 
ir kareiviai šių savo vadų 
įsakymų nepildė. Matyda
mi pralaimėjimą, jie pasi
davė į nelaisvę. i

______ _ Sąjungininkų lėktuvai ir
CHURCHILL PAS ROOSE VELTĄ karo laivai neleido vokie

čiams gauti reikalingų ka
ro ginklų bei maisto, ir 

j taip buvo priversti pasi
duoti į nelaisvę.

i Hitleris dabar rūpinasi, 
kad sutraukus karines jė
gas prie Europos pakraš
čių, nes žino, kad Sąjungi
ninkų kariuomenės tuojau 
pradės naują puolimą, ši
tas Afrikoje pralaimėji
mas yra skaudus smūgis 
Hitleriui 
kams.

Ačiec Kareiviai Tiirėc nirhK Jus karo frontus Prieš Hit" Yorko’ kur Jis buvo keliasAjICj l\(il CIVIul I lirCa IFIIDll Į c,, r’hnvnhill Hipnas nn atvvkimn iš Eu-
J. V. Okyse

Iš Alijantų Centro, Šjau- nus naujam karo frontui, kad Jung. Valstybės ir Če- 
Sąjungininkų laimėjimas koslovakija savo atstovy

bes pakelia į ambasadą. 
Benes yra Baltųjų Rūmų 

svečias.
Spėjama, kad Benes ir 

Prezidentas Rooseveltas 
diskusuos pokarinius pla-i 
nus, kuriuose numatoma

rėš Afrika, geg. 13 — Pra- ;
neša, kad dauguma Ašies Afrikoje atidaro naujus 
kareivių, kurie buvo paim- frontus prieš Hitlerį. Kur 
ti nelaisvėn, bus atvežti į' tie frontai bus pradėti la- 
Jung. Valstybes ir Kanadą; biausia norėtų žinoti Hit- 

j leris. —
kurį išleido P. J. Kenedy & 
Son New Yorke, paduoda, 
kad per metus katalikų 
skaičius padidėjo 389,005. 
Iš viso katalikų yra Jung. 
Valstybėse, Alaska ir Ha- 
wajų salas, kaip paduoda 
Directory, 22, 945, 247.

Bolševikai Vis Reiškia Pre
tenzijas Į Lietuvą

(LKFSB) Lietuviams,i
kurie visa širdimi nekenčia : pristatyti dirbti ūkių 
nacių, kovas dėl laisvės ir,darbus, 
bendradarbiavimą dėl są- ---- ;------------
jungininkų laimėjimo ap- Jeigu prie mano kojų su- 
sunkina pakartotini bolše- dėtų visų viešpatijų vaini- 
vikų pareiškimai, kuriais kus vietoj mano knygų ir 
duodamas suprasti jų šie- mano pamėgimo skaityti, 
kimas — vėl įjungti Lietu- aš visa tai atstumčiau. 
vą į SSSR. Antai savo ge- Fenelon.
gūžės mėnesio šūkiuose, 
kurie buvo paskelbti viso
je bolševikų spaudoje, Lie
tuva minima šalia kitų 
tautų, kurias sovietai sa- 
vinasi: rusų, moldavų,
baltgudžių, karelų, latvių 
ir estų. Toliau — Maskvos

leckio bolševikiškoji Lie- but° šių dienų Lietuvos 3-jų veiksmų drama— “SVAS- 
tuvos vyriausybė iš provin- TIICOS VERGIJOJE . Veikalą suvaidins paties auto- 
cijos miestelio būsianti riaus kun. F. Norbuto vadovybėje Liet. Brocktono Dra- 
perkelta į Maskvą, kaip ir mos Ratelis.
kitos panašios okupuotų
kraštų sovietinės valdžios, dr. K. Urbonavičius, Kun. J. Švagždys, M. Venis ir A.
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Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, geg. 13 — Ali
jantų bomberiai vėl bom
bardavo Sicily (Italijos 
salą), kur visiškai sunaiki
no Maršalą uostą ir taip 
pat padegė Catanią uostą. 
Padarė didelius nuostolius 
priešui.

Patys italai praneša, kad 
150 žmonių užmušta ir a- 
pie 300 sužeista Catanijoj, 
ir laike puolimo Palermo, 
pereitą šeštadienį, 210

• v

I

žmonių užmušta ir 421 su- Bet juk jokios sovietinės 
, kuri prievarta 

prieš gyventojų norą buvo 
sudaryta, nėra ir negali 
būti; sovietinė Lietuvos 
vyriausybė neturi teisėto 
pagrindo ir palaikymas bei 
propagavimas šių dalykų 
yra tik davimas naujos 
medžiagos nacių propa
gandos mašinai, kas tik 
apsunkina vokiečių pa-

žeistas. Italų žinios sako, Lietuvos 
kad 22 alijantų lėktuvai 
nušauti.

* ♦ *

MAKE
EVERY
PA Y DAY

BOND DAY
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SOVIETAI KALTINA NACIUS
1

F. Kneižys.
Tą dieną sykiu bus paminėta “I AM AN AMERI

CAN DAY”. Atėję pamatyti “Svastikos Vergijoje”, ga
lėsite nusipirkti ir Karo Bonų.

Visus So. Bostoniečius, Cambridge’iečius ir apy
linkės lietuvius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Atė
ję pamatysite gražų veikalą ir sykiu paremsite laik
raštį “Darbininką”, kuris taip nuoširdžiai tarnauja A- 
merikos lietuvių išeivijai.

LDS N. Anglijos Apskritis, vietinė LDS 1-ma kp., 
ir laikraštis “Darbininkas”.

Iš Alijantų Centro, Aus
tralija, geg. 13 — Ameri
kiečiai patruliai Naujos 
Gvinėjos džiunglėse susi
kirto su maža japonų vie
netą arti Mubo, ir viena
me susikirtime užmušė 5 
japonus. Japonai buvo at
mušti.

Amerikiečių bomberiai 
sukėlė gaisrus japonų sto
vyklose. Amerikiečiai lai
ke tų susikirtimų neturėjo 
jokių nuostolių.

Berne, geg. 13 — Hitleris 
traukia savo karinę galybę 
iš visur į vakarų frontą, 
nes žino, kad sąjunginin
kai pradės naujus puoli- 

1 mus.

Maskva, geg. 13 — So
vietų Rusijos užsienių rei
kalų ministras Molotov 
pasiuntė raštą Amerikos ir 
Anglijos vyriausybėm, ku- 
kuriame sako, kad naciai 
įsibriovę į Rusiją išvežė a- 
pie 500.000 rusų į Vokieti
ją ir ten jie priversti 12 va
landų į dieną dirbti sun
kiausius darbus. Molotov 
sako, kad kaltininkai už 
tokią vergiją turėtų būti 
nubausti... Nereikia Molo
tovui ir kitiems užmiršti,

VVashington, D. C., geg. 
'13 — Anglijos premjeras 
Churchill kalbės britams iš 

I Washingtono per radio 
penktadienį, geg. 14 d.. 3 
vai. po pietų (Rytinio Ka
ro Laiku).

Šeštadienį, gegužės 15 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražios 
lietuviškos programos iš VVCOP stoties, Boston.

Skelbkitės Darbininkų Radio Programoje. 
Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, 

Mass. Tel. SOUth Boston 2680; NORwood 1449.
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ĮVAIRIUS ŽINIOS
C

MUHITIOiMlKHENS
Rusija, Vatikanas Ir Lietu

viškieji Vardai
irfCivtis ousraomejimas 

Lietuvių Tremtiniais

(LKFSB) Neseniai pa-

ficio”
žiaus Metraštis,

(LKFSB) Argentinos į-į 
“Crite-:

i
i 
I

Į

skelbtas “Annuario Ponti- takingas žurnalas
1943 m. Popie- rio” dviejuose numeriuose 

atsklei- atspausdino pagrindinį,
džia kaip neteisinga bolše- Į plačiai dokumentuotą K. 
vikų kalba apie religijos j V eraxo straipsnį: “Stali- 
laisvę Rusijoje: Rusijoje | nas pasmerkė lietuvių tau- 
taip sunkios sąlygos kata-i 
likams. kad ten buvusios 
šešios katalikų vyskupijos 
neturi savo vyskupų ir 13 
katalikų apygardų neturi 
savo Apaštališkųjų Admi
nistratorių (Valdyto jų),
kuriuos turėjo seniau. Mi
nėtame popiežiaus metraš
tyje, skelbiant apie katali
kų dvasininkų likimą so
vietų Rusijoje, 
kelių lietuvių 
pasirodo, kad lietuvis kun. 
M. Juodokas yra buvęs Ka
zanės, Samaros ir Simbirs- 
ko apaštališkuoju adminis
tratoriumi. Nuo 1929 m. 
jisai buv’o pasodintas į ka
lėjimą, vėliau iškeistas į 
lietuvius komunistus grįžo 
į Lietuvą. Popiežiaus met
raštyje prisimenama ir 
vyskupas T. Matulionis, 
kurs yra buvęs Leningra
do apaštališkuoju adminis
tratoriumi nuo 1918 m. 
Bolševikų buvo uždarytas 
į kalėjimą nuo 1923 m. iki 
1926 m. ir kitu atveju nuo 
1929 m. iki 1933 m., kada 
buvo iškeistas į lietuvius 
komunistus. Metraštyje 
minimas ir kun. Dr. V. Il
ginąs, kurs bolševikų buvo 
kalinamas nuo 1926 m. 
gruodžio mėn. iki 1933 m., 
kada buvo iškeistas į lietu
vius komunistus, šiemet 
sueina 10 m., kai minėtieji 
kunigai, o su jais ir keletas 
kitų, iškeisti į lietuvius ko
munistus grįžo į Lietuvą. 
Kaikurie. netekę sveikatos 
bolševikų kalėjimuose, grį
žę į tėvynę greit mirė, kiti 
ilgus metus gydosi.

minima ir 
pavardės:

tą sunaikinimui”. Paskai
čius jį argentiniečių visuo
menėje pasireiškė gyvas 
susidomėjimas idėjiniais 
tremtiniais ir jų padėtimi 
sovietų stovyklose. Į strai
psnį atkreipė dėmesio ir 
užsienio reikalų ministe- 
ris Dr. Ruiz Guinazu. Ka
rinio žurnalo leidykla “A- 
merica Alerta” minimą 
straipsnį iš “Criterio” at
spausdino atskira knygele 
ir 20.000 jos egzempliorių 
išsiuntinėjo bibliotekoms, 
kariuomenei, policijai, fa
brikų vadovybėms, kultū
ros ir sporto centrams 
tik Argentinoje, bet ir 
jos ribų.

Naciai Nuteisė Mirti 
3 Lietuvius

Leido Lenkams Steigti 
Draugiją Vilniuje

★ Duotas leidimas įsteig
ti Vilniuje lenkų pensinin
kų draugijai. Jos tikslas 
padėti Vilniuje gyvenan
tiems lenkų pensininkams, 
jų našlėms ir našlaičiams.

Lietuvių Organizacijos Turi 
Sunkumų Brazilijoje

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

GDCERINE EAADE from YOUR5ALVAGED FAT
GO£S INTO TU£ MAKING OF EXPLOSIVES BOT 

r. po you KNOW

< •
h

GLYCERINE IS OSEP IN 
5URGI6AL DRESSINGS 
AND MANY ANTĮ SEPTlCS

TME PEFENSE WORKER 
OSES GLYCERINE IN 

PRODUCnON

Pabaltijo Valstybėse

• v

Britų informacijų tarny
ba paduoda laikraščio 
“Svenska Morgenbladet” 
(Stockholmo), bal. 9 d., ži
nias, kad Vokietijos nacių 
ministeris Rosenberg įsa
kęs Pabaltijo valstybėse 
užgrobti bažnyčių varpus ’ paskaitą. Savo neseniai iš- 
nacių karo reikalams.

Visame Pabaltyjy dėl to Win The Peace” jisai gina 
gyventojai sukilo prieš na- mažųjų tautų teises į lais
čius. vą, nepriklausomą gyveni

mą, pabrėžia didelę vertę 
krikščionybės. Nacių ir ko
munistų totalitarines vy
riausybes, kurios neleidžia 
žmogaus dvasios jėgoms 

i laisvai vystytis, vadina 
j “mass produetion of men- 
tal deformities” — masine 
dvasinių iškrypimų pro
dukcija.

Šventės proga lietuviai 
siunčia geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus—greit 
sulaukti laisvės simpatin-

leistoje knygoje “How To

--------------------------------------------------------------------- 1 

mokėję jau daugiau bilijo
no dolerių.

Norvegija yra daug pri-i 
sidėjusi prie* sąjungininkų 
pergalės: norvegai pasi
priešino vokiečių okupaci
jai ir išvedė iš rikiuotės a- 
pie 65.000 vokiečių karių. 
Į užsienį pabėgusi norvegų 
vyriausybė sąjungininkų 
kovai prieš vokiečius pa
vedė daugiau kaip 1.000 
laivų, kuriais 1940-41 m., 
kai Anglija viena kovojo, gai norvegų tautai.

(LKFSB) Likvidavusi 
svetimų kalbų spaudą/ 
Brazilija ima likviduoti ir 
įvairių tautų organizaci
jas. Neaiškus likimas Lie
tuvių Sąjungos Brazilijo
je. Greičiausia ir jai teks 
likviduotis. Ši sąjunga, tė
vynės lietuvių remiama 
buvo išstačiusi mokyklų 
patalpas ir įsigijusi kito 
turto. Negaudamos para
mos mokyklos užsidarė, 
bet Brazilijoje dabar turi, 
didelę mokyklą lietuvių 
katalikų parapija, tik čia 
turima daug rūpesčių su 
patalpomis. Lietuvių Są
jungos hkimui atsiduriant 
kritiškoje padėtyje, būtų 
svarbu kaip skubiau mo
kyklos patalpas ir pan. pa
vesti veikiančiai lietuviš
kai mokyklai. Religinės vi
sos, taigi ir lietuviškos, j- 
staigos turi daugiausiai 
galimybių ilgiau išsilaiky
ti prieš naują brazilų vy- 
riausybės politiką.

I

ne
už

‘‘Kauener Zeitung”★
(XII. 14) rašo, kad Kara
liaučiaus ypatingasis teis
mas nuteisęs mirti 3 lietu
vius: Juozą Kubilių, Mar
tyną Lačinską ir Aleksan
drą Jucį. Jie buvę apkal
tinti ginkluotu apiplėšimu, 
įvykdytu Klaipėdos mies
te. Svarbiausias įrodymas 
prieš Jucį buvęs tas. jog 
buvę įsitikinta, kad viena
me iš apiplėšimų turėjęs ir 
jis dalyvauti, nes “tokio 
pavogtų daiktų kiekio vie
nas žmogus negalėjo 
nešti”.

pa-

v

PROTECTVE COVERINGS 
FOR BARIES MIRS, TANKS, 
PLANES COMTAIN 6LYCEPINE

4^// iflT.

INTO Tūt MIRACULOUS
UFE-SAVIN6-5ULPUA DRU6S

GOES GLYČERINE

(W
ATABLESPOONFUL A PAY

o <
o o
Q

o

1

NubaudėUž Karvę

v
♦

O

a O
r ° 
i ° 
i °

o ° Z A

LABDARYBE LIETUVOJE

buvo pergyventa apie pusę 
viso į Angliją atvežto žiba
lo ir apie 40% maisto. Gai
la, kad iki šių metų balan
džio mėn. apie 40% norve
gų laivų jau buvo nuskan
dinę vokiečių submarinai 
ir lėktuvai. Norvegija yra 
viena iš nedaugelio valsty
bių, kurios vyriausybė, 
kraštui esant okupuotam, 
tvarkingai moka skolos 
nuošimčius ir laiku įneša 
įmokėjimus užsienio skolai 
mažinti. Pažymėtinas gar
sių norvegų prielankumas 
Lietuvai: norvegų šelpimo 
organizacijos centrinis as
muo Dr. Ingvolstad prisi
dėjo prie Lietuvos Draugui 
organizacijos. Paskutinis j 
Lietuvoje buvęs USA pa-; 

Į siuntinys — min. Noremas
i

Lietuviukas Prisipažįsta 
Bankos Apiplėšimu

Portland, Me., geg. 13 — 
Tūlas Jonas Gendrolius, 
23 m. amžiaus, kuris tebe- 
kenčia skausmus žaizdos, 
kurią jam padarė šūviu, 
kada jis bandė pabėgti, 
prisipažįstąs kaltu aukš
tesniame teisme automobi
lio pavogime ir įsilaužime į 
Westbrook Trust kompa
nijos banką.

Kartu su Gendroliu yra 
teisiamas ir Leo J. Bolduc 
iš Lynn, Mass.

★ Vieton vokiečių uždą- tarnautojai tautos didvy- 
rytojo Lietuvos Raudono- rių Dariaus ir Girėno tra- 
jo Kryžiaus įsteigtosios giško žuvimo metinių su- 
Savitarpinės Pagalbos kaktuvių proga Savitarpi- 
Kauno skyriaus lapkričio' nei Pagalbai sudėjo aukų 
mėnesį minėjo vienerių '450 markių ,ir t.t.
metų veikimo sukaktį. Savitarpinę Pagalbą vi- 
Kauno Komitetas per me- somis išgalėmis remia taip 
tus surinko aukų 373,766 pat Katalikų Bažnyčios 
markes, kas parodo lietu- dvasiškija. Gruodžio mėne- 
vių visuomenės jautrumą sį Kauno Arkivyskupijos I irgi norvegų kilmės. Da 
vargą kenčiantiems tautie-i Ordinariatas paskelbė raš- bartinis Tautų Sąjungos | 
čiams. Nežiūrint to, kad tą į šios arkivyskupijos j pirmininkas C. J. Hambro 
jau antra svetima okupa- i dvasiškius, kviesdamas vi- 
cija baisiausiai alina kraš- sose bažnyčiose surengti | Neprikl. 
tą, kauniečiai vis dėlto su-I i 
dėjo labdaros tikslams di-Įi 
džiulę sumą. Kai dėl Kau-! 
no Komiteto išlaidų, tai : 

mo meno, istorijos, filoso- pašalpoms išdalinta be-
............... , ne

mokamiems pietums išlei
sta 29,000 markių, 141,600 
markių atiduota Savitarpi
nės Pagalbos Centro Ko
mitetui. Virš 88,000 mar
kių pasiliko Kauno miesto 
kasoje; šiais pinigais pra
dėtas žiemos pagalbos dar
bas.

Savitarpinė Pagalba, pa
gal išgalės, šelpia netik nu
kentėjusius nuo karo, bet 
ir raudonojo teroro aukas, 
o taip pat be lėšų likusius 
šeimos narius, kurių arti
mieji ištremti į Sibirą. Ši 
organizacija taip pat re
mia mokslus einantį jau
nimą.

Apie kitų Lietuvos vieto
vių gyventojų duosnumą 
labdaros tikslams galima 
spręsti iš tokių suaukotų 
sumų: Išsivadavimo iš bol
ševikų okupacijos metinių 
sukaktuvių proga visoje 
Lietuvoje buvo surinkta 
aukų 280,000 markių, ku
rios skiriamos sukilėliams 
invalidams ir žuvusiųjų su
kilėlių šeimoms šelpti; Pa
nevėžio mieste ir apskri
tyje per vieną dieną su
rinkta 35,000 markių mok
sleivių šelpimo fondui; sa
vaime nedideliame Alytaus 
mieste vieną dieną surink
ta per 10.000 markių; Lie
tuvos Tabako Pramonės 
bendrovės Kauno skyriaus

★ Kaune mirė provizorius 
Jonas Valentinavičius, bu
vęs sveikatos departamen
to farmacijos skyriaus vir
šininkas.

Vaičiulaičio Rašinys 
Argentinos Spaudoje

i (LKFSB) Mūsų korės-
vės nepristatymą vokiečių pondentas praneša iš Ar-i 
įstaigoms nubaustas Pipi- gentinos, kad tenai Litera- 
ras Juozas. Liudginų kai-; tūros Akademijos leidžia
mo gyventojas. Vokiečių ...................
komisaras jam uždėjo 200 
markių pabaudą.

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

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

Povilas Brahmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

I

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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fijos, socialinių mokslų ir veik 115,000 markių, 
literatūros žurnalo “Estu- 
dios” (Buenos Aires) ko
vo - balandžio mėn. nume
riuose atspausdino Ant. 
Vaičiulaičio 22 puslapių 
straipsnį apie lietuvių lite
ratūrą. Straipsnis pritai
kytas Lietuvos 25 m. ne
priklausomybės paskelbi
mo sukakčiai. Rašytojas 
Vaičiulaitis, kaip žinome, 
dabar yra USA kariuome
nėje ir atlieka pagrindinį 
karinį apmokymą Miami 
Beach.

rinkliavą moksleiviams 
šelpti. J. E. Arkivyskupas 
Metropolitas, skelbia, pil
nai pritariąs Savitarpinės 
Pagalbos iškeltajam su
manymui.

yra geras lietuvių draugas, 
Paskelbimo su

kakties proga Chicagoje: 
lietuvių susirinkime laikęs į

Res. Šou 3729 Šou 4S18

Lithuanian Fumilure Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanco 
Movlng

326 - 328 West Broadway į
So. Boston, Mass.

—..... - - ... - J.

Norvegijos Šventė

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

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį —
tai nelaukdami užsisakykite

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 

Kaina metams — 50 centų —su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

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

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

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

Maldos Apaštalavimo Direktorius.

i
JAUČIATĖS BLOGAI?

VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

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

i

10c

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

į Patarnavimas Diena ir Naktį

; 602 VVashington Blvd.
• BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
J Limosinai dėl visokių reikalų

(LKFSB) Gegužės 17 d. 
yra Norvegijos šventė. 
Nors tas kraštas užima ir 
didelį plotą — 124.556 kva
dratines mailes, bet gyven
tojų skaičiumi yra maž
daug lygus su Lietuva: — 
2.937.000. Tikybos atžvil
giu jie daugiausia protes
tantai, katalikų yra tik 
kiek daugiau kaip 3.000. 
Norvegija yra jūros vals
tybė, jos pakrantės fiordų 
išraižytos, su daugybe sa
lų, taip, kad Norvegija iš
viso jūros kranto turi (su 
salomis) 12.000 mylių, 
nors pačios Norvegijos il
gumas yra 1.100 mylių, o 
platumas, pačioj plačiau
sioj vietoje tik 270 mylių. 
Nors daugelis norvegų už
siima žemės darbu, tačiau 
vyriausi produkcijos šaka 
yra žvejyba. Norvegija tu
ri neblogai išvystytą pra
monę. Nors krašte nėra 
akmens anglių, bet norve
gai labai sumaniai yra pa
naudoję upių jėgą ir turi 
daug “baltosios anglies”— 
elektros energijos, šiemet 
sueina dveji metai, kaip 
Norvegija yra vokiečių o- 
kupuota. Apskaičiuojama, 
kad okupacijos išlaidų nor
vegai vokiečiams yra su-

Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

į Myopia Club Beverage Co. I 

į Grafton Avė., Islington Mass. S
į Tel. Dedham 1304-W į

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

i i

i i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ;
yra i

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas: ]
FRANCISCAN FATHERS i

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;
Telephone — Hemlock 6567
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITKUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered u lecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October 8,1917, autborized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00

Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

L.D.S. Ir Darbininkas I
Naujos rūšies kilnojamieji tiltai. Tai geležies tinklas, kuris paprastai 

pratiesiamas minkštų laukų lygumose, kur norima įtaisyti orlaiviams 
nusileidimo stotis. Šiuo tarpu parodoma, kad tas pats geležinis-plieninis 
tinklas tinkąs ir pantoniniems tiltams pratiesti. Paveikslas rodo, kaip 
amerikiečiai parodo britams šios rūšies išradimą.
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190 Naujų Piliečių Turi 203 Gi 
minės Militarėj Tarnyboj

Skaitlinės parodo aukštą 
naturalizavimo ratą ir že
mą imigracijos ratą. Pagal 
Earl G. Harrison, Immi- 
gration and Naturalization 
Komisijonieriaus, skaičius 
ateivių gyventojų nupuolė 
641,396 nuo pradžios atei
vių registravimo progra- 

Pabaigoje 1940 m.

LDS organizacija uoliai mini savo Globotojo, Šv. 
Juozapo šventę. Įsikūrus jau beveik 30 metų atgal, 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga pirmaisiais savo gyva
vimo laikais griebėsi rimto darbo savo tikslui atsiekti.! 
Gi tikslas buvo kilnus: pastatyti darbininkų klausimą 
ant krikščioniško pamato. Ji veikė ir tebeveikia vien 
lietuvių tarpe, tad prisidėjo dar ir kitas tikslas — pa-1 
laikyti lietuvybę mūsų išeivijoje. Ji neturėjo platesnio' 
užsimojimo pasiekti amerikietiškos darbininkijos 
sluoksnius, tad jos veikla sukosi apribotoj srity, bū-i 
tent grynoj lietuviškoj aplinkoj. Toks nusistatymas 
buvo tikslus, nes kitaip būtų greitu laiku paskendusi ologijos antplūdžiams, pa-; 
ištautėjimo bangose. Be to, jei gerai savo uždavinį at- dangės niaukiasi 
likti, tai ir lietuvių tarpe turėjo darbo perpilnai. < . _

Imigracijai sustojus ir grynai lietuviškam elemen- 
tui mažėjant, LDS darbuotė taip pat natūraliai siau
rėjo, kaip ir visų kitų lietuviškų organizacijų — kata
likiškų, tautinių ir socialistinių. Vieni komunistai gi- ' 
riasi, kad kitiems smunkant, jie stiprėja, bet vieno- 
kito riksmas dar nieko neįrodo. Taip pat ir skaičius 
spausdinamųjų jų laikraščių egzempliorių nė kiek ne
įrodo komunistų partijos augimo.Centro (kominterno) 
padedami, jie spausdina pernelyg didelį numerių skai
čių ir dykai juos tarp žmonių išmėto. Tokia propagan
da LDS neužsiima, nes neturi lėšų taip eikvotis. Tad 
stambiausias LDS nuopelnas glūdi ne organizacijos 
stiprybėj, bet organo “Darbininko” įsteigime.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos kūrimosi metu 
naujas katalikų laikraštis buvo verkiant reikalingas. 
Jo trūkumą ypačiai jautė Naujosios Anglijos lietuviai 
katalikai. Skaitymo rinka buvo verste užversta laisva
maniška ir bedieviška spauda. Katalikiškoji orientuo- 
tė skurste skurdo. Net nesaugu buvo su katalikiška pa
saulėžiūra aikštėn išeiti, nes žiaurus bedievių ujimas 
visas katalikų pastangas įžūliai terorizavo. Katalikai 
tiesiog neturėjo pamato kur atsistoti. Visuomeninė dir
va neprietelingų gaivalų buvo okupuota.

Tą sopamąją spragą užpildė “Darbininkas”. Ne
žiūrint smarkaus bedievių pasipriešinimo, jis drąsiai Bet kova vis tebeina. Ji eis, kol bus Amerikoj kiek lie
stojo į kovą ir netrukus įsigijo stiprią poziciją tarp tuvybės. Ir kovos įtempimas nemažėja, nes idėjų skir- 
skaitančios katalikų visuomenės. Dirva katalikybei tingumas toks pat kaip ir prieš 30 metų. Dar didesnis, 
buvo atkovota. Lietuviai pasijuto kur kas normales- nes bedievybei į talką stoja kominternas. kuris yra 
niose sąlygose. Ir tas buvo pilnai natūralu, nes skai- nusistatęs panaikinti religiją visam pasauly. Nereikia 
tančioji visuomenė daugumoje iš katalikų ir susidaro.' nė minėti, kad katalikų pastangos savo spaudai palai- 
Dabar “Darbininkas” užima jam priklausomą vietą, kyti turi būt keleriopai didesnės. K.

Šventoji Šeima Idealingas Ir Tobulas Pavyzdys 
Mūsų Dienų Šeimoms

Teisėjas naturalizavimo 
teisme vidvakaruose rado, 
kad 190 pilietybės apli- 
kantų per vieną mėnesį tu
rėjo 203 gimines Jung. 
Valstybių militarinėj tar
nyboj. Apart to, tų apli- 
kantų net 41 sūnūs laukė 
įstojimą kariuomenėn.

Šias skaitlines paskelbė mos- 
teisėjas Dan Pyle iš St. Harrison sakė, kad 4,921,- 
Joseph Circuit Court, *52 ateiviai užregistruoti. 
South Bend, Indiana. Tei- Gruodžio 31 d., 1942 m. ro- 
sėjas Pyle sako, kad pagal kuojama, kad buvo tik 
tas skaitlines naturalizaci- 4,280,056. 
ja turi kitokią reikšmę. Jis 
sakė, kad apart ėmimo iš- registravimo 
tikimumo priesaikos, skai- ' . -
tlinės parodė, kad naujas komisijonierius 
pilietis nori būti šios šalies 
patriotas. . , musų nepiliečius, i

190 prašytojų, kurie tapo pie mūsų piliečius”.

Kalbėdamas apie ateivių
► programą, 

dabar jos trečiame mete, 
; Harrison 

pasakė, “kad šiandien ži- 
; nome daug daugiau apie 
mūsų nepiliečius, negu a-. • .

I

| piliečiais, buvo iš 14 tauty
bių. Iš sekamų šalių: Ven
grijos 53, Lenkijos 24, Ita
lijos 19, Belgijos 18, Jugo
slavijos 17, Didžiosios Bri
tanijos 17, Vokietijos 16, 
Švedijos 7, Čekoslovakijos žyniui 
6, Rusijos 5, Olandijos 4,1, 
Rumunijos 2, Lietuvos 1 ir davė 
Šveicarijos 1.

Įsigalint neo-pagonizmui pragyvenimui tiems, kurie čionių šeimos, kurios savo 
ir siaučiant ateistinės ide- nuo jo priklausė. ■ namų židinį kuria idealin-

Skaisčiausioji ir Nekal- gu ir tobulu Šventosios 
ir juodi čiausioji Marija, Dieviško- Šeimos pavyzdžiu, nieko 

jo Kūdikio Motina, tobulas neturi bijotis dėl modernių 
pavyzdys visoms moti- pavojų, gręsiančių su- 
noms, šeimyninkavo pa- griauti šeimą ir namus, 
prastuose nameliuose, pa- Nes tokių šeimų namų ži- 
laiminta visomis kilniau- dinys kaip tvirtovė, ir sta- pasišvęsdavo negaudami 
siomis dorybėmis, kurio- tytas nesugriaunamais ti- uf tai jokio atlyginimo, 
mis jos sielą Dievas įturti- kėjimo ir dorovės pama- Apmokamas buvo tik rai
no iš beribės Savo meilės. " ‘ " "

Pagaliau, Kristus Kūdi
kis, tobulas sūniškos mei-

Šventosios Šeimos namų lės ir klusnybės pavyzdys, 
židinys yra idealingas ir apvainikuoja šventąją šei- 
tobulas pavyzdys visiems mą. Jėzus Kristus, gimda-' 
krikščioniškiems namams, 
ir yra idealizuojamas šei
myninio gyvenimo tobuly
bė.

Štai, šv. Juozapas, namų 
ir šeimos galva, atitinka-i 
mas kilnusis pavyzdys vi- ka, kuri sukuria malonin- 
siems vyrams ir tėvams, gą Nazareto namų papras- 
Žinomas kaip teisusis vy- tumą ir duoda įkvėpiančio 
ras, jis buvo kilnusis pa- žavesio, kas visa sudaro 
vyzdys dėl tvirto būdo, at- idealingą ir tobulą šeimos 
sidavimo pareigoms ir be- } ir namų pavyzdį, 
sirūpinimo uždarbiauti šeimos, ypatingai krikš-

debesiai apgaubia mūsų 
. Kuriasi pa

vojinga atmosfera, atrodo 
niūru, net baugu. Todėl, 
krikščionių šeimoms pra- 
vartėtų susiturėti, ir jos 
turėtų susimąstyti, žvel
giant apie 2,000 metų atgal 
i šventąją Šeimą gyvenan-1 
čią Nazarete.

gręsiančių

tais.

mas toje vienoje šeimoje,'; 
ir paskui gyvendamas tuo
se vienuose nameliuose, 
Nazarete, tuo pačiu pa-' 
šventė šeimą ir namus.

Tokia tai charakteristi-

džių rinkėjas. Laikraščio 
Kun. A. Tamoliūnas. ekspedicijos darbus talkos 

būdu atlikdavo lietuviškas 
Brazilijos Lietuviu Laikraš- jaunimas, kuris tam reika
lai Uždaryti, Bet—Dar

Gauna Iš USA.

“Ateivių užregistravimo 
programa ir identifikavi
mo certifikatų programa 
davė tokių informacijų 
mūsų valdžiai, kurios neiš
pasakytai svarbios užlai- 

i tautos vidujinio 
saugumo”, jis sakė. “Jos 

j mums informacijų, 
pagal kurias mokslininkai 
ir legislatoriai gali išmin
tingiau skaitytis su mūsų 
nepiliečių grupėmis.”

FLIS.

Vertė Kun. A. TamoliūnasIgnatius W. Cox, S. J.

Jei apleisime Popiežių, mes apleisime 
Bažnyčių. — Jei apleisime Bažnyčių, 
mes apleisime Dievų, gi žmonija atito- 
lus nno Dievo yra žmonija prakeikta. — 
Taigi, mes tarime klausyti Popiežiaus 

Pijaus Dvyliktojo balso.

Tie penki principai teisingai ir tvirtai tai
kai sutinka su Popiežiaus Benedikto XV-tojo 
taikos pasiūlymais, kurie pirmojo pasaulinio 
karo metu, rugpiūčio 1 dieną, 1917 metais, 
buvo patiekti visoms kariaujančioms valsty
bėms. Tarp kitų, mūsų pačių valdžia atmetė 
tuos taikos pasiūlymus. Tačiau, jei jie būtų 
buvę visų valstybių priimti, arba panaudoti 
darant Versalės Taikos Sutartį, tuomet viso
je galimybėje šiandien nebūtų karo. Gi to
kie principai turi būti priimti ir sunaudoti, 
jei žmonija nori pasmerkti ginkluotą jėgą, 
kuriant teisybės ir meilės viešpatavimą.

Tuos taikos principus Popiežius Pijus XII 
pasiūlė Kalėdose, 1939 metais. Laikas ėjo 
sau, gi istorija žymėjo daugelio tautų žlugi
mą ir naujus pavydalus kentėjimo ir skaus
mo visiems žmonėms. Atėjo kiti Kalėdų me
tai, ir Kūčiose, 1940 metais, krikščionybės 
Tėvas vėl prakalbėjo į susirinkusius Kardi
nolus. Jis pakartojo tuos pačius principus,

kuriuos prieš metus skelbė kaip esminius tik- 
rąjai taikai. Jis pareiškė, kad tie principai 
neprarado savo esminės tiesos ir artimumo 
realybei, taip pat nenustojo moralinio priva
lumo galios. Jis kreipė dėmesį į įkaitusius ka
riaujančių fakcijų pareiškimus kas link karo 
siekimų ir galutino susitvarkymo. Jis pažy
mėjo tarsi visuomeninę nuomonę, kuri tuo 
metu reiškėsi, kad po karo naujoji santvar
ka kils Europoje; prieškarinė Europa ir po
litinė struktūra busianti pakeista tuo būdu, 
kad įsikurtų naujoji ėra. Jis ryškino, kad 
Bažnyčia negali favorizuoti nė vienai, nė ki
tai iš tų skirtingų sistemų naujai pasaulio 
tvarkai įkurti.

Tos sistemos yra kūrinys tų, kurie savo 
laiku sukūrė jas ir joms atsidavė. “Gi uni
versalinės vertybės požiūriu, Dieviškasai Į- 
statymas, kurio autoritetas uždeda pareigas 
ne vien individams, bet ir tautoms, yra plati 
dirva ir veikimo laisvė įvairiausioms politinės 
opinijos formoms”. Tačiau, kaip tikėjimo 
principų ir dorovės saugotojos bei globėjos, 
svarbiausias Bažnyčios rūpestis yra įsąmo- 
nyti žmonėms krikščioniškojo gyvenimo ver
tybę, kad jie būtų sujungti krikščioniškoje 
brolybėje, ir kad laikytųsi tų krikščioniškųjų 
etiškų religinių žadinimų, kuriais žmonija

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

lui nesigailėdavo paaukoti 
poilsio valandų. “Šviesa” 
užgeso prieš metus laiko. 
Įstatymas yra toks griež
tas, kad Brazilijoje nėra 
jokios svetimos spaudos, 
netgi amerikoniškos. Kaip 
toliau mūsų koresponden
tas praneša, Brazilijos lie
tuviai jau vėl pradeda gau- 

Brazili-įti laiškus ir laikraščius iš 
USA. Kalėdinius lietuviš
kus laikraščius mūsų ko-

t 
t 
I

(LKFSB) Katalikų Šv. 
Į Juozapo bendruomenė
Brazilijoje leido lietuvišką 
laikraštį “Šviesa”. Laik
raštis gyvavo devyneris 
metus, bet nauju

įjos valdžios patvarkymu, 
kuriuo uždaryti svetimo
mis kalbomis ėję laikraš- respondentas gavo tik ba- 
čiai, liko uždaryta ir “švie
sa”. Jos redakcijos štabą 
sudarė du asmenys. Jų ži
nioje buvo ir administra
cijos reikalai. Tie darbai, 
šalia kitų tiesioginių dar
bų, iš tų dviejų redakto
rių - leidėjų pareikalauda
vo daug nemigo naktų, bet j
jie lietuviškiems reikalams dienų.

landžios mėn. pradžioje. Iš 
Brazilijos — lietuvių kal
boje rašyti laiškai, siun
čiami į kaikurias valsty
bes, yra grąžinami atgal. 
Įdomu, kad mūsų kores
pondento oro paštu siųstas 
laiškas atėjo, palyginti, la
bai greit: per vienuoliką

I

galėtų sukurti draugovę su dvasine dideny
be, ir galinčią duoti tikrąją naudą. Tai buvo 
čia, kad Šventasis Tėvas prie savo penkių 
taikos principų dar pridėjo penkis visų pirma 
reikalingiausius tokiai taikai, be kurių, jis 
pareiškė, nėra galima naujoji pasaulio san
tvarka. Tie visų pirma reikalingiausi kerta į 
patį šių dienų pasaulio nelaimių daigmenį.

Pirmasai pats reikalingiausias naujai pa
saulio santvarkai veiksnys yra “nugalėjimas 
neapykantos, kuri šiandien yra susiskaldy
mo priežastimi tautose; taigi reikia atmesti 
tas sistemas ir tas pratybas, iš kurių neapy
kanta be paliovos čiulpia vis didėjantį mais
tą”.

Antrasai pats reikalingiausias veiksnys, 
tai “nugalėjimas nepasitikėjimo, kuris kaip 
spaudžiamoji sunkenybė slegia internaciona
linį įstatymą ir daro negalimu realizuoti bet 
kurią tikrąją sutartį”.

Trečiasai visų pirma reikalingiausias da
lykas — tai atmesti utilitarizmą ir jėgą kaip 
teisės pagrindą; tai “nugalėjimas sloginančio 
principo, kad savanaudiškumas yra įstatymo 
ir teisės pagrindas, ir kad jėga sudaro teisę, 
kurs principas visiems internacionaliams 
santykiams sudaro keblią žlugimo išeiti”.

Ketvirtasai visų pirma reikalingiausias 
dalykas, tai “nugalėjimas tų kovos pradų, 
kurie sudaro veidmainingus skirtumus pa
saulio ekonomijos srity; taigi progresyvė ak
cija subalansuota taikomais laipsniais artėtų 
prie patvarkymų, kurie kiekvienai valstybei

duotų reikalingas priemones apdrausti tinka
mą gyvenimo lygį kiekvienam savo piliečių 
luomui”.

Penktasai ir paskutinis visų pirma reika
lingiausias, tai “nugalėjimas virš dvasios šal
tojo egoizmo, kuris savo jėga be jokios bai
mės lengvai gali pažeisti ne vien valstybių 
garbę ir suverenumą, bet ir piliečių teisėtą, 
pilną ir drausmingą laisvę. Tai turi būti pra
šalinta tikruoju? juridiniu ir ekonominiu soli
darumu, fraternaliu bendradarbiavimu lai
kantis dieviškojo įstatymo įsakymų tarp tau
tų, kurioms užtikrinta jų autonomija ir ne
priklausomybė”.

Vėl Kūčiose, 1941 metais, Popiežius Pijus 
XII dideliu skausmu pakartojo tuos pačius 
principus, kuriais turi būti vykdoma naujoji 
santvarka, ir meldė, kad pasaulis paklausy
tų. Pirma, “neturi būti vietos paneigimui ki
tų valstybių laisvės, suverenumo ir apsau
gos”. Antra, “neturi būti vietos atvirai ar 
slaptai opresijai kultūrinių ir lingvistinių 
tautinių mažumų charakteristikų...” Trečia, 
“neturi būti vietos sąjūdžiui egoistinio krovi
mosi ekonomiškųjų turtų ir reikmenų skirtų 
visiems naudotis — taip kad mažiau favoruo- 
jamos tautos nebūtų trukdomos gauti ištek
liaus”. Ketvirta, po karo paliaubos, “visai ne
turi būti vietos pilnajam kariavimui arba į- 
tužusiam griebimui apsiginkluoti”. Ir penk
ta, naujoje santvarkoje, “neturi būti vietos 
religijos ir Bažnyčios persekiojimui”.

^Bus daugiau)
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Slaptas Švietimas Balanos
Gadynėj Lietuvoje

- 35 m. nuo mirties kun. J. Katelės. - 
Paskutinės sukilėlių išpažintys prieš 
mirtį. - “Nemokyk mergaičių, jos tik 
meilės laiškus rašys...” - Kai slaptas 
knygas poriniais vežimais gabeno ir 
rašalo kibirus gamino. - Šipuliais pa- 
sišviesdamos naktimis rašė prie girnų, 

ant priežados.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
t

vienuolė — Seselę .Oną Juoza
pą, priklausančią ordinui Sese
lių Vincentiečių (Vincentian 
Sisters of Charity), ir kuri da
bar darbuojasi kaip seselė-slau- 
gė to ordino ligoninėje, Troy, 
N. Y. A. T.

Mirė Veteranas Parapijietis

ir dėl to pakeltas aukas, 
jis taip artimai pajuto jų 
kančias. Jų tarpe pasitai- 

įkydavo jam artimų pažįs- 
j tarnų. Tie nelaimingieji bi
jodavo, kad nors rusai jų 
nekartų, lyg malonės lau
kė, kad jau geriau sušau
dytų, bet ir tos jų viltys 
dažnai neišsipildydavo: ir 
tada, parėjęs iš kalėjimo, 
iš egzekucijų vietos kun. 
Katelė paslėpęs savo veidą 

į pagalvėje verkdavo, kad ta 
visa šlapia pasidarydavo. 
Taip jis labai išmoko at
jausti Lietuvos žmonių 
kančias.

Šiais baisiais kraujo pra
liejimo, ištrėmimų, žudy
nių laikais mūsų širdys 
jaučia nenumaldomą ilge-i 
sį žmoniškumo. Iškentėju-' 
sios ir nukamuotos sielos 
nors kiek atsigauna, prisi
mindamos anuos praeities 
šviesiuosius žmones, kurie 
stengėsi saulę atnešti į 
kentėjimų debesimis ap
gaubtą žemę. Vienu iš to
kių Lietuvos žmonių buvo 
kun. Jonas Katelė, gyve
nęs Lietuvoje, kai ten ne
buvo žodžio laisvės, kai ten 
žandarai uoliai gaudė slap
tus susirinkimus ir žiau
riai baudė už kiekvieną su
rastą lietuvišką knygą. 
Šiemet sueina 35 metai 
nuo to Lietuvos švietėjo 
mirties ir jį verta prisi
minti, tuo labiau, kad jisai 
buvo toks žymus Lietuvos 
žmonių dvasios vadovas: 
jisai visa 20 metų anksčiau 
išėjo dirbti visuomeninio 
darbo, negu didysis popie
žius Leonas XIII Įsakė tai 
dvasiškiams, ir lietuviško
jo švietimo srityje jisai vi
sa dešimčia metų buvo 
pralenkęs Dr. J. Basanavi
čiaus “Aušrą” (Žiūr. V. Bi
čiūnas “Kun. J. Katelė”, 
pusi. 246).

SUKILIMO LAIKŲ 
AUKLĖTINIS

Jonas Katelė gimė kaip 
tik išvakarėse Lietuvos su
kilimo: 1831 m. per Naujus j 
Metus, Kupiškio parapijo
je, ūkininkų šeimoje. Var
go žmonių meilę ir lietu
višką nusistatymą jame; 
stiprino vysk. Valančius iš 
kurio rankų ir kunigo 
šventimus gavo pabaigęs 
Varnių kunigų seminariją. 
Iš pradžių buvo vikaru 
Naujamiestyje, Jūžintuo
se, Dusetose, Zarasuose. 
Tada Lietuvoje siautė bai
sios 1863 m. sukilimo aud
ros. Kun. J. Katelei būnant v______c
Zarasuose dažnai tekdavo' skatiką, paskutinį pūrelį

Šie kariai pratinasi, prie didelio aukštumo skridi
mo. kur ir oras troškus-retas ir kitos aplinkybės ap
sunkinančios.
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PAS VARGUOLIUS SU 
LIETUVIŠKA KNYGA
Matydamas kiek daug 

medžiaginių ir dvasinių 
i nuostoliu lietuviai kenčia 
nuo girtavimo, jisai pats 
nusistatė ir ištvėrė — vi- 

: sai nevartojo svaiginančių
■ gėrimų, tuo ir kitiems duo
damas gražų pavyzdį. Pa
mėgęs knygas jisai atlie- 

' karną laiką nuo bažnytinių
■ pareigų skyrė skaitymui, 
švietimuisi ir palinko švie
są nešti į nukamuotą lie
tuvišką kaimą. Prisimin
dami savo buvusį auklėto- 

! ją. jo parapijiečiai taip pa
sakoja:

— Nei su valgymais, nei 
su gėrimais, nei su turtin
gu luomu nesusideda, ale 
visus jaunuosius po savim 
traukia, mažutėliams veža 
baronkėlių, o dideliems, 
kurie moka skaityti, dalija 
šventųjų paveikslėlius...”

Taip jo darbo pradžią 
nusako, kai jisai buvo nu
keltas klebonu į Panemu
nėlį.

O žmonės čia tokio švie
tėjo buvo reikalingi: kiek
viename didesniame kai
me čia, kaip ir visoj Lietu
voj anais laikais, sėdėjo 
žydas smuklininkas. Su
vargę žmonės paskutinį

esate,

Naujasis parapijos gany
tojas visų pirma pasirūpi
no įsigyti žmonėse pasiti
kėjimą, pririšti juos prie 
savęs. Čia jam daug padė
davo lietuviška daina:

— Būdavo, — pasakoja jo 
parapijiečiai, — atvažiuos 
pas ligonį, tai ir mažus ir 
vaikus susišaukia ir visas 
paaugles mergaites ir lie
pia mokytis dainuoti”. 
Pats jis nebuvo didelis dai
nininkas, bet žinojo, kad 
dainavimu galima greičiau 
žmones prie savęs pa
traukti, o užkariavęs jų 
širdis ėmė raginti prie 
knygos:
— Žabali (akli) 

prasišvieskite”.
NEMOKI SKAITYT, TAI 

IR "NESIŽENYK" 
(nevesk)!

Rusų valdžia suprato kas 
per paukštis tas naujasis 
klebonas. Pavedė jį šnipi
nėti rusui mokytojui, o vė
liau — specialiai čia atkel
tam pašto viršininkui. Kad 
sekliai netaip galėtų paste
bėti, savo slaptąjį švietimo 
darbą kun. Katelė ėmė va- 

I ryti naktimis: nuvyks nak- 
i timis į kaimą, susikviečia 

^■ie j žmones, ypač jaunimą, iš 
im pradžių pakalba apie gie- 

, dojimą, kitus parapijos rei- 
! kalus, o toliau ima dalyti 
Į slapta platinamas lietuviš- 
į kas knygeles. Kaimo praš- 
į čiokai nebuvo pratę, kad 
šviesuolis su jais taip ben
drautų ir Katelės elgesys 
jiems kaip stebuklu atro
dė:
— Tokio kunigo niekur 

nebuvo girdėti, kad taip 
| dovanai dalytų knygas, ku
rios taip sunkiai gauna
mos”.

Katelė taip uoliai ėmėsi 
i _ ! švietimo darbo, kad ap

klausyti išpažinčių mirtį grudų pragerdavo, o su tuo garsino neduosiąs šliūbą 
pasmerktų ar ištremiamų drauge ėjo palaidas gyve- mergaitėms kurios nemo sukilėlių. Jisai gera, pažinimas, tamsumas ir var- ^kS^ “vo nau- 
no jų meilę savojo krašto Kas-______ j jovė mergaites raginti
„ . . ... - prie mokslo, bet jis galvo-
Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms jo _ jei busimosios moti- 

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 Škapiieroos 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 į 
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. MEDALIKCLIO 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 monev orderiu: DARBININKAS, 366 W. BROADMAY, SO. 
BOSTON, MASS.
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Remk šios šalies apsigynimą! 
! Pirk Defense Bonds ir Stamps!

i
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DU BOIS, PA. — Gegužės 7 
dieną 5:40 po pietų iš šio pa- 

i šaulio atsiskyrė Vincentas P. 
; Sūnelaitis, vienas iš senųjų ir 
pavyzdingųjų Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos parapijiečių.

Velionis gimęs Pilviškių para
pijoje. Suvalkijoje, vasario 21 
dieną, 1875 metais. Į Du Bois, 
Pa., kaip jaunas ir energingas 
vyras atvyko iš Lietuvos prieš 
40 metų, ir dirba anglies kasyk
lose. Velionis buvo susipratęs 
lietuvis, priklausydamas prie 
lietuvių katalikų draugijų ir or
ganizacijų, nesigailėdamas rėmė 
Šv. Juozapo lietuvių parapiją, 
gausiai aukavo Lietuvos atsta
tymui ir tautiniai kultūriniams 
reikalams.

Skaitlingi seni pažįstami, bi
čiuliai ir draugai, perimti gedu
lu, gausiai lankėsi į šermenis a- 
tiduoti velioniui paskutinę pa
garbą ir suteikti nuoširdžią už
uojautą nuliūdusiems namiš
kiams.

Gegužės 11 dieną įvyko laido
tuvės iš Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčios. Po gedulingų šv. mi
šių kieb. kun. Mykolas J. Urbo
nas skelbė pritaikintą turiningą 
pamokslą, po kurio velionis bu
vo nulydėtas į Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos kapines ir ten 
palaidotas.

Velionis Vincentas P. Sūne
laitis nuliūdime paliko ištikimą 
savo žmoną Marcelę, keturius 
sūnus: Antaną, Joną, Vincą ir 
Stasį, dvi ištekėjusias dukteris: 
Mrs. W. A. Dannels ir Mrs. CarI 
Brino, ir trečią dukterį, kuri yra

PttiLADELPHIA, PA. 
Mirė Kapitonas Adomas 

Mačiūnas
Šiomis dienomis mirė Adomas

V. Mačiūnas, pasaulinio karo Žilevičiau", autorio 
kapitonas ir civilis inžinierius, 
sulaukęs 60 metų amžiaus. Pa
laidotas iškilmingai su šv. mi- 
šiomis iš Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapuose.

A. a. Kap. Mačiūnas mirė savo 
namuose, 2617 Muhlfed St., po 
ilgos ligos. Paliko nuliūdime 
žmoną Viktoriją, sūnų Adomą 
ir dukterį Florenciją.

Civilis inžinierius, kap. Mačiū
nas gavo kapitono laipsnį, pra
sidėjus karui ir tarnavo su 
Kompanija K 21-me Inžinierių 
Batalione. Po karo visą laiką 
buvo Baldwin Locomotive 
Works bendradarbiu, ir tik keli 
metai atgal pasitraukė iš pa
reigų.

Lai ilsisi a. a. 
vėlė amžinybėje!

Kazio Dryžos, Mirties
Atganys

ką nuo kompozitoriaus Juozo
► garsiosios 

kompozicijos- “Kantatos Vy
tauto Didžiojo”, rado jame, ta
me tai laiške, tarp kitą ko, ir 
tokius ve apie Kazį Dryžą žode- 

i liūs:
i “Gaila begalo a. a. Kazimiero 
Dryžos. Už jo sielą užprašiau 
gegužes ketvirtąjai dienai šven
tas mišias Joseph Marie Viloje, 
Newton’e, kur jis dažnai ten bū
davo ir dirbo dėl jos. Kunigas 
Pranas Vasiliauskas atlaikys 
jas. Kitaip aš nežinau, kaip jo 
brangią ir aukštos doros asme
nybę pagerbti. Kartu reiškiu 

' kaip jo draugui ir užuojautą. 
Mano mintyse jo graži asmeny
be labai dažnai pasireiškia. Kad 
žmogus su mažu mokslu taip 

kap. Mačiūno SalėJ° dirbti Prakilnius darbus...
o tie mūsų mokytieji universi
tetus baigusieji, kur, jie? Kiek 
jų yra, o kiek iš jų veikia su 
liaudimi. Tai mūsų tautos nelai
mė, mūsų kartai. Tie biedni 
žmoneliai sunkiai dirba, taupo 
centelius, nuo visko atsisako, 
kad tik vaikelius išmokinti, o 
šie “vyrai” mokslą atsiekę, nu
sisuka nuo tėvų, draugų... To

kymą. Sugautieji mokyto
jai, vaikų tėvai net ir na
mų savininkai, kur veikė 
slaptos mokyklos, buvo 
kietai baudžiami. Kai kun. 
Katelė viename kaime nu
vykęs į surūkusias grįteles 

' pradėjo mokyti neturtin
giausius, vienos mergaitės 
brolis, kurs tuokart buvo 
seniūnu, bijodamas polici
jos atėmė iš sesers moky
mo įrankius, popierių su
plėšė ir uždraudė toliau be
simokyti.

Kad pripratintų pamažu, 
kun. Katelė susikviesdavo 
žmones šventadieniais į 
šventorių, čia jiems pa
skaitydavo, papasakodavo.

Reikėjo nugalėti kliūtys 
ir iš pačių žmonių kylan
čios: vieni buvo nepaten
kinti, kad klebonas su tuo 
mokslu tik piemenis jiems 
atimąs, kiti bukštavo, kad 
mergaitės išmokusios ra- 

' šyti tik meilės laiškelius 
siuntinėsiančios.

TARNAIČIŲ RAŠTAI 
PRIE BALANOS 

ŠVIESOS
Sunkiausia būdavo mo

kytis tarnams. Per dieną 
jie turėdavo dirbti ir tik 

■ nakties poilsį galėjo skirti 
švietimuisi. Štai kaip viena 
iš mergaičių aprašo savo 
vargus:
— Katra (iš samdinių 

tarnaičių) norėjo mokytis 
ir klebono klausyti, tai jo
sios vieta buvo kamaraitė
je pagirny ar ant prieža
dos. Langus užsikimšus, 
kad kas nepamatytų žibu
riuojant. O šviesa kokia? 
Šipuliukai, kurie nebetin
ka. trumpi į diedą (bala
noms laikyti prietaisą)... 
Viena ranka laiko šipuliu
ką ir šviečia, kita — rašo. 
Ir visa bailiai, kad nepajus
tų jos rašant gaspadoriai, 
kad nepabustų, ar iš oro 
kas neužmatytų...” Nekar
tą jų raštas buvo suodi
nas ir apdegęs.

Šventadieniais, eidami į 
bažnyčią, sunešdavo savo 
rašto darbus, aritmetikos 
uždavinių sprendimus kle
bonui ir jo padėjėjams pa
tikrinti. Ir pats klebonas, 
kad šnipai nepamatytų, 
naktimis važiuodavo lan
kyti tų slaptųjų mokyklų.

Buvo vargas su knygo
mis, popierių ir rašalu. Ka
telė pirkdavo didžius po- 
pierio pundus, daugybę 
knygų, nusipirkęs reika
lingų medžiagų patsai da
rydavo rašalą ištisais ki
birais (viedrais) ir dalin
davo po parapiją. Apskai
čiuojama. kąd tiems reika
lams jis turėjo savo pini
gų išleisti, pašvęsti apie 
8.000 rublių. Taip, kad čia

i
I

nos mokės skaityti, tai jos 
ir vaikus išmokys. Net jei 
tos parapijos mergaitė nu
tekėdavo į kitą apylinkę. 

Į Katelė rašydavo anam kle
bonui laišką, kad tas pri
žiūrėtų. ar ji vaikus moki- 

j na lietuviškai skaityti. Tos 
pastangos atnešė gražių 
vaisių: žmonėse sumažėjo 
girtavimas ir kiti žalingi 
įpročiai.
ŽANDARŲ PERSEKIO

JAMAS SLAPTASAI 
DARBAS

Žinodami, kad tamsūs 
žmonės, neapsišvietę men
kiau tesipriešins surusini
mui, caro žandarai griežtai 
sekė slaptą lietuvišką mo-

išėjo ką jis tik paimdavo. 
Nekartą, nebegaudami pi
nigų, rusai už pabaudas jo 
turtą iš varžytinių leisda
vo... Bet užtat jo parapijo
je. Panemunėlyje nebuvo 
kaimo, kur nebūtų veikusi 
slapta lietuviška mokykla. 
Beveik visi parapijiečiai iš
moko rašto, keli tūkstan
čiai žmonių. į tą parapiją, 
kun. Katelės rūpesčiu, 
slapti lietuviški laikraš
čiai ir knygos poriniais ve
žimais buvo vežama.

MYLĖJO LIETUVOS 
KAIMO ŽMONES

Kun. Katelė buvo vaišin
gas ir prie jo stalo dauge
lis parapijiečių yra sėdėję. 
Pas jį nelaimėje rasdavo 
patarimą ir sušelpimą. 
Kartą pamatęs neturtingą 
vaikutį smėlyje berašantį 
ir patyręs jo gabumus, į- 
kalbino tėvus jį leisti į 
mokslą ir padėjo lėšomis. 
Jisai padėjo steigtis slap
toms lietuviškoms kuope
lėms, ruošti slaptus lietu
viškus vakarus, pats į juos 
vykdamas, išlaidas pa
dengdamas, kad žmonėms 
nereikėtų mokėti, kad tik 
jie daugiau rinktųsi. Dar 
artistams ir vaišes klebo
nijoje kitą kart suruošda
vo. Kai buvo leista spauda, 
1904 m., gavęs pirmąjį lie
tuvišką laikraštį viešai jį 
per pamokslą bažnyčioje 
rodė, sakydamas, kad “lie
tuviškas spausdintas žodis 
kvepia”.

Kad ir taip vargdamas, 
tasai didysis prispaustos 
liaudies švietėjas sulaukė 

; 77 m. amžiaus. Žmonių ap
verkiamas mirė 1907 m. 

■ gegužės 8 d. (nauju kalen-j 
• doriumi — 21 d.).

Lai šio šviesaus lietuvio

Philadelphia, Pa. — Nors ir 
mirė mūs kitu nepamainomas 
uoliausias veikėjas, a. a. Kazys 
Dryža, bet jo kilnusis vardas į- 
sikūnijęs į jo nenuilstamos vi
suomeninės darbuotės esmę, ii- viso akyvaizdoje, a. a. Kazimie- 
gai. ilgai dar gyvuos mūsų tar- ro asmenybė dar didesnė pasi- 
pe, laiks nuo laiko garsiau pasi- daro. Tik, matyk, darbininkas, 
reikšdamas, kaip ve, kad ir da- bemokslis, “nieko nesupranta", 
bar, kada paskiausiu laiku čia nenori kaip kurie jo nuopelnus 
vienas viengentis, nuoširdus vertinti, nors taip kokie ir yra. 
velionio bičiulis apturėjęs laiš- Gaila, bet tokių yra... K.V.
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atminimas paskatina mus, a 
panašiai kaip jis, mylėti " 
savas lietuviškas mokyk- > 
las ir savąją spaudą. *

K. J. Prunskis.

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREISKIMAS ant Kalno
La Salette, verte kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ....................   25c.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .............................. 50c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ..............  10c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c. 

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

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ......................

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

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar .... 50c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ...........................................

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 
Dr. J. Starkus. Kaina ................  $1.10

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina ........................................................................

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

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina ...............................

25c.

20c.

15c.

15c.

25c.

25c.

Šv. Elžbieta Tiuringietč — Antanas Fengeris, S. J.
51 pusi. Kaina

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina _________

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ................................................................................... $1.60

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ................  20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina ............................................... 25c.

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgla) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ......-

25c.

25c.

35c.
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NOVENOS

šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
Motinos Gerosios patarties. Kaina

15c 
20c. 

Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kaina 15c. 
20c.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA 
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ SV. ANTANO GAR-

prie
prie
prie
už Sielas Skaistykloje. Kaina 
Stebukl. Medafikefio D. M. Garbei. Kaina 15c.

BEI”. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antanu ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knygutės. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway,

15c.

So. Bostcn, Mass.
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ŽMOGIŠKOJI LAISVĖ 
4. Įstatymo Pagrindas

Laisvė nepavelija vyriausybėms išleisti neteisin
gus ir sauvališkus įstatus, nes tai būtų nusikaltimas 
teisingumui ir pragaištinga bendruomenei; žmonių iš
leisti įstatai ant tiek riša, ant kiek jie yra amžinųjų 
įstatymų išreiškimas ir negali užtvirtinti to, kas yra 
priešinga amžinajam įstatymui, šv. Augustinas išmin
tingai pasakė: “Aš manau jūs suprasite, kad nieko nė
ra teisinga ir leistina laikiname įstatyme, jei tai nėra 
paimta iš amžinojo įstatymo”. Taigi, jei vyriausybė 
užtvirtintų ką nors, kas yra priešinga teisingo prota
vimo dėsniams ir už tai būtų pragaištinga bendruo
menei, toks įstatymas neturėtų galios, nes trauktų 
žmones tolyn nuo gero, kuris yra civilinės bendruome
nės tikslas.

Paklusnumas Ir Laisvė
Taigi žmogiškoji laisvė, nežiūrint kaip į ją būtų 

atsižvelgiama, ar atskiro asmens, ar bendruomenės, 
ar tų, kurie valdžią, ar tų, kurie pildo vyriausybės įsa
kymus, reikalauja paklusnumo aukščiausiam ir am
žinam įstatymui, kuris yra niekas kitas, kaip tik Die
vo autoritetas, įsakęs daryti gerą ir uždraudžiąs blo
gą. Ir šitas Dievo autoritetas ne tik nesumažina ir ne
paneigia žmonių laisvės, bet ją apsaugo ir tobulina; 
nes žmonių tobulumas yra tame, kad jie pildo ir sie
kia savo paskyrimą. Bet aukščiausias tikslas į kurį 
žmogiškoji laisvė turi veržtis yra Dievas.

Laisvės Apsaugotąja
Šitie teisingieji ir aukščiausieji dėsniai, kuriuos! & M°tinos 

mes savo pačių proto šviesa pažįstame, sudaro moks
lą, kurį Bažnyčia, Dieviškojo jos Įsteigėjo pavyzdžiu ir. 
mokslu pasiremdama, visuomet mokė ir skelbė. Ji! 
šiuos dėsnius gyvenime pildo ir moko Krikščioniškas 
tautas jų laikytis. Evangelijos įstatymai ne tik, kad 
yra daug prakilnesni už pagonių išmintį, bet tai yra 
pakvietimas ir paraginimas į šventumą, kas pirmiau 
nebuvo žinoma, šitie Evangelijos įstatymai suartina 
žmogų su Dievu, ir taip suteikia jam tobulesnę laisvę. į 
Bažnyčios galingoji įtaka visuomet buvo žymi civili
nės ir politinės žmonių laisvės apsaugojime. Čia nėra 
Mūsų tikslas išvardyti Bažnyčios nuopelnus šiame da
lyke. Užtenka pasakyti, kad vergija, pagonių tautų gė
da, buvo panaikinta per įtekmingas Bažnyčios pastan
gas. Žmonijos tikroji brolybė pirmiausia buvo paskelb
ta per Jėzų Kristų; ir Jo Apaštalai pakartojo Jo balsą, 
kada jie sakė, jog ateityje nebus nei žydo, nei pagonio, 
nei barbaro, nei Scitijono, bet visi bus broliai Kristuje. 
Taip galinga ir taip žymi šiame dalyke yra Bažnyčios 
įtaka, kad prityrimas užtektinai įrodo, jog kur Bažny
čia yra įsteigta ,ten pagonių įpročiai išnyko; malonu
mas užvaldo žiaurumą, ir tiesos šviesa išsklaido bar
barizmo tamsumus. Nemažiau Bažnyčia yra pasitar
navus kiekviename amžiuje visoms civilizuotoms tau
toms, tai pasmerkdama žiaurių vadų priespaudą, tai 
apsaugodama nekaltus ir silpnus žmones nuo neteisin
gųjų; arba galutinai savo įtaka paremdama bent kokią 
valdžios‘formą, kuri rūpinosi žmonių gerove savo kraš-

Kairo mieste, britai irgi surenka geležies laužą, kaip 
šis paveikslas, kad parodo.

liava. Už vėliavos ėjo altoriaus1 rapija pagerbė savo žemiškas’ 
tarnai, mokyklos sodalietės, gė- motinas, o po pietų parodė sa
lių berniukai, Švč. Vardo dr-jos vo giliausią meilę mūsų visų 
vyrai, sekdami dr-jos vėliavą, Dangiškai Motinai Marijai. Gal 
baltai pasipuošusios Altoriaus ir Šv. Alfonso parapija ir ‘miršta’, 
Rožančiaus dr-jos moteris, su
augusios parapijos Sodalicijos 
narės, gegužės karalienės paly
dovės, gegužės karalienė, gėlių 
mergaits ir parapijos kunigai. 
Paskiausiai buvo nešama gra
žiausiomis raudonomis meilės
rožėmis apkaišyta statula Ge- reikalais, 
gūžės Karalienės Marijos. Pro
cesija iš mūsų salės ėjo Sarato- 
ga St. į kalną Cathedral gatve, 
po kairei Mulberry St., grįžda
ma bažnyčion Park Avenue. 
Kuomet procesija pasuko į Park 
Avė., tai bažnyčios varpai didin
gai pasveikino procesijos daly
vius.

tačiau niekas negali pasakyti, 
kad iki šiam laikui yra nupuolu
si dvasioje arba, kad neužlaiko 
tų brangių iš Lietuvos atvežtų 
įpročių. Garbė Alfonsiečiams! 
Ilgiausių Metų mūsų lietuviams, 
kurie rūpinasi savo parapijos

AUKOS NAUJAI 
MONSTRANCIJAI

Naujos Monstrancijos fondas 
auga gan sparčiai. Prie Ivoškie- 
nės §20.00 ir Valčečkaitės Lilės 
§10.00 sekančios aukos prisidė
jo : Magdalena Claytonienė

BAŽNYČIOJE
suėjus

ŠV. ONOS NOVENA

MOTINOS DIENA < Mišių metu įspūdingai ir didin-
Sekant 15 metų įvestą papro- gai giedojo didysis bažnytinis 

choras, vadovybėje mūsų gabios 
vargonininkes ponios Pranciš
kos Rudienės. Po Mišių, kaip pa
mokslininkas pastebėjo, Patsai 
Jėzus, Marijos Sūnus, per kun. 
Antaną Dubinską suteikė susi
rinkusioms motinoms savo as
menį Dieviškąjį palaiminimą.

i minima su paprastu didingumu, 
į Rytą 8:30 v. šv. Mišios buvo at- 
! našaujamos už visas motinas, 
gyvas ir mirusias, ypač už mo
tinas, kurių sūnūs ir dukteris 
tarnauja krašto apgynimui. Mi- 

; šios buvo prie išstatyto Švč. 
Sakramento. Kun. dr. Mendelis 
atnašavo Mišias ir pasakė iškil- 

Į mei prtaikintą pamokslą. Primi
nė visiems, kad Motinos Diena 
atiduoda garbę Motinos Meilei. 
Nėra kitos meilės pasaulyje, ku
ri galėtų susilyginti su moti
nos meile. Šv. Komunijos metu 
visa bažnyčia ėjo prie Dievo 
Stalo. Per tas vienas Mišias bu
vo arti 600 Komunijų. Ne tik ką 
Mišios buvo atnašaujamos prie 
išstatyto Švč. Sakramento, bet

MOTINOS MARIJOS 
PAGERBIMAS

Sekmadienį, geg. 9 d. Motinos 
Dienoje 4 vai. po pietų įvyko 
metinis dangiškosios Motinos 
pagerbimas. Šįmetą mūsų para
pijos gegužinė procesija buvo 
daug mažesnė, bet buvo graži, 
įvairo-spalvė. Procesijos eisena 
buvo sekanti: Vedė Kryžius, pa
puoštas raudona stula; užpaka- 

1 lyje kryžiaus sekė Amerikos vė-

Šį

Procesijos dalyviams 
bažnyčion, išdalinta giesmių la
sai iš kurių visi, vadovaujant 
mokyklos vaikučiams, sugiedojo 
dvi giesmi Marijos garbei. Po to 
s-lė Marijona Maskevičiūtė, ku
ri šįmet turėjo garbę būti ge
gužės karaliene, atkalbėjo Pasi
šventimo Aktą ir apvainikavo 
Marijos statulą. Švč. Sakramen-' 
tas buvo išstatytas ir Stebuklin
gojo Medalikėlio novenos mal-I 
dos atkalbėtos. Kun. dr. Mende-; 
lis giliai susijaudinęs tarė vi
siems nuoširdų padėkos žodį už 
“puikiai atliktą darbą”. Sunku 
buvo jam kalbėti, jis sakė, pri
siminus tuos jaunuolius, kurie 
dalyvaudavo kasmetą šioj gra
žioj gegužinės procesijoj, prisi
minus tuos Lietuvos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir kitų pavergtų 
kraštų žmones, ypač vaikelius, 
kuriems yra užginta panašūs 
vieši pasirodymai, viešas atida
vimas garbės Dangaus Karalie
nei. Vietoj pamokslo kun. dr. 
Mendelis kvietė visus prie die
vobaimingo atkalbėjimo rožan
čiaus už intencijas visų karių 
mūsų parapijos, kurių skaitlius 
siekia arti 400. Marijos litanija 
buvo giedama pilna širdžia. kaip 
Lietuvoje mūsų žmonės giedo
davo. Po litanijos kun. A. Du-
binskas suteikė palaiminimai Mokyklos kieme ir salėj bus Žu- šįmet begalo gražus. 
Švč. Sakramentu. Ryte visa pa-1 vų Puota. Tai bus pirmutinė šios tas. neperkarštas.

§100.00. Po §10.00 aukavo Mag- Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
dalena Lukošaičiūtė.
nielienė ir dvi parapijietės, ku
rios nenori garsintis. Ieva Mazi- 
liauskienė §5.00, Liudvikas Ska- 
bickienė, Elžbieta Mendelienė, 
Ona Žolinienė, Pranciška Val- 
čečkienė, Ona Gručkienė ir Lud-

! ger Loessel. visos po §5.00. Kun. 
dr. Mendelis dėkoja visiems už 
jųjų užuojautą jo rūpeščiams. 
už jųjų aukas bažnyčios reika-1 
lams.

_ — --~---- ----
Ona Da- prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 

Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskai. C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS. 366 W. Broadway. So. 
Boston. Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

vasaros pramoga. įžanga dykai. 
Kviečiame visus.

I ir Juozas Kvedera, sūnus, vei
klusis Jaunimo Klubo narys, 
randasi Dėdės Šamo tarnyboje 
Floridoje. Prašo savo prietelių, 

J kad jam rašytų, kad nebūtų už- 
: mirštąs.
i
★ Mirė Ganufrausko žmona. 

Gyveno 112 N. Greene St. Pali
ko nuliūdime vyrą, sūnų karį ir 
vieną dukterį.

★ Kuomet kaikurie lietuviai 
bėgioja po svetimas bažnyčias

I imti šliūbus ir laidotis, pereitą 
savaitę mūsų bažnyčioje ketvir- 

į tadienį vienas italas paėmė šliū-
ir Sekmadienį, geg. 16 d. bus. bą su mišiomis, o penktadienį į- 

ypatingos maldos diena už mūsų; vyko laidotuvės vienos italės su 
parapijos karius. Švč. Sakra-: trejomis mišiomis. Svetimtau- 
mentas bus garbinamas per visą1 čiai įvertina mūsų bažnyčios 
popietį. Šv. Valanda 7 vai. va- grožį daugiau, negu kaikurie iš 
kare. į mūsų viengenčių.

ir Tą patį sekmadienį po pietų i ★ Gegužės mėnuo Baltimorėje 
neperšal-

NAUJA PARAPIJIETE
Sekmadienį, geg. 9 d. priėmė 

krikšto sakramentą advokato 
Tomo Grajausko ir žmonos duk
relė Patricija Ona. Krikšto tė
vais buvo mūsų bažnytinio cho
ro pirmininkas Jurgis Galkaus- 
kas ir mūsų jaunojo laidotu
vių direktoriaus Juozo Kašinsko 
žmona, ponia Stasė Kašinskie- 
nė. Sveikiname naujos katalikės 
tėvelius ir linkime jiems susi
laukti daug džiaugsmo iš savo 
dukrelės.

l

NUOTRUPOS

Teisingi Ir Neteisingi Įstatymai
Toliau, didžiausioji pareiga yra pagerbti autorite

tą ir pildyti teisingus įstatymus. Šiuo bendruomenės 
nariai esą tiksliai apsaugojami nuo blogos valios žmo
nių. Teisėta valdžia yra iš Dievo ir “kas priešinasi val
džiai, tas priešinasi Dievo įstatymams”. Taigi, paklus- 

’ numas yra išaukštintas, kada jis parodomas teisinga
jam ir aukščiausiajam autoritetui. Bet kur yra įsaky
mų trūkumas, arba kur įstatymas išleistas priešingas

te, nes tai buvo teisinga valdžia, arba kuri buvo priešų - protui ar amžinajam įstatymui, ar kuriam nors Dievo 
bijoma, nes ji buvo galinga. įstatymui, tada paklusnumas yra neteisėtas, nes klau-

sydami žmonių, mes būtumėme nepaklusnūs Dievui. 
Valstybės valdžia neturi teisės sauvališkai elgtis, bet 
turi rūpintis, kad visų žmonių teisės būtų apsaugotos, 
tiek atskirų asmenų, tiek visos bendruomenės. Ir taip 

, visi esą laisvi gyventi pagal įstatymus ir teisingą pro- 
' tą; Mes parodėme, kad tame ir yra tikroji laisvė.

Kalbėdami apie laisvę žmonės turėtų gerai su
prasti jos tikrąją prasmę. Jei laisvės esmė būtų visų 
; teisingai suprasta, tada niekas neišdrįstų sakyti, kad 
Bažnyčia yra žmonių laisvės priešas. Tačiau yra dau
gelis, kurie seka Luciferio pėdomis ir kartoja jo žo
džius: “Aš netarnausiu”. Jie teigia, kad laisvė leidžia 
žmogui daryti ką tik jis nori. Tai nėra laisvė, bet palai
dumas. Yra žmonių, kurie prisidengė laisvės vardu, 
susirašė į organizaciją ir pasivadino Laisvamaniais. 
(Laisvamaniai — reiškia, laisvai manyti, mąstyti, gal
voti. Bet laisvai galvoti yra priešinga sveikam žmo
gaus protui. Jei laisvai galvoji, tai gali tada teikti, kad 
du ir du yra šeši. Tikrai tai būtų laisvas galvojimas, 
bet priešingas proto nurodymams. Laisvamaniai tei
gia, kad kiekvienas žmogus yra sau įstatymas, jie jo
kio autoriteto nepripažįsta, už tai ir gyvena sauvališ
kai. Laisvė reikalauja tiesos pagrindo. Kas nepripa- 

(žįsta amžinosios Tiesos, tas neturi laisvės. “Ir Tiesa pa
darys jus laisvais”.).

į fon BostohMutual Uf£ y POUCY HOO)£RS^tįį

JAT R. BF.KTOV 
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Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra tikrosios laisvės pagrindas?
2. Ar paklusnumas suvaržo laisvę?
3. Ar reikia pildyti neteisingų valdžios įstatymų?
4. Ką reikia pasakyti apie Laisvamanius?

No. t m a Scries on "How to Kcep cm Work»ng"

Kaip pratęsti
Jūsų skalbiamos mašinos

amžių

Neprikimšk skalbtuva perdaug. Pri- 
kimšus mašiną perdaug, gali pagęsti 
mechanizmas ir variklis, ir gali sužalo
ti drapanas. Drapanos turėtų judėti ir 
vartytis vandeny laisvai.

Laidą vartok atsargiai. Trauk už jung
tuko. ne už laido, o ypač neduok laidui 
sušlapti. Prieš įdedant jungtuką, žiū
rėk, kad svičius būtų "OFF" ir kontro
lės neitralėj pozicijoj.

Po darbo skalbtuvą išvalyk. Pabaigus 
darbą, išleisk iš mašinos vandenį ir iš
šluostyk sausai visas dalis. Nuo van
dens mašinos dalys gali surūdyti, nu
blukti ir net supūti.

Ištirk nepaprastus garsus. Jeigu
mašinoj girdėsis nepaprastų garsų, pa
tartina tuoj pasišaukti įgaliotąja aptar
nautoją. Atsiliuosavus ar nudilus dalis 
gali priduryt nuostolių.

★ BOSTON EDISON COMPANY *

BUY WAR BONDS ANO STAMPS
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i GIRDBTmBTUVTU i 
Į KOLONIJOSE ‘ i
Pavyzdinga Studentė— 

Lietuvaitė
1 kiekvienam maloniai patarnaus. 

Lai laikraštis "Darbininkas” 
lanko kiekvieno lietuvio namus! 

J. J( sk< liavičius.
Studentė Jonė Vaičiūnaitė, il- 

gamečių LDS organizacijos na
rių pp. Vaičiūnų gyv. Manches- 
ter. N. H., dukrelė, mokinasi Mt. 
St. Mary’s Kolegijoj. Ji yra tos 
kolegijos studentų laikraščio 
redaktorė, rodos, jau antri me
tai. ir studentų organizacijos 
pirmininkė. Studentė - redakto
rė Jonė taip pat vadovauja Ko
legijos "round table" diskusi
joms. Ji yra pasirinkus tema: 
“Lietuvos praeitis ir jos būsima 
rolė taikos konferencijoj".

Studentų Jonė jau skaitė pas
kaitą apie Lietuvą kolegijoje. 
Tai labai įvertino Kolegijos pro
fesoriai ir studentės. Iš tos pas
kaitos jie sužinojo apie Lietu
vos garbingą praeitį. Studentė 
Jonė vėl buvo pakviesta skaity
ti paskaitą apie Lietuvą.

p. Vaičiūnas, studentės tėve
lis. yra ilgametis LDS kuopos 
raštininkas ir “Darbininko” 
bendradarbis. Studentė - redak
torė Jonė taip pat bendradar
biauja “Darbininkui”, pp. Vai
čiūnų sūnus Paulinas yra klieri
ku St. Mary’s seminarijoj. Bal- 
timore. Md.

Garbė pp. Vaičiūnam, išauk- 
lėjusiem pavyzdingą dukrelę 
Jonę ir sūnų Pauliną, ir linkime 
pp. Vaičiūnų šeimai Dievo palai
mos!

NOfMOOD, MASS.

MONTELLO, MASS

Ateinanti SEKMADIENĮ, GEGUŽES-MAY 16 dieną,
South Bostoniečiai, Cambridgiečiai ir Apylinkės Lietuviai, pamatykite 

ŠIŲ DIENŲ LIETUVOS DRAMĄ- 

“SVASTIKOS VERGIJOJE

Stambus Biznierius

NASHUA, N. H.

r i

Šv. Petro par. pabažnytineje saleje, W. 5th St., So. Boston, Mass
3-čią valandą popietu. Pelnas “Darbininkui

Suvaidins Kun. F. Norbuto Vadovybėje
Liet. Brocktono Dramos Ratelio Sekantieji Asmenys:Sekmadienį, geg. 9 d.. S vai. 

rytą. šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje įvyko šv. mišios, už
prašytos Moterų Sąjungos 
kuopos, kuriose bendrai daly
vavo ne tik Sąjungietės. bet ir ( 
Sodalietės. ir bendrai priėmė 
šv. Komuniją. Taipgi ir daugu
ma kitų priėmė šv. Komuniją 
motinų intencijai.

6 vai. vakare įvyko Gegužinė 
procesija ir pamaldos. Procesi
joj dalyvavo Sodalietės. kurios 
iš svetainės "in corpore" ėjo į 
bažnyčią. vadovaujant kleb. 
kun. S. Kneižiui ir altoriaus ber
niukams.

Gegužinės karaliene buvo p. 
Angelą Pazniokaitė.

Labai gražiai giedojo Marijos| 
giesmes Sodalietės. pritariant 
vargonais varg. A. Šlapeliui.

Tuoj po pamaldų, parapijos, 
svetainėje. Sodalietės suruošė 
gražią programą motinėles ir 
tėvelius pagerbti. Programos 
vedėja buvo p. Angelą Paznio- 

. kaitė. Sodalietės suvaidino gra- 

. žų veikaliuką. kurį jos pačios 

. parašė: dainavo solistės ir visa 
publika liaudies daineles. Kada 
Sodalietės pavargo, tai iš publi
kos susidaręs motinėlių choras 
sudainavo vieną dainelę.

Programai pasibaigus. Soda
lietės pavaišino visus ir visas 
skaniais užkandžiais. kuriuos

I

i

jos pačios pagaminusios atsine-
Garbė Sodalie-, Išė į svetainę, 

tems!

PARADAS
Tą pačią dieną, po pietų įvy

ko miesto didelis ir gražus pa-

Sekmadienį, geg. 16 d. LDS 2 
kuopa minės savo organizacijos 
globėjo šventę — Šv. Juozapo. 
8:30 vai. rytą įvyks šv. mišios 
Šv. Roko lietuvių par. bažnyčio
je. kurias atnašaus kleb. kun. J. 
Švagždys, LDS Centro pirmi
ninkas. Visi nariai ir narės tu
rėtų dalyvauti šv. mišiose ir pri
imti bendrai šv. Komuniją. Po radas kareivių paminklinės len- 
kiekvienų šv. mišių bus parda- teles atidengimo proga. Toji 
vinėjamas laikraštis “Darbinin- lentelė, ant kurios yra visų 
kas”. Jeigu kas norės užsirašy- jaunuolių, išėjusių karo tarny- 
šyti “Darbininką” arba įsira
šyti į LDS 2 kuopą, tai pardavi
nėtojai arba kuopos valdyba

* 1 *
Pirmutinėje eilėje iš kairės į dešinę, sėdi: Margarita Mazgelienė, Evalina Akstinaitė. Martynas Audijaitis, p-lė Leoną Ša- 

rintaitė, 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. Šiame paveiksle nesiranda p-lės Matulaitytė.

William J. Chishclm i
<> GRABORIU8 <

Į> “Asmeniškas Patarnavimas” Į

■ : 331 Smith St., :
1[ PROVIDENCE. R L
i' Telephone:
|Į Ofiso: Dexter 1952
!' Namy: PI 6286

bon sąrašas, yra pastatyta mie
sto parke prie \Vashington St. 
Paradas tęsėsi dvi valandas. Ją 
sudarė penkios divizijos.

Pasibaigus paradui, prie to 
kareivių sąrašo buvo išpildyta 
programa. Pradėta himnu “Star 
Spangled Banner”: po to ati
duota pagarba vėliavai. Prelatas 
Joseph C. VValsh. St. Catherine’s 

■ parapijos klebonas, atkalbėjo 
maldą.

Norvvoodo miesto vardu kal
bėjo p. Harry B. Butters. Board

ro-
na-

CAMBRIDGE, MASS

SMAGU MELSTIS
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

■

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

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraštai. 288 pusi. Kaina

OIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. ................        -

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro, odo« 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................

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

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniat viršeliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kablke _______ __ _________ ________ ___ ____

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikro* odos apdarai. 
555 pusi. ——....... ...... ........

$1.50

$1.50

35e.

$125

$2 50

$1.00

$1 50

$275

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“I AM AN AMERICAN 
DAY” MINĖJIMAS

Praeitą savaitę, p. V. Četkaus- 
kas pirkosi Karo bonų už 
.$75.00, per mūsų parapijos ko
mitetą.

d.Sekmadienį, gegužės 16 
šios kolonijos lietuviai minės 

i “I Am An American Day” masi-

JUOZAS GLAVICKAS, 
30 su virš metų kaip yra mais
to - produktų biznyje. Jis užlai
ko bučernę ir grosernę, 233 Mill- 
bury St., Worcester, Mass. Jo
jo krautuvė yra labai švariai už
laikoma. Pas jį ir šiandien yra 
nemažas visokių maisto produk
tų pasirinkimas.

Pp. Juozas ir Mikalina Glavic- 
kai puikiai išauklėjo ir išmoks
lino du sūnų — Juozą ir Mykolą, 
dukteris — Antaniną, Mortą ir 
Julę.

Nors p. Juozas Glavickas la
bai užimtas savo biznio reika
lais, bet jis randa laiko daug 
dirbti Aušros Vartų parapijoje 
ir LDS 108-je kuopoje. Jis išbu
vo LDS 108-tos kp. pirmininku 
3 metus, o jau šešiolikti raetai, 
kaip eina finansų sekretoriaus 
pareigas ir jas koširdingiausiai 
atlieka. Nors jis jau pagyvenęs, 
bet dvasioje jaunas ir energin
gas.

Pp. J. ir M. Glavickai nevien 
yra nuoširdūs “Darbininko” ir 
LDS rėmėjai ir veikėjai.

Lai Dievas juos laiko dar il
gus, ilgus metus geriausioje 
sveikatoje!

DARBININKŲ SĄJUNGOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Sąjunga yra pasi
rinkusi Šv. Juozapą kaipo savo 
dangiškąjį Globėją. Todėl mūsų 
vietinė Darbininkų Sąjungos 
kuopa užsiprašė savo ir savo 
narių intencijoms šv. mišias, 
kurios bus giedamos ateinantį 
sekmadienį. 8-tą valandą ryte. 
Būtų gera, kad visi nariai tose 
mišiose dalyvautų, ir laike jųjų 
priimtų Šv. Komuniją.

, pijos svetainėje išstatė rank- 
' darbių parodą, su dainomis ir 
užkandžiais. Publikos buvo pui
kus būrelis. Sąjungietės p. P. 
Brazdžiunienė ir p. E. Daukan
tienė sudainavo keletą dainelių: 
p. I. Ambrozaitis akordionu pa
grojo keletą muzikos kūrinėlių, 
p. A. Ambrozaitienė vadovavo 
programai, o p. M. Sundukienė, 
p. Griškienė, p. Dainienė pavai
šino svečius užkandžiais.

GAISRAS
Didelė nelaimė ištiko vienam 

iš mūs lietuvių ūkininkų. Kons
tanto Gelažausko tvartas užsi
degė. Žuvo keletą karvių, ir 
trobesiai gerokai apgadinti, 

i Reiškiame gilią užuojautą.

p. K. Plekavičienė praleido 
keletą dienu Candia. N. H. pas 
savo draugus, p. K. Plekavičie
nė įsirengė tenai pergalės dar
želį.

of Selectmen pirmininkas. Daly- auomobilio nelaimėje, bet, 
vavo ir Massachusetts valstybės dos. jau grįžo iš ligoninės į 
gubernatorius Leverett Saltons- mus. Linkime pasveikti.I tall ir pasakė turiningą kalbą, i

p. Harry Butters skelbia ke-; 
lių minučių susikaupimo tylą.' 
prisiminimui žuvusius vyrus ka
ro tarnyboje.

Programa užbaigta “Ameri- 
ca”.

Pasibaigus programai, miesto niu susirinkimu, kur bus parda- 
selectmenai išdalino tėvams plo- vinėjami Karo bonai. Šis paren- 
tinėles (plaąues) su 
vardais.

Kaip paradas, taip ir tos die
nos programa tikrai buvo įspū
dinga ir jaudinanti, ypač kada 
p. Harry Butters kalbėjo apie 
tos dienos reikšmę, karą ir mo
tinas, tai daugelis susijaudinę 
šluostė ašaras nuo skruostų.

Ši Motinos diena bus ilgai at-
' mintina.

i

kareivių girnas įvyks Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje, St. James 
Avė., 3:30 vai. po pietų. Progra
ma susidės iš dainų, muzikos ir 
kalbų. Yra pakvietsi kalbėtojai 
svetimtaučiai ir lietuviai. Šios 
kolonijos lietuviai, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybę, la
bai gerai pasirodė Karo bonų 
pirkimu. Tikimės, kad ir “I Am 
An American Day” minėjime 
pasirodys gausiu Karo bonų 
pirkimu.

Norwoodo Lietuvių Karo Bo
nų Komitetas nuoširdžiai kvie- 

Dalyvės linksmai praleido laiką. v"sus v’et*n’us ’r apylinkės 
pp. Navickai pavaišino skaniais lietuvius sekmadienį, gegužės 

16 d., 3:30 vai. po pietų ateiti 
į Šv. Jurgio parapijos svetainę, 
St. James Avė., išklausyti gra
žios programos ir nusipirkti Ka
ro bonų. Masinis lietuvių Karo 
bonų pirkimas kelia lietuvių 
vardą ir gelbsti mūsų šalies vy
riausybei laimėti pergalę karo 
frontuose. Komitetas.

I ——————

I

Gegužės 6 d. jaunųjų pp. Na
vickų namuose, Weld Avė., įvy
ko Moterų Sąjungos vakarėlis.

užkandžiais ir kavute. Sąj 
giečių kuopai liko pelno.

un-

Pirmadienio vakare, geg. 10 
d., parapijos svetainėje įvyko 
LRKSA. 81 kp. susirinkimas, 
kuriame išleistas Karo 
825.00 vertės. Laimėjo 

I Cofsky.

—
e j Po sunkios operacijos

t bonas
ponia

I

i Nor-
wood ligoninėje sveiksta p. Ba- domas Jaravičius, 71 m. 
bilienė, gyv. Folan Avė. Taipgi žiaus. gyv. Tremont St. 
šiomis dienomis p. Marcelė Kel- dotas trečiadienį., geg. 
leher (Glebiūtė) buvo sužeista Highland kapuose.

Sekmadienį, gegužės 9 d. N. P. 
bažnyčioje pakrikštyta p.p. F. 
E. O’Connell (Steponkaitės) 
duktė, vardais, Carrol-Ona. 
Krikšto tėvais buvo p. W. Ste- 
ponkus ir p-lė J. Steponkaitė.

Sekmadienį, gegužės 9 d., N. 
P. bažnyčioje. 8:30 vai. Šv. Mi
šios buvo atnašautos Šv. Vin- .. . I cento draugijos intencijai. 
Draugijos nariai ir narės gra
žiai pasirodė, maršuodami iš
klausyti šv. mišių. Šiais metais 
draugija nariais nebuvo taip 
skaitlinga, matyt yra netekusi 
daug jaunuolių, paimta karo 
tarnybon. Šv. Vincento draugi
ja, iš Brightono kasmet Moti
nėlės dienoje gražiai pasirodo.

Sekmadienį, gegužės 16 d. N. 
P. bažnyčioje, 8:30 vai. rytą, 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 
Cambridge LDS 8 kp. intenci
jai. Nariai kviečiami susirinkti 
į parapijos svetainę apie 8:15 
vai. iš kur visi bendrai mar- 
šuosime išklausyti mišių. Na
riai raginami dalyvauti šv. mi
šiose su visa šeima.

—
Antradienį, gegužės 11 d. dar 

netekome vieno parapijos jau
nuolio. nes tą dieną išvyko karo 
tarnybon jaunuolis p. Dubric- 
kas. Linkime sėkmių.

DAYTON, OHIO

Sekmadienį, geg. 9 d. mirė A- 
am- 

Palai- 
12 d.

Tą pačią dieną mūsų Sodalie- 
tės per 8:30 vai. šv. mišias ben
drai priėmė Šv. Komuniją.

10 vai. šv. mišios buvo atna
šaujamos Moterų Sąjungos 22 
kp. intencijai už mirusias ir gy
vas motinėles. Sąjungietės ben
drai maršavo išklausyti šv. mi
šių ir, priėmė Šv. Komuniją. Tą 
dieną po piet Sąjungietės para-

Šeštadienį, gegužės 8 d. Moti
nos Dienos proga, Cambridge 
Sąjungietės dainavo Darbininkų 
radio programoje. Sąjungietės 
p. P. Brazdžiunienė ir p. E. 
Daukantienė sudainavo tris dai
neles, pritariant p. I. Ambro- 
zaičiui akordionu. p. I. Ambro- 
zaitks akordionu grojo muzikos 
kūrinėlius, o p. A. Ambrozai
tienė. Cambridge Moterų Sąjun
gos kuopos vajaus pirmininkė, 
pasakė trumpą kalbelę, ragin
dama Cambridžiaus moteris ir 

.1 merginas rašytis į M. Sąjungą.
A

šeštadienio vakare, gegužės 
15-tą, L. Vyčių 96-tą kuopa 
rengia šokius parapijos svetai
nėje. Visus kviečia atsilankyti. 
Visas pelnas nuo šios pramogos 
skiriamas dėl nusiuntimo dova
nų kuopos nariams kariuomenė
je-

Draugijų Sąryšys rengia eu- 
cherį parapijos svetainėje, sek
madienį, gegužės 16-tą. 3 vai. 
po pietų, parapijos reikalams.

Lietuvių Demokratų 
rengia šokius ir eucherį 
dienio vakare, gegužės 
parapijos svetainėje.

Klubas 
šešta- 
22-tą, 

F. A.G.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

l

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

397 MAIN ST. Tel. 8-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mase.

* r



Penktadienis, Gegužės 14, J 943 DARBININKAS T

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

į

e-

vaidinimo bus parduodami U. 
S. Karo Bonai.

Bostono Lietuvaitės 
Šoko Dėl Dėdės Šamo

Sekm. geg. 16 d., Šv. Petro 
par. bažnyčioje, per sumą pasa
kys pamokslą kun. J. Švagždys.

3 vai. p. p., Brocktoniečiai su
vaidins pagarsėjusią dramą — 
“Svastikos Vergijoje”. Pelnas 
bus “Darbininkui”. Prieš ir po

DAKTARAI

Kun. Mikas Smigelskis, M.I.C., 
rengiasi į U. S. N. kapelionu. 
Jis bus trečias kunigas iš So. 
Bostono parapijos karo tarny
boje. Kun. J. Vosylius, MIC., ir 
kun. J. Daunis jau tarnauja 
Dėdei Šamui. Per pirmąjį pa
saulinį karą tarnavo South Bos- 
tonietis kapelionas kun. Jurgis 
Jonaitis.

Per Vasarą Kailinius 
Laikykite Specialiuose 

Vaultuose!
Kaip žinote, šiuo metu kailiniai yra 

brangus dalykas. Reikia juos tinkamai 
prižiūrėti ir vasaros laike padėti į spe
cialiai paruoštus vaultus, kad kailiniai 
nesudžiūtų ir kad jų kandys nesuėstų.

Tel. TROwbrldge 6330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

South Bostonietis kareivis 
Jurgis Ivaškevičius rengiasi į 
moterystės luomą. Jis tan luo- 
man žygiuoja Cutbank, Monta
noje.

ISou. 4476

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.

visi nariai dalyvauti punktua-

LDS 1-mos kuopos intencijai 
Išv. mišios bus atnašaujamos 8 
vai. ryte. Atnašaus kun. dr. K. 
Urbonavičius. Nariai kviečiami 
tose šv. mišiose dalyvauti.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 16 d., Vyčių 17 Algirdo kuo
pos susirinkimas įvyks 1:30 vai. 
p. p., kadangi 3 vai. p. p. įvyks 

į “I Am An American Day” minė
jimas bažnytinėje svetainėje.

Susirinkimas bus labai svar
bus ir trumpas, todėl prašomi

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

===========

liai. Sekr.

Pagerbė Savo Kasierką

i

M/ 5

I. J. Fox krautuvė turi tam tikslui spe
cialiai paruoštus vaitus, kuriuose padėti 
kailiniai nesudžiūsta ir jų kandys nesu
gadina. Taigi, per vasarą nelaikykite 
savo kailinių namuose, bet duokite pa
dėti į I. J. Fox vaultus. Pašaukite lietuvį 
šios firmos atstovą Bernardą Koraitį, 
Hubard 5000, kuris atvažiuos ir paims 
jūsų kailinius.

PATAISOME KAILINIUS — Prieš pa
dedant į vaultus, yra patartina kailinius 
peržiūrėti, pataisyti ir išaliejuoti, kad jie 
būtų minkšti ir stiprūs. Šį darbą gali 
Jums atlikti I. J. Fox firmos specialistai ir 
už labai prieinamą kainą. Taigi, paves
kite savo kailinius I. J. Fox apsaugai, pa
šaukdami telefonu p. Bernardą Koraitį, 
Hubard 5000.

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
trupė nuvykus Philadelphijon 
ne tik šoko Tautų Festivaly A- 
cademy of Music. kuri buvo per
pildyta, ir skaitlingai lietuvių 
(4-500) publikai Šv. Kazimiero 
par. salėje, bet taipgi šoko tau
tiniuose kostiumuose ir dėl Dė
dės Šamo vienoje iš didžiausių 
Philadelphijoj krautuvių lange.

Fesvalio vadovybė paprašė, 
bostoniečių, ar jie nesutiktų pa
šokti dėl Dėdės Šamo. Sutikus, 
šeštadienį nusiuntė į Gimbal’s 
krautuvę, kampas 9th ir Market 
Sts., kuris žinomas kaipo Free- 
dom Corner. Ten viename tos 
krautuvės lange įrengta Karo 
bonų ir štampų pardavinėjimo 

■stotis. Jame iškabinta parašai:
■ “Stars of National Folk Festi- 
val performing here at 10 
o’clock”.

Laikui atėjus, programos ve- 
| dejas p. Gilbert pakvietė bosto- 
j nietes su jų smuikininke į langą, 
į kurs tuoj tapo minios apgultas 
ir per garsiakalbius sakė, kad 
“šios gražios lietuvaitės atvyko 
net iš Bostono, kad jums pa- 

| šokti. Todėl, jūs turite pasiro- 
' dyti, kad jūs neprastesni patri- 
: jotai už bostoniečius” ir ragino
pirkti Karo bonus ir štampas, ninku Radio programoj, gegu-

■ Girdi, kol nepirksite, tol jos 
jums nešoks. Tuoj atsirado pir- i

■ kėjų. Po to lietuvaitės, dainuo-: 
' damos pašoko “Noriu Miego”, j
■ Vėl vedėjas sakė, jei norite, kad 
; jos daugiau pašoktų pirkite 
! daugiau bonų. Žmonės pirko ir 
1 mūsiškės šoko dar Kubilą ir 
! Kalvelį. Be to vedėjas viešai 
i klausė jų visų vardus, o smuiki
ninkės Cenčiūtės paprašė nuo 
savęs paraginti publiką pirkti 

i bonus. Ši drąsiai prabilo: — 
i “Please buy War bonds. Buy »
all you can and help win the 
war”. “Tu geriau pasakei nei aš 
tikėjausi” — pareiškė p. Gil
bert, ir laikui pasibaigus padė
kojo bostonietėms už pagalbą. 
Po to visos tame pačiame lange 
So. Bostonietės lietuvaitės 
pirko dolerinius štampų “corsa- 
ges”, kas ir-gi darė gražų įspū- 

, dį. Rap.

siutas lietuvių vardas. Lietuviai 
su savo tautiniais šokiais labai 
gerai pasirodė.

Tikimės, kad kas nors iš Phi- 
ladelphijos ir New Yorko apie 
lietuvių šokėjų grupių pasirody- 

■ mą parašys plačiau “Darbinin- 
j kui”, kad Gero, skaitytojai ga
lėtų pasidžiaugti mūsų jaunuo
lių veikla.

Sveikiname sugrįžusius pp. 
Ivaškus ir jų šokėjų grupę!

Jonas Degutis,
sūnus Adomo ir Onos (Jurku- 
niutės) Degučių, gimė vasario 
22 d., 1921 m.. Waterbury, Conn. 
Jūreivio Jono tėvelis yra miręs 
prieš 13 metų.

Jonas Degutis liuosnoriai išė
jo į Dėdės Šamo tarnybą, liepos 
26, 1942 m.

Priklausė prie Šv. Petro lietu
vių parapijos So. Bostone ir gy
veno su savo mamyte, 448 E. 
7th St., So. Boston. Mass.

Pradžios mokyklą baigė So. 
Bostone, o vidurinę mokyklą 

. Trade School Bostone.
i

I

Į

ir savo vaikeliam už tuos bran
gius linkėjimus ir dainelę Darbi-

Susižiedavo

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.

i--------------------
Tel. Kirkland 7119

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

400 Broddway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

I

Gegužės 11 d., Liet. Dukterų 
draugijos narės ir draugės pa
gerbė p-lę Oną Staniuliūtę, kuri 
minėjo 70 metų gyvenimo su
kaktį. Taipgį tą dieną pripuolė 
25 metai, kaip ji yra Lietuvių 
Dukterų Draugijos kasierka.

Pagerbimas įvyko Šv. Petro 
par. salėje po draugijos susirin
kimui. Tai p-lei Onai buvo tik
ras surprizas, kada draugijos ir 
narės pakvietė ją į specialį kam
barį, kuriame buvo paruošta už
kandžių ir įteikta nuo josios 
draugių puiki dovana. Narės ir 
josios draugės išreiškė jai il
giausių metų ir malonaus gy
venimo.

Dalyvavo sekančios p-lės Onos 
Staniuliūtės draugės:

Ausikaitė, Majauskaitė, Gu- 
daitė, Zaletskienė, Cunienė, Ja
nuškevičienė. Žardeckienė, Gai- 
liūnienė, Savilionienė, Nevronie- 
nė, Aukštikalnienė, Ivaškienė, 
Raškauskienė, Galinienė, Aš- 
menskienė, Jakimavičienė, Ma- 
tejaškienė, Zulonienė, Morkū
nienė, Mizgirdienė, K. Masiulie- 
nė, Jurgelytė. Rap.

All VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

vyzdingi katalikiškoje dirvoje 
veikėjai. Augina tris sūnus, ku
rie lanko: vienas Šv. Jono se
minariją, antras studijuoja a- 
viaciją, trečias lanko mokyklą. 
Linkėtina p. Bernatonienei grei
to pasveikimo.

j

iškilmėse dalyvauti sekmadienį, 
birželio 13-tą dieną.

Mes, lietuviai privalome visuo
menei parodyti, kad mes ne tik 
gausiai remiame šią šalį pirk
dami Karo Bonus, remdami 
Raudonąjį Kryžių, bet kad mū
sų sūnūs ir dukterys skaitlingai 
dalyvauja šios šalies kariškose 
pajėgose.

žės 1 d. š. m.
Apalionija Antanelienė

So. Boston, Mass.

Grįžo Laimingai

ĮVAIRŪS skelbimai
PASIDAVĖ OPERACIJAI

---------------------------------------- Pirmadienį, geg, 10, p. Juozo 
JAMAICA PLAIN parsiduoda Bernatonio, gyv. L St., So. Bos- 
3-jų šeimynų namas. 6-6-6 kam- tone, žmona, pasidavė vidurių 
bariai. Trys heateriai dėl karš- operacijai. Ji randasi New Eng
to vandenio. Piazai. Arti prie land Hospital. Ligonė po opera- 
Skarų. Pirmas aukštas tuščias, cijos gerėja. Pp. Bernatoniai y- 
1*32 Sheridan St. (14-18-21) ra LDS 1-mos kp. nariai ir pa-

ATSIŠAUKIMAS
Kiek laiko atgal, Amerikos 

Legijono Stepono Dariaus Posto 
susirinkime kilo sumanymas su
kviesti Bostono lietuvių organi
zacijų atstovus ir bendromis jė
gomis iškabinti viešoje aikštėje 
lietuvių tarnybos (service) vė
liavą su tam taikromis apeigo
mis.

Toks susirinkimas įvyko ir at
stovai 28 lietuvių organizacijų 
tam sumanymui nuoširdžiai pri-} 
tarė, ir išrinko į komitetą šiuos 1 
asmenis: Posto Komandierių cesteriečiai — pp. Juozas ir Ona 

a Pilni advnlrata Clricra-

Nuoširdžiai Dėkoju

> ■

...

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

John J. Roman.

LANKĖSI

lan-Antradienį, “Darbininke” 
kėši kun. Pr. M. Juras ir misi- 
jonierius Tėvas J. Kidykis.

Ketvirtadienį lankėsi kun. J. 
Zuromskis iš Haverhill. Mass.

Ketvirtadienį, gegužės 13 die
ną “Darbininke” lankėsi Wor-

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I f 
! 
i 

advokatą Cunį. advokatą Grigą- Kardokai ir jų duktė Margarieta 
lių, p-nią Namaksy ir p. Roma-j Karas su dukterimi Mildra. Jie 
n4- atvyko aplankyti savo artimo

Tas Komitetas pereitą savaitę giminaičio Jono Kardoko, 
savo susirinkime nutarė bandy
ti suruošti visų lietuvių organi- kuris randasi ligoninėje jau ant- 
zacijų paradą South Bostone, 
sekmadienį, birželio 13-tą dieną 
ir ta proga dedikuoti vėliavą.

Komitetas prašo visų lietuvių, 
kuoveikiausiai priduoti žinias 
apie lietuvius iš Boston, kurie 
dabar tarnauja kariuomenėje, 
laivyne, Coast Guard, Marines. 
WAACS, WAVES, SPARS ar 
kitoje tarnyboje. Komitetui se
kančios žinios yra reikalingos: 
1. Kario pilnas vardas ir pavar
dė; 2. Dabartinis adresas; 3. 
Laipsnis; 4. Kokioje šakoje tar- A^yy.ūs sudėtiniai: camforo aliejus, 

nauja; 5. Artimiausios giminės 
vardas ir adresas; 6. Kario na
mų adresas. Tas Žinias prašome tančiais mūsų reguliarių naudotojų, 
priduoti advokatui Joseph Cu- 
nys, 414 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Komitetas prašo visų lietuvių 
organizacijų valdybų tuojaus 
pradėti daryti planus parade ir

So. i 
Bostoniečio ir draugijų veikėjo.

ra savaitė.
I

FLORAL TRINAMA 
MOSTIS.

Tai yra saugus vaistas namams. Ji 
gerai veikia sumažinimui ištinimo. I 
prašalinimui gėlimo ir labai persige- 
rianti. Galima naudoti su geromis 
pasekmėmis nuo nikstelėjimo. skau
damų muskulų, nubružimų, šalčio j 
krūtinėje ir bronchinio uždegimo, ir 
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
ir neurito skausmų. Prašalina “chig- i 
gers” ir panaikina niežėjimą. Geras 
nuo bent vabalų įkandimo. Labai vei- ( 
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimo l 
(athletes foot) ir paprastai paleng-Į 
vina skaudamas, nuvargusias kojas

terputinas ir amonija.
Prašome kiekvieną šią Mostį atsa-1 

kančiai išbandyti. Mes tikime, kad 
jūs paskui pripažinsit kartu su tūks- 

kad tai yra vienas iš geriausių šei
mos vaistų. Neturi chloroformo nei 
jokių narkotikų ar opiatų ir todėl yra 

! naudingas vaistas naudojimui. Išban- 
dykit ją atsakančiai. Kaina: 4 oz. in- 

i das 50 centų (su prisiuntimu 60c.). 
Klauskit urmo kainų.

I

Dp 2.
FLORAL HERB CO..

Box 305, Chnton, Ind.

Dar vieni metai prisidėjo prie viską” grupę, 
' mano amžiaus. Met 1943 metai dalyvavo 
j nebus greitai užmiršti, nes sek- liajaus 
j madienį, gegužės 2 dieną, man 
i nieko nežinant, mano dukrelė 
I Palmyra surengė šaunią “sur- 
; prise party” mano gimtadienio 
Į proga.

Reiškiu savo gilią padėką 
dukrelei Palmyrai, sūneliui Dr. 
Juozui Antanėliui, kuris taip 
gabiai man įkalbėjo apie naujų 
akinių reikalingumą ir nusivedė 
mane akių egzaminuoti. Taipgi 
dėkoju savo martelei Onytei ir 
svočiai p. Valeckienei, kurios, 
kaip sužinojau, tai per dvi die
nas gamino skanumynus ir ruo
šė man surprizą. Kada aš išė
jau pas sūnų Dr. Juozą, tai jos 
viską suvežė į mano namus.

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
visoms už sveikinimus, linkėji- 

i mus ir dovanas, ypač giminėms

Pirmadienį, geg. 10 d. laimin
gai grįžo iš Philadelpnijos ir 
New Yorko pp. A. ir O. Ivaškai 
su savo šokėjų grupe, kuri da
lyvavo Tarptautiniame Festiva- 
lyj ir Šv. Kazimiero par. paren
gime, Philadelphijoj, ir laikraš
čio “Amerikos” koncerte, New 
Yorke.

Trečiadienį, geg. 12 d. p. Ona 
Ivaškienė. Jaunamečių šokėjų 
grupės mokytoja ir vadas, lan
kėsi “Darbininke” ir labai įspū
dingai pasakojo apie įvykusį 
Festivalą ir lietuvių parengi
mus. kuriuose dalyvavo jos va
dovaujama šokėjų grupė, p. I- 
vaškienė labai gražiai atsiliepė 
apie Chicagos Ateitininkų šokė
jų grupę ir p. Beliajaus “lietu- 

kurios taip pat 
Festivale. p. Be- 

grupę sudarė ne lietu
viai berniukai ir mergaitės, bet 
jie labai gerai šoko ir lietuvių 
tautinius šokius.

p. O. Ivaškienė labai džiaugia
si, kad programa pavyko, ir 
kad visur buvo labai maloniai 
priimti ir vaišinami, y'pač Šv. 
Kazimiero parapijoj kun. St. 
Raila ir kiti visai grupei parū
pino nakvynes ir vaišino visą 
laiką.

New Yorke taip pat “Ameri
kos” štabas labai nuoširdžiai 
priėmė. “Amerikos” koncerte 
buvo labai daug ir įvairių žmo
nių.

Ketvirtadienį, geg. 13 d. lan
kėsi p. A. Ivaška, kuris taip pat 

i labai džiaugiasi, kad Tautų Fes- 
1 tivalyj, kur dalyvavo tūkstan- 
įčiai žmonių, labai puikiai išgar-

i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienA.
8 Winfield St.. So. Boston. Maas. 

i’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio, 7:36 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.« protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston. Ma3S.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Masa.

“Darbininko" reporteriui teko 
I sužinoti, kad Albertas Guzevi- 
čius iš Mattapan, Mass. susižie- 

i davo su panele Leoną Šerentaite 
iš Brocktono.

I P-nas A. Guzevičius turi labai 
gerą darbą General Electric į- 
staigoje, o p-lė L. šerintaitė yra 
muzikė ir Šv. Roko par. vargo- 

j nininkė.
P-no Alb. Guzevičiaus tėveliai 

į yra ilgamečiai LDS 1-mos kp. 
nariai ir “Darbininko” rėmėjai.

Gegužės 18 d., 7:30 vai. vaka
re. Šv. Petro lietuvių par. sve- 

Į tainėje, 492 E. 7th St., įvyks 
■ Moterų ir Merginų Kareiviams 
Remti skyriaus susirinkimas. 
Valdyba kviečia visas dalyvauti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA

HAIRDRESSERS
Pastovus darbas. Gera alga.

Moderniškai įrengta
Casper’s Beauty Saion

738 E. Broadway
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4645

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

Ar Jums Reikalinga Ekstra 
Pinigų?

Pašvęsk keletą valandų kas
dien. Lengvas darbas. Patyri
mas nereikalingas. Pilnas lai

kas arba laikinai.
ROYALCROVVN 
COMPANY, Ine.

791 VVashington St., 
Boston, Mass. 
Tel. Hub 2270

REIKALINGA
Patyrusių

SLIP - COVER
SIUVĖJŲ 

Dėl Upholsterių
Dirbtuvėj

GRABORIAI



DARBINI NKAS

C. BROOKLYH, H. Y

■a

NEW BRITAIN, CONN
ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS
Balandžio mėnesio pabaigoje z:'~Jus'

WATERBURY, CONN

BRIDGEPORT, COitf

Koresp

HARTFORD. CONN ir!

Jis yra

i

iš

PUSMETINIS

KONCERTASVICTORY DARŽO DAINELĖ
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'f

:■

I

PIRK 
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
DABAR!

I
I

yra 
šo- 

iš
O.

Pvt. Walter Jurgelas iš South 
Windsor. kuris priklauso prie 
Air Signal Corps Unit. Sarato- 
ga. Florida.

Nieks be darbo neužaugs, 
Taipgi, Tamsta, ir daržo lauks. 
Kas šia žiemų valgyt norės, 
Tas Victory Darže dirbt turės!

PLYTA1TIS

kin i 
' i Conn.

Field.
aerial

Naujas drėgnumas - apdraudžias faktorius, va
dinamas Obuolių "Medum"—išvystytas 

Agrikultūros Departamente.

rius 
likų 
žino 
nau

dabar talpinsime visus, kurių 
tik tilps lietuvių kareivių ir 
mergaičių fotografijos. Šią 
vaitę siunčiu trijų lietuvių 
reivių paveikslus.

P. F. C. Petras Vaiveris 
Wilson. Jis studijuoja Radio 
Operators School, Chicago.

Obuolių koncentruota sun
ka yra išvystyta, kuri 
“natūraliai" apsaugo ta
bakų šviežumą. Mes tą 
vadiname obuolių “me
dus" ir dabar mes var
tojame jj plauti Old Gold

Obuolių “Medus”
mišinį. Prašyk 

šiandien. Jūs

Staff Sergeant Jonas V. Mee- 
(Mickus) iš Poųuonock. 
Jis dabar randasi Gowen 

, Boise, Idaho.
. engiaeer.

tabakų 
Old Gold 
gausite tą patį puikų ta
baką. tą patį malonų sko
nį bet dabar, labai 
šviežią.

per vi- j
Visus

I-------------------
VAŽIAUSIA 

Nikotino 
MAŽIAUSIA 

Gerklę Erzinan
čių Kokybių 

(Tars and Resins) 
Kaip parodyta 
bepartyviSkų 

tyrinėjimų 7 va
dovaujančių 

rūšių cigare y. 
padarytu 

Road* r s

HYTIMI!
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
J,-----------------------  1 —

Marijos sunkiai dirba ir užsiėmę, bet ga- 
dalyvavo na gražiai per visas dienas lan

kėsi.

i
tedrą. kuri randasi arti univer
siteto. Tik kelias minutes paė
jus randasi puošnus miesto mu- 

‘ . Po poros valandų užsi-
nusprendžiau aplankyti savo sū- baigė mano malonus su sūaeIiu 
nų. kuris yra karo tarnyboje ir T- -v-
mokinasi Pittsburgho Universi
tete orlaivininkystės. Balandžio 
30 d. sėdau į traukinį ir važiuo
ju. Širdis suplakė džiaugsmu, 
kad už kelių valandų turėsiu 
progą pasimatyti ir pasikalbėti 
su savo sūnum. Atvykus į did
miestį New Yorką, geležinkelio 
stotyse buvo didelis judėjimas. 
Iš New Yorko ir pravažiavus 
Philadelphijos apylinkę, prasi
dėjo kalnai ir vingiuotas gele
žinkelis. Privažiavus Harris- 
burg. tapo prijungtas kitas gar
vežys. tačiau važiavimas nepa- 
greitėjo. Kartais buvo baugu 
žiūrint pro langus į stačias pa
krantes ir į kalnų viršūnes.

Devintą valandą vakare pri
buvau į Pittsburghą. Kadangi 
buvo apsiniaukęs vakaras ir lie
tus linojo. tai didžiulis Pitts- 
burghas buvo paskendęs miglo
se ar dūmuose. Vien tik šviesų 
mirksėjimas ant kalnų ir pakal
nių darė gražų įspūdį. Už kelių 
minučių atsidūriau jaukioj pus
seserės pastogėj, kur tikrai bu
vo malonus susitikimas.

šeštadienio vakare turėjau 
progą susitikti su savo sūneliu 
ir jį pamatyti kariškoje unifor
moje.

Sekmadienio
Šv. Kazimiero lietuvių par. baž
nyčią. kuri yra žymiai pagra
žinta. Sekmadienį po pietų vėl 
turėjau progą praleisti laiką su 
savo sūneliu ir aplankyti Pitts
burgho universitetą. Pirmame 
aukšte randasi įvairių tautų į- 
rengti kambariai, tarp kurių 
yra ir lietuvių puošnus kamba
rys. kurio sienos išpuoštos aš- 
tuonianyčiais audiniais: kam
baryj stovi lietuvių darbo, gra
žiai išpjaustytos kėdės, spalvuo
ti langai, didelis Lietuvos kuni
gaikščio paveikslas, nupieštas 
Lietuvos piešėjo. Visa tai sukė
lė manyje daug gražių prisimi
nimų apie Lietuvą. Po to ap
lankėme gražią Šv. Povilo ka-

Balandžio 30 d. įvyko Federa
cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovų atsilankė nedaug. Turė
tume skaitlingiau dalyvauti. 
Dalyvavo kun. B. Gauronskas ir 
Hartfordo katalikų diecezijos 
biuro vedėja Miss Agnės Fitz- 
patrick. Ji pasakė ilgą kalbą a- 
pie katalikių moterų organiza
vimą ir veikimą. Ragino lietu
vaites suorganizuoti savo sky
rių. Mokestis 1 doleris metams. 
Toji organizacija šelpia pavar
gėlius. Fed. pirm. komp. A. J. 
Aleksis pranešė, kad toji panelė 
yra išleidus knygą apie lietu
vius. Panelė M. Andrikytė išda
vė raportą iš Waterbury Lietu
vių tarybos skyriaus veikimo. 
Pranešė, kad numatomas didelis 
darbas ir aukų reikalingumas. 
Aukų gavę tik dešimtį dolerių iš 
Federacijos. Tarybos skyriaus 
pirmininku yra kun. Dr. Bogu- 
šas.

Fed. pirm, pridavė 2 knygas 
iš Lietuvių Instituto, taipgi ta
rybos Buletiną ir Federacijos 
Centro atskaitą. Pridavė aukų

rytą aplankiau sekanti: Gyv. Rožančiaus dr-ja 
$2.50; Tretininkų SI.65; šv. O- 
nos SI.75; Apaštalystės Maldos 
$2.50; Labdarybės $1.00; Vin
cas Ramažauskas $3.00. Po ma
čiau — Šv. Vardo 2 skyrius, 
Moterų Sąjungos. Viso $13.31. 
Apaštalystės Maldos d-jos ats
tovas nusiskundė, kad Federaci
ja per “Darbininką” pranešė, 
jog aukų buvo tik $4.10. sako, 
“mes daugiau aukavom”. Tams
tų auka buvo sekanti: 1942 m. 
$11.55. o šiais metais 19-13 me
tais per 4 mėnesius $6.60. 1942 
m. sausio mėnesyj draugijų au
kos buvo bendrai paminėtos, 
būtent. $15.66. o kitais metais 
Tamstos gavot lapelį su atskai
ta.

Gegužės 2 d., 2 vai. p. pietų Prieš Keturdešimtę buvo trijų 
įvyko Marijus Vaikelių iškilmin- dienų rekolekcijas, kurias vedė 
ga procesija ir Panelės Švč. sto- kun. dr. Vaškas. Nors žmonės 
vyles vainikavimas. 
Vaikeliai skaitlingai
iškilmėse. Po procesijos skait
lingas būrys mergaičių priėmė 
ištikimybės įžadus. Klebonas 
kun. J. Valantiejus pasveikino 
Marijos Vaikelių dr ją, ir Sese
rims mokytojoms tarė padėkos 
žodį už tokį gražų procesijos v°je su japonais, 
prirengimą.

Vienas kareivis buvęs protes- 
tonas, parvykęs iš karo, pasisa
kė tėvams esąs katalikas. Tėvai 
netik nepyko, b<t dabar rengia
si patys priimti katalikų tikėji
mą. Jis pasakojo, kad kai jis 
buvo sužeistas, katalikų kuni
gas užkabino jam Rožančių, ir 
sako, “aš pasakiau, kad esu ne- 
katalikas. Bet kapelionas nieko 
neatsakęs nuėjo aprūpinti kata
likus kareivius”. Jis sako, aš 
taip pamylau rožančių, mel
džiaus taip, kaip mokėjau. Kai 
katalikų kunigas, aprūpinęs ka- 

sugrįžo. aš priėmiau kata- 
tikybą ir man Dievas grą- 
sveikatą. Aš dabar paži- 
tikrą tikėjimą, kurį duoda 

sielai išganymą”. Matot, protes
tantai gauna supratimą ir prii
ma katalikų tikėjimą, o mūsų 
subedievėję lietuviai negali at
gauti tos Dievo malonės. Turi
me daugiau melstis už paklydė
lius.

vens. Jisai turėjo gerą darbą 
Newgate Oil Co. Neseniai vedė. ,

Staff Sgt. Kazys Barolis tapo ’ 
garbingai paleistas iš kariuo
menės. Jisai buvo ilgą laiką 
Vermont valstybėje.

Kareivis Jurgis Levinskas, ku
ris per kurį laiką mokėsi Wes- 
lyan University, Middletovvn, 
Conn., išvyko į kariuomenę. į 
Jurgis buvo gabus studentas. 
Mūsų parapijos mokykloje, 

' Hartford, High School ir Uni
versitete jisai buvo visą laiką 
garbė studentas, reiškia labai 
gerai mokinosi.

Gegužės 5 (Šv. Pijaus) dieną 
; LaSalette Tėvai misijonieriai, 
Hartforde, pagerbė savo LaSa-' 
lette Kolegijos viršininką kuni
gą dr. Pijų Lutkų. Sveikino ir 
kiti kunigai. Kun. dr. Lutkus

ŽINUTĖS
Hartford Times praneša, kad 

leitenantas Antanas Pugžlys, 
kurs buvo sužeistas Pacifike ko- 
—— --------n£ra sunkiai
sužeistas. Tai maloni žinutė, y- 
patingai jo tėvams ir šeimynai 
bei pažįstamiems ir prieteliams.

Hartford Times laikraštyj 
penktadieniais telpa Hartfordo 
ir apylinkės kareivių paveikslai 
ir prašymai. Pasimatęs su re
daktorium, prašiau, kad duotų 
klišes lietuvių vaikinų talpini
mui įvairiuose lietuviškuose lai- ......... .....
kraščiuose. Maloniai sutiko. Tai sėkmingai veda kolegiją ir kiek 

į
Isa

ka- !

KETURDEŠIMTĖ
Gegužės 2. 3 ir 4 dd. įvyko Švč. 

Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioje 40 valandų atlaidai. 
Žmonės gausiai lankėsi 
sas dienas ir vakarais, 
pamokslus sakė kun. dr. Juozas 
Vaškas iš Marianapolio Kolegi
jos. Buvo daug svečių kunigų, 
taip kad žmonėms buvo puikiau
sia proga atlikti išpažintį ir pri
imti Šv. Komuniją. Dalyvavo 
šie svečiai kunigai: Pankus. Va
lantiejus. Karkauskas. Kazlaus
kas. Abromaitis, Lutkus. Motie
jūnas. Andriuška. Šaulys. Matu-. 
tis. Gauronskas. Čebatorius. Ra-1 
žaitis. Zanavičius. Bogušas. Pui- I 
dokas. Gradeckas, Bucevičius, 
Kočiūnas.

Sesutės Pranciškietės labai 
gražiai papuošė bažnyčios alto
rius ir prirengė vaikeliams pro
cesijoms. Bažnyčios choras la
bai gražiai giedojo.

Moterų Sąjungos 35 kp. gra 
žiai minėjo Motinos dieną perei 
tą sekmadienį, geg. 9. Kun. Pin 
kus atnašavo šv. mišias Sąjun 
giečių intencijai ir pasakė gra 
žų pamokslą. Po šv .mišių įvy
ko bendri pusryčiai, kur dalyva 
vo kleb. kun. C .Paulonis ir kun 
Pinkus ir pasakė kalbas. Mote 
rų Sąjungos apskričio pirminin 
kė p. Subatienė kalbėjo api 
Moterų Sąjungą, aiškino j
konstituciją, ragino įrašyt 
daugiau narių į mūsų organi 
zaciją. Ji gėrėjosi, kad mūs 
kuopoje yra kelios jaunas na
rėš. M.B

Velykų šventes praleidę, vieti
niai lietuviai vėl subruzdo pa
vasario sezono veikloje. Liet. 
Amer. Pil. klubas rengia labai 
gražų koncertą, sekmadienį, ge
gužės 16 d., 3 vai. p. p. Klubo 
salėje, 227 Lawrence St. Kon
certo programoj dalyvaus įžy
mios solistės: Philadelphia Ope
ros artistė p-lė Susana Griškai
tė, garsi dainininkė ponia Anna 
Valionis - Bacevičiūtė, smuiki
ninkas J. Ramanauskas, Kan
klininkas A. Abraitis, baleto 
klasinių šokių grupė: Art. Ali
cia ir Castele, Chovinard, Flo
rence ir Evelyn Benoit; taipgi 
merginų grupė — sekstetas po 
vadovyste p-lės M. Čeponytės, ir 
duetas dainuos p-lės Jean ir Ire- 

I ne Saliokaitės ir kiti talentingi 
meno mėgėjai.

Tenka pažymėti, kad Hartfor
de lietuvaitės meno srityj spar
čiai žengia pirmyn, sekdamos 
pėdomis Metropolitan Operos 
art. Anna Kaskas (Katkauskai- 
tės). P-lė Susana Griškaitė tapo 
Phila. Operos artistė, gi ponia 
Valionis neužilgio pasieks savo 
tikslą, taps operos artistė. Vi- I 
sos šios trys mūsų kolonijos lie
tuvaitės pradėjo savo menišką 
karjerą būdamos Šv. Trejybės 
parapijos choro narėmis daini
ninkėmis.

teko girdėti ir stebėtis, tai jis 
yra visų kunigų ir studentų ger
biamas ir mylimas.

Kun. Antanas Mešlis, Jėzui
tas misionierius, skelbia misijas 
South Windsor naujos parapijos 
žmonėms. Vieną savaitę angliš
kai. o kitą lietuviškai. Toj para
pijoj randasi nemažas skaičius 
lietuvių. Ragintume visus lietu- 

i vius nepamiršti ir savo pirmo
sios motiniškosios lietuvių baž- 

; nyčios.
Hartford Hospital randasi lie- 

j tuvis daktaras interne, Dr. Sam-1 
son. Tai kunigo Mykolo Kemė- 
žio pusbrolis. Teko girdėti, kad j 
Šv. Pranciškaus ligoninėje ran- i 
dasi jaunas lietuvis daktaras, 
bet pavardės neteko sužinoti.

Atsidaro golfo ir žuvavimo 
sezonas. Tai daugelį džiugina, 
nes randasi nemažai lietuvių, 
kurie mėgsta arba golfą arba 
žuvavimą. Jūsų raporteris mėg
sta boliukę padaužyti. Sveika 
po žalias pievas tyrame ore 
mankštintis, lakstyti paskui bo
liukę. Taipgi labai sveika užsi
imti žuvavimu, kurie gauna lai
ko ir gazolino. Nežinau dabar 
kas yra ar bus golfo ir žuvavi
mo čampijonas ar čampijonė iš 
lietuvių. Vėliau gal bus galimaĮ DU LIET KARIAI SUSITIKO 
spaudai pranešti.

Dabar žmonės sujudo Victory 
daržus sodinti. Lietuviams, ku- , 
rie nori ir gali sodinti, patar
čiau nueiti į Hartford Times 
Namą, Prospect St. basemente. 
Ten duoda visokias informaci
jas ir gausite dykai knygelių, 
kurios aiškina kaip reikia cibu
lius, morkas ar kitas daržoves 
sodinti. Daugelis lietuvių turi 
savo namus ir užpakalyj kiek 
žemės arba lotus. Jie galėtų 
sodinti tuose daržuose ir tuomi 
save ir valdžią paremti, nes 
kiekvieną ekstra kopūsto gal
va. kiekviena morka ar bulvė 
padaugina mūsų valdžios mais
to iždą ir žiemai atėjus malo
nu bus. jeigu mes kaip voveris 
galėsime riešutą iš stiklų val
gyti vasaros daržo uždarbį, ir 
to kaip tik mūsų visų prašo Dė-i 
dė Šamas.

I i
Malonu skaityti, kad kaiku- 

rie lietuviai kareiviai mokinasi ■ 
aukštose karo mokyklose. Tai 
yra labai gera proga siekti 
mokslą. Parašome iš klebonijos 
mūsų vaikinams, kurie verti y- 
ra rekomendacijų, kad jiems bū
tų lengviau įsigyti aukštesnį 
mokslą.

Išvyko į WAVES lietuvaitė 
Bekeriutė. Gal yra daugiau, tai 
prašome lietuvių, ypatingai iš 
parapijos, kad mums praneštų 
apie jų sūnus ar dukteris, kurie 
išvyksta į karo tarnybą. Nore- Nur> daržovių palvas sveiksta 
tume sužinoti pilną skaičių ir Gausim vitaminų saują. 
talpinti jų vardus parapijos gar- — ^au užaugo tas darželis 
bes lentoje, ir laiks nuo laiko a- 
pie juos rašyti į lietuvių laikraš
čius. Žmonės mėgsta skaityti a- 
pie pažįstamus ir prietelius bei 
gimines, kurie randasi armijoje.

Išvyko į kariuomenę Jonas 
Kablikas. Jis randasi Fort De-

Kitas NAUJA Yra Pridėta!

padeda išlaikyti Old Gold Šviežiais

KARO BONŲ VAJUS
Sėkmingai vedamas. Veikia 

du bonų pardavinėjimo komite- 
I tai. Parapijos komitetui vado
vauja kun. J. Kripas, o L. A. Pil. 
Klubo komitetui vadovauja p. 
Aika. Amer. Raudonojo Kry
žiaus reikalais rūpinasi lietuvai
tės; joms vadovauja įžymi dai
nininkė - vaidintoja p-lė Valeri
ja Kaunietytė. taipgi veikėjos 
Alijošienė. Mančiūnienė. Pet
ruškevičienė. Stankevičienė, Ža- 
lionienė ir kitos.

ANGLIJOJ
Du Hartfordiečiai lietuviai i 

kariai, sergeantas Jonas Medo- 
nis ir eilinis Keistutis Pilypas 
netikėtai susitiko Anglijoj. Šis 
pranešimas džiugina jųjų tėvus 
ir gimines bei draugus, nes per 
ilgą laiką apie šiuos du mūsų 
karius nebuvo žinių. Abu kariai 
įžymūs lietuvių gyvenime vei
kėjai. geri patrijotai. Jonas Me- 
donis jau arti metas esąs Ang
lijoj. o Keistutis Pilypas tik pa
siekė Angliją. Abu rašo namiš
kiams, kad turėjo progą 2 vai. 
kartu praleisti, ir patenkinti 
netikėtu susitikimu ir savo į- 
spūdžiais. “D.” Rep. M.C.

Praeitą sekmadienį, Motin 
Dienoj, parapijos choras suruo 
šė gražų vaidinimą ir koncertą 
Suvaidino komediją — “Žentą 
iš Amerikos”. Vaidino: p. An 
driulaitienė, Šumskiūtė, Toto 
riūnienė, Klimaitis, Andriulai 
tis, ir Kavaliauskas. Žmonėm
labai patiko. Tikrai garbė vai 
dintojams, ir parapijiečiai b 
labai dėkingi už jų pašvęstą lai 
ką. nes pelnas buvo parapijai.

Koncertinę dalį atliko solistą 
ir dalis choro. Solo dainavo O 
na Radvilaitė, Ona Janušaitė
V. Boleika, p. Aldona Dulbiūtė; 
duetą — p. Anna Janušaitė i 
V. Boleika. Užbaigoj choras ir 
publika sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Solistams
chorui vadovavo varg. A. Sta- 
nišauskas; vakarą vedė p. V. 
Brilvicas. Dalyvavo kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas ir kun. J. 
Zenevičius.

Daug pasidarbavo: p.p. Mi
kuckis, Minai, Norkevičius, Lu- 
činskas, Brilvičas, Boleika, Ja
nušaitė, Lučinskienė ir Janulie- 
nė. Šiems asmenims, jaunimui,
chorui, solistams parapija yra 
dėkinga, ir garbė jų tėveliams ir 
mamytėms, kurių jaunuoliai 
dalyvauja parapijos chore, vai
dina teatrus, darbuojas tautos 
ir Bažnyčios labui.

Jaunos mergaitės, kurios turi 
gražius balsus ir baigia aukš
tesnę mokyklą, gali priklausy
ti prie jaunimo chore. Tėvai tu
rėtų jas paraginti. Taipgi kvie
čiami ir suaugę vyrai į chorą. 
Kadangi daug išėjo į kariuo
menę ,tai kiti turi užimti jų vie
tas: vedusios moterys irgi, kvie
čiamos, jei tik gali ir nori gražų 
darbą atlikti, tai chore 
proga. Laike koncerto ir 
kiams grojo p. J. Tumas 
Brooklyno, N. Y.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.
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Vieną rytą atsikėlęs 
Žiūriu aš per langą,
Girdžiu kviečia mane tėvelis: 
Eikim į daržą brangų.
Žemę judinkim, kutenkim, 
Lai netinginiauja.
Trąšos reikia, eikim, gabenkim, 
Turėsim daržą naują!

. Vieną sėklą pasodinę
Šimtais naujų gausim;
Saulė laimins sidabrinė, 
Neužilgo daržoves rausim!
Kas kopūstus, morkas mėgsta, 
Lai netinginiauja

Ir randuos asai jame, 
Taipgi prietelis zuikelis 
Valgom, ėdame drauge! 
...O tai sapnas vakar buvo, 
Bet šįryt jis pildosi, 
Nes ir zuikis tas pribuvo 
Ir vitaminai pilvuose.

RENGIA

Liet. Amer. Piliečių Klubas

Nedėlioję, Geg.-May 16,1943
Klubo Salėje-3:00 vai.p.p.

227 LAWRENCE ST., HARTFORD, CONN.
Programe Dalyvauja:

Philadelphia Operos aristė p-lė Susana Griškaitė, 
Pagarsėjusi dainininkė solistė p-nia Anna Vaitonis.

Šokikai:
Kliasinių Baleto šokių artistai Alicia ir Castle, 
taipgi, grupėje: Chovinard, Florence ir Ev. Benoit.

Muzikai:
Smuikininkas J. Ramanauskas ir Kanklin. Ant. Abraitis. 
Dainuos merginų sikstetas po vadovyste M. Čeponytės. 
Dainuos Duetas sesutės p-lės Jean ir Irene Saliokaitės. 
Visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius kviečiame dalyvauti 
šiame gražiame Koncerte. Grajis DANA RADIO Orkestrą 
šokiams vakare.
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