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DARBININKAS
Sekmadienį, vasario 13 

d., Worcester, Mass., Lie
tuvos nepriklausomybės 
minėjime kalbėjo J. V. Se
natorius David I. Walsh. 
Jis savo kalboje griežtai 
gynė Lietuvos teises, kai
po nepriklausomos valsty
bės.

Kitame “Darbininko” 
numeryj įtalpinsime Sena
toriaus Walsh kalbą, pasa
kytą Worcesterio lietuvių 
masiniame susirinkime.

Esti jos Šventė

(LKFSB) Vasario 24 d., 
Estija minės savo nepri
klausomybės paskelbimą 
labai liūdnose aplinkybėse. 
Tasai 18,353-jų kvadr. my
lių kraštas su vienu mili
jonu gyventojų jau buvo 
išvystęs savo nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje 
gražų kultūrinį, politinį, 
savo tautinį gyvenimą. 
Bolševikų ir nacių okupa
cijos Estijos lygiai tokios 
pat žiaurios, kaip ir Lietu
voje. Daugybė estų yra iš
vežta į Sibirą, kur miršta 
išbadėję dirbdami sunkio
se sąlygose, daugybė iš
vežta priverstiniems dar
bams į Vokietiją. Dabar 
vėl viską naikinanti geleži
nė fronto linija slenka per 
Estiją nešdama naują bol
ševikų okupaciją. Supras
dami mums kaimyninės 
tautos sopulius ir sveikin
dami estus jų laisvės pas
kelbimo dienoje, mes turi
me vilties, kad ir vėl ateis 
laikas, kada Estija bus 
laisva ir vėl turės drau
gingus ryšius su laisvąja 
Lietuva.

Jei Rusija 16, Tai
Amerika 48

Albany, N. Y., vas. 21 — 
Senatorius Ed. Coughlin 
pasiūlė New Yorko valsty
bės įstatymų paruošimo į- 
staigai priimti įstatymą, 
pagal kurį New Yorko val
stybė galėtų pasiųsti savo 
atstovą į taikos konferen
ciją.

Senatorius Coughlin pa
reiškė, jei Rusija ruošiasi 
pasiųsti 16 atstovų, tai ko
dėl Jung. Valstybės nega
li pasiųsti 48 atstovus. 
Teisinga pastaba. Bet Ru
sija prieš karą turėjo tik 
12 “respublikų”, kitas ke
turias ji užgrobė, ir todėl 
ji negali jų savintis, nes 
tos keturios “respubli
kos” nori būti po karo lai
svos ir nepriklausomos.
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Londonas, vas. 21 — An
glijos užsienių ministras

laivas buvo bus taikomas priešo kraš- 
Ameri- tams. Jis pareiškė, kad

Prezidento VetoGaKoj*
VVashington, D. C., vas. 

21 — Pereitą penktadienį 
I prezidentas nkfoseveltas 

Spėjama, kad Jung. Vai-’ grąžino Koipks.ąii įstaty-

1 somos, nežiūrint Sovietų 
j Rusijos valdžios reikala
vimų.

salų Enl tlfok grupėje, tai ji gali būti suskaldyta.

’RADIENIS (Tuesday) VASARIS (February)22 D., 1944 M.

Amerikiečiai Nuskandino 19 
Japonų Laivų, Sunaikino

i
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Pirmojo Amerikos prezidento, Jurgio Washingtono, gimtadienio proga, mus perkelia mintys 
į šios šalies istorijos lapus ir verčia susimąstyti. Štai gyvename tokioje šalyje, kuri vadinasi Jung
tinių Valstybių Amerika. Čia žydi gražiausioji laisvė, laisvai tikėk, laisvai kalbėk, laisvai rašyk ir 
baimės neturėk. Tik gerbk kito ir savo asmenį. Ir tas pabudino šios šalies jaunąją kartą aukotis 
už laisvės idealą, kad ir kitų šalių žmonės išlaisvinus iš diktatorių žiauraus režimo. Palaimino jau
nuolius jų tėveliai, žmonos ir palikę mažyčiai... Tai ypatinga šalis. Motina atiduoda tėvynei kelis 
sūnus ir išspraginus kepsnį nupila lašelius likusių riebalų, kad atidavus karo reikalams. Šalis, ku
rios kariai išveža povandeniniais laivais iš priešo žemių sudžiūvusį-ę misionierių-ę... šalis, kuri ko
voja ne sau, bet kitiems, kad ir jiems žydėtų laisvė ir gerbūvis. Šalis, kurioje ir Lietuvos trispalvė 
vėliava dar skelbia pasauliui, kad ji nežuvus. Ir šios tai šalies tėvas — Jurgis Washingtonas, ku
rio gimtadienis vas. 22 d. Brangusis skaitytojau! Ar nejauti pareigos ir Tu, pridėti savo duoklę — 
ar tai perkant Karo bonus, ar tai ^įkojant Raudonajam Kryžiui savo duoklę...

Žinia Nuo Kun. Taškūno

neprarasdami nei vieno 
savo kareivio.

Alijantų karo jėgos nu
metė 123 tonas bombų ant 
Rabaul, New Britain, su
naikindami mažiausia try
lika priešo lėktuvų.

Pearl Harbor, vas. 21 — 
Jung. Valstybių oro laivy
nas uždavė japonams dide
lį smūgį, nuskandindamas 
19 priešo laivų ir sunaikin
damas 201 priešo lėktuvą. 
Be to, sunaikino priešo pa
status ir lėktuvų bėgius.

Pranešimas sako, kad a- 
merikiečiai sužalojo kitus 
priešo lėktuvus ir gali bū
ti nuskandino daugiau lai
vų. „ v-- ________________

Ameril.jl Z} r5aike bom-^Anthony Eden, kalbėda- 
bardaviirarsūs lautvniu su mas oarlamente. nareiškė.

Atlanto Čarteris Netaiko
mas Priešams

bardavirrar®us’autynių su mas parlamente, pareiškė, 
japonais ,flo 17 lėktų- kad Atlanto Čarteris ne- 
vų, ir v» betgi1-:— 1-----  »— -•>------ —• «
lengvai do /,1 __ r______r
kiečiai tfitai. dar dešimtį kai bus sumušta Vokietija, 
'___ 1__ TTN__ 1 4*1* _ ________ — • . a • •• «• i — . • « «
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DINO AMERIKOS 
LAIVĄ

Nijuj
A 
’Jt

Washing^ n, D. C.—Kiek 
laiko atgal priešo subma
rinas nuskandino Jung. 
Valstybių transportinį lai
vą Europos vandenyne. 
Kartu su laivu 
apie tūkstantis amerikie
čių kareivių, o kita tiek 
buvo išgelbėta.

------------ » -------— — —- — o *■ z'Ot . * 
stybių karo jėgos vėliau tą mą, kuris pąL«ukina subsi- 
submariną sugavo ir su- dijoms skiriamas sumas, 
naikino.------------------------- j Prezidentas, grąžindamas

----------------- j tą bilių, pažymėjo, kad jis 
BdlffldSi SlltdftiCS TCTIMIISS neSa4s tokio įstatymo pa- 

i sirašyti, kuris privestų ša- 
i Ii prie infliacijos. Jis nuro
dė. kad tokį įstatymą pri
ėmus, tuojau pakiltų kai
nos už maisto produktus.

Nežiūrint prezidento 
Roosevelto pastabu, At
stovų Rūmai bandė per- 

: balsuoti prezidento veto, 
^et dviejų trečdalių balsų 
nesurinko, ir todėl prezi
dento veto galioja. Prieš 
Drezidento veto balsavo 
226 balsai, už 151 balsas.

Londonas, vas. 21 — An
glijos - Lenkijos savitarpi
nės pagalbos sutartis bai
giasi vasario 25 d. š. m. šią 
savaitę, beabejo, toji su
tartis bus peržiūrėta ir at
naujinta.

Kaip žinoma, i 
tai atgal Anglijos ir Lenki
jos valdžios pasirašė savi
tarpinę sutartį, pagal ku
rią, kai Hitleris užpuolė 
Lenkiją, Britanija įstojo į 
karą prieš Vokietiją 1939 
metais.

Jeigu Anglija ir Lenkija 
atnaujins tą sutartį, tai 
tas duos suprasti, jog An
glija nepakeitė savo nusi- (įvesti

Malonu buvo kun. Taš-I Iš to galima suprasti, 
kūno draugams sužinoti kad kun. V. K. Taškūnas 
per Red Cross, kad buvęs bent gegužės 25, 1943 me- 
Norwood, Mass., Šv. Jur- tais dar buvo savo parapi- 
gio lietuvių parapijos kle- joje, Lietuvoje, 
bonas yra dar gyvas, svei
kas ir neišvežtas į Sibirą.

Spalių 14 d., 1942 metais, 
l kun. J. Švagždys ir kun. F.
Norbutas nuėjo į Brock- 
tono Red Cross ofisą ir pa
prašė, kad jie sužinotų ką 
galima apie kunigą V. K. 
Taškūną.

Beveik metai ir pusė pra- 
Į ėjo ir tik vasario 1 d., 1944 
metais gavo vokiškai para
šyta šias dvi eilutes:

Alsėdžiai. Telšių aps., 
V. 25. 1943. i

I ch bin in Alsėdžiai — 
noch lebend und gesund. 
Grusse fur Dich und alle 
meine Frieunde.

Po tų eilučių pasirašo V.

•t 2,'
I

Patinka kam, ar nepatin
ka, bet Sovietų Rusija ne
nori išsižadėti tos dovanos, 
kurią ji gavo nuo Hitlerio 
po pasirašymo draugingu
mo sutarties, būtent, da
lies Lenkijos ir Pabaltijo 
kraštų.

Ačiū Dievui už tokią ge
rą naujieną.

Dėkingi Raudonajam 
Kryžiui yra visi kun. Taš
kūno draugai už jų pasi
darbavimą. Raudonasis 
Kryžius visiems patar
naus, jei kas norėtų suži
noti apie gimines Lietu
voje.

I

Britai Noslondkio Tris 
Priešo Submarinas

Amerikos Lėktuvų Dalyvavo 
Puolime

MOKESČIAI NUO 
GALVOS

(LKFSB) Nuo pereitų 
metu pabaigos Lietuvoje 

asmeniniai mokes-Iš Jung. Valstybių Sun- Anglijos bombanešiai nu-
kiųjų Bombanešių Stoties, metė daugiau 2,500 bombų teikimo link Lenkijos ir j čiai, kuriuos turi mokėti 
Britanijoj, vas. 21—Jung. ant Leipzigo, Vokietijos kitų valstybių, kurios į kiekvienas gvventojas nuo 
Valstybių ir Anglijos bom- dirbtuvių. Tuo pačiu laiku prieš karą buvo nepriklau- 18 metų amžiaus, 
banešiai smarkiai puolė Jung. Valstybių 2,000 
Vokietijos karo dirbtuves bombanešių puolė Vokieti- 
įvairiuose centruose. Ali- jos lėktuvų dirbtuves Leip- 
jantai prarado daugiau kai žige ir keliuose kituose 
100 lėktuvų. Vokietijos miestuose.

ALIJANTAI ATMUŠĖ NACIUS 
NUO ANZIO LINIJOS

WORCESTERIO LIETUVIAI
NUPIRKO KARO BONŲ

UZ 0169,525
--------------------------------♦-

Vasario 13 dieną, Wor- 
cesterio (Mass.) lietuviai 
minėjo Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Tą

ĮI
Amerikiečiai prarado 

dvidešimt du bombanešių 
> ir vieną kovojantį lėktuvą, 
•kiti trys lėktuvai dingo.
Mūsų kovojanti lėktuvai 21 — Alijantų karo jėgos 
nušovė 61 priešo lėktuvą.

500 Vokiečių Paėmė Nelaisvėn
Iš Pietinės Romos, vas.

Lietimai Nori Daug 
Skaityti

lėktuvai ir laivai nuskan-Įtęs originalą ir pažysta jo dieną lietuviai nupirko ka- 
dino tris priešo submari
nas, kurie bandė prasi
veržti pro Gibraltaro są
siaurį į Viduržemio jūrą. 
Taipgi sužalojo keletą ki
tų priešo laivų laike kau
tynių toje srityje.

rankraštį, pasakė, kad tik- ro bonų už $103,000, o su 
rai jis pats čia pasirašė. ankščiau parduotais suda- 

Išvertus į lietuvių kalbą rė $169,525.
tie vokiški žodžiai reiškia: Plačiau apie Worcesterio 

Esu Alsėdžiuose — gy- lietuvių masinį susirinki- 
vas ir sveikas. Sveikinu ta- mą tilps kitame “Darbi- 
ve ir visus mano draugus.” ninko” numeryje.

atmušė visus Vokietijos 
nacių puolimus Anzio pa
jūryj, į pietus nuo Romos. 

Amerikiečių tankai pra
laužė vokiečių liniją deši
nėje pusėje ir pasistūmė 

(LKFSB) Pereitų metų dvi mylias gilyn. Mūsų

Pulk. Br. Ivanauskas— 
Teisingumo Gen. Tarėjas____ i

(LKFSB) Lietuvoje yra 
toksai didelis susidomėji
mas pasaulio įvykiais, kad pabaigoje Teisingumo ge- lėktuvai nušovė 26 priešo 
net nacių cenzorių kontro- neralio tarėjo įstaigą (buv. lėktuvus, o tik tris savo 
liuojamas laikraštis “Atei- Teisingumo Ministeriją) prarado, 
tis” pereitų metų pabaigo- iš Prano Valiulio perėmė 
je savo cirkuliaciją I . ~
pakėlęs iš 50,000 iki 200,- Perėmime dalyvavo 
000 (egzempliorių). ‘tarėjo atstovas — Freese. landas Alijantai

500 vokiečių į nelaisvę An
zio pajūryj.

Lietuvoje Nebebuvo 
Kalėdų Sveikinimų

(LKFSB) Karo prispau
sti vokiečiai laikosi di
džiausio taupumo. Kalėdi
nių sveikinimų kortelės 
taupumo sumetimais iš vi
so nebebuvo spausdintos ir 
jų Baltijos kraštuose ne-

Cassino apylinkėje karo 
buvo pulk. Bronius Ivanauskas, frontas nepasikeitė.

Per pastarąsias 24 va- buvo galima gauti, — pra- 
paėmė

gen.
neša švedai.



įvairios žinios
Antradienis, Vasario 22, 1944

I

Nacių "Bosas" Lietuvoje

Jie 
su-

I

Spec. Kauno Teismas Pasmerkė 
Mirti Tris Lietuvius

(LKFSB) Pereitų metų vykti į Darbo ir Socialinės 
pabaigoje specialus Kauno Gerovės įstaigą visi vyrai 
teismas pasmerkė mirtį nuo 16 iki 50 m. amžiaus ir 
Zigmą Bagatavičių, gim. moterys nuo 17 iki 50 m. 
1920 m. lapkr. 10 d., Kazį Matyt, kad buvo ruošia- 
Bagatavičių. gim. 1922 m. masi visuotinai mobiliza- 
lapkr. 16 d. ir Stasį Miką- cijai karo darbams. Minė

toji įstaiga išdavinėja pa
žymėjimus. kas yra įsire
gistravę. Įstaigų vedėjai, 
namų savininkai ir tt. bu
vo griežtomis bausmėmis 
įgrąsinti pranešti, ar visi 
jų namuose, jų priklauso
mybėje esantieji asmenys 
įsiregistravę.

lauską, gimusį 1915 m. 
birž. 24 d. Jie visi kaltina
mi kliudę Andriui Kalėdai, 
iš Neveronių, po atostogų, 
praleistų Lietuvoje, grįžti 
į darbus Vokietijoje. 
Kalėdą netgi sunkiai 
žeidę besiginčydami.

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje Lietuvoje lankė
si vokiečių prof. Dr. Woer- 
man tyrinėdamas, kiek 
Lietuva gali prisidėti prie 
Europos maitinimo. Savo 
kelionėje jisai nustatė, 
kad imamasi pakankamų 
priemonių rūpinantis, kad 
gyventojai išpildytų uždė
tas duokles. Tas priemo
nes mes jau žinome: areš
tai. kone, stovyklos, šau
dymai...

! 
i 
i
i 
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Darbo Žmonių Registracija 
Vilniuje

(LKFSB) Okupacinės 
valdžios įsakymu Vilniuje 
nuo pere! 
d. iki lap'

metų spalių 22 
Md. turėjo at-

2

Stalinas Bonka Numalšinęs 
o

paskelbė 
kad mi- 
remiero 

ienį, Te-

Penkeri Metai Nuo Mirties 
Prof. Vailionio

(LKFSB) Vienas iš žy
mesniųjų Lietuvos gamta
mokslio atstovų buvo pro- 

jfesorius L. Vailionis, mi- 
i ręs 1939 m. vasario 27 d. 
Į Be savo gausaus moksli
nio darbo, jis rasdavo lai
ko energingai dalyvauti ir 
visuomeniniuose darbuo- 

į se.

!
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Sužeidė Ar Apiplėšė 300 
Miško Sargų

Amerikos Lietuvaitė Ir 
Nepriklausoma Lietuva

1918 -1944

United 
žinią iš Lo 
nint Anglij 
Churchill 
herane, ir tu 
pano bonka 
šenko buvęs 
ginęs ir rėžęs 
bą. Stalinui, 
gen. Timošen 
patikus, tai jij jam kirtęs 
bonka per galvą, kad nu
traukti jo kalbą.

Dabar kaikurie toje kon
ferencijoje dalyvavę parei
gūnai užginčija, kad tokio 
įvykio nebuvę, ir kad gen. 
Timošenko toje Churchill 
pagerbimo puotoje visai 
nędalyvavęs.

(LKFSB) Spalių 21 d. 
Kaune buvo Lietuvos miš
kininkų suvažiavimas, ku
rio metu paaiškėjo, kad 
per paskutinius metus bu-

; vo nužudyti vienas vyres
nysis girininkas, keturi 

' jaunesnieji, 15 miško sar
gų ir 22 kiti miškų depar- 

! tamento tarnautojai. Iš vi- 
jso to departamento tar- 
' nautojų buvo užmušta, su
žeista ar apiplėšta per pa
skutinius metus net 300.nt šam- 

n. Timo- 
i įsisma- 

arkią kal-
atyt, toji J 
kalba ne- j

l i 
i 
i
I 
Į 
i

Rusai Pasivarė 10 Mylių 
Pirmyn Link Pskovo

Julette Fostei, duktė pulk. Valentine J. Foster, ku
ris pateko Corregidor’e japonų belaisvių, yra viena iš 
sėkmingiausių Karo Bonų pardavėjų, New York’e.

Aukštai gerbiamieji ma- tučio, Vytauto Didžiojo ir 
lonūs “Darbininko” skai- jo kilnaširdės motinėlės 
tytojai, brangieji lietuviai- i kunigaikštienės Birūtės 
tėvynainiai ir šauniosios kalba!
Amerikos lietuvaitės! j Galutinai, mes visi žino- 

Šiandieną savo jaunoje me, suprantame ir jaučia- 
širdelėje ir sieloje jaučiu me, kad sykiu su giliai įsi- 
neapsakomo džiaugsmo ir šaknijusią lietuvių kalba 
didžios man tiesiog neuž- mūsų čiagimių širdyse ir 
tarnautos, garbės, kad čio- sielose, mūsų jaunose gys- 
nai, mūsų redaktoriui ma
loniai sutikus užleisti vie- 
I tos kampelį šiame pa- me tikrus lietuviškus vei- 
traukliai redaguojamame dus, užlaikome tą patį bū- 
laikraštyje, galiu viešai dą, įpročius ir papročius, 
prabilti keletą žodelių į jus Paimkime tą viską gra- 
visus ir kaip tik ta reikš- žiu, visus pamokinančiu, 
minga proga, kuri, kaip pavyzdžiu. Argi motina- 
jūs visi žinote, yra paskir- lietuvė gali tikrai mylėti 
ta brangios tėvynės Lietu- savo Amerikoj gimusius 
vos Nepriklausomybės 26 berniuką, mergaitę, arba 
metelius paminėti, taipgi amerikonus, jeigu jie ne- 
ir 4 m. jos sunkios ir ap- mylėtų, ar neapkęstų mo- 
verktinos okupacijos ap- finos tikrojo - prigimtojo 
vaikščioti.

Nors ir esu mažytė mer
gaitė, vos 10—12 m., bet 
turiu didelę širdelę, kurio
je štai žydi, bujoja ir liep
snoja karšta meilė prie 
mūsų visų brangių tėvelių 
gimtosios šalelės — Lietu
vos! Taigi ta meile, nors ir 
trumpais žodeliais, steng
siuos su jumis visais ir pa
sidalinti.

Kiekvienas iš mūsų turi
me savo tėvelį, ir mamytę, 
kuriuos nuo mažens įpra
tome gerbti, mylėti ir būti 
paklusniais. O ištikimai 
mylėdami tėvelius, mes 
privalome ir tikrenybėje 
mylime, gerbiame tą jų 
širdžiai brangų kraštą — 
Lietuvą. Nors esu gimus ir 
augus šiame laisvės ir liuo- 
sybės krašte, Amerikoje, 
panašiai kaip ir visa lietu
viška jaunoji gentkartė, 
tačiau mes amerikiečiai- 
lietuviai gerbiame ir myli
me savo protėvių garsin- 
gąjjsenovčie kraštą ku-|“‘““uv d kilnių ir
riam mno naamn aan nancr c’

lose teka tikras lietuviškas 
kraujas. Mes visi nėšio ja-

krašto Lietuvos ir jos kal
bos? Taigi, jei vaikai ne
gerbia, nemyli, ar net daž
nai neapkenčia tėvo - mo
tinos kalbos ir gimtinės 
šalies, Lietuvos (kaipo 
grynorių kalb.), jie yra 
tikrai neverti karštos ir 
skaisčios meilės savo 
brangiųjų tėvelių!

Ir jei man pačiai reikėtų 
čia viešai pasakyti, kas aš 
ištikrųjų esu, tai. paėmus 
dešinėn rankon Amerikos 
vėliava, o kairėn — gražią
ją Lietuvos trispalvę, drą
siai ir atvirai pasakyčiau 
visiems: “Aš esu tikra A- 
merikos Lietuvaitė!” Tai 
kaipgi nemylėti to krašto, 
kurio kalba mes su tėve
liais kalbame, kurio krau
jas čiurkšlena mūsų jau
nose gyslose ir širdyse, 
kurio dainas taip linksmai 
ir smagiai dainuojame, ku
rio dvasia kvėpuojame, 
nors ir esame gimę šiame 
garbingame Dėdės Šamo 
krašte ?!

JO EMINENCIJOS KARDINOLO 
LAIŠKAS,

skaitytinas per visas mišias sekmadienį, 
vasario 2t ir sekmadienį, vasario 27.

Visai Arkivyskupijos dvasiškijai ir ištikimiesiems 
katalikams sveikatos ir Dievo palaimos.

Metinė rinkliava šventajam mūsų Tėvui Popiežiui 
Pijui XII bus padaryta vasario 27 dieną, Pirmąjį Ga
vėnios Sekmadienį.

Atsišaukiant į jūsų duosnią širdį, Šv. Tėvo rink
liavos reikalu, netenka jums aiškinti apie sunkią Po
piežiaus naštą, ypač šiais metais. Kasdien gauname ži
nių, kurios šiurpulingu aiškumu mums praneša apie 
pasibaisėtiną padėtį krikščioniškų tautų, kurios pačios 
vos tegali šiaip taip išmisti, nekalbant jau apie Popie
žiaus šelpimą, o bet gi Vatikano lėšos niekad nebuvo 
taip išsisėmusios kaip dabar.

Tad gi pareiga Šv. Tėvą sušelpti nepalyginamai 
padidėjo tąutoms išvengusioms ekonominio sunaiki
nimo, kurį' atnešė karas kitiems nelaimingiems kraš
tams. Tuo būdu, labdaringa pagalba, kurią šv. Tėvas 
teiks visiems laukiantiems jo pašalpos, bus tik ta, ku
rią mes galėsime ir norėsime suteikti. Aš žinau, kad 
šiais metais jūs daug gausiau atsiliepsite į šį nuošir
dų mano paraginimą.

VVILLIAM CARDINAL O’CONNELL, 
Bostono Arkivyskupas.

i Vasario 16,1944.

t

Londonas, vas. 21 —Ru
sijos raudonoji armija 100 
mylių fronte pasistūmė 
pirmyn link Pskovo ir 
Dno geležinkelio jungi
nio. Toje srityje atsiėmė 
daugiau kai 100 kaimelių.

Pranešama, kad Vokieti
jos naciai išsitraukė iš 
Starja Rusaš Maskvos ži
niomis, vokiečiai buvo pri
versti išsitraukti, nes rusų 
kariuomenė tą miestą bu
vo apsupusi.

• v

• v
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Trys Nauji Linų Apdirbimo 

Fabrikai

(LKFSB) Lietuvoje esą 
baigiama įrengti trys nau
ji linų apdirbimo fabrikai. 
Jie priimsią iš ūkininkų li
nus tiesiai nuo lauko, ne
mintus ir nebrauktus. Jau 
pereitą rudenį į Lietuvą 
buvo atgabenta keletas 
arkliais traukiamų ir dvi 
motorinės linų rovimo ma
šinos. Jos ūkininkų buvu
sios plačiai nuomojamos, 
nes jaučiamas didelis dar
bo jėgų trūkumas ūkyje.

KIBIRKŠTYS
Suomijos Diplomatas Grįž

tąs Iš Švedijos
riau padarytų išsitraukda
ma iš karo su Rusija. Tai
gi Suomija yra blogoje pa
dėtyje.

riam mes esame gan daug 
kuo dėkingi ir dalinai sko
lingi.

Visupirma, toji gražioji 
skambių dainų - dainelių 
šalis, Lietuva, pagimdė, iš
augino ir maitino mūsų 
brangiuosius tėvelius. Ee- 
veik kiekvienas tenai mes 
turime savo giminių: sene
lį, bobutę (tėvuką, močiu
tę), dėdes, tetules, pusbro
lius, pusseseres. Pagaliau, 
Lietuva suteikė mums vi
siems per mūsų tėvelius tą 
brangią, prakilnią, muzi- 
kalę ir gražią lietuvių kal
bą, kurioje, vos tik pradė
dami kalbėti, ištarėme pir
muosius ir širdžiai sal
džius žodelius: mama, tėtė, 
Dievas, Jėzus, Marija... i

Toje tat net garsių mok
slininkų - kalbininkų, filo
logų, neįvertinamai bran
gioje ir šimtmečiais senoje 
kalboje, mes išmokome 
mylėti Dangaus ir žemės 
Sutvėrėją — gerąjį Dievu
lį ir visų mūsų meilingąją 

žmonių i

taurių gerybių jau yra da
vusi miims, todėl jausdami 
tikrą atsidėkojimo jaus
mą, mes visi privalome ją 
gerbti, mylėti ir reikalui 
esant, ypač jos šiandieni
niame skurde ir varge po 
nacių žiauriuoju rėžimu,— 
visomis išgalėmis padėti ir 
pagelbėti jai.

i Čia daug neįstengiu to
liau kalbėti, nes esu per- 
maža kalbėtoja ir filosofė 
tame reikale, ypač, kad ir 
be manęs, tikrai permažos, 
ale karštos Lietuvaitės, 
rasis daug garsių ir išmin
tingų tėvynainių - lietuvių, 
kurie labai plačiai ir isto
riškai nušvies Lietuvos 
Nepriklausomybės laimin
gas dieneles ir — vargo, 
skurdo, ašarų ir nelaimių 
dabartinį žiaurios pries
paudos ir visą žmoniją pa
žeminančios okupacijos 
laikotarpį.

Amerikos Lietuvaitė.

Kaip žinoma, Suomija j pagai Anglijos ir Rusijos 
(Finlandija) yra kare su sutartį, pasirašytą gegu- 
Sovietų Rusija. Dabar, ka- žės 25 d., 1942 m., Sovietų 
da rusai nustūmė Vokieti- ■ Rusija darydama kokią 
jos nacius net iki Estijos,' nors sutartį su Suomija, 
tai Suomija atsirado nepa-jturį informuoti apie tai

Kun. Pr. Juskaitis

■

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-- IR---

STACIJOS
Parašė

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

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
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vydėtinoje padėtyje.
Sovietų Rusija, kaip ra

šo komunistų spauda, pa
statė paliauboms su Suo
mija šias sąlygas:

1. Besąlyginis pasidavi
mas.

2. Suomijos valdžios per-
1 organizavimas.

3. Likvidavimas septynių 
i vokiečių divizijų, kurios 
tebesančios Suomijoj.

Jeigu Suomija išpildytų 
tas paliaubų sąlygas, tai dijo priimtuvų ir dėl pavė- ir angelų Karalienę. Toje 
tada rusai sutiktų pradėti lavimų su laikraščių pris- prakilnioje kalboje 
taikos derybas. Tačiau 
Maskva nesutiksianti išsi
žadėti tos teritorijos, ku
rią Rusija įsigijo agresi
jos būdu 1940 m.

Britanijos kryptis link ar miestų burmistrai. Jau 
Suomijos nesimpatiška, iš to nacių patvarkymo 
nes tarp Britanijos ir Šuo- matyti, kaip gausiai lietu- 
mijos vra Karo stovis, viai lanko pamaldas, kad 
Jung. Valstybių valstybės net vokiečiai čia tikisi ras- 
sekretorius Hull yra pa- ti didžiausius žmonių susi- 
reiškęs, kad Suomija ge-; būrimus.

!•,. ,.. i . £ A . ' “ • .. ...

Angliją. Tačiau kyla klau
simas, ar Rusija laikysis 
Atlanto Čarterio ir sutar
čių. Kurias ji yra pasira
šius su demokratinėmis 
valstybėmis?

I

I
j

Lietuvoje Po Pamaldų
Skaitys Įsakymus

(LKFSB) Nacių kontro
liuojama Lietuvos spauda 
praneša, kad dėl stokos ra- užtarėją, Mariją,

tatymu, įvedama nauja 
tvarka valdžios įsaky
mams ir pranešimams gar
sinti: po pamaldų juos 
įskaitys valsčių viršaičiai

mes 
pirmą sykį gyvenime pra
dėjome kalbėti poterėlius: 
“Tėve mūsų” ir “Sveika 
Marija...”; toje skambioje 
kalboje mes einame išpa
žinties, klausome Dievo 
žodžio — pamokslų ir pa
galiau toji nuo amžių gra
žioji ir turtingoji kalba y- 
ra mūsų garsiųjų protėvių 
— garbingų Lietuvos ku
nigaikščių Mindaugo, Kęs-

*7w»«h my m®tMr wouM *«t H 
Into h«r bMd that ua«4 fat. ar. 
t. b. M«t t. th. butch.r and 
—t dfr^tfy t. m*!" 
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Pasakytas Lietuvos Nepriklausomybę Minint Vasario 13, New Yorke, Webster Hali Salėj

Tarp kitų 
besikėsinant

Indo-Kiniečiai maudosi, kaip tolumoj matosi atvykęs transportinis 
orlaivis, kuris pristato karo reikmenis, perlėkdamas per dažnai pavojin
gas apylinkes.

Lietuvos Generalinio Konsulo J. Budrio Žodis,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams -------- ------ $4.00
Viena kart savaitėje metams. $2.00
Užsieny metams —........... ....—.. $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
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Jurgis Washingtonas
jau praslinko 145 metai 

nuo Washingtono mirties, 
bet jo atmintis vis auga ir 
stiprėja, nes jo vardas susi
jęs su svarbiausiu Ameri
kos gyvenimo įvykiu — ne
priklausomybės įsigijimu. 
Washingtonas ją iškovojo, 
išugdė ir pastatė tvirtą pa
matą tolesniam jos įsigalė
jimui. Jis pirmasis Jungti
nių Valstybių Prezidentas,
daugiau — jis šios šalies tėvas. Jo vardas minimas su 
didžiausia pagarba, jo nurodymai ir patarimai cituo
jami kaipo tautinės išminties pavyzdys, sektini ir tin
kami visiems laikams. Jei genijum vadinsime žmogų 
apdovanotą nepaprastais, antžmogiškais gabumais, 
kurie nustelbia ir nustebina žmoniją, tai ta prasme 
Washingtonas genijum nebuvo. Bet jei genijalumas 
yra, kaip vienas psichologas išsireiškė, unlimited ca- 
pacity for work — neišmat uojamas pajėgumas dar
buotis — tai tuo atžvilgiu Washingtonas bus tikras 
genijus. Vienas karo mokyklos profesorius šitaip api
būdino Napoleoną: kiek proto, tiek ir valios — tai Na
poleonas. VVashingtonas nebuvo tokio dinamiško tipo 
kaip Napoleonas, nes tie du vyrai buvo skirtingų rasių. 
Lotynų rasės genijai vienokios rūšies, anglo-saksų ra
sės — kitokios. Washingtonas tai tipingas anglo-sak
sų didvyris — šaltas, stiprus, patvarus lyg plienas. Jo 
gabumai ne krito į akį, bet kūrė naują tautos gyveni
mu- , . - - -1

“Washingtonas — taip sako vienas jo biografas— 
nebuvo kalbėtojas, kaip Patrick Henry, negi rašytojas, 
kaip Tarnas Jeffersonas. Bet sveiku protu ir mokėji
mu vadovauti jis viršyjo visus. Greta begalinės energi
jos, jis turėjo šaltas biznieriaus smegenis, nepalaužia
mą teisingumo pojūtį, asmeninį nesavanaudiškumą ir 
nenugalimą valią. Jis tebepasilieka savo šalies tėvu.

Militariniu atžvilgiu Washingtono vardas neįterp
tas į pasaulio genijų skaičių. Paviršutiniškam stebėto
jui jis verčiau atrodo nesėkmingu generolu: daugiau 
susilaukė pralaimėjimų, negu laimėjimų. Bet kai pri
simenam, su kuo ir kokiose sąlygose jis kovojo ir, kas 
svarbiausia, kad galų gale laimėjo, tai mūsų nuomonė 
pasikeičia. Jam teko kariauti prieš vieną galingiausių 
pasaulio valstybių, gi savo žinioje jis turėjo vos sku
botai suburtą neskaitlingiausių pasaulio valstybių, gi 
savo žinioje jis turėjo vos skubotai suburtą neskait
lingą kolonistų partizanų armiją, prastai suorgani
zuotą (nebuvo tam laiko) ir dar prasčiau apginkluotą. 
Mažomis pajėgomis atsispirti galingam priešui; daž
nuose pralaimėjimuose mokėti pasitraukti ir išgelbėti 
sumuštą kariuomenę; sugebėti pakelt nupuolusią ka
reivių dvasią; sunkiausiuose momentuose nenusiminti; 
per keletą nelaimingų metų ryžtingai ištverti ir galų 
gale iškovoti pilną nepriklausomybę — štai kur pasi
reiškia Washingtono neišmatuojamas darbingumas, 
nepaprasti stratego gabumai, šviesus, šaltas, toli ma
tąs protas ir nepalaužiama valia. Tiek kilmingų ypa
tumų ir dar kokiam laipsny! Ar čia ne genijalumo po
žymiai?

Ir pro tą visą, tarsi jaukus saulės spindulys, prasi
veržia pati kilniausia Washingtono ypatybė — tyras, 
nuoširdus demokratiškumas. Ar reikia stebėtis, kad 
ši demokratijos šalis skaito jį savo tėvu ir ištikimai iš
laiko jo palikimą? K.

zovas, Latvijai — Vyšins-' 
kis ir Estijai — Ždanovas, 
kurie vadovavo rinkimų 
komedijai. Kiekvienoj tri
jų šalių buvo išstatyta po 
vieną sąrašą. Sąrašą su
statė komunistų partija, 
kurio narius Lietuvoje ga
lima buvo suskaityti ant 
pirštų. Balsuoti buvo įsa
kyta visiems, net svetimų 
kraštų piliečiams, ką pa
liudija J. A. V. piliečių, grį
žusių į šią šalį, pasai, tu
rintieji balsavimo štam- numeris pradedamas su 
pus. Ar tai bent panašu į linkėjimais, kad visa tau- 
rinkimus? Pagaliau, tie ta būtų vieninga, kad tau- 
“išririktieji” susirinko ir pytų savo gyvybes, nesi- 
Kaune ir Rygoje ir Taline karščiuotų, vengtų išsišo- 
tą pačią dieną, tą pačią va- kimų ir toliau sakoma: — 
landą ir tai ne Seimo rū- “Karui baigiantis Lietuvos 
muose, bet teatre, kurių valstybė juk turės remtis 
salės visose trijose sosti- ne dabarties aukomis ir la- 
nėse jau buvo iš anksto 
vienodai dekoruotos.

Rusų pranešimai sako, 
kad štai raudonojoje armi
joje lietuviai narsiai ir at
kakliai kovoja prieš vokie
čius. Kodėl gi ne — lietu
viai yra narsūs kariai ir jie 
kovoja prieš dabartinį o- 

jkupantą, betgi tas toli gra- . . ,
Ižu neįrodo simpatijų bet Tarėjai), ir kaikurie savi- 
kuriam kitam okupantui. sauSos pareigonys. Laiky- 
Kas liečia tuos neva lietu- turi būti išmintinga 
viškus raudonosios armi
jos dalinius, tai reikia pa
sakyti, kad tai yra pačių

|<fl: £oam|
Leis Ali BackThe Attack

Slapto Veikimo Vadų 
Balsas

(LKFSB) Pirmasis šių 
metų “Neprikl. Lietuvos” 
(slapto Liet, laikraščio)

vonais, bet tik gyvais žmo
nėmis. Tačiau aukoms iš
vengti nevalia mūs tautos 
vardas teršti, kaip tai daro 
deGEN(e)RATAI (— są
moningas pašiepimas: su
darytas žodis “degenera
tai”
pirmųjų skiemenų vokiško 
pavadinimo: Generaliniai 

' , ir kaikurie savi

išsigimėliai — iš
argumentų, 
į Baltijos 
tvirtinama, 

kraštai eko-

*kas, kiekvienas senis, 
| moksleivis, valstietis ir 
miestelėnas. Tai buvo Pa- kraštų laisvę, 
dėkos Diena — ne už gau- kad Baltijos 
tas per paskutinius metus nominiai silpni ir tik įėję į 

, bet lietuvis visa Sovietų Sąjungą jie atsi- 
siela vėl ir vėl dėkojo Auk- gaus. Tačiau tikrovė rodo 
ščiausiajam už atgautą ką kitą. Rusų imperijos 
laisvę ir galimybes dirbti biudžetas rodė, kad plotas, 
ir kurti savo tautos ir kurį sudarė Lietuva, Rusi- 
krašto gerovei. jos iždui duodavo dešimts

Toji laisvė buvo brangus “^“1 t?blių.. d.eficito- 
turtas kiekvienam. 1___
pusantro tūkstančio Lie
tuvos sūnų už tą laisvę a- 
tidavė savo gyvybes, kad 
likusieji jų broliai, sesės ir 

Žinau iš tėvai, nevergautų sveti- 
kad daugelis miesiems, bet būtų savo 

lietuvių mano, krašto šeimininkai. Kad 
jog Amerikoje jiems ne- niekuomet Lietuvos žemė- 
bereikalinga savo tėvų “ "
kalba. Tai klaida. Aš ma
nau, kad jie bus geresni pi- skerdynės ir, kad ant visa- 
liečiai ir geresni Bažny
čios nariai, jei jie žinos tė
vų kalbą. Tuo būdu jie tu
rės tampresnį ryšį su savo 
kultūra, su savo tradici
jomis ir su savo tėvų tiky
ba. Velionis čia davė gražų 
pavyzdį net jaunatvėje nu
kentėdamas dėl savo kal
bos branginimo.

Toliau, velionis buvo lai
kraštininkas, per spaudą 
skelbė savo tautos kultūrą 
ir istoriją. Tą turite pa
sekti ir jūs. Jus turite sa
vo lietuviškus, katalikiš
kus laikraščius (čia Eksc. 
suminėjo dienraštį “Drau
gą“). Ar jūs juos skaitote? 
Ar išsirašote? Ar mylite 
savo tautą ir jos tradici
jas taip, kad norėtumėte 
sekti jos šios dienos kan
čias, gal ir ateities sopu
lius... Per šimtmečius ken
tėjimai lietuvių tautą su
vienijo ir laikė tikėjime. 
Jūs palaikysite ryšį su sa
vo tauta skaitydami savus 
laikraščius. karą priklausė Rusijai, tų kraštų gajumo ir teisės

Trečia charakteringa ve- bet pamiršta pridėti, kad likti nepriklausomais? Tie 
lionio žymė — ryšys su ti- tas priklausymas tesitęsė ’ x"“* il"’i
kėjimu. Jis buvo prakti- 120 metų ir tai prieš lietu- 
kuojantis katalikas, jis vių valią, kai tuo tarpu 
savo gyvenimą skyrė dėl anksčiau dideli rusų žemių 
savo krašto. Mes gerbia- plotai per keturis šimtus 
me ne tik mirtį dėl savųjų, metų buvo Lietuvos vals- 
bet ir gyvenimą, pašvęstą tybėje ir, pavyzdžiui, uk- somai gyventi jau tiek sy- 
siekimui, kad savąjį kraš- rainiečių istorikai tą lai- kių buvo įrodyta, kad tik 
tą paliktume geresnį atei- kotarpį skaito geriausiu nayvūs gali patikėti, kad 
ties kartoms. Tai yra kas- jų istorijoje. Rusų valdy- tas 1940-tųjų metų neva 
dieninė kankinystė, kuri mo šimtas dvidešimts me- “žmonių balsavimas“ mil- 
gali būti net vertingesnė tų buvo tamsiausi prieš- žiniškai raudonajai armi- 
už pačią mirtį. | paudos laikai. Keli sukili- jai ir tankams prižiūrint,
— Garbė Jėzui Kristui,—'mai, bei Kražių įvykiai tai turi bet kokią reikšmę, 

baigė Ekscelencija, pra-Į liūdi ja. Toji priespauda, Tikrumoje tai buvo biau- 
tardamas paskutinius žo- ypač po nepasisekusių su- riausia komedija, kurios 
džius lietuviškai, kaip pats | kilimų, ir buvo akstinu pravedimui buvo atsiųsta

• “ ............... gausiai mūsų tautiečių į kiekvieną šalį po režisie-
emigracijai į Ameriką. ' rių: Lietuvai — Dekano-

Broliai ir Sesės,
Lietuviai!

šešioliktojo Vasario die
na—kokia tai buvo džiaug
smo diena nepriklausomy- 
bės laikais Lietuvoje! Tai 6 y ’ 
nebuvo tik išoriniai, vien 
dėl akių, švenčiama diena, 
ne! Tą šventadienio atmo
sferą jautė kiekvienas vai-

būti išrašyti ir mirusio 
Lietuvos prezidento ant
kapyje. Šis didelis patrijo- 
tas mirė jūsų tarpe ir jo 
atminimas turi būti bran
ginamas, kaip ir jūsų tau
tos atminimas. 1____  —
patyrimo, 
jaunųjų

je nebepasikartotų nei 
Kražių, nei kokios kitos

dos išnyktų nuo Lietuvos 
žemės Muravjovai ir Klin- 
genbergeriai, nežiūrint ar 
jie būtų baltieji ar raudo
nieji.

Lietuvos prisikėlimas ba
dė akis visokiems imperia
listams. Jie pasauliui tvir
tino, kad Lietuva tai vo
kiečių padaras. Tačiau 
mes visi gerai žinome, kad 
ir Nepriklausomybės aktą 
pasirašius, Taryba turėjo 
nugalėti daug kliūčių, ko
voti su tais pačiais vokie
čiais, kol de f acto buvo at
gauta laisvė. Taigi, Lietu
va nėra nei vokiečių, nei 
Versalio ar kieno nors ki
to dirbtinas padaras, ’bet 
jos žmonių nepalaužiama 
valia iškovota, pirmon ei
lėn tųjų pusantro tūkstan
čių žuvusiųjų jos sūnų va
lia.

Dabartiniai imperialistai 
ir toliau stengiasi įrodyti turtų,

ir garbinga, lietuviška”. — 
Toliau seka septyni punk
tai: “Kaip tikras lietuvis— 

rusų pulkai? praskiesti“^ P^trįjotas turi elgtis oku- 
tuviais. Užėmę Lietuvą, I Paclįos met“ > *r * atraiP- 
rusai suardė Lietuvos ka-|aaJ baigia šitaip. 
riuomenę, išvežė kelis šim
tus karininkų į Sibirą ir 
juos ten marina badu, ver
čia medžius kirsti, bet ko
voti prieš vokiečius nelei
džia. Tik vos keletas iš
vežtųjų karininkų, kaip 
štai generolas Karvelis, 
pulkininkai 
tieka, ; 
propagandai 
vą. Jų vardu 
kai ir siunčiami kabeliai 
net į Londono laikraščius. 
Tuos karininkus aš ir kiti 
pažįsta kaipo lietuvius pa
triotus ir todėl netikiu, 
kad jie užgiria Sovietų už
mačias į Lietuvą. Tai yra 
didžiausias įže i d i m a s 
tiems vyrams, ir jei jie 

j šiandien būtų čia mūsų 
tarpe, laisvame krašte, tai 
jie pasakytų, kad jie nori 
tik nepriklausomos Lietu
vos ir smerkia bet kokią 
okupaciją. *

Galima jėga užimti silp
nesnes valstybes, — tam 
įrodymas yra visa Europa, 
— galima tose šalyse su
rasti ir keletą savo tautai 
ir tėvynei nusidėjėlių, par
siduodančių jėgą turin- 

■ tiems, bet negalima pa- 
kuri

VIpš Lietuvai gi susitvėrus ir 
savo žmonėms valdant, 
Lietuva, kad ir karų nua
linta, sugebėjo netik atsi
statyti, ne tik plėsti ir ge
rinti vieškelių tinklą, sta
tyti moderniškiausias mo
kyklas ir kitokius kraštui 
reikalingus pastatus, to
bulinti žemės ūkį, bet ir 
surinkti auksą ir turėti at
sargą dešimčius milijonų 
dolerių, kuriuos dabar pa
sisavino pirmieji šio karo 
okupantai ir už tuos, mūsų 
pačių pinigus, tur būt, va
ro prieš mus propagandą. 
Atsiranda žmonių, gal už 
tuos pačius pinigus, ra
šančių spaudoje ar lei
džiančių knygas, nukreip
tas prieš Baltijos kraštų 
nepriklausomybę. Kai ku
rie tų autorių tvirtina esą 
tų tautų nariais. Nei vie
nas padorus sūnus neno
rės, kad jo tėvai vergautų 
svetimiems. Tokie autoriai 
yra lygiai tiek pat savo 
tautos nariai, kiek tumo
ras yra kūno dalis. Tai yra 
bolševikiška votis ant savo 
tautos kūno.

Eksporto duomenys taip 
pat rodo klestėjimą, bū-'vergti visos tautos, 
tent, trys maži Baltijos buvo laisva — ankščiau ar 
kraštai sumaniai valdomi vėliau ji ir vėl sieks lais- 
ir be ypatingų gamtos 

eksportavo dau-

Šurkus, Mo-
yra panaudojami„ , . „ • - T 7 ' mo dienos.prieš Lietu- 

rašomi laiš-

: “Girtuo
klius, palaidūnus, kyšinin- 

I kus, kortų didelius mėgė
jus mes laikome supuvusia 
lietuvių tautos dalimi. 
Kaip s utokiais, su jais bus 
elgiamasi ateityje. Dėl vi
sokių lietuvių skundikų 
vokiečiams, mes jau esa
me pasisakę anksčiau: šie 
niekšai sulauks atsiskaity- 
— -------- Jie nematys
pasigailėjimo“. Paskui ei
na straipsnis: “Kas Mes?“, 
“Ateities Lietuva ir Darbo 
Žmonės”. Čia randame pa
reiškimą: “Ateities Lietu
va bus teisiškai sutvarky
ta valstybė; joje turės 
viešpatauti socialinė teisy
bė ir tokia politinė san
tvarka, kurioje kiekvienas 
valstybės pilietis, naudosis 
ekonominio gerbūvio, poli
tinio teisėtumo, mokslo 
bei meno vaisiais”.

Duodama 10 patarimų a- 
reštuotiems
ga:

— Atmink 
Tau privalu 
niu savo tautos didvyriu.

vės.
Mažos tautos tiki Atlan- 

ir tie, kuriesavo neva teises į Lietuvą, giau nei vieną šeštąją pa- to Čarteriu
Jie motyvuoja, kad Lietu- šaulio dalį valdąs milži- mano paaukoti jas impe- 
va prieš Pirmąjį Pasaulinį nas. Ar tai nėra įrodymas rialistams, turi prisiminti

kraštai nereikalingi lend- 
lease paskolų ir kitų glo
bojimo — lai palieka mus 
ramybėje, o jau mes patys 
ir vėl atsistatysime.

Žmonių valia nepriklau-

su šia pabai-

lietuvi, kad 
būti tik kil-

(LKFSB) Chicagoje, Šv. tautos žmonių. Anglų kal- 
Jurgio bažn., kons. P. ba pamokslą pasakė pats 
Daužvardžio iniciatyva bu- J. E. vysk. O’Brien. Svar- 
vo vasario 12 d. suorgani- blausios jo gražaus pa- 
zuctos pamaldos už a. a. mokslo mintys šios: 
prez. Ant. Smetonos sielą. — Vienas ištrėmime bai- 
Dalyvavo kitų tautų kon- gęs gyvenimą popiežius y- 
sulai, gausus būrys tikin- ra pasakęs: “Mylėjau tie- 
čiųjų ir dvasiškių. Kun. J. są, nekenčiu blogio, dėl to 
Paškauskas lietuviškame mirštu ištrėmime”. “Šim- 
pamokslė "nupasakojo've- tai tuos žodžius šiandien 
lioniens darbus dėl savo galėtų kartoti, jie galėtų

už pačią mirtį.
— Garbė Jėzui Kristui,

pasisakė, su airišku ak
centu...

žmonės daro ką tik esamo
se aplinkybėse gali. Žinios 
apie Amerikos lietuvių 
veiklą irgi juos pasiekia ir 
jie deda viltį į mus, esan
čius laisvėje, ir ragina vi
sus remti savo krašto, tai 
yra J. A. Valstybių žings
nius karą laimėti. Jie taip 
pat ragina spiestis aplink 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
vieningam vadavimo dar
bui. Ten žmonės deda vil
tis į Atlanto Čarterį, į prin
cipus dėl kurių vedamas 
šis karas ir mes visi su 
jais lygiai karštai tikime, 
kad visos praeities kan
čios ir aukos tik daugiau 
sustiprins visą tautą ir 
kad mūsų brangi Lietuva 
vėl bus laisva!—

Chamberlaino žodžius, pa
sakytus po Miuncheno: — 
“Peace in our Times”. 
Kurgi dabar toji taika ir 
prie ko privedė tie nusilei
dimai? Vienos, kad ir ma
žos, tautos paaukojimas — 
tai yra principo paaukoji
mas, ir tai neveda prie pa
saulio taikos, o prie kata
strofos.

Gaunamos žinios iš Lie
tuvos įrodo mums, kad, 
nežiūrint, kad abu oku
pantai taikė į mūsų tautos 
šviesuomenę, prašalino ją 
iš savo krašto, kankina 
koncentracijos stovyklose, 
jie nepajėgia išrauti tau
tinio susipratimo ir lais
vės troškimo. Lietuvoje

I

“žmonių balsavimas“ mil- FRONT PAGE 
URS
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HGeriau Vėliau, Negu Niekad
“Darbininko” Kalendoriai Visų 

Mylim ir Įvertinami
Nors šiais metais dėlei susidėjusių aplinkybių 

“Darbininko” sieniniai kalendoriai išėjo suvėluotai, bet 
lietuvių priežodis sako: “Geriau vėliau, negu niekad”. 
Taigi ir tie asmens, kurie tik gavo Kalendorius, jie la
bai patenkinti ir nuoširdžiai apie juos atsiliepė ir atsi
liepia prisiųsdami net ir stambesnes kalendoriaus fon
dan aukas.

Pirmutinis kun. Pr. Strakauskas šaukė telefonu, 
klausdamas ar jau turime kalendorių, nes jo parapijie
čiai labai reikalaują jų. Kaip tik juos užbaigėme, tai 
net per porą sykių kun. Strakauskui kalendorių siun
tėme.

Gauname daug padėkos laiškų, kurių dėlei stokos 
vietos negalime visų išvardinti. Štai keletas:

URŠULĖ LIUTKEVIČIENĖ iš Waterbury, Conn. 
rašo: "Širdingiausiai dėkui už prisiųstą kalendorių,; 
kurio jau senai laukiau. Iš tikrųjų, tikrai gražus ir pa-į 
trauklus kalendorius, kurio puslapius puošia gražūs 
paveikslai. Labiausiai man patinka, kad jame yra nu
rodyta pasninkai ir visos katalikiškos šventės. Siun
čiu kalendoriaus fondui $1.00.”

JONAS MIŠEIKIS, New Haven, Conn. — Nuošir
džiai dėkui už kalendorių. Tokį kalendorių reikėtų 
kiekvienam įsigyti, nes jame randasi visos informaci-i 
jos. Siunčiu $1.00 kalendoriaus fondan ir patariu kiek/ 
vienam jį įsigyti.”

Štai kalendoriaus fondo rėmėjai, kurie nuoširdžiai 
jį parėmė savo aukomis:
Rev. Strakauskas, Lowell, Mass.........
S. Paplauskas ir Mary, Metford, Mass. 
J. Šarkis, Montello................
B. Jakutis, Cambridge.........
B. P. Šilkauskas, Waterbury 
N. N............................
N. N.,...........................
E. Balasienė, Kearny
A. Labuckis, Westfield
Paulina Zajauskienė, Quincy.......
B. Waichekauskas..........................
Ona Kybartienė. South Boston 
Chuteikienė, Randolph..................
J. Kutauskas, Scranton, Pa..........
Arman Albinas, Hartford, Conn. . 
H. Balchunas, So. Boston .■........
J. Neverauskas, Minersville .......
J. Ji vis, Cleveland......................... .
Mrs. W. Skammer, Wilkes-Barre . 
Rev. G. Matėjunas, West Springfield, Mass. 
Mary Judis, E. Chicago, III. ... 
Javiesis, Newton Upper Falls 
Zaltauskas, Whateley, Mass. 
A. Bemat, Dorchester .........
A. Arusevičius. No. Chelmsford 
V. K. Stakutis ........................
V. Andrunas, Dorch..... .............
Mrs. Antanelienė, So. Boston ... 
Savickienė už 4 egz...................
Augustas Romikaitis, S. B........
Ona Rapolienė, S. Boston ......
V. Balukonis, So. Boston.........
Adv. F. J. Bagočius, So. Boston
E. Lomer, No. Easton, Mass. ...
Ig. Kymantas, So. Boston 
Liepas, Cambridge ..........
Jacewicz, Boston ............
F. Jankauskas. Cambridge 
Jackevičius, Dorchester ...
Sinkevičius

Karo banga pasiekė taiką-mylinčią Cassino, Italijoj, apylinkę. Tai ly
gus kelias Romos link. Užsispyrę naciai, smarkiai priešinasi mūsų ka
riuomenei, bet artilerijos ugnis juos iškelia iš apsikasimo urvų.

Sudėtos Amerikos Lietuviu Konferencijoje 
Pittsburgh, Pa.

<

i
H. Rabinavičius ...........

j J. B. Šalinas —.................
' Sankevičius ......................
Šimkūnas ..........................
Birštonas ..........................
Karsikauskas 
Janulevičius ..................
J. Virbickas ......................
Aleliūnas ..........................
Civinskas ..........................

: Lapeika ..............................
‘ P-nia Čepulienė
V. Galinaitienė
Unguraitis ......................
T. Barčus .....................
K. Dominikaitienė
J. Galinaitis
P. Jaras .............................
P. Jaras už Kanadiečius
P. Miller ..........................
Mrs. Pikūnas ...................
Bacevičius ........

, K. Deveikis
Iz. Rovaitė ......................

i Iz. Maciejūnaitė ..............
J šerkšnis ..........................
A. Jasukevičius ..............

Į S. Janušas ..........................
J. Samsonas —...................

i V. Paukštis -....................
Į K. A. Tarnskis ..................
M. Okonis ..........................
P. Žičkus ..........................
Pr. Andrulionis .................
St. Zaneitis ..................
St. Naudsius .....................

Keblaitienė ...................
Matuliauskienė ..........
Lazauskienė ..................

P-nia Bučienė ..................
Liepa .......-.......................
Balčikonis ..........................
A. Juškienė ......................
Aleliunienė ......................
Maseliauskienė ..................
Tuinyla .......................... .

•J. Lesčiauskaitė ----
! Simonaitis ....................—
I
I
II

(Tęsinys)

..... 1.00
.....5.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
..'...12.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
..... 5.00 
..... 5.00

5.00
.....  1.00 
...... 1.00

1.00
..... 1.00 
..... 1.00

1.00
.... 1.00

..... 1.00
1.00

..... 1.00
1.00
1.00

......1.00

..... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
......1.00 
...... 1.00

1.00
.....  3.00
...... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
...... 1.00 
....... 1.00 
......  1.00 
...... 5.00 
...... 1.00 
......  2.00

1.00
...... 1.00

1.00
...... 2.00
S6.150.00

A. Bacus ...............
K. Pakštas ..............
Viluonis ...................
P. Levinskas...........
F. Bikinienė .........
K. Magilienė ..........
A. Kneižys ...........
S. Bakanas .........
Dr. P. Zalatoris ....
M. Žitkus ...............
A. Kanauskas
P. Gribas ......
S. Stanevich 
V? Gestaraitis 
J. Puodžiūnas 
Miceika ......’..........

i P. Karasauskas 
i Mrs. Martinaitis
I

I Subatienė •
Jakubčionienė
Kun. Širvaitis
Bijanskas
P. Kubilius
V. Vilčinskienė 
Sničkienė
B. Grybienė ........

j Mrs. Pūkelis .........
i Mrs. Adomaitienė ...
Ona Apanavičius
J. Kiekis
V. M. Stulpinas 
Mrs. Mockienė 
Glaveckas ...........
J. Balevičius .........
Katėnas ...  .........
Pr. Čižauskas
Al. Vinikas

1.00 J. Bardauskas
1.00 . Mrs. Bajoriene .
1.00 V. Bijanskienė ......
1.00 Makaras .............
1-00 Mrs. Vinikienė ......
1-00 B. Jakutis .............
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
(Galas)

Stremekis, Dorchester....................
tašė Žukauskienė, S. B...................
Ed. Sasnauskas, Dorch....................
Mrs. Strasdauskas, So. Boston ......

'Eva Kuderauskienė, So. Boston .... 
•H. G. Plechavičius, Cambridge ......
B. Kališienė, Dorch., Mass...............

(Mr. J. Sutkus, W. Roxbury, Mass. ... 
i G. Martinkienė, S. Boston .............
i P. Gaigalas, Camb...........................
'Mrs. Aukštikalnis, Gardner .........
! Agota Jucienė, S. B........................
! K. Andrijauskas, Roxbury, Mass. ...
Mrs. Ed. A. Waliackas, Lynn, Mass. 
V. Jasevičienė, Arlington................

' K. Čiurlionienė, S. B.........................
Magd. Pašakarnienė, S. B...............

i Ad. Musick, Haverhill....................
Mrs. S. Miltenis, Brooklyn............

/ Jonas Galinis, So. Boston ............
J L. Masidlausky, Brockton ............
J A. J. Namaksy, S. B.........................
, M. Bandelevičienė, S. B...................
/ Petronėlė Svilienė...........................
i V. Kazakevičius...............................
i M. Cizauskienė, Bradford, Pa..........
( A. Blažionis, Lowell, Mass..............

U. Liutkevičienė, Waterbury, Conn. 
Juoz. Zeidat, Brooklyn....................

100! A. Chernaitis, Paterson, N. J...........
1.001 Arlauskas, Webster,N. Y...........
1.00 A- Lastauskas, Pittsburgh, Pa. .....
jOO'Nrs. D. Stepanaw, Nashua............
į OO Ad. Rakauskas, Dorch. Mass..........
2 00 J- Mišeikis, New Haven ...............

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1 -00 AŠ PAS SAVO
100 MOTINĖLĘ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

... .50,
.. .50'
.. .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50

.50
. .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50
... .50
.....50
... .50
... .50
... .50i
... .50
.....50
. .50

I

Aš pas savo motinėlę. 
Aš pas savo širdužėlę 
Už stalo sėdėjau. 
Pro langą žiūrėjau.

9.751
2.25 ■
2.00:
2.001 
2.00: 
1.75'
1.50
1.50;
1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

I

i

Armijoj kareiviai turi galvos skaudėjimą su jų bal
tinių skalbimu. Jie ir patys skalbia ir kur gali atiduo
da skalbti kaimynkoms. Čia matome vaizdą tūlo ka
rio atėjusio atsiimti baltinių. Atrodo, kad dvigubas 
malonumas perbėgo jiem-dviem per šypsenos pasaulį.

P. Juškevičius, Kerney, N. J.............
R. Dūdos, Amsterdam......................
Ad. Kacevičius, Worcester...............
N. N., Gardner, Mass........................
K. Zokar, Phila...................................
D. Neverdausky, Worcester..............
Tėvas Alfonsas, Brighton ...............
K. Balčiūnas, Hartford, Conn...........
D. Genevičienė, So. Boston..............
S. Buinauskaitė, Montello ..............
J. Venckevičius, Scranton, Pa.........
A. Bagdonas. Lawrence....................
Anna Brown, So. Boston ................
Mrs. Gumbeckis, S. B......................
Norbutas, So. Boston.......................
Adam Usalis, Chester, Pa.................
N. N...................................................
Mrs. C. Mikalausky, Simsbury, Ct. 
A. Kikutis, Manchester, N. H..........
J. Vizynis, Manchester ....................
V. Kalisinskas, Shenandoah............
Agnės Wilson, Lynn.........................
A. Kučinskas, Cleveland.................
Arlauskas (Busmen mar.) ............
Karoblis, P.........................................
J. Stankevičius, Dorch.............. .......
Helen Woichek, S. B.........................
A. Paulauskas, S. B.........................
Mockevičius, Haverhill, Mass. .......

įJulia Bucewicz, Cambridge
C. Gatės, S. Boston..........................
Mrs. Steponaitis, Waterbury, Conn. 
P. Danyla, Brockton .......................
F. Nanish, New Haven ...................
N. N...................................................
Elzbieta Mikalauskas, Chester, Pa. 
J. Gillis, Cambridge..................

(Bus daugiau)

■r

z

I

Ir atjojo bernužėlis. 
Baltas, gražus dobilėlis 
Per žalią girelę.
Pas mane mergelę.

Barsiu tave, mergužėle. 
Balta, graži lelijėle, 
Tai aš tave barsiu. 
Gailiai pravirkdysiu.

Už ką barsi, bernužėli, 
Už ką barsi, dobilėli, 
Už ką mane barsi, 
Gailiai pravirkdysi?

Ar tu radai karčiamėlėj, 
Ar tu radai jaunimėly, 
Karčiamėlėj geriant. 
Jaunimėly šokant?

I

B.
IT.

E. 
i

Tik tu radai pas močiutę. 
Tik tu radai pas širdelę 
Po sodą vaikščiojant, 
Uogeles rankiojant.

K. Gugis ................
St. Michelsonas ......
Smulkiomis Aukomis

Viso

Boston Edison Company 
sako

...kada padedi į šalį elek- 
trikinę prosą, būk tik
ras. kad ji būtų visa at
vėsusi. Taipgi ištrauk iš 
karštos prosos cord’ą— 
nepalik joje.

Boston Edison Company

Tik tu radai pas močiutę. 
Tik tu radai pas širdelę 
Staklelėse sėdint, 
Plonas drobes audžiant.

IRONINGA S

00 AMI AW><?T

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 

602 VVashington BlvO.
BALTIMOP.E 30. Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

Šis pilkas erelis labai pamylėjo pasivažinėjimus su 
Dėdės Šamo kariais, kurie stovyklauja Aleutų salose. 
Maistas jam buvo tikroji pagunda pasilikti pasivaži
nėjimo kariškame automobilyje. Nieko sau draugas.



Antradienis, Vasario 22, 1944

Jo Eminencijos Kard. Laiškas
skaitytinas per visas Misiąs, sekmadieni, *®Mrio 20.

Mylimieji Kristuje:—
Ir vėl, Gavėniai artėjant, Šventoji Motina Bažny

čia, ištikimoji saugotoja savo vaikelių gerovės, ragina 
mus drauge su ja apvaikščioti sopulingus Kryžiaus 
Kelius. Ji kviečia mus apmąstyti Dieviškojo Išganyto
jo kančią ir mirtį ir prašo, kad praleistume tą 40 dienų 
laikotarpį maldoje ir pasninke, kad tuo būdu apsivaly
tume nuo nuodėmių, kurios buvo priežastimi tos bai
sios tragedijos Golgotoje. Niekad mūsų atmintyje ne
buvo tiek reikalinga šaukti žmones prie maldos ir at
gailos, kiek dabar; šventos Gavėnios pamaldos niekad 
nebuvo daugiau pageidaujamos kaip šiandien.

Gyvename kritingus laikus. Ne tik ekonominė 
mūsų šalies būklė atsirado pavojuje dėl šio baisingo 
karo, bet ir dvasiniam mūsų gyvenimui iš visų pusių 
gręsia ardančios jėgos, siekiančios sugriauti ne tik 
krikščionybę, bet ir šiaip jau bet kokią religiją ir do
rovę. Neteisingi mokslai, kuriuos blogos valios žmo
nės sugeba padaryti patraukliais, giliai įleido šaknis ir 
vyrauja šiame pasauly. Jie žada laisvę ir laimę, bet 
tikrasai jų tikslas yra pavergimas sielos ir kūno, pa
vienių žmonių ir tautų. Gana dažnai jie su tuo nė ne
sislepia, nuolatos pašiepdami mūsų klusnumą doros 
įstatymams, kurie yra tikrieji laisvės sargai. Jie klas
tingai ir sumaniai siūlo pasileidimą ir laisvamanybę 
vieton tvarkos ir padorumo. Tuomet žiauri priespau
da pakeičia saldų Kristaus jungą; neapykanta išstu
mia meilę; apie religiją ir Dievą nėra nė kalbos, ne
bent pašiepiant ir pasityčiojant.

Šiuo kritingu momentu, kada gręsia pavojus vis
kam, kas mums brangu ir šventa, mes susiduriame ne 
tik su atsitiktinais tikėjimo ir dorovės užpuldinėji
mais, bet su ryžtingomis ir rūpestingai suplanuotomis 
pastangomis tų žmonių, kurie nori sugriauti pasitikė
jimą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mokslu. Šian
dien jų kova gali būti atkreipta prieš šeimos nepalie- 
čiamybę; rytoj jau gali kilti atkaklių ir nepamatuotų 
puolimų prieš Bažnyčios autoritetą. Tai plunksna jų 
ginklas; tai vieša estrada, scena ir kino. Atrodo, kad 
net laikraščiai ir žurnalai duodasi jų tikslams naudo
jami.

Vaisiai to sukilimo prieš Dievą ir viską kas yra 
dieviška, matomi visur. Neišvengia to užnuodymo nė 
šeimos, nė draugijos. Ir mūsų jaunuomenė, dažnai dėl 
tėvų apsileidimo, daro sparčios pažangos nedorybės 
moksle; ir dabar jaunamečių ištvirkimas pasiekė aukš
čiausio laipsnio mūsų tautos istorijoj. Tas apverkti
nas doros susmukimas tai ne vien žmogaus darbas. 
“Nes mūsų kova — sako šv. Povilas — yra ne prieš 
kūną ir kraują, bet prieš kunigaikščius ir valdžias, 
prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš piktumo 
dvasias padangėse.” (Epf. 6, 12). Mes žinom, kokios 
dvasios stoja prieš mus ir kokie ginklai vartotini joms 
nugalėti. Pasaulio dvasia yra puikybė, jai vaistas nu
sižeminimas; kūno geiduliams sutramdyti vartokime 
nusimarinimą ir susivaldymą; velnias siūlo mums 
maišto ir sukilimo dvasią; tą blogį nugalėkime malda, 
pasniku ir klusnumu. “Todėl — moko mus Apaštalas— 
imkime Dievo šarvus, kad galėtumėte priešintis pikto
je dienoje ir visame tobulai stovėti”. (Epf. 6, 13).

Tik dvasiniais ginklai s, kuriuos taip apščiai gali
me Gavėnios metu įsigyti, mes pajėgsime nugalėti tas 
tamsybių galybes, kurios siekia nustumti mūsų šei
mas, mūsų tautą ir pagaliau visą žmoniją į moralinę 
suirutę ir į amžiną pražūtį. Dabar atėjo pasipriešini
mo laikas. “'Štai dabar malonės metas, štai dabar išga
nyme diena”. (Kor. 2; 6, 2).

Kilnūs šventieji, vyrai ir moterys, išpažintojai ir 
kankiniai, turi būti mums tobulybės ir šventumo pa
vyzdžiu. Tik per maldą, nusimarinimą ir susivaldymą 
tie tikrieji Kristaus sekėjai nugalėjo visas sunkeny-

PIRMOJI KAZIMIERIEČIŲ GELE AMŽINYBĖJE

Vasario penkioliktą die-ijos drauges Seseris, jos New York.
ną 1944 m. sukako dvide-' tėvelius ir gimines, visą | šį veikalą parašiau ang- 
šimtš penki metai kai Die- eilę jos mokinių bei pažįs- ių kalba, nes taikiau jau- 
vas iš Šv. Kazimiero Sese- tarnų. ' nimui. Manau jaunesnioji
rų pirmąją, Seserį M. Ele-į Nors neesu vienas iš jos karta ras šioje knygoje 
ną, pašaukė pas save į am- mokinių, bet jos patari- —■ *--- — 
žinybę. Jos mirtis buvo lyg mus ir nurodymus labai į- 
pirmos gėlės skynimas ir .vertinu. Kad ne jinai, gal, 
padėjimas ant altoriaus nebūčiau tuo kuom esu — 
arti prie tabernakulo. Jau-J kunigu. Taigi dėkingumo 
nutė, vos sulaukusi 23 me- jausmo vedamas surinkau 
tų, nukeliavo pas savo At- kiek medžiagos apie Sese- 
pirkėją atsiimti amžiną rį M. Eleną knygai, kurią

SHE CAN COOK, TOO

Movi e actress Leslie Brookt playt other role* than her screen parts in 
Columbia picture*. She is a Nurse's Aide, about to rec*ive her stripe for 
150 hoursof hospital service, and she also savęs used household fat, as 
*11 patriotic women do. While doing hospital duty she learns how many 
of the medicines and disinfectants regulre fllycerins, vvhich is salvaged 
from used household fats. She realnes, from personai experience. that 
pvhen women throw away their kitchen fats, they are wasting a precious 
ingredient of tannic acid jelly, insulin, sulfa ointment, and many other 
medical suppiies needed on both the war and the home front.

Šis išbandymo povandeninis laivas, kuris buvo paleistas po vandeniu 
1898 metais, Colorado ežere atrautas nuskendęs ir dabar iškeltas arti 
prie Centrai City. Iš to sekn, l:?.d pcvandeninių laivų darbai buvo jau nuo 
seniau tyriami ir leidžiami išbandymui.

I

Kun. J. Mačiulionis, MIC. užmokestį — Kristaus Su- užvardinau: “I Will Pray 
žiedotinės vainiką. Mirties For You;” ją sutiko išleisti 
liūdna žinia giliai palietė Joseph F. Wagner, Ine

Rašo:
*1

5
jau buvau tenai buvusi nebuvo. Dėlto motina ver- 
metai atgal, sesers Elenos1 
tenai nuvesta.”

Kun. Dr. Juozapas Kon- 
Į cius, Šv. Kryžiaus par. kle
bonas, Mt. Carmel, Pa., ra
šo: “Onutė buvusi labai 
linksma, maloni ir visada 
ramutė. Nuo pat kūdikys
tės troško būti Sesutė. Bū
dama mažytė visad gelbė
davo su darbais savo ma
mytei; bet kai užsidėdavo 
ant galvos balta skara, bei 
veliona, kad atrodyti kai 
Seselė, vyresnioji sesuo A- 
lexandra nuplėšdavusi jai 
tuos skarmalus, sakyda
ma: “Dirbk darbą, o nebež- 
džionauk”, Onutė biskį už- 
pykdavusi, bet visad buvu
si rami ir maloni. Ji turėjo 
lėlę papuoštą kai sesuo; 

i savo kambarėly turėjo pa
puoštą altorių Panelės 

• švenčiausios, o toji lėlė 
' “Sesuo” buvo padedama 
' prieš tą altorėlį, kad “ji” i 

jos vieton garbintų visad 
Mariją. “Mano geriausioji 
Seselė,” taip Onutė vadin
davo Dievo Motiną — Ma
riją.

“Sesuo Elena (Onutė) j 
turėjo gražius geltonus 
plaukus; kai ji priėmė abi-' 
tą, savo plaukus sudėjo į 
mažą padarytą karstą ir 
jį su plaukais per Sesutes 
iš Motiniško namo per
siuntė į Mt, Carmel savo 
mamytei. Jos motina vi-l 
siems tą karstą su plau
kais rodydavo. 1913 me
tais kas tai tuos plaukus iš 
karsto išvogė. Kai Ponia 
Barysienė norėjo kam tai 
parodyti, plaukų ten jau

kusi net per kebas die
nas.”

Motina Maria po Sesers 
Elenos mirties apie ją 
šiaip rašo: “Iš priežasties 
savo nusižeminimo nekar
tą ant jos sielos debesėlis 
nusiminimo užpuolė, kada 
jai buvo skirta aukštesnis 
ar žymesnis darbas, bet 
maldoje, Viešpaties susti
printa, išsiskirstė debesys 
ir paprasta linksmybė vėl 
pasirodė ant jos veido.

“Ypatingai. pažymėta 
buvo jos didis maldingu
mas prie Motinos Dievo, 

i kuri jos gražų gyvenimą 
'vedė ir taisė.”

Expertas, rekomenduo- 
; damas šį veikalą publika
cijai, apie jį išsireiškia 
šiaip: “The account of the 
first Casimirite in eternity 
is as a whole interesting 

j and worthy of publica- 
tion... the work shows de- 
finite promise of being the 
kind that can be made 
edifying.”

į

RAUMENŲ
NUOVARGIS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos*
• Patiekia švelnaus vaisto be 

d toko ar drabužiu sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažą.

RED CROSS FLASTER

gražių bei sektinų idealų.
Paduodu keletą ištrau

kų iš minėtos knygos:
Emilija Makūnaitė, kuri 

buvo Sesers Elenos moki
nė ir Lietuvos Operos 
žvaigždė, apie savo moky
toją rašo šiaip: “Atsimenu, 
dar jaunutė buvau, kada 
pirmą įspūdį man teikė se
sers Elenos veido gražu
mas ir ramumas, ypač 
maldoje. Nekartą slapta t 
žiūrėjau į ją, kuomet ji Į 
meldėsi, galvą truputį pa-Į 
kreipus į vieną pusę. Jos 

. veidas ramus, siela, lyg

viską, kas aplink dedasi.
“Sesers Elenos mirtis 

buvo pirmas liūdnas įvy
kis mano jaunystės dieno
se; pirmas persiskyrimas 
su mylimu žmogum. Taip 
staiga Dievas atėmė ją iš 
mūsų tarpo, kad sunku bu-

Ivv oupiaoiA, via? cuiv
mės, ant visados, jos nete
kome... buvo taip mums 
reikalinga.

Sesuo Elena ragino mus 
semti mokslą iš literatū
ros. Dažnai eidavom į vie
šą knygyną ir ji paskirda
vo mums knygas, tinka
mas mūsų amžiui. Buvo 
mums, vaikams, didelė 
šventė, kada po pamokų 
sesuo Elena paskaitydavo 
arba papasakodavo kokią

JOHNSON’Sbes ir pagundas, suvaldę save ir sutramdę apgaulingą 
pasaulio dvasią, įsigijo garbę būsimame gyvenime. 
Jeigu šventųjų pavyzdį sekdami, mes švęsim Gavėnią 
atgailos dvasioje, kantriai kęsdami nemalonumus ir 
skausmus ir nuolankiai priimdami gyvenimo priešgi- 
nybes, tai mes būsime Kristaus kančios dalyviai ir pa- 
veldėsime Jo stiprybę, Jo dorybes ir visus Jo gyveni
mo nuopelnus.

Kada Velykų ryte suskambės džiaugsminga Ale- P^ilus erdvėse^ užmiršus 
liuja, skelbianti garbingą Kristaus atsikėlimą, tai mes, 
kurie nors kiek kentėjome su Juo Gavėnioje, būsime 
Jo garbės dalyviai Velykose. Tad gi iš Gavėnios dvasi
nio lobyno išsineškime šitą nepamirštiną pamoką: Jė
zus įžengė į savo garbę per Getsemane ir Kalvariją; 
tad kiekvienas žmogus, norįs .būti Jo garbės dalyviu, 
turi eiti tuo pačiu keliu. “Kas nori Mane sekti, tas te
gu pats savęs išsižada, tegu ima Mano kryžių ir tese- vo suprasti, jog čia, ant že- 
ka Mane”. (Mork. 8, 34).

Aš noriu padaryti ypatingai rimtą atsišaukimą į 
tėvus ir motinas. Aš prašau jų atsiminti, kad jų atsa
komybė, kaipo šeimynų galvų, užlaikyti savo namus 
taikos ir tobulybės šventovėmis. Jie negali kitaip elg
tis, jei nenori išstatyti pavojun ne tik savo ir vaikų 
sielas, bet ir visos tautos gerovę. Prašau jų padaryti 
savo namus pamaldumo vietomis, ypač palaikant gra
žų paprotį kasdien kalbėti Švenč. Panelės Marijos Ro
žančių. Tai šeimos palaikančios tą pagirtiną paprotį 
padarė krikščionių tautas stiprias ir didingas. Tik at
naujindami pamaldumą mūsų šeimose mes galime su
silaukti pastovios taikos, kurios, mes tiek Dievulio istoriją. Vieną tokį paskai- 
maldaujame. Pamylimas pamaldumo mūsų namuose tymą ir dabar atsimenu. Į- 
turi ypačiai bujoti mūsų širdyse, kai prisimenam pasi- vykis Napoleono gyveni- 
šventimą tų mūsų brolių ir sūnų, kurie taip narsiai me, iš kurio jį padarė pa- 
kovoja už mūsų šeimų saugumą. j vyzdį tikėjimo galybės:

Pavedu jūsų maldoms Gavėnios metu mūsų šven- kada ^Napoleonas po visų 
tą Tėvą Popiežių. Jo priešai tai Dievo priešai; gi tie vi
si, kurie Dievą myli, uoliai meldžiasi už Popiežių. Pra
šau Dievo palaimos mūsų Arkivyskupijai, jos pasi-i 
šventėliams kunigams ir pamaldiems žmonėms; kad 
visi būtų vieningi sutikime, kaip Viešpats iki šiol mus: 
laimino. Galop prašau Dievulio palaiminti visus na
mus ir jų gyventojus ir tuos, kurie yra svetur išvykę.

Tebūna maldos žodžiai nuolatos jūsų lūpose ir šir
dyse, kad Dievas savo neišmatuojamoj gailiaširdystėj 
apgintų mūsų mylimą Bažnyčią, mūsų tautą ir mūsų 
namus nuo neprietelių užsipuolimo. Prašykime taip 
pat galingo Švenč. Panelės Dievo Motinos užtarimo, 
jog kuomet ateis taika — duok Dieve, ko greičiausiai! 
— kad ji rastų mus sustiprėjusius sunkenybėse ir pa
siryžusius žygiuoti į ateitį su stipresniu tikėjimu ir 
tyresne meile link visko, kas yra geriausio žmogaus 
gyvenime.

Ir Dievo Tėvo, Sūnaus ir šventosios Dvasios 
laima tenužengia ant mūs ir pasilieka visados.

WILLIAM CARDINAL O'CONNELL,
Bostono Arkivyskupas.

Vasario 15, 1944.

Užsiprenumeruokite įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"11

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams........
Pusei metų ....................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina............................ !....
Pusei metų .....................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
36AW.Broadway, So. Boston 27, Mass.

.. 84.00 
.. 2.00

52.00
1.00

jo garbingų žygių, paklau
stas koks įvykis jo gyveni- 

t i me buvo linksmiausias,: 
atsakė: diena, kuomet pir-' 
mą kartą prisiartinau prie i 
Šv. Komunijos.

“Antrą jos paskaitymą 
atsiminiau būdama Ro
moj. Sesuo Elena skaity-l 
davo mums dalis tos įdo-j 
mios istorijos “Fabiola” a-1 
pie pirmųjų krikščionių i 
gyvenimą katakombose. 
Jos malonus balsas ir į- 
kvėptas paskaitymas mus 
lyg nunešdavo į tuos tam
sius, drėgnus požemius, 
kuriuose slapta garbino 
Kristų mūsų Bažnyčios 
šventieji ir pirmieji Kris
taus sekėjai. Kuomet mo
kinausi Romoje, ir tikrai 
teko tas vietas aplankyti 
ir apvaikščioti, atrodė, kad

pa- Tūlas T. I. Cooper iš San Francisco. aiškina, kad šis 
bomberis buvęs penkioliką kartų bombardavimo misi- 
dalyvavimo buvo skaudžiai apardytas ir dabar štai to 
joj ir nukovęs tris japonų Zero. Po tiek kartų kovose 
bomberio tik dalys geležies laužo kieme.



Sidabrinis Jubiliejus

LOS ANGELES, CAL.

4

a). Surasti stipendiją gabioms, 
bet neturtingoms Švento Kazi
miero Vienuolyno mokinėms.

turėjo 
tiktai 
rauti.

dieną. 1941 metais.
Jalui l’rba.

metai žmo- 
.Igas tarpas, 
reikšmingas 

asmenims.

pakrikštyti vaikai, etc.

’ Taip gi Rėmėjos rengiasi prie 
Jubiliejinės Vakarienės, vasario
— 4

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

ENEMY RADIOS 
DETECTED BY 

NEW LOCATOR

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Dvidešimt penki 
gaus gyvenime tai 
Bet šiok tarpas yra 
ne vien pavieniams
nikšmingas jis ir organizacijos 
gyvenime. Prieš dvidešimt pen
ktus metus, kada šv. Kazimie
ro Seserų Kongregacija, dar 
buvo visai jaunutė ir reikalin
ga. ypatingai medžiaginės pa
ramos. reikėjo, kad tuo reikalu 
kas nors susirūpintų. Tada min
tis kilo amžinos atmintis Teo
dorai Andriuškevičiūtei tverti 
draugiją, kuri šiuo reikalu sto
tų Seselėms į pagalbą. Ta jos tiktai dirvonams buvo apleista, 
mintis žaibo greitumu pasiekė 
kitas lietuves idealistes. kurios 
greitu laiku susispietė, susior
ganizavo ir steigė skyrius viso
se Chicagos parapijose.

Visi skyriai dirba viena sie
la — vienu tikslu:

b) . Neturtingoms, o tinkan
čioms kandidatėms į vienuoles 
suieškoti dalį ir.

c) . Visokiais būdais šelpti šv. 
Kazimiero Akademiją prie Se
serų Vienuolyno”.

Per praėjusius dvidešimt pen- 
kius metus Dievas laimino 
draugijos darbus ir dabar Rė
mėjos išreikš Dievui dėkingu
mą kovo 5 dieną: kurioje bus 
atlaikytos iškilmingos šv. mi
šios. vienuolyno koplyčioje, ir 
Rėmėjos tą dieną priims šv. Ko
muniją.

Fluorescent Tuning 
Reveals Illegal 

T ansmitters

Panoramic receiver of » type used by 
the FCC.

Ali stations—military. commercial, 
marine and radio-telegraph — ap- 
pear on the fluore.-cent >creen in 
the fonn of glov. ing peaks rising 
iront valleys of radio silence. Other 
radio location tinders enable l'CC 
inve.'tigators to determine the geo- 
graphic location of any illegal 
transmitter and apprehend the 
agents v.ho are u sing it.

Panoramic receivers. \vhich em- 
bo'iy tluorescent tuning. are an 
ingenious adaption of the cathodc 
ray oscillograph.

P. M. J tiras
Turėji me misijas. kurios pra

sidėjo nuo 1 d. sausio mėnesio 
šių metų, o užsibaigė vasario m. 
6 dieną. Nuostabu, kad toki ma
ža parapija galėjo turėti misi
jas penkias savaites.

Visi žino, kad sunkiausi yra 
ta dirva, kurioje žagrė (plū
gas) pirmą kartą pradeda savo 
darbą. Los Angeles d i re a ne

is 
bet daug čia priaugo kaktusų ir 
spigliuotų erškėčių. Misijonie
rius Tėvas Jonas Kidykas. S. J., 

per keturias savaites 
kaktusus ir erškėčius 

lankant lietuviškas šei
mas. ir vos suskubo 150 šeimų 
aplankyti, o antra tiek paliko 
neaplankytų: tiktai per vieną 
paskutinę savaitę galėjo pa
mokslus skelbti kasdien rytme
čiais ir vakarais.

Kaip ūkininkas suaręs dirvą 
ir pasėjęs sėklą nepamato vai
siaus. turi kantriai ilgokai lauk
ti kol sėkla sudigs. paaugs ir 
pribręs, taip ir misijonierius ne
gali tuojaus pamatyti savo 
darbo vaisiaus. Bet visgi tokioj 
nepalankioj dirvoj pamatėme 
daug gražaus vaisiaus. Nemažai 
žmonių priėjo išpažinties ir 
priėmė Švenč. Sakramentą: dar pamokslus iš to. kad skaitlingai turėjo paimti, 
buvo sutvarkytos moterystės ir susirinko į atsisveikinimo puo- kartą atsiųs mums tą patį Tėvą 

tą ir paaukavo geroką sumą Kidyką, arba kitą lietuvį misi-
Sunku šiandieną įvertinti Tė- jaunuoliams lietuviams, kurie į- jonierį, kad užbaigti rauti erš

kėčius ir usnis iš Los Angeles 
lietuvių dirvos, kurioje katali
kiškosios akcijos (plūgas) ža
grė iki šių laikų nepalietė.

Dėkingi mes esame ir būsime 
Tėvui Kidvkui ir tam gerašir- 
džiui žmogui, kurs Tėvui Ki
dykui apmokėjo kelionės išlai
das: melsimės visados už mūsų 

• geradarius, kurie mums dau
giau davė negu aukso kalnus ir 
orendžių plotus. Tegul Viešpats 
atmoka jums šimteriopai. Misi
jų atminčiai gerb. J. K. Milius 
padarė gražią judamųjų paveik
slų filmą.I

Prelatas Julius Maciejauskas, 
Šv. Kazimiero parap. Klebonas 

' 2511—3rd Avenue
Los Angeles 16, Calif. 

Phone PA 7645.

CHICAGO —Details of 
electronic \vcapon for dvtecting the 
v.sc of radio transmitters by enenty 
agents. have been rev<akd by de-

■ nt <ngim ers oi the ilalii- 
erafters Radio Company. The in- 
staut a spy attempt® to transtnit 
radio message®, a sliarp cone- 
s'.aoed line flashes on the surface 
oz a tluorescent glass screcn be- 
fore the eyes of operators a: ntoni- 
toring stations of the Federal 
Communications Conunission.

The new method, known as 
fluorescent tuning, enables the 
FCC monitor to observe sintulta- 
neouslv all radio transmitting ef- 
forts aeross a band of 100 zneters.

Jį 4 M f Oh i^5-.. .... . t MR. **
' NABBED! Th. man

■ in the center, vrearing j dM.
| a concealed tranunit-
| ter. was trapped by
a FCC de+eetion davices

J| >

vo Kidyko darbą. Jo pamokslai vairiuose kraštuose ruošiasi į 
ilgai paliks klausytojų atminty- misijonierius. Tėvas Kidykas 
je. ir dauguma klausytojų įvyk-1 nenorėjo priimti tos aukos, pa- 
dys jo pamokinimus savo gyve- skirdamas tuos pinigus mūsų 
nime. / , parapijos reikalams. tiktai

Galima suprasti kaip įvertino mums griežtai užprotestavus 
mano parapijiečiai Tėvo Kidyko Dievo Apvaizdai, kad ir kitą

Mes pasitikime

Star of Venus

—Pirk Defer.se Bonds ir Stamps—

APČIUOPIAMA VAKARO SMAGUI

I

> The second touch of “One Touch 
of Venus”—since that. show bit 
the Broadway scene lašt Novem- 
ber—wiH be added to “The Pause 
That Refreshes on the Air” Sun- 
day afternoon. Kenny Bake r 
(above), malė lead of the stage 
produetion, will sing the popular 
“Speak Low” and the nostalgie 
‘ Home, Sweet Bone.” The pro- 
gram, sponsored by Coca-Cola, is 
carried coast to coast via CBS 
at 4:30, EWT.

"ALE

paimkit stiklą ar du

PICKWICK
is ALE

T»ADEMA»K RfGlSTFRfD

prie to dar pypkę ir gerą knygą 
GRĄŽINKIT TUŠČIAS BONKAS

MEWED BY MAFFENKEFFER & CO Ine. Mos* MEWERS SINCE 1B70

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairio's. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — S3.50.

Rašyk —
‘Darbininkas”, 366 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu S

rardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

ir prašau prisiųsti knyga(s)

Šv. Mykolol
. T. Jonas

i Į 
Pa. — Šv. Jur-j 
-T _ Bal. 2 d.'

T. Pr. Aukštikalnis. S. J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par.. Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Jonas Kidykas, S. J.

Athol, Mass. — Šv. Pranciš
kaus par., Kovo 26 — Bal. 2 d. 
T. Antanas Mešiis, S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. An
driejaus par., Geg. 14—21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis. S. J.

Tėvu Pranciškonų Misijos scranton, pa. - i 
par., Kovo 12—19 d.

• *44 m. Kidykas, S. J.
---------- .Chicago, III. — Šv. Petro ir Po- _ Philadelphia,

vilo par.. kovo 6—12 d. Tėv. o:o Par-> Kovo 19 
Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., kovo 6—12 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago. III. — švenč. P. Mari
jos Gimimo par., kovo 12—19 
d.. Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago. III. — Visų Šventųjų 
par., kovo 13—19 d.. Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
kovo 20—26 d., Tėv. Juvena
lis Liauba.

Rochester. N. Y. — Šv. Jurgio 
par.. kovo 20—25 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

, Schenectady. N. Y. — šv. Kry
žiaus par., kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York, N. Y. — Aušros
Vartų Šv. P. Marijos par 
balandžio 3—9 d. Tėv. Just 
nas Vaškys.

»

FRA NCISCA N FA T H ERA 
310 Orchard Place 

Pittsburg 10, Pa. He. 6567

Tėvų Jėzuitų Misijos

Neįtark, N. J. — Šv. Trejybės 
par.. Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešiis. S. J.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 

i kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko- 
! ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

<• >.
v U ’

! Worcester, Mass. — Aušros
Vartų par.. Vas. 24 — Kovo 5 d.
T. Antanas Mešiis, S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto
Prasidėjimo par. Vas. 27 — Ko
vo 12 d. T. Pr. Aukštikalnis,
S. J.

; Elizabeth, N. J. — Šv. Petro
. ir Povilo par., Vas. 27 — Kovo 
j 12 d. T. Jonas Kidykas, S. J.

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo;
par.. Kovo 11 — 19 d. T. Anta-1 kuriame paprastai būna išrenkama fotografų gražuo- 
nas Mešiis, S. J.

i Providence, R. I.

Ncw Yorko mieste įvyko fotografų metinis balius.

lė. Taigi fotografai stengiasi išrinktąją nufotografuo- 
— šv. Kaži- ti, kas sudaro tikrą fotografų užpuolimą su kemero- 

miero par.. Kovo 12 —19 d. T. miš ir šviesomis ligi atkaklumo. Ir šis VStZdas "parodo 
Pr. Aukštikalnis, S. J. vieną anų fotografų akciją.

Defer.se
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VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS jos salėje, 492 E. 7th St., dėl 

Raudonojo Kryžiaus, ketvirta
dienį. Grįžusi namon sužinojo, į 
kad jos mylimas sūnus Edmun- 
dukas išsikelia į užsienį.

Vasario 18 d., mirė, metus iš- 
Stanislovas Norkūnas,

Vas. 19 d., mirė, porą mėnesių 
pasirgęs, miesto ligoninėje, Jur
gis Matulionis, 68 metų, gyv. 
89 Bolton St. Paėjo Šiaulių pa
rapijos Amerikoje pragyveno
apie 40 metų. Laidojamas iš šv. sirgęs.
Petro par. bažnyčios, vas. 23 d., 65 metų amžiaus, savo namuose, 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 119 King St., Dorchester. Paėjo 
kapuose. Paliko dukterį, sūnų ir Valkininkų parapijos. Ameriko- 
seserį.

Vas. 13 d., adv. Juozas Gailius 
su žmona buvo išvykę į Buffal- 
lo, N. Y., dalyvauti brolio sū
naus vestuvėse. Jiedu grįžo vas. 
15 d.

Ponia Gailienė parsivežė iš tos 
apylinkės — ypač Niagara Falls 
gražių įspūdžių.

Ponai Gailiai apgailestauja, 
kad, per šį išvažiavimą, jie tu
rėjo apleisti Bostoniečių tauti
nį minėjimą.

Ponia Gailienė gavo supryzą 
telefonu. Jie darbavosi parapi-

je pragyveno 54 metus. Paliko 
žmoną Ievą (Skendelytę), duk
terį Eleonorą Čaplikienę ir duk
terį Gladis Mikalionienę. Laido
jamas vas. 22 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Senos 
Kalvarijos kapuose.

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, kunigai aiškino Ga
vėnios tikslą ir jos taisykles. 
Gavėnia prasidės vas. 23 d.

DAKTARAI

Pelenėje, pelenai bus barsto
mi po šv. mišių, 4 vai. p. p., ir 
vakare, po šios dienos,.Šv. Te
resės novenos ir Tretininkų pa
maldų.

Tel. TROwbridge 633©

J Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Per Gavėnią Stacijos bus vaik
ščiojamos penktadieniais, 4 vai. 
p. p., ir 7:30 vai. vak. Už ap- 
vaikščiojimą Stacijų Bažnyčia 
teikia daugeriopus atlaidus.

(VAIRŪS SKELBIMAI

į BALLAST TUBES 
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply »f OZ4, 

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, «K8, 7F7, 
1LN5, 27, 26, 24A, 77, 

78, «C6, 35, 51, 25Z5, 25ZS
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Catl Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
■ UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

------- I
Vas. 18 d., mirė, tris metus 

išsirgusi, Ona Jankauskienė, 51 
metų, gyv. 947 River St., Hyde 
park. Paėjo Jezno parapijos. 
Amerikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko vyrą Vincentą, dvi duk
teris. sūnų ir seserį. Palaidota 
vas. 21 d., 9 vai. ryte, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios. Naujos 
Kalvarijos kapuose.
•V V ----- _ -

Vas. 20 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdykiai:

Patricija - Ona Edvardo-Pau- 
linos (Valeckaitės) Gontaržų.

Paulius - Jurgis Prano-Birutės 
(Svilaitės) Martinkų.

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir į 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems į 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: S

BORIS BEVERAGE CO.
220 E SU Tel. SOU 3141. So. Boston. Mass.

SLRKA Jaunimo 94 Kuopos 
Triumfas

THE telephone rang in the Mon- 
mouth, N. J., Motor Corps of
fice. Over the wire from the Fort 

Monmouth Hospital laboratory 
came the reąuest:

“Vili you deliver a four-pound 
package to Church Street, New 
York City?”

The Motor Corps volunteer, vis- 
ualizing the trip in terms of gaso- 
tine coupons, asked why it couldn’t 
be mailed.

“The package is fragile,” came 
the rejoinder. “It contains the 
results of an autopsy on a brain 
in a liquid preservative.”

When the drivers to whom the 
package aras entrusted were told 
of its unique contents, one said, 
straight-faced: “Well, if you hear 
of an accident where the police 
find two bodies and three brains, 
you’ll know who it was.”

So it goes in the American Red 
Cross Motor Corps, where no day 
is likę any other, so varied are its 
calls for service. Organized to 
furnish efficient transportation 
whenever or wherever needed in 
Red Cross work, the corps’ mem- 
bers in 1,154 chapters man trucks, 
station wagons, mobile canteens, 
ambulances, and passenger cars— 
including occasionally the mighty- 
mite Army jeeps—to serve local 
chapters, the armed forces, civi
liai) defense groups, and in na
tūrai .disas terš.

Less dangerous, perhaps, than 
trans-oceanic duty, būt no less 
important, is the overland convoy 
service of Motor Corps volunteers 
to our Army and Navy within the 
United Statės. Combining the 
double duty of housekeeping and 
volunteer service in short-handed 
defense areas of the 9th Navai 
District, they have moved more 
than three million dollars’ worth 
of tgoipment to ammunition da-

LANKĖSI

Pirmadienį, lankėsi Bronius 
Kontrim, apdraudos agentas ir 
constablė’is, turįs savo' ofisą. 
498 Broadvvay. Atsilankymo 
proga įstojo j Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodamas knygos 
fondan S5.00.

Lankėsi Karolius Jankunavi- 
čius, vienas iš senųjų LDS 1-os 
kp. narių. Atsilankymo proga, 
užmokėjo narystės duoklę, ka
lendoriaus fondan aukojo S1.00 
ir įstojo i Liurdo knygos rėmė
jus, aukodamas S5.00 knygos 
fondan.

Lankėsi Mrs. Juozafina Savei- 
kis. Atsilankymo proga įstojo 
į Liurdo knygos rėmėjus, paau
kodama S5.00 knygos leidimo 
fondan.

Motor Corps volunteer stands by for Ferry Command pilots just 
landed at Selfridge Field (left). Right: The Parris Island, S. C-, 
Motor Corps answers a cal) to take a Marine, given an emergeney 
furlough to the railroad station thirty miles distant.

pots and air bases. Through bad 
hills and curves, the blue-clad Red 
Cross vvomen coax l1/;, 3, and 
5-ton trucks in snake-like 100-car 
convoys.

And they’ve learned to “take it” 
—late meals, sleeping on cots, and 
occasional motor trouble. The 
typical laugh on a nevvcomer to 
the convoy service, after being 
told of a double-clutching, follows 
the inevitable re mark:

“Where’s that second clutch?
I only see one!”

Organized during SVorld War I 
to provide ambulance service in 
France, and later as a domestic 
volunteer service which grew to a 
membership of 12,000 at the close 
of the war, the corps today has 
47,234 members, trained in first 
aid and the elementą of motor 
mechanics as well as blackout 
driving, gas defense, ambulance 
service. and stretcher drill, in 
pace with the emergeney charac- 
ter of modern vrarfare.

The demand for blood donations 
to provide plasma—modern mira- 
cle of front-line treatment of 
American wounded — demands 
transportation, botb of the life- 
giving blood and of war arorker- 
donors, vrhose produetion time 
is precious, to Blood Donor Cen- 
ters. CAP and ATC pilots. land- 
ing briefly for refueling or trans- 
fer to duty at nearby airporta 
mušt have immediate transporta
tion. Chapter-produced clothing 
and supplies mušt reach ware- 
honses for domestic and overseas 
shipmenL The Motor Corps sees 
that the job is done.

Woonded and convalescent serv-

icemen look to the Motor Corps 
as a vital part of their get-well 
program. When disabled men re- 
tumed from Attu to San Fran- 
cisco, that chapter’s Motor Corps 
obtained permission from the 
Chief of Police to drive a Red 
Cross bus—and 35 young veterans 
—to the football stadium gate 
where they could see their favor
ite sport. Another group. ordered 
to strengthen temporarily unused 
chest and arm museles after 
wounds healed, were driven to 
local bovvling alleys weekly.

\Vhen disaster strikes, as in the 
Mississippi River floods lašt April. 
the corps rushes Red Cross sup
plies, emergeney nurses, doctors, 
Nurse’s Aidės, and first aiders to 
the stricken areas. More than 
that, they moved families from 
the lowlands to higher ground and 
then rashed canteen trucks and 
supplies to feed them.

The list of services is endless. 
It follovvs the pattern of human 
events—driving children stricken 
with infantile paralysis or polio- 
myelitis to bospitals for treat
ment; pienie transportation for 
convalescent soldier-patients; mo
bile library, canteen, and Blood 
Donor Unit detail; transportation 
for public health nurses, Home 
Service vorkers and a host of Red 
Cross personnel; and cooperation 
with each community in cam- 
paigns for War Bonds, food ra- 
tioning, Community Chest funds, 
nursing and volunteer reeruit- 
ment, and in the all-important 
March Red Cross War Fund cam
paign to provide funds to carry on 
the work of that humanitarian or- 
ganization.

Lietuvaitė Laimėjo'Spelling
raidėmis. Iš to laikraščio 
sužinome, kad vasario 

p. Ona M. Kudarauskaitė, ku- mėn. Vilniaus apygardoje 
ri šiais metais užbaigia South 
Boston High Schooi, ir po mo
kyklos dirba “Darbininko” Ad
ministracijoje. laimėjo Boston 
Herald “Spelling Bee” kontes- 
tą savo klasėje. Jeigu ir toliau 
išlaikys konkurenciją, ji turės 
progos stoti kontestan Fanueil 
Hali.

Bee'Konteste

Raudonojo Kryžiaus 
Susirinkimas

prasidėjo teroras. Pradėti 
šaudyti ūkininkai už duok
lių nepilną pristatymą. Su
šaudyta Trakuose, Vievy
je, Šumske, Riešėj, Maišio- 
galoj, Kalveliuose ir ki
tuose Vilniaus bei Trakų 
apskričių valsčiuose, taip 
pat Švenčionių, Svyrių ap
skrityse, gal ir kitose vie
tose... Šumske sušaudyta 
6 hektarų smėlyno savi
ninkas, turintis maitinti 
10 galvų šeimą, kuris jau 

25 po mėnesio, derlių suėmus,

Sekmadienį, vasario 20 d., š. 
m., SLRKA Jaunimo 94 kuopa 
surengė Bankietą. Žmonių pri
sirinko rinktinių pilnutėlė jau
ki Strand salė, So. Bostone. 
Darbščios šeimininkės skaniais Pasausytė, Aid. Masiulytė, M. 
valgiais vaišino svečius ir vieš- Sykes (Sinkevičiūtė), M. Razva- 
nias kiek tik jų leido išteklius, dauskaitė, E. Tamošiūnaitė, K. 
Ir visi džiaugėsi, visi buvo pa-1 čc-kanauskaiiė, M. Treinavičiū- 
tenkinti, tartum vienos šeimos tė, M. Ilkevičiūtė. 
nuoširdūs nariai. Svarbiausias 
to vakaro parengimo tikslas — 
užakcentuoti jaunimo kuopos 
veiklą Susivienyme, kad neliktų 
nei viena lietuviška šeima, kuri 
nebūtų nariu tos garbingos or
ganizacijos. Vakaro nuotaikai 
ir ūpui kelti sudaryta puiki mu-; reikalas pagelbos rankų, kaip 
zikos ir lietuviškų dainų bei ei-1 tai p. P. Kupraitis, Jonas Aver- 
lių programa, kuriai vadovavo ka, p. O. Katiliūtė, p. A. Nevie- 
energinga ir darbšti ponia Ona ra. p. Medonis, p. V. Jakštas, 
Ivaškienė su jos talkininkais. 
Bankietą atidaro su malda to 
parengimo pirmininkas p. Pra
nas Razvadauskas. Valandėlė 
susikaupimo padėkai Aukščiau
siajam už tas dovanas, kurios giausiai rūpesčio teko panešti, 
buvo patiektos pasistiprinimui, kad bankietas būtų tikrai sek- 
Įžangos žodį taria adv. Jonas mingas, tai p. Pranui Razva- 
Grigalus, šios jaunimo kuopos dauskui. Jis, kaipo tos kuopos 
pirmininkas ir kviečia p. Praną kūrėjas ir organizatorius taip 
Razvadauską būti to vakaro sėkmingai išveda į aukštumą ir 
toastmasteriu. p. Razvadauskas. pasisekimą parengimus, kad 
nurodęs Susivienymo veiklą ir reikėtų tik gėrėtis.
svarbą, kviečia trumpoms kai- Neužmirštinas asmuo šiame 
belėms: A. Namaksy, J. Glinec- parengime, tai buvo pp. Masiu- 
kį, J. Kumpą, VI. Paulauską iš lių žentas p. Mažeika, darbštus 
Lowell, ir Lietuvos Garbės Kon- Dėdės Šamo karys, kuris savo 
sulą adv. A. O. Shallną. Kalbos motinėlei p. Masiulienei, atėjo į 
trumpos, kuklios, nuoširdžios Yr talką su savo patyrimu kaipo 
vis sukasi apie tą patį pagrindi- valgių gamintojas, ir jis labai 
nį tikslą, — kad mes visi dirb- greitai ir puikiai piaustė kala- 
tume vieningai savo ir Lietuves kutieną ir hamsus. kad patar- 
gerovei.

Kas darė įspūdžio, tai mažųjų 
artisčių ir artistų programos 
numeriai. Štai jų keletas —Sve
čių pasveikinimas, eilės, kurias 
gražiai išreiškė Filytė Savickai
tė; Lietuviais esame mes gimę 
dainuoja mergaičių grupė: Mo
čiutė Širdelė (labai graži dai
nelė), dainuoja mergaičių gru
pė; Aš Nedidutė, (eilės) — de
klamavo Vanda Griganavičiūtė; 
Mūsų Broleliai, (daina), daina
vo mergaičių grupė; Darbinin
kai. (eilės), deklamavo Alvytė 
Averkaitė; Kelkitės Vaikeliai, 
(daina), mergaičių grupė.

Visą laiką be dainų ir eilių 
dar grota gražių numerėlių mu
zikos. kurie pakėlė svečius ir 
viešnias nuo kėdžių... na ir su
trepsėta... Visą tą linksmą 
muzikos programą pildė p. Onos 
Ivaškienės vadovybėje — Alena 
Čenčiūtė, Eleonora Pigagaitė. 
Veronika Ivanauskaitė. Povilas

gingos pageloininkės ponios ir 
panelės — Bratėnienė, Petrulie
nė, M. Matūzaitė, Anna Petru- 

■ šytė. Julia Burdulytė, Stela A- 
' verkienė, O. Griganavičienė, A.
Pasausytė, Aid. Masiulytė,

Biznio reikalus tvarkė — pa
nelė F. Grendelytė ir Stasys Gri
ganavičius. Kontrolės vartus 
prižiūrėjo p. Sukata.

Nuoširdžiai padėjo ir kiti to 
vakaro dalyviai, kur tik buvo

p. V. Jakštas 
Aleksandras Ivaška, p. Masiulis, 
S. Mickevičius. Jim McNally, 
p. Vincas Savickas, na ir labai 
gražiai pagelbėjo p. Tautvaiša, 
tos salės savininkas. Gal dau-

nautojos tik spėjo puošti lėkš
tes. Ačiū, ačiū visiems, ištarė p. 
Masiuiienė ir
Amerikos ir 
aidų garsais, 
publika, kad 
mučių link.

’' Ilgai bus neužmirštas šios jau
nimo kuopos bankietas ir jam 
linkėtina įgauti tradicinę reikš
mę. Valio, rengėjai! Lai jūsų 
žingsnius lydi Dievui ir Tėvy
nei darbai! Rap.

dar neužmirštais 
Lietuvos himno 

sukilo gražioji 
parskubėjus na-

! MIRUS SKELBIMAI
REIKALINGA

vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
komendacijos reikalinga. Sąly
gos geros. Kreipkitės pas:

Mathew A. Civinskas
340 Hardi ng Street
Worcester, Mass.

(2—29)

Penktadienį, vasario
d., 8 vai. vakare, Health neturėdavo savo duonos... 
Unit auditorijoj, Dorches- Kaikur ūkininkų šaudy- 
ter St., kampas W. 4th St., 
So. Bostone, įvyks Raudo
nojo Kryžiaus So. Bostono 
skyriaus susirinkimas va
jaus reikalu. Kviečia vi
sus, ypač draugijų valdy
bas dalyvauti.

Adv. K. Kalinauskas, pirm.

OI

1
pas

g

I

Atostogauja

A-Aviacijos kadetas. Juozas 
leksiūnas atvyko pas savo tėvą, 
Adomą Aleksiūną keletą dienų 
praleisti. Jis yra Laivyne virš 
metų laiko.

lUi
3

į

ji

ii

Aplankė Mamytę

UlJUkjU duLn. 

■tcčtcfarn Jcd,

CASPER’S BEAUTY SALON
Exdusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

v“ ' 1 ■

Appointments 
8:30 AM—6PM

- --------

Tel. Šou—4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broadway South Boston, Mass.

J

VrttlTES 
TO 
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Šiomis dienomis lankosi 
savo tėvelius jūreivis Bronius 
Mattas - Matusevičius. Jis tar
nauja Dėdės Šamo laivyne ir y- 
ra apsistojęs Virginijos valsty
bėje. Jis atvyko paviešėti dviem 
savaitėm. '

Jūreivio Broniaus mamytė y- 
ra nuoširdi “Darbininko” dar
buotoja. Ji jau per kelius metus 

; yra daug dirbus prie įvairių i 
! darbų, ypač daug padėjusi rink
ti kalendorius.

"Vieninga Kova" 
Slaptasis Laikraštis

mus vykdė neva lietuviai, 
dargi su dalina lietuvių 
karių uniforma. Tai dar 
viena vokiečių civiliferval- į Bratėnas. Rimantas Ivaška. Al- 
tungo (civilinės valdžios) ' gimantas Ivaška, P. Baliuko- 
provokacija. Norima Vii- nytė, Lilija Romanskytė, Flo- 
niaus krašto vietinius gy- rencija Petraitytė, Dile Dvarec- 
ventojus sukiršinti prieš .kaitė, Rita Vaitkūnaitė, Laimu- 

1 lietuvius, jų pyktį nukreip- • tė Balčiūtė.

I Labai gražus buvo šeiminin-

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir S
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

833 Dcrchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

Naujas ti prieš lietuvius Slapta- Labai žus buvo teminin- 
f“ I" I™81-..?!!. P"eS. ir patarnautojų Stabas. Vy-

- - - -• ' riausioji šio bankieto šeiminin
kė buvo rūpestingoji ir visuo
met maloni p. Katrina Masiu- 
lienė, jos gi nuoširdžios ir ener

tai griežtą protestą.

(LKFSB) Patriotų nenu
ilstamo pasišventimo dė
ka Lietuvoje pasirodo vis 
nauji slaptieji leidiniai nu- • 
kreipti prieš okupantus 
vokiečius. Pereitų metų 
vasario 28 d. išėjo pirmas į 
numeris slaptojo laikraš-' 
čio “Vieninga Kova”. Lai
kraščio antraštėje — pie
šinys: du kardai perkirtę 
erškėčius ir grandinę, su-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkv.ay—1864-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antra antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St„ So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininkę.

•V. JONO BV. BL. PA8ALPIN69 
DRAUGIJOS VALDYBA 

t
Pirmininkai — Juozas Svagždya 

601 6th St. So. Boston, Maae.

Vice-Pirmininkaa — Pranaa Tulelkl-
702 E. 5th St., So. Boaton, Mam

Prot. Rait. — Jonas Gkneckto.
5 Thomaa Pk.. So. Boston. Mass

Fin. Rait. — Aleksandras Ivažka. 
440 E. SUth St., So. Boston. Mase

i Iždininkas- -Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass

i Maršalka — Jonas Zaikis.
! 787 E. Broadvvay So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesi* 
2 vai. po pietų. Parapijos salėi 
492 E. 7tb SL, So. Boston, Mass.

I

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOU Boston 1437 

SOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SOU Boston 0815 

SOU Boston 2609



.Antradienis, Vasario 22, 1944 DARBININKAS

Prasidėjimo par.. 
Mass.. kur klebo- 
Pr. Juškaitis,* rin’r- 

Marianapolio Kolegijai
padaryta sekmadienyje,

Nekalto 
C ambridge. 
nauja kun. 
liava 
buvo
vasario 6 d. Pamokslus sakė at
važiavęs iŠ Kolegijos kun. dr. 
Vincas Andrluška. MIC. Rink
liavą padarė patsai Klebonas. 
Ankščiau negalėjome paskelbti 
pavardes, nes tik šiomis dieno
mis buvo prisiųsti, šia proga 
norime visų pirmiausia klebonui 
kur.. Pr. Juškaičiui nuoširdžiai 
padėkoti už tą prielankumą, ku
ri Kolegija jo dėka susilaukė, 
ir tiems visiems aukotojams, ku
rių pavardes paskelbsime, vie
šai pareikšti savo dėkingumą 
už tą atjautimą vienintelės lie
tuviškos įstaigos reikalą ir prie 
tos kolektos taip gausiai ir nuo
širdžiai prisidėjus.

Užpereitą sekmadieni, vasario 
13 dieną, lietuvių katalikų par., 
Athol. Mass.. buvo irgi padary
ta rinkliava Marianapolio Ko
legijai. Is kun. Pijaus Juraičio 
prielankumo bei nuoširdumo, 
Marianapolio Kolegija jojo dė
ka susilaukė irgi gražios para
mos. Pamokslus sakė
liava padarė kun. dr. Vincas 
Andriuška. MIC.

Visiems aukotojams iš šių a- 
biejų parapijų nebus galima as
meniškai padėkoti, kadangi au
kotojų antrašai nebuvo kai ku
rių priduoti. Ypač stambesnių 
aukotojų. Tat. leiskite šia pro
ga taip klebonams, kaip žmo- Husevičienė. S. 
nėms, kurie 
aukavo dar

Nekalto Prasidėjimo Par., 
Cambridge. Mass.. Marianapo
lio Kolegijai aukavo.

N. N. — $100.00; Kun. P. J.
Juškaitis — $25.00; po $10.00— 
Mataušas Norbutas ir Margari
ta Grybaitė.

Po $5.00 — B. Jakutis. J. Len
kauskai ir Steve Lenkauskai. 
H. A. Plekavičius, K. Zdanevi- 
čienė. Katrina Plekavičienė, 
Pranas Monkus. Mrs. M.
kauskas. Ipolitas Kaleiva, Vik
toras Četkauskas, $6.00. 
$4.00 — Mrs. Vilciuski ir duk
tė. Po $3.00 — Jonas Sidabras. 
Mrs. Helen O'Leary ir vaikai, 
Jonas Zulon. K. Kundrotienė. 
Po $2.00 — K. Sangavičienė, 
Mr. and Mrs. F. Remeika, Leon 
Gintalas. A. Vinciunas, P. Kap- 
čius, P. Kavolius, ir šeima. Emi-
ly Sabas. P. Kadaitis. E. Buce- Mr. and Mrs. J. Levanaitis, O- 
levičienė, A. Bardauskienė, B. 
Šidlauskienė. A. E. Potemberg, 
V. Šimkus .
Maselskis, O.
vienė. A. Skibauskas, J. Remei
ka. N. N.. J. Kontrimų šeima,

P. Sargelis, 
ir J. Pociū-

Jan-

Po

Bayko, A. Navasinskienė. M. 
Mileikienė, S. Gendvllienė. R. 
Mažonienė. J. Normantas, Mr. 
and Mrs. V. Baskis, M. Vitkaus
kienė. Alena Skibauskaitė, N.N., 
N. N.. A. Nevarąs, Jose Bakšys, 
S. Šarkienė. O. Bakšienė, O. Ja
kutytė, Mrs. Dainienė. M. Koz- 
lovsky, J. Dobilas, Liudvina- 
vičienė. A. Savickienė, Stella 
Zulonaitė, Žemaitienė. O. Kle- 
vis. Z. Jonaitiene. A. M. Skirius, 
Alena Marsh, J. Dabrickas, N. 
N.. Mrs. Ivaškienė, Mrs. Skisti- 
mienė, Mr. and Mrs. J. Luko
šiūnas. A. ir E. Daukantai, J. 
Kontrimas. V. Kačenienė, Mrs. 
Bunevičienė, J. Dildienė, A. Ma
linauskienė, Mrs. Baliunienė, B. 
Kaminskienė, A. Jankauskas, 
Alberta Jakutis. A. Remeika, 
Elzbieta Urbaičiukė, E. Rubis,

O.

P. Jankauskas. J.
Virsilienė, V. Kle-

Ll-

mažiau ar daugiau 
kartą pareikšti gi

lų padėkos žodį užtikrindami, 
kad Jūsų aukas mes įvertina
me. ypač už tą lietuvišką prie
lankumą. kuri Jus mums pa- 
reiškėte. Tat, dar kartą — nuo
širdžiai ačiū.

.U<rrūj/?« noZio Kolegijos 
Vadovybe.

z

M. Maciukienė,
Stremeckienė,

P. Gudrucienė,

L. Barkauskienė,
Po $1.25 — Alena

ir rink- lės-
Po $1.00 —

Dirmauskienė.
B. Ribokienė.
A. Vinciunienė, U. Vaišvilienė,
M. Urbonienė, M. Sundukienė, 
M. Raudeliunienė. M. Mockevi
čienė. U. Venskaitė, U. Vaišvi
lienė, U. Dabravalskienė, R. Ma-

Urbonas, O.
Smilgienė. Dirsienė. DaUravals- 
kas. S. Neuraitė, Mrs. Virbic- 
kienė. P. Raudeiunas. O. Raude
liunienė. J. Bardauskas, Rose 
Souza. Mrs. A. Kondrotavičienė, 
Mrs. J. Malinauskas. Mr. J. Ma
linauskas. Alena Survilienė, 
Mrs. O. Bubliauskienė. Matas 
Ananis. Giedraitis, J. Adomavi
čius, I. Šakalys, P. Kirslis, C. kevičius, A. Plekavičienė, i

na Mockevičiūtė. A. Kupris, 
Vincas Kandrotas, Mrs. Gird- 
vainienė. Mrs. Rimsienė, J. Gai- 
levičius, N. N., Mr. and Mrs. 
Radziukynas, J. Bačinskas, A. 
Bačinskienė. A. Zaveckas, A. 
Laučius. A. Benušienė, P. Vil
kienė, J. Raudelunas.M. Jankau
skaitė, W. Savman, Iz. Paliukas, 
T. Jankauskienė, Iz. Samulis, 
A. Burokas, Sutkus, Mr. and 
Mrs. John Burokas and sister 
Pauline, M. Numulis, K. Ar
lauskas, Mr. and Mrs. A. Stanu- 
kunas, A. Beniušis, J. Puzinas, į 
J. Mockevičius, N. N., Mr. and 
Mrs. A. Savinsky, Mrs. M. Ge-' 
džius. M. Jakavičienė, V. Tocio-; 
nis, A. Shepard, Joe Valatka, 

Laucius, 
Antose 
O. Pre- 
A. Pa- 

S. Liu-

Elena Aukštikalnaitė. B. Boyer, 
Ona Gilienė. Agota Aukštilienė, 
Vidglnia Bagdonas. Mrs. Mar- 

icella Zgoiztlski. Rapolas Kumš
tis, Jocionis Family, N.N., 
Paulina Vaizmuzaitė. Miss Ma
ry Gauronskv. Antanas Vaite
kūnas, Antanas Nevedonski, 
John Lukas. Joseph Rustausky, 
Pranas Rimša, Frank Ambrozy, 
Feliksas Lapenas. Mrs. Ona La- 
pienienė. Felix Česnulis, Mr. and 
Mrs. Antanas Kvedaravičius, 
Mfcs. P. Stasiūnienė. Valerija 
Malevvicz. Mr. and Mrs. Edward 
Greene, Ona Baltrašiunienė, Į 
Marijona Gasiunienė, John Ja-1 
sinskas. Mr. and Mrs. Anthony 
Pralinsky, N.N., Edward Aus-! 
tin, Julė Lapienaitė, Antanas 
Brazauskas, Paulina Paliulis, 
Morta Karoblienė, Bronis Auk
štikalne, Paul Pralinskas, Mr. 
and Mrs. Paul Šatas, M. Andre- 
liunienė, Mrs. M. Shatas, Jennie 
Medlinskas, M. Davodonaitė, 
Mrs. P. Mankevičienė, Emilija 
Tamašiunienė, (J. Razauskas,

__________________________

i

Kai milžiniškas transportinis orlaivis parskridęs iš Kinijos į Indiją ry
žosi pailsėti, tai jo šešėly prisirinko būrys gyvulių irgi poilsio valandėlei.

A. Medlinskas, P. Pinigis, A. 
Polishuk, J. Waičiulenas, V. 
Aukštikalnytė — 50c.). Smul
kiomis aukomis — $19.06. Iš vi
so surinkta $281.06.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH. PA.

rytiniu =^—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

*

■a

HEW HAVEN, CONN.
GR AŠIAI PAMINĖTA LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Mr. and Mrs. Smith, 
Kalinauskas, Gedraitis, 
Pakalniškis, Janeliunas, 
skinytė, P. Paukštienė, 
kalniškis. Mrs. Yodja, 
nys, A. Rapivodienė, M. Ananis,.

UNITED STATĖS FLEET 
EfADOCARTEŽS OF THZ CCMSŽANDEB IN CHIEF 

liAVr DEPAFTMEtfT. VASH7*CTCK D. C.

- MEĘ <AE LOii rein

In thlt year «f •tt*tic, one of the aeet erodai 1b the 
wrld vldo eanfllct. the ių>crtaneo of the fourth W«r Loaa 
•aaaet bo too greatly etreeeed.,

foday tho Ma of yeur lovy. Marino Cona, and Coaat 
flght thle var oa aany fronte. Theee aea, oho aro 
tho greeteet booatoro for tho Var loaa Orive. lnveet 
ten dlllon dollara • aonth in Vai tad Statas Ver Bonds. 
uon Imov that tho flov of ruppllae eaaaot be eontinued

Vasario 13 d., lietuviai susi
rinkę į parapijos svetainę kuk
liai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 26 metų sukaktį. 

I Programą atidarė p-lė M. Joku- 
baitė, pasakydama patrijotišką 
kalbą; kvietė visus šios kolo- 

i nijos lietuvius, susibūrus prie 
_______ > Lietuvių Tarybos 
skyriaus dirbti dėl atgavimo 
Lietuvai laisvės; taipgi dirbti 
dėl šios šalies karo 
perkant karo bonus 
Raudonąjį Kryžių. 
Šv. Kazimiero choro 
dainuoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus, akompanuojant p-lei 
Aldonai Žimkiūtei. Toliau vaka-

;v—
ro programą vesti pakvietė kle
boną kun. Edvardą Gradecką.

(dieniais bažnyčios prieangyje. 
Taipgi karo ženklai yra parda
vinėjami ir mokykloje. Mokyk
loje karo ženklų vaikai išperka 
už du šimtų dolerių į.mėnesį. 
Ketvirtam karo bonų pardavi
nėjimo vajuje šv. Jurgio lietu-

•tart

trtthout ypur ssmj.

Th* dollar* of every potrlotie Aaorieea aut contlano 
te bdli IetmIoe ohlpo to traaoport our aai Mteriolo la 
lacreaolag nustėro to the naay active fronte. Svery aaa eehore 
everse&c cr ahoard ehip la t bet e areM reąelret •quipaoat, gana, 
food and cw»lieo vhleh >uet be ohippod aeroot thoaaoads of all ei 
of oeeaa. Kever bofore hare thece stępliee aad naltloat booa 
•ore lrpcrtast or aoodeč ia ruch qu«atitieo.

O. Laudonid, Mr. and Mrs. Jes- l 
kutis, O. Morkūnienė, S. Bart- 

Mr. 
and Mrs. A. Jurkus, J. Gailevi- 
čius, J. Jasinskas, Mr. and Mrs. 
Tamkutonis, B. Mazutaitis, M. 
Palaima, Mrs. Kundrotas, Mrs. 
Navasinskienė, Mrs. Pilkonie- 
nė, M. Urbanavičius, Mrs. Zeke- ( 

! vičienė, Vismanai. Bakšienė, K.; 
Bakaveckas, Eva Pramycia, Mr. i 
V. Bingelis, Mrs. Seskauskas, j 
Mrs. Šimkus, Mrs. Sakalienė, J. j Kun. E. Gradeckas perskaitė 
_ ... - ~ :----:---------- ir paša-

kė nepaprastai gražią kalbą a- 
pie tėvynės meilę, nurodydamas 
kokiais keliais mes lietuviai ga- 
lime pagelbėti musų senai tėvy- 

’ nei atgauti nepriklausomybę. 
Smulkiomis Nors mūsų klebonas Lietuvos 

aukomis $1.25. Iš viso $433.00. nėra matęs.. bet pareiškė, kad 
Marianapolio Kolegijos <aš ją myliu ir man labai rūpi

laimėjimo 
ir remiant 

Pakvietė 
grupę su-

tik

$500.00 Karo Nukertė
jusiems

į Sekmadienį, vasario 13 d.,
' Shenandoah lietuviai minėjo
; Lietuvos Nepriklausomybės pa- vių parapijos bonų komitetas 
'skelbimo sukaktį 16 d. vasario 
!su bažnytinėmis pamaldomis ir 
rinkliava. Šv. Jurgio lietuvių 
gražioje bažnyčioje buvo atlai
kytos šv. mišios už gyvus ken- 
tančius Lietuvos žmones, už 
mirusius Lietuvos kankinius ir/ 
už Lietuvos laisvę. Kunigai per 
visas penkias mišias sakė tai 
dienai pritaikintus pamokslus 
raginant tikinčiuosius prie šir
dingos maldos už Lietuvą, jos 
laisvę, jos kentančius ir jau nu
kankintus žmones.

Sušelpimui karo nukentėjusių 
lietuvių Shenandoriečiai suau- 
kavo $500.00. Stambesnes au
kas davė: kun. J. A. Karalius 
$100.00, kun. K. Baltutis $25.00, 
kun. Jonas Lukšys $25.00. Ki
tus sudėjo draugijos ir pavieni 
žmonės.

pardavė $26,818.75; ženklų 
$782.10.

Ketvirtos paskolos mūsų 
miestelio kvota buvo $865,000.- 
00 -— parduota už $987,475.00, 
reiškia $122,475.00 daugiau, ne
gu mūsų miesteliui skirtoji kvo
ta.

715 Lietuvių Karo Tarnyboje
Mūsų miestelis turi arti 15 

tūkstančių gyventojų. Kariuo
menėje tarnauja iš viso 3,100. 
Lietuvių 715. Shenandoah, įi- 
mant priemiesčius, lietuvių gy
ventojų randasi apie 5 tūkstan
čiai.

Įdomūs Daviniai
Aną savaitę Philadelphijos 

diecezijos laikraštis “The Ca- 
tholic Standard and Times” pa
skelbė kiek katalikų Philadel-

Praspaliauskas, A. Stankūnas, priruoštą invokaciją, 
Piskiniai, Mrs. Grando, Mrs. B.
Žilienė, K. Sutkiūtė, J. Sutkiū- 
tė, Mrs. A. D’Entremont, Mr. 
and Mrs. Skarinkai, R. Karpa- 
vičienė. A. Lipas, N.N., N......
N.N., N.N., N.N.

Vadovybė.? la 1944. voro thaa ever before. the aoaey «e laveet la
*ar lonča ie of etęrene ioporteaco. The Tourth V«r Loaa effordi 
to every American - aea, voaen, cMldrea - the opportuaity to 
aič hio etreagth aad hle reeoureeo to the ell-oet attack vhleh 
vili bria< the day of vi e tory aearer.

Šv. Pranciškaus bažnyčioje,
Athol, Mass., Marianapolio 

Kolegijai aukavo:
N. N. — $50.00; Marijona 

Andriliunienė — 20.00. Po $10.- 
00 aukavo: N. N., Kazimiera

se- $531,468.75 Karo Bonų
Shenandoah lietuviai per pa- phijos diecezijoje yra karo tar- 

staruosius du metu išpirko J. V. nyboje, išvardinant visas para- 
karo bonų už $531,468.75 ir ka- pijąs kiek tarnauja ir kiek jau 
ro ženklų už $6,872.10. Tuos da- žuvo. Bendros skaitlynės yra 
vinius patiekė kunigai, kurie 'sekančios: karo tarnyboje yra 
lankydami parapiją bonus su- 112,996, žuvusių 702. Lietuvių 
registravo. Karo bonai ir ženk- iš 16 parapijų 3,674: žuvusių 40. 
lai yra pardavinėjami sekma-' Shenandoah yra 6 katalikiš- 

* ...... —----- — kos parapijos. Bendras skaičius
Siauris mūsų kolonijoj bei pa- karo tarnyboje katalikų iš še- 
rapijoj ėjo vargonininko parei- šių parapijų sudaro 2,335. Atė- 
gas labai sėkmingai, ir daug mus iš bendro karo tarnyboje 
dirbo meno srityje, pastatyda- esančių Shenandoriečių 3.100 

L? 'mas scenoj puikius veikalus, lieka 765. Reiškia katalikų iš 
Šioj sunkioj liūdesio valandoj Shenandoah kariuomenėje yra 
reiškiam jo žmonai Sofijai ir tris kartus daugiau, negu visų 
šeimai bei giminėms gilią užuo- kitų tikybų kartu. Negalima sa- 
jautą, o a. a. Juozo vėlei lai ge- kyti, kad katalikų Shenandory- 
rasis Dievas suteikia amžiną je yra daug daugiau, negu kitų 
ramybę Dangaus karalijoj. M. tikybų. Reporteris.

kant savo darbus gerai. Tokiu! 
būdu mes pakelsim savo vardą 
ir prisidėti prie greitesnio karo 
laimėjimo, o laimėjus karą ir 
mūsų gimtinės šalies laimėji
mas bus greitesnis.

P-nia Agota Vokietaitienė su
dainavo “Merginų Bėdos”. Ši 
dainelė suteikė klausytojams 
smagaus juoko, ir buvo kviesta 
keliais atvejais vėl dainuoti. Su
dainavo “'Mano Rožė”. Turiu 
pažymėti, kad p-nia A. Vokie
taitienė yra padarius didelę pa
žangą dainavime.

Liaudies dainas gitarų skam
bino St. Valička. Nors dar
neseniai pradėjo mokytis, bet 
jau matyti, kad jam gerai 
kasi.

Atsistojimu ir tyla atiduota
pagarba a. a. Antanui Smetonai, 

. kuris daug dirbo dėl Lietuvos 
ir lietuvybės.

Taipgi kalbėjo p. Kazys Vil
niškis, kuris yra pasižymėjęs 
savo darbais lietuvių labui. 
Kaip visuomet, jojo kalba pa
lietė klausytojų širdį. Taipgi 
kalbėjo vietinio A. L. Tarybos 
skyriaus vice-pirmininkas Mo
tiejus Vokietaitis, kviesdamas į 
bendrą darbą. P-nia Ona Alf, 

į Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus vedėja, pasakė kalbą 
apie Raudonojo Kryžiaus veik
lą; kvietė visas šios kolonijos 
moteris ir merginas prisidėti 
prie vietinio skyriaus. Parodė 
rankų išdirbinius, 
pagamino vietinio skyriaus dar
bininkės, ypatingai numegztas 
divonas lietuviškomis spalvo
mis patraukė visų akis. Garbė 
p-nei Alf už sumanų vadovavi
mą, ir visoms narėms, kurios 
gražiai darbuojasi. Vakaro pro
grama baigta daina “God Bless 
America”, kurią sudainavo po
nia A. Vokietaitienė.

Aukų surinkta svetainėje 
$40.00, kurios bus pasiųstos 
ALT. Karo Bonų pardavinėji
mas buVosekmingas. Parduota 
už $6.000. Taipgi komisija eina 
po namus ir pardavinėja.

Vakaro nuotaika buvo pakilu- 
su. Visi pilni gražių pasiryžimų 
dirbti ir budėti, kad kokiu nors 

i būdu pagelbėjus mūsų vargstan
tiems broliams ir sesėms ištrė
mime, taipgi prisidėjus prie ne
priklausomybės atgavimo.

į

jos dabartinė padėtis; mano tė
veliai man viską papasakojo a- 
pie Lietuvą”.

Muzikalė programos 
pradėta su solo “Mano 
Šiandien Šventė”, kurią 
jausmingai savo gražiu 
išpildė p-n i a

i

dalis 
Sieloj 
labai 
balsu

Agota Vokietai- 
Klebauskas, Mrs. Anna Paliulis, tienė, Ji buvo iššaukta aplodis- 
Agnis Einoris ($7.00). Po $5.00 mentais vėl dainuoti. Sudainavo 
aukavo: Ieva Rasimaitė, Ado- “Ar Tu Žinai Mano Broli”. Čia 
mas Aliukevičius, Agnės Eino- ir vėl nesigailėta katučių. Pia- 
ris, Kazimieras ir Paulina Milei- nu akompanavo mokytoja Aldo
nai, Vladas Matulis. Veronika na Žimkiūtė, kuri yra gabi pia- 
Elzbieta Latvenas, Jonas Gildu- nistė. Eiles “Partizanų Atsi
ris. Po $2.00 aukava: Mrs. So- sveikinimas” labai puikiai pa- 
phie Stangvilla, Jonas Andre- sakė jaunuolis Stasys Valička. 
liūnas. Joseph Laučka, Mrs. S. ’ kuris lietuvių kalbą gražiai var- 
Andrulienė, S. Widugiris.

Po $1.00 aukavo:
basauskas. Mr. & Mrs.

■ Stone, Jonas Zapustas, AIexan- jaunas muzikantas 
der Dėdinas,
Perekšlis, Jr., Veronika Latve
nas. Mr. John A. Gailiunas. 
Charles Navedonsky, Jr., M. 
Kabišaitis, Antanas Jasinskas, 
Emilija Mazialnik, Mr. and Mrs. 
S. Perekšlis, Sr.. Mr. and Mrs. 
George Stačiokas, Veronika Go- 
tautis.

į to ja. Garbė tau, Stasiuk! Tri-
Jonas Ra- myto solo — “This Is Worth 

Frank Fighting For” sėkmingai atliko 
Arnoldas

Mr. and Mrs. S. Voketaitis.
Įdomią kalbą apie Lietuvą 

ir jos istoriją pasakė svečias 
kalbėtojas, visuomenininkas, p. 
Vladas Čekanauskas iš Hart
ford, Conn. Kalbėtojas pasakė, 
kad jam teko matyti Lietuvą 
koki ji buvo rusų laikais, taip- 

Katrina Petrauskienė, gi teko matyti nepriklausomą.
Ir šis paukštis matyt moka užrūkyti, ar tik mokina- Mrs. Ann Murphy, Mr. and Mrs. Kvietė visus remti šios šalies 

mas? Ko šiame pasaulyje neišmokinama’ John S. Marsellis and family,lreikalus, perkant bonus ir atlie

I

kuriuos

Šis vaikas bežaisdamas su kitais vaikais, pasislėpė 
“ice box”. Ten jis užsirakino. Ligi jis buvo atrastasIš laikraščių pranešimų teko į 

sužinoti, kad Chicagoje mirė praslinko 17 valandų. Laimei, buvo mažytė skylutė, 
vargonininkas Juozas Siauris. per kurią jis gaudavo oro ir dėka toms aplinkybėms iš- 
ši žinia labai nustebino mūsų liko gyvas. Tai aštuonių metų Philip Kaufman iš Det- 

. parapijiečius, nes a. a. Juozas roit’o.




