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Vasario 22 dieną minėjo

me Jurgio Washingtono 
gimtadienį. Ta proga visa 
mūsų spauda labai gražiai 
atsiliepė apie tą mūsų ša
lies didvyrį — tėvą.
Lietuvių komunistų spau

da irgi paminėjo Washing- 
toną, kaipo gilų ir lojalų 
vadą demokratijai.

Chicagos lietuvių kom- 
nacių laikraštis net įtalpi
no vieną reikšmingą Wa- 
shingtono pareiškimą a- 
pie spekuliatorius, pelna- 
grobius ir išdavikus, bū
tent:

“Tokio menko susirūpinimo 
visuomenės gerove, tokio stoka- 
vimo doros ir atsidavimo viso
kiom vulgariškom gudrybėm, 
kad išnaudojus kiekvieną progą 
atsiekimui savanaudiško tikslo 
— man dar neteko matyti ir aš 
maldauju Dievą, kad niekados 
nematyčiau...”

Taip, jeigu Washingto- 
nas šiandien būtų, jis tą 
patį pasakytų apie komu
nistus, kurie yra labai pa
našūs į anų laikų speku
liatorius, pelnagrobius ir 
išdavikus. Komunistai iš
sižada savo motinos, bro
lio ir kiekvieno demokrati
jos šalininko dėl kruvino
jo komunizmo. Komunis
tai stengiasi sugriauti de
mokratinių valstybių pa
matus, kad ant tų griuvė
sių pastačius komunizmo 
diktatūrą.

Pavyzdžiui, patriotingie- 
ji lietuviai aukoja ir dirba, 
kad Lietuva atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę, o lie
tuviai komunistai aukoja 
ir dirba, kad Lietuva pa
tektų svetimos diktatoriš
kos valstybės vergijon. Lo
jalūs Amerikos lietuviai 
gausiai perka J. V. karo 
bonus, aukoja Raudona
jam Kryžiui, o komunis
tams svetimos valstybės 
reikalai pirmoje vietoje. 
Komunistai tik tiek dirba 
šios šalies gerovei, kiek 
jie patys iš to turi naudos 
arba kiek jie gali padaryti 
naudos komunizmo dikta
tūrai.
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timas Prez. Roosevelto 
draugas ir rėmėjas.

Kongrese pranašaujama, 
kad Prezidento veto bus 
atmestas..

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Washington, vas. 24 — 
Japonijos vyriausybė pa
reiškė savo gyventojams, 
kad šitas mėnuo buvo 
tamsiausias jų istorijoje. 
Amerikos kariuomenės da
lys užėmė Marshalls salas, 
subombardavo Truk salas, 
kurios yra didžiausios Ja
ponų karinės tvirtovės. 
Subombardavo Ponape sa
lą, gi paskiausios žinios 
praneša, kad Amerikos la
kūnai subombardavo Ma- 
rianne salas, Saipan ir ki
tas. Tų salų bombardavi
mas ir užėmimas užkerta 
Japonams kelią į pietų ir 
rytų Pacifiko vandenyną.

Nereikia iš to išvesti, 
kad Japonai jau karą pra
laimėjo, visai ne; Japonai 
dar nepalaužti, jų laivynas 
galingas ir didelis, ir kada 
(nors teks Amerikos laivy- 
nusidurti žiaurioje kovoje 
su Japonų galybe. Japonai 
slepia savo didžiuosius ka
ro laivus, siunčia iš vienos j 
vietos į kitą, taip kad sun- ' 
ku sužinoti, kur yra tie lai-! 
vai. Jei Amerikos lakūnai 
ir laivynas žinotų, jie tą 
galybę sunaikintų. Truk 
bazės bombardavimo metu 
sunaikinta 26 Japonų lai- reikšmingą kalbą parla- 
vai, bet ten nebuvo didžių
jų karo laivų...
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Armija Paėmė Konfrolėn Los 
Angeles Vandens Ir Elektros

Trilypis nusileidimas į jūreles į mėlynas. Trys Dėdės Šamo povande
niniai laivai nusirito iš sausvietės į vandenį ir juos matomai palydi jū
reivių žmonos. Tos nuleidimo į vandenį ceremonijos įvyko Portsmouth, 
N. H., Laivyno statybos kieme.

ANGLIJOS PREMIERAS KAL
BĖJO APIE KARO EIGĄ

Londonas — Pereitą ant-,dar yra galingos, bet jis 
radienį Anglijos premieras' taip pat nei nepa įeigė, jog 
Winston Churchill pasakė

mente. Jis pareiškė, kad 
; alijantų aviacija suduos 
(Vokietijai tokių smūgių,

Laivynas bal Perims Deer kad negalima būtų iki šiol i 
klanai net įsivaizduoti.

_______ j Alijantai esą vieningi,
Aukštieji laivyno virši- nežiūrint Rusijos spaudoj 

ninkai rimtai svarsto per- pasirodžiusius skirtumą 
imti Deer (Elnių) salą, ku- keliančius straipsnius. Jis 
rią dabar turi miestas, ir atsisakė tvirtinti, jog ka- 
ten yra pataisos namai nu- ras baigsis šiais metais, 
sikaltėliams. nes vokiečių karo jėgos

Angli a Pasilaiko Teisę Kištis 
Europos Reikalus

Popiežius Prašo Apsaugoti 
Romg

Los Angeles, Cal., vas. 24 ley telegramą, prašyda- 
— Prezidentas Roosevel- mas jo neatsistatydinti, 
tas įsakė Armijai paimti Jis apgailestavo, kad dėl 
savo kontrolėn Los Ange- jo veto kilo toks nesusi- 
les vandens ir elektros į- pratimas. Tačiau senato- 
staigas, kurių darbinin- rius Barkley laikosi savo 
kai, apje 3,000, streikavo, nusistatymo. Jis buvo ar- 

Šis streikas sustabdė ka
ro darbus dirbutvėse ir 
sutrukdė suvedimą elek
tros ir vandens dūdų į tuos 
dešimčių tūkstančių na
mus, kurie dėl. audros bu
vo palikti be šviesos ir 
vandens.

Streikas kilo dėl algų.
Armijai paėmus tas į- 

staigas savo kontrolėn, 
streikuojanti darbininkai 
grįžta darban.

Rooseveltas Užgyrė Baru- 
ch'o Taikos Planų

Įįaro . frontuose 
karo jėgos turi 
artileriją ir šar- 
nors vokiečiai

(LKFSB) Argentinos ir 
P. Amerikos kitų valsty
bių liberalinė ir kairioji 
spauda buvo įsidėjusi Reu- 
terio agentūros iš Mas
kvos žinelę, jog “75,000 lie
tuvių, atstovautų demo
kratinių lietuvių konfe
rencijoje, įvykusioje New 
Yorke, reikalavo, kad tuo
jau būtų atšauktos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bu
vusių fašistinių pasiunti
nybių pripažinimas”.

Lietuviai patrijotai, ku
rie žino kiek lietuvių ats
tovavo “demokratinę kon
ferenciją” New Yorke ir 
ką jie atstovavo, stebisi 
spaudos agentūrų šališku
mu. Tik žinant, kas minė
tąją konferenciją organi
zavo, nenuostabu, kodėl 
jas Maskvos informacijų

VVashington, D. C. —Pre
zidentas Rooseveltas šio
mis dienomis užgyrė Ber
nardo M. Baruch’o pokari
nį planą ir paskyrė Will L. 
Clayton ir Brigados gene
rolą Frank T. Hines į dvi 
atsakomingas demobiliza
cijos pareigas. Jiedu turės 

■ sau pagelbininkus.
Valdžia planuoja, pasi- 

parduoti 
seveltas uždėjo ant mokės-! nuosavybes ir karo reik- 
nių (tax) biliaus savo ve-| ’ "
to ir pareiškimą, kuriuo į- 
žeidęs Kongresą.

Senatoriaus Barkley re
zignacija ir jo pareiškimas 

(sukėlė ‘didelį skandalą.
Prez. Rooseveltas tuojau naikinti karo kontraktai 
pasiuntė senatoriui Bark- sumoje $2,500,000,000.00.

Šen. Barkley Rezignavo Dėl 
Prezidento Veto

*9 vas.VVashington, D. C
24 — Senatorius Alben W.
Barkley, Senato daugu
mos vadas, rezignavo to
dėl, kad prezidentas Roo- baigus karui,

Londonas, vas. 24 — Va
tikano radio praneša, kad 
Popiežius Pijus XII prašė 
kariaujančių šalių sutikti 
ir apsaugoti Romos miestą
nuo sunaikinimo. Jis sakė:| 
“Roma yra religijos cent-i 
ras. Kaip kariaujantieji, 
pirma sutiko apsaugoti j 
Athens ir Cairo miestus, 
taip lygiai turėtų sutarti 
nesunaikinti Romos. Be-: 
nediktinų vienuolynas ant, 
Cassino kalno jau sunai-; 
kintas”.

Reikia tikėtis, kad Šven
tojo Tėvo prašymas bus 
išpildytas.

i

Nužudė 7,000 Japonu New 
Britain Salose

Iš Alijantų Centro Piet-

menis, kaip tai: namus, že
mę, maistą, laivus ir tt.

Karo Mobilizacijos direk
torius James F. Byrnes pa
reiškė, kad nuo dabar iki 
birželio 30 d. š. m. bus pa-

Bombardavo Švedijos Miestus

Londonas, vas. 24 — An- prasta taip, jog Britanija 
palieka Sovietams laisvas 
rankas Lenkijoj, ir patvir
tino Britanijos laikymosi 
politikos, kad apsaugoti 
mažųjų tautų teises. Iš to 
suprantama, kad Britani
ja taiko Atlanto Čarterį 
visoms tautoms.

i
Kadangi Anglija nėra 

pripažinusi Rusijai Lietu
vos užgrobimo, kaip nėra 
pripažinusios Jung. Vals
tybės, tai galima tvirtai 
tikėti, kad ne tik Jung. 
Valstybės, bet ir Anglija 
pagelbės Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

glijos užsienių reikalų se
kretorius, Anthony Eden 
pareiškė parlamente, kad 
Anglijos valdžia rezervuo
ja teisę kištis į Europos 
politinius reikalus po ka
ro, kad palaikyti taiką ir 
mažųjų tautų teises.

Anthony Eden tvirtino 
parlamentui, kad Church- 
ill kalba neturėtų būti su-

gali pasibaigti. Jis pareiš
kė, jog alijantai dar sun
kiai turės kovoti, kad su
triuškinti Hitlerio kariuo
menę.

Italijos 
alijantų 
stipresnę 
vuočius,
sutraukė ten pusę milijono 
kareivių. Alijantai turi 
užtektinai jėgų Afrikoje, 
kurios gali reikalui esant 
užpildyti dalinius Italijoj.

i “Man labai malonu gir
dėti, kad maršalas Stali
nas taip pat stovi už stip
rios, nepadalinamos, ne
priklausomos Lenkijos su
kūrimą ir palaikymą,” sa
ko Churchill. Iš to galima vakariniame Pacifike, vas. 
suprasti, kad Anglijos po-!24 — Jung. Valstybių ma-! 
litika link Lenkijos, gali rinai iš Cape Cloucester ir j 
būti ir kitų pavergtų tau-'amerikiečiai kareiviai iš 
tų nepasikeitė. ■ Arawe susijungė po smar-

----------------- Į kių kautynių su priešu — 
japonais. Kautynėse už- 
mušta 7,000 japonų.

Dabar visa New Britain 
vakarinė dalis yra mūsų 
karo jėgų kontrolėje.

I
St. Augustine, Florida, 

iyra seniausias miestas 
Jung. Valstybėse. Ta mies
tą įkūrė ispanai 1565 me
tais.

k

šaltiniai taip uoliai plati
no.

Vis dėlto tas įvykis tai 
dar vienas įrodymas, kaip 
svarbu lietuviams patrijo- 
tams, kurie nenori nei na-, Lietu va kai ir kitos 
cių, nei bolševikų okupaei- ve valstybės, kurios 
jos Lietuvai, geriau orga- įeš k buvo nepriklau. 
mzuoti savą informaciją. knvnia kad

Vėl Bombardavo Vokietijos

Gaisras Padarė 300.000 
Dolerių Nuostolių

somos, kovoja, kad nusi
kratyti nacių okupacijos, 
bet lygiai taip pat nenori 
būti Rusijos bolševikų 
kupacijoj.

Londonas, vas. 24 — A- 1 Lietuvoje, 
merikos bombanešiai iš. “ 
Anglijos ir Italijos subom-' 
bardavo keturius Vokieti
jos lėktuvų fabrikų mies
tus. Amerikiečiai neteko i 
41 lėktuvo.

o-

Stockholm, Švedija, vas. 
24 — Keletą bombų iš lėk
tuvų numetė į Stockholm 
miestą ir kitą miestelį, 
vardu Strangnas.

Stockholme bombos nu
krito į daržą ir nepadarė 
didžių nuostolių.

Švedai sako, kad ant nu-

!

Spausdintame
32 pusi, dokumente ypač 
plačiai nušviestos vokiečių 
pastangos lietuvius mobi
lizuoti ir tų pastangų ne
pasisekimas.

jo būti atsitiktinas, arba 
padarytas tiksliai.

Piktadariai Liet. Mokykloj 
Argentinoje

(LKFSB) Buenos Airė
se, Avellanedos priemies
tyje, lietuvaitėms seselėms

kritusių bombų jie rado į kazimierietėms esant už- 
rusiškas raides, taigi aiš- Į imtoms pamokomis, drą- 
ku, kad sovietų Rusijos la-rsūs vagys, įsibrovę į mo- 
kūnai paleido bombas. kyklos raštinę pagrobė 

Spėjama, kad lakūnaiį naują rašomąją mašinėlę, 
buvo priversti nusileisti ir laikrodį, vaidybinius dra- 
pirm to išmetė bombas, bužius ir kit... Seselėms, 
Kiti teigia, kad sovietų ru- kurioms ir šiaip jau darbo 
sai nori iššaukti Švediją į sąlygos čia sunkios, ta va
karą prieš vokiečius. gystė padarė stambių nuo- 

Paleidimas bombų gale- stolių.

Darbininkų Radio Programa

Nashua, N. H. — Pirma
dienio vakare, vasario 21 
d. Speare Block’e ant Main 
St. kilo gaisras, kuris pa
darė $300,000.00 nuostolių. 
Gaisrą gesino suvažiavę 
gaisrininkai iš Manches- 
ter, Lowell, Hudson ir vie
tiniai.

Dvylika gaisrininkų su
žeista, vienas pavojingai.

Rusai Bombardavo 
Suomijos Uostą

Memorandumas Apie 
Lietuvos Padėtj

Švedija Ruošia Protestą 
Rusijai

Stockholm, Švedija, vas. 
24 — Rusijos bombanešiai 
puolė Uleaborg, suomių 
uostą Bothnia įlankoj. Tas 
uostas yra 325 mylios į 
šiaurę nuo Helsinki ir 75 
mylios nuo Švedijos sie- 

- nos.

(LKFSB) Lietuvos įga
liotas ministeris Pietų A- 
merikai Dr. K. Graužinis 
sausio pradžioje įteikė Ar
gentinos užsienio reikalų 
ministeriui gen. D. Albel- 
to Gilbert ir svetimų vals
tybių pasiuntiniams me-, 
morandumą apie padėtį į

Stockholm, Švedija, vas. 
24 — Švedijos valdžia ruo
šia protestą Rusijai dėl 
bombardavimo jos miestų.

Rusai užginčija, kad jos 
'lėktuvai buvo virš Švedi
jos.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Šeštadienį, vasario 26 d., 2 vai. po pietų Darbiniu 
kų Radio programą išpildys Cambridge lietuvių radi 
grupės solistai - solistės, vadovaujant muzikui Mamei 
tui Karbauskui. Prašome pasiklausyti lietuviškų pa 
triotinių dainų iš WCOP stoties, Boston, Mass.

RADIO KONCERTAS NE 14. BET 21
Dėl svarbių priežaščių Darbininkų Radio koncei 

tą, kuris buvo numatytas ruošti gegužės 14 d. š. m., ti 
rėjome nukelti į gegužės-May 21 d. š. m., Jordan Hal 
Bostone. Programą išpildys Metropolitan Operos ai 

Itistė, mūsų įžymioji dainininkė Anna Kaskas. Prašom 
visų tą dieną neruošti kitokių parengimų, bet dalyvaul 
šiame koncerte.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmeny 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikink 
mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Masą.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ALIJANTAI ATRĖMĖ NAUJUS 
NACIU PUOLIMUS

Karo Meto Maitinimas

Naples. Italija, vas. 24— 
Vokietijos naciai visu 
smarkumu vėl puolė Ali
jantus Anzio pakrantėje, 
bet Alijantai visus puoli
mus atrėmė. Abi pusės ve
da žiaurius mūšius.

Vokiečiai turi sutraukę džios pro-fašistinės 
į Italiją apie 18 divizijų ka
riuomenės ir pildo Hitlerio 
įsakymą kovoti iki pasku
tiniajam.

Raudonieji Jau Puola 
Turkus

Šiomis dienomis buvo ži
nių. kad buvęs pasikėsini
mas nužudyti Jugoslavijos 
karalių Petrą. Maskva pa
reiškė nepasitenkinimą 
dviem Balkanų valstybių 
valdžiom, kad būk pasikė
sinimas nužudyti karalių 
buvęs tikslu diskredi
tuoti kareivius, kurie no
rėję įstoti

partizanų vado Tito bū
rius, ir pažymėjo, kad tur
kai gelbsti vokiečių propa
gandai.

Maskvos radio paskelbė, 
kad nužudymo pastangos 
buvo tai Jugoslavijos val- 

pa-
stangos sutrukdyti kari
ninkų ir kareivių išvyki
mą. kurie norėję prisidėti 
prie Tito partizanų.

Kitos Maskvos žinios sa
ko. kad nacių propagan
distai lankėsi Turkijoj tik
slu sustiprinti 
turkų spauda.

ryšius su

Rusai Arti Dno

DARBININKAS

Londonas, vas. 24 — Vo- ir ateityje. Jų nesudrums 
kietijos nacių lakūnai iš 
visų pusių didžiausiais bū
riais ketvirtą 
kias naktis 
Londoną.

Paskutinis 
į mas buvęs 
Į nuo pat karo pradžios.
Londone padaryta didžiau
sių nuostolių.

kartą i pen- 
bombardavo

bombarda vi-
žiauriausias

Ukrainiečiai Lietuvoje—
(LKFSB) Lietuviai 

ukrainiečiais visada buvo 
geruose santykiuose ir to- 

i kie geri santykiai pasiliks

SU

ateinančios žinios iš Lietu
vos apie vieno kito ukrai
niečio neleistiną elgesį 
Lietuvoje: mums praneša 
iš Londono, kad Šiauliuose 
vienas ukrainietis nušovė 
nieku nekaltą lietuvį. Ge
gužės 15 d. naktį Kaune 
ukrainiečiai vėl užpuolė 
Minties Rato namą Nr. 15. 
Gyventojams ėmus bėgti, 
jie prie lauko durų mirti
nai peršovė polic. vakmis- 
■ trą Joną Stravinską ir vie
toje nudėjo jo uošvienę 
Jadvygą Druseikienę. Dar 
du asmenis lengviau su
žeidė...

RUSAI UŽĖMĖ KRIVOJ ROG 
. MIESTĄ

Maskva, vas. 24 — Sovie- 300 miestelių ir artėja prie 
KELIAS Į ROMĄ — Dėdės Šamo kariai traukia gra- tų Rusijos vyriausybė pa- Pskov miesto.
žiuoju Italijos keliu, kuris tiesiasi iš šiaurės Mignano! reiškė, kad jų kariuome- Vokiečiai pirmiau prane- 
į pietinę Cassino. I nės užėmė Krivoj Rog, ku- šė, kad jie pasitraukė iš

rį naciai taip atkakliai gy- Krivoj Rog.
I nė.
i Šiaurėje rusai atsiėmė|---------------------------------
(vartoti raudonus užmokėti
I už procesuota maistą.

Racijonavimo ženkleliai gramą taip, kad turėsiu
(tokens) pradės veikti va- tiek punktų per mėnesį
sario 27 d. Office of Price kiek dabar turiu?
Administration pagamino Ats. — Dabar, trys seri- 
sekamus klausimus ir at- jos i

Žengiant į trečiuosius 
mūsų karo metus, mes 
randame, kad mūsų kovos 
vyrai yra užimti galingose 
ofensyvose aplink visą pa
saulį. Kad paremti juos, 
namų frontas turi būti pa
laikytas sveikas ir stiprus 
— gi jėga ir sveikata rei
kalauja gero maitinimo. 
Oficialūs valstybės vyrai 
sako, kad tai reiškia varto
jimą atitinkamo kiekio ir 
rūšies maisto. Tačiau yra 
paslėptas alkis — tai yra 
tos rūšies alkis, kada kū
nas negauna tinkamos rū
šies maisto palaikymui ja
me energijos ar nusidėvė
jusių narvelių pakeitimui 
medžiagos. Žmonės, kurie
kenčia nuo paslėpto alkio 
greičiau pailsta, gali grei
čiau turėti akcidentus, į- 
vykstančius dėl nuovargio, 
ir iš viso neturi atsparumo 
ligoms ir jų moralė krin
ta. Visa tai reiškia nusto- 
jimą valandų — valandų, 
kuries yra taip svarbios 
mūsų karo pastangoms.

Nors mūsų maisto ištek
liai yra pakankami, karo ir 
žiemos pareikalavimai at-' 
nešė šiokių tokių trūku
mų. Užtikrinti pakanka
mą dietą pagal šias aplin
kybes, mes turime įpras
ti sveikai maitintis.

Vyriausybė paruošė 
‘ Tautinį Karo Meto Mai
tinimo Vadovą”, kad padė
ti planuoti maistingus ka
ro meto valgius. Tai yra 
oficiali maisto diagrama, 
kuri paduoda septynias 
maisto grupes^kurios tu
rėtų būti valgomos, jeigu 
norima palaikyti gerą 
sveikatą. Kasdien valgant 

ambasados at- po vieną valgį iš kiekvie
nos septynių grupių, žmo
gus gaus visą maisto ver
tę. kuri jam reikalinga pa
laikyti sveikatai. Atveju 
jei kurio nors maisto dėl 
aukštų kainų ar racionavi
mo ženklų trūkumo nega
lima gauti, žmonės gali pa
sirinkti kitą valgį iš tos 
pačios grupės, ar tos pa
čios vertės valgį iš kitos 
grupės.

Naujasis "Tautinis Karo 
Meto Maitinimo Valdovas” 
labai padės šeimininkėms 
suprasti gerą karo meto 
maitinimą. Taip pat, jis 
padės šeimininkėms pasi
rinkti ir planuoti sveiką, 
maistingą ir padės kaipo 
patogus vadovas pasirink
ti pakaitalą valgiams, ku
rių šiuo metu trūksta. Šį 
vadovą galim gauti dykai, 
rašant — “Basic” 7, 
shington 25, D. C.”

Londonas, vas. 24 — So
vietų Rusijos raudonoji 
armija, minėdama savo į- 
sikūrimo 26 metų sukaktį, 
pasiekė Dno miesto pa
kraščius. Dabar raudonar
miečiai. užėmę Krivoj Rog.

į Jugoslavijos eina link Būgos upės.

Pean Harbor. vas. 24 —įsienių reikalų ministras 
Amerikiečių Centralinio gen. Gilbert Liet, ministe- 
Pacifiko karo jėgos pasi-iriui Pietų Amerikoje. Dr. 
stūmė šimtus mylių ar- Graužiniu! atsiuntė nuo- 
čiau japonų sostinės To- širdų užuojautos laišką. 
kio,_kada jie sunaikino, Sausio20d. Tėvų Mari- 
pr.eso sapnas bazes 'jonų vadovaujamoj lietu- 
Saipan ir i iman salas. Ma
rianas žemoje dalyje.

New Britain salose, A- 
merikiečiai marinai stu
miasi į rytus nuo Cape 
Gloucester ir kariuomenė 
stumia priešą šiaurėje ir 
vakaruose nuo Arawe pa
jūrio, taip kad alijantai 
dabar turi savo kontrolėje 
visą pietvakarinį 370-my- 
lių salos galą, kurios šiaur
rytinė dalis — Rabaul be- 
pertraukos bombarduoja
ma.

Argentinos Ministeriai 
Lietuvių Bažnyčioje

vių Aušros Vartų bažny
čioje Avellanedoje įvyko 
už velionies sielą iškilmin
gos ir įspūdingos pamal
dos. Jose dalyvavo Argen
tinos Užs. Reik, ministe
ris. prezidentūros svečias, 
J. A. V. Ambasadorius, D. 
Britanijos
stovas, Norvegijos, Švedi
jos. Portugalijos. Kana
dos. Belgi-jos, Graikijos, 
Pietų Amerikos ambasadų 
ir pasiuntiybių diplomatai 
ir labai daug kviestinių 
svečių. Dalyviams padarė 
įspūdžio kaip gražios pa
maldos. taip ir jauki lietu
viu bažnyčia.

Klausimai Ir Atsakymai Apie Naujus 
RaciionAvimn Žpnklplius (rnkpns)Racijonavimo Ženklelius (tokens)

Ats. —Ne. Vartosi dviejų 
rūšių ženklelių lygiai kaip 22'22 __p į visada vartojai dviejų

__ ___ _________  ____j___ procesuoto maisto Pun^tų štampas... vieną 
sakymus padėti vartoto- ženklelių, iš viso 12 stam- procesuotam maistui, kitą 
jams suprasti kaip jie ga
lės pirkti su šiais naujais 

i racijonavimo ženkleliais.
Klausimas — Kada bus 

galima pradėti vartoti

Sovietų Rusijos dikta
torius Stalinas pareiškė, 
kad Vokietija eina prie 
pražūties. Jis vėl pakarto
jo, sakydamas, kad rusai 
turi kovoti prieš didžiau
sią Vokietijos kariuomenę.

pų turi 48 punktų vertės. mesai-
Pagal ženklelių sistemą 
penki

(LKFSB) Prez. Antano 
Smetonos mirties proga 
Argentinos visa spauda į- 
dėjo jo atvaizdą ir trumpą 
nekrologą. Didieji dien
raščiai: "La Nacion” ir 
“La Prensa’’ apie velionies 
asmenį ir Lietuvą parašė 
plačiau. Ypatingai piačiai 
ir pagarbiai parašė katali
kų dienraštis “EI Pueblo”. 
Argentinos prez. Ramirez 
pasiuntė p. Smetonienei
užuojautos telegramą. Už- giau.

Laikraščių Juodoji Rinka
Lietuvoje

(LKFSB) Dėl popierio 
stokos Lietuvoje jaučia
mas didelis laikraščių trū
kumas. Esą. net susidariu
si laikraščių juodoji rinka 
— atperkamas laikraščio 
numeris mokant penkis, 
net dešimtį kartų bran-

TO AFRICA’S SUK

Žydų Žudynės Lietuvoje
(LKFSB) Gavome žinių, 

kad dar 1941 m. žydų buvo 
Kl. — Ar vartojimas išžudyta: Nemenčine —

mėlyni ženkleliai ženklelių bus naudinga? 600, N. Vileikoj — 1,000, 
(kiekvieno vertė dešimt Ats. — Tikima, kad šie Eišiškėse — 200, Trakuo- 
punktų) turės 50 punktų ženkleliai palengvina daly- se — 2,000, Šiauliuose — 

naujus racijonavimo ženk- vertės. • Šį mažą dviejų kus vartotojams ir pirkė- 7,000. 1943 m. pavasarį bu- 
punktų skirtumą bus gali- jams. Vertė bus tik dviejų vo išžudyta visi žydai Aš- 

denominacijų. Visos stam- menos gete. Tų pačių metų 
pos dešimt punktų vertės, vasarą buvo tęsiama žydų 
visi ženkleliai (tokens) likvidacija Vilniaus gete, 
vieno punkto vertės. Var- Prieš karą Vilniuje buvo 
toto jai, kurie per ilgą lai- apie 70,000 žydų, 1941 m.

lėlius (tokens)?
Atsakymas — Vartoto- ma pataisyti mažu pakei-! 

jai gaus šiuos ženklelius timu punktų vertėje pro- 
kaipo grąžą nuo krautuvi
ninkų vasario 27 d. Juos 
bus galima tuoj vartoti.

Kl. — Ar OPA duos var
totojams nustatytą skai
čių šių ženklelių, kada ta 
nauja programa prasidės, 
lygiai kaip visi gavo raci
jonavimo štampas pir
miau?

Ats. — Ne. Turės tik punktų vertės, duos 30 
tuos ženklelius, kuriuos punktų vartojimui pir- 
gausi nuo krautuvininko moms dviejoms savaitėms 
kaipo grąžą. ženklelių racijonavimo.

Kl. Kodėl man bus reika- Kaip ir procesuoto maisto 
linga racijonavimo grąža? racijonavimas, mažą 2 
Lig šiol, apart viend punk- punktų skirtumą bus gali- 
to mėsos stampos, kurios ma pataisyti mažu pakei- 
buvo vartojamos grąžai, timu punktų vertėje mė- 
aš suskaičiau tinkamą 
skaičių štampų duoti ma
no krautuvininkui, kada 
pirkau racijonuotą maistą.

Ats. Reikės turėti grą
žos, kada pradės vartoti maždaug kaip dabar var- 
ženklelius, nes kiekvienas to ja centus. Vartotojas, 
raudonas ir kiekvienas kuris perka ką nors iki 23 
mėlynas ženklelis racijo- mėlynų punktų, pavyz- 
navimo knygoje turės de- džiui, duos krautuvininkui 
šimt punktų vertės. Nebus dvi mėlynas štampas (iš 
taip lengva duoti krautu- viso 20 punktų) ir tris mė- 
vininkui reikalingą skai- lynus ženklelius (tokens) 

‘čių punktų kaip pirmiau (kiekvieno vertė vienas 
su 8-5-2-1 punkto štampo- punktas). Jeigu jis neturi 
mis. ženklelių (tokens), jis

(LKFSB) Europos balt-1 KI. Jeigu kiekvieno ženk- duos krautuvininkui tris 
gūdžiai smarkiai susiskal- lėlio vertė bus dešimt mėlynas štampas (30 
dę. Dalis yra linkusių ben- punktų, ar aš turėsiu dau- punktų) ir gaus atgal 7 
draaarbiauti su vokiečiais, giau punktų praleisti negu mėlynus ženklelius (to-i 
•Jiems vadovauja Jerma- dabar? 
čenko. Tai baltgudiškas 
Kubiliūnas. Bet labai daug tiek punktų kiek dabar tu- 
baltgudžių — patrijotinio 
nusistatymo ir yra vado
vaujami slaptojo politinio 

i centro. Jie nori bendradar- 
; biauti su ukrainiečiais, lie
tuviais, lenkais.

Wa

Baltgudžig Nuotaikos

I

Ats. — Ne. Turėsi beveik

lets Ali BackThe Atfack

ri. Tik vartoti mažiau žen
klelių per kiekvieną raci- 
jonavimo periodą. Nes 
vartojimas mažiau ženkle
lių sumažins darbą krau- 

Įtuvininkui ir tavo racijo- 
navimo knyga ilgiau bus 
vartojama.

| Kl. — Jeigu kiekvieno 
ženklelio vertė bus dešimt 
punktų, ar OPA galės su
tvarkyti racijonavimo pro-

cesuoto maisto.
Kl. Ar mėsos ženkleliai 

irgi veiks tuo pačiu būdu?
Ats. —Taip. Dabar, kiek- ką vartojo dešimtukus ir lapkr. mėn. teliko tik apie 

vienas vartotojas gauna centus ras, kad bus leng- 30,000.
16 mėsos punktų per sa- viau skaičiuoti, negu ka- 
vaitę arba 32 punktu kas da jie vartojo racijonavi- 
dvi savaitė. Pagal ženkle
lių sistemą, trys raudoni 
ženkleliai, kiekvienas 10

SOS.

Kl. — Ką vartotojai da
rys su savo ženkleliais 
(tokens) ?

Ats. — Jie juos vartos I

kens).
Kl. — Ar yra kokio skir

tumo tarpe mėsos ir proce- 
suoto maisto “ženklelių”?

Ats. — Skirtumas yra 
spalvoje. Spalva ženklų 
bus ta pati kaip štampų. 
Mėlynos stampos ir mėly
ni “tokens” procesuotam 
maistui; raudonos stam
pos ir raudoni ženkleliai 
(tokens) mėsai ir rieba
lams.

Kl. — Jeigu aš neturiu 
mėlynų ženklelių, ar galiu

mo Štampas 8-5-2-1 punk
to vertės. Bus lengviau 
krautuvininkams suskai
tyti štampas ir duoti grą
žą, negu kada reikėdavo 
spręsti kiekvienos stam- 
pos vertę punktais. Ženk
lelius bus lengviau vartoti 
negu štampas.

Kl. — Ar man reikės su
grąžinti racijonavimo žen
klelius pabaigoje kiekvie
no racijonavimo periodą?

Ats. — Ne. Ženkleliai ne
turės išsibaigimo laiko.

O. W. I.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

asas#

h.
9

Rose Bampton (dešinėj), ir virtuvėj žvaigždutė, su
rengdama riebalus karo reikalams. Ji yra Metropolitan 
Operos artistė.
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Komunistų žurnalėly “Soviet Russia Today” kaž- 
koks Frederick L. Shuman išsijuosęs gina imperialis-; 
tinį sovietų užsimojimą pavergti Pabaltės valstybes. 
Jis susižavėjęs kažkokio latvių “advokato” Gregori- 
jaus Meiksinso knyga “The Baltic Riddle” (Baltijos 
Mįslė), kurioje autorius būk tai praktiškai rišąs Pa
baltės klausimą. Tas Meiksins nesąs “nei rusas nei ko
munistas, tik advokatas ir ekonomistas, priverstas 
pabėgti nuo Ulmanio diktatūros”. Žinant, kokie žmo
nės bėgo nuo Ulmanio “diktatūros”, nesunku atspėti, 
kad “Mįslės” autorius yra bolševikas. Ir jo knygos 
kryptis tai parodo. Pagal jo knygą, anot Shumano, Pa
baltės valstybės gavo nepriklausomybę vien dėlto, kad 
Anglijai ir Prancūzijai prireikė užtvaros nuo plėtimosi 
komunizmo Vdkarų Europoj. Sovietai tuomet negalė
ję priešintis, nes buvę labai užimti naminiu karu. Bet 
užtai vėliau, 1940 metais, jie padarę labai gudrų ma- 
nievrą, užimdami Pabaltę ir tuo būdu išgelbėdami nuo 
vokiečių ne tik Sovietų Rusiją, bet ir visą pasaulį! 
Meiksins ir Shuman nekaltai pamiršta, kad raudonoji 
armija bėgo iš Pabaltės zuikio greitumu ir tik Minsko 
apylinkėj pradėjo suprasti, kas čia darosi. Dabar esą 
vėl bus galimybės sovietams Pabaltę atsiimti, nes rau
donoji armija, kaukaziečio gen. Ivano Bagramiano ve
dama, vėl tenai artinasi.

Meiksins taip ir sako, kad sovietai atsiims, ne už
kariaus, nes Pabaltės tautos teisėtai rusams priklau
sančios. Bet kur tas teisėtumas? Čia tai jau Meiksins 
“advokatiškai” vingiuoja. “Meiksins — sako Shuman 
— palieka atvirą klausimą, ar Baltijos rinkimai buvo 
tikrai “laisvi”, bet siūlamasai naujas plebiscitas yra 
nepraktiškas. Pabaltės valstybes dabar valdo vokiečių 
kariuomenė ir Gestapo; rytoj jos bus raudonosios ar
mijos išlaisvintos ir bus valdomos vietinių vadų, pa
lankių vieningumui su Sovietų Rusija”. Tą tvarką pa
laikysią Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstiečiai, dar
bininkai ir vidurinės klasės žmonės. Jai bus priešingi 
tik vokiečių baronai, būrelis profesionalinių biurokra
tų ir kiek kareivi jos. Shuman tą nuomonę patvirtina, 
sakydamas, kad jis nematąs jokių rimtų tam abejonių. 
Abu draugučiai lengvai tą klausimą išriša, užmiršda
mi, kad jų teisėtumo dėsnis pastatytas ant padarytų 
1940 m. abejotinų “rinkimų”. Vadinasi, stato namus 
ant smėlio. Bet jiems nieko tai nereiškia. Jie pilnai ti
ki į Hitlerio ir Stalino principą: Macht ist recht — 
might is right. Kas turi jėgų, tas į teisėtumą gali nu
sispjaut.

Tačiau teisėtumo klausimas jiems vis dėlto ne
duoda ramybės. Tam priežastis: Atlanto Čarteris. 
Jungtinių Valstybių Departamentas rimtai į jį žiūri ir 
jo principus pamirštantiems dažnai primena. Tą patį 
daro ir daugybė Pabaltės prietelių Amerikoj. Draugu
čiai atvirai pasisako, kad pro-pabaltinė propaganda 
gali gerokai paknisti grobonišką sovietų biznį. Bet 
draugučiai raminasi tuo netikėtu “išradimu”: Atlanto 
Čarteris išleistas net 13 mėnesių po Pabaltės su So
vietais “susijungimo”! Reiškia, išleidžiant Čarterį, Pa- 
baltė jau buvo Rusijos nuosavybė, ir todėl ir tik todėl 
Maskva tą Čarterį nesąlygingai priėmė. Jei taip, tai 
kam čia tas teisėtumas? Kam tų nelaimingų “rinkimų” 
klausimas. Ne. Čia vis dėlto kas nors netvarkoj. Reikia 
daugiau “palankumo” įrodymų. Reikia gelbėtis foto
grafijomis. Ir iš tiesų keletas fotografijų sugrabalio
ta. Mizernas rinkinys. Nutraukta Rygos minia ir už- 
vardyta: gyventojų demonstracijos “prisijungimo” 
proga. Bet galėjo būti nutraukta bet kokia minia, su
sirinkusi bet kokia proga. Toliau viens kits vaizdelis iš 
Latvijos. Keletas žmonių apžiūri kažkokią mašiną. 
Kažkoks komisaras skaito kažkokį savo parėdymą. Du 
vaizdai iš Lietuvos. Viename keletas liesų phsberniu- 
kų apmautų gramozdiškai perdideliais plieno šalmais 
(viena geležinė kepurė du coliu atstu nuo pakaušio — 
tarsi paūgėjęs piemenukas su tėvo muče). Tai turi bū
ti (taip parašyta) lietuviškos raudonosios armijos ar
tilerijos dalinys (penki vyrai) taikąs kažką nušauti. 
Kita nuotrauka vaizduoja stambią bobelką, kuri sulig 
parašo esanti Julia C. Orlauskiena (taip ir parašyta), 
stachanovietė “Maisto” darbininkė, padariusi 70 nuoš. 
daugiau užduoto jai darbo. Ta “Orlauskiena” tai kaž
koks įdomus tipas. Apie udarniką Stachanovą žino ir 
jo pavyzdį seka, o nemoka lietuviškai pasirašyti. Ne. 
Čia kažkas ne taip. Tai visai ne lietuvė Arlauskienė, 
bet importuota iš Sovietijos Orlovskaja. Beje, “artile
ristų” vado vardas paduotas šitaip: Edvardas Sharep- 
ka. Ar ir tas lietuvis?! K.

I 
i Faktai Apie Religiją Bolševikų

Okupuotoje Lietuvoje

Kaune, Karo muziejaus sodelyje, aukštai iškilusi Laisvės stovyla liūdyja, kad 
lietuvis dabar ne mirties — gyvatos prašau: aš noriu gyventi, kariauti! Man su
teikė jėgas Aukščiausis, žinau ne ašaroms plauti... Ir lietuvis sako — Nelenk- 

, dam’s pečių po naštos sunkumu, kaip milžinas stosiu į kovą: pavargti už brangią 
j tėvynę — gražu!.. Aukščiausį turėt sau vadovą!j

Worcesterio Lietuviams
. (Speech of Hon. David I. come another nation’s vassal. 

Walsh at Lithuanian Meet- It is foreign to your God-given 
ing at Worcester, Mass. right to be free people. 
February 13, 19įį.). į Lithuania is proof that a na

tion’s strenght is not necessari- 
ly in her size geographicaliy or 
in her wealth. Her greatest 
might is the iron souls of her 
people, who refuse to surrender 
their souls to aggressors or to 
compromise with evil. The Nazi 
or the Soviets may conąuer the 
lands, the possessions of your 
people, būt never their souls. 
Even those who are not of your 
ancestry are proud 
sing the dountless 
more than human 
your little nation.

The hope of your people for
the future of Lithuania depends sįan nor overlordship.

Since the German attack on 
Lithuania the Soviets have 
striven to represent their ac- 
tions as one of self-defense |" I 
against Germany. After longį 
and persistent propaganda the I 
Soviets have sought to convince : 
the Democratic nations that, 
everything they did in the Bal- j 
tie was lawful and for the bene-'

On February 16, 1944 the 
people of Lithuania and their 
children, scattered throughout 
the world, will celebrate the 
twenty-sixth anniversary of the 
independence of Lithuania. This 
celebration will be observed by 
Lithuanians not only in the 
United Statės būt in Canada, 
Brazil, Argentine, Uraguay, 
Great Britain, Switzerland, 
Sweden, the Vatican City, even 
in German - occupied Lithua
nia, and in spirit by the many 
Lithuanian exiles in Siberia, in 
German prisons and Labor 
camps.

Here in Worcester we are 
gathered together to commemo- 
rate this anniversary by the 
purchasing of American War 
Bonds, thereby pledging our 
loyalty to America, and, at the 
šame time, expressing our sen- 
timents of love and affection 
for the homeland.

It was while the First World 
War was štili raging that Lith
uania was declared free and 
independent.

For twenty-two years prior 
to the tragic events of 1940 all 
true friends of Lithuania ex- 
alted in her triumph and looked 
forward confidently to her fu- 
ture.

We may well be proud of her 
record during these twenty-two 
years of the country’s indepen
dence. During these years the 
political, economical and cultu- 
ral life advanced rapidly; the 
standard of living of her people 
steadily inereased; her ports 
were open to all the world; — 
in brief, she won favorable re- 
cognition from all nations, 
without exception.

Lithuania is today one of the gloriously exemplified 
small nations unjustly deprived case of Lithuania and her sister 
by force of arms of its life and republies. 
independence. On this account: 
these days are days of sadness 
and serious refleetion for the 
Lithuanian people at home and 
in every part of the world. Shat- 
tered, humiliated, suffering 
Lithuania bemoans her lošt in
dependence. You Lithuanians 
in exile who have availed your- 
selves of free American hospi- 
tality have good reason to1 injustice, is soon dethroned. 
celebrate this occasion with i We have no right iri law or mo- 
heads high. for your country, ■ rals to usurp that which belongs 
tortured and desecrated, is štili to another. vhether it is pro- 
alive and resistant. The spirit' perty or power. No people can 

of the Lithuanian people will go under the Government of 
survive to the bitter end and ’ any other people or any ruler 
will resist enmeshment in anywithout its consent. The law 
federations, confederations, or^f nature and of nature’s God 
unions sponsored by its neigh- entitles every people to its 
bors. Lithuania mušt never be-’separate and eąual statės

i

se pasipylė pašiepimai, 
šmeižtai, įtarimai prieš 
dvasiškius. Tai kartota 
kiekviename prievarta 
šaukiamame susirinkime.

bolševikų.
bolševikų vieš- 
1940 - 1941 m.
daug kartaus Bolševikai, pasijutę, kad
Imkime pačią yra Lietuvos valdovai, pir- 

Kon-

(LKFSB) Lietuviai veda ti iš Lietuvos patirties. Kai 
atkaklią kovą prieš nacius, 1940 m. birž. 15 d. bolševi- 
kurie pasirodė Lietuvoje kai įsigalėjo Lietuvoje, ė- 
taip žiaurūs savo žudy- mesi visų priemonių nai- 
mais ir plėšimais bei kito- kinti religiją. Laikraščiuo- 
mis neteisybėmis. Bet lie
tuviai nenori nė kitos oku
pacijos —

Neilgas 
patavimas 
jau paliko 
patyrimo,
brangiausią žmogui lais- miausia panaikino 
vę - sąžinės laisvę. Štai ke- kordatą (tarptautinę šu
le tas faktų: tartį) su Šv. Sostu. Tai į-

Ir harkai vYko birž* 26 Bolševikai
ZOdZIdl Ii MaiDal pranešė Šv. Tėvo atstovui, 

Sovietų konstitucijos 124 kad konkordatas pasiliovė 
str. rašo, jog visi piliečiai veikęs, kad jisai turi per 
turi laisvę tikybiniuose pa- dvi dienas apleisti užima- 
tarnavimuose 
ir naudojasi 
antireliginę 
Apie tas dvi 
žymėta yra 
Lietuvos respublikos kon- konfiskavo. Tuoj pasipylė 
stitucijoje (98 str.). Ne- prieštikybiniai dekretai, 
paisant viso to tarp tų Uždrausta dėstyti tikybą 
konstitucijos žodžių (ku- mokyklose. Panaikinti ka- 
rie irgi toli nuo pilnos lais- pelionai armijoje, mokyk- 
vės, nes tik antireliginę lose, ligoninėse, prieglau- 
propagandą pripažįsta, o dose, kalėjimuose. Sustab- 
negarantuojama laisvės 
propagandai už religiją)— 

Lithuania and ir gyvenimo faktų yra di
delis skirtumas. Tai maty- 
selves will not be a just peace.
Small nations are entitled also spausdinti 
to insist that the pledge of the turinio knygas 
United Nations for eąual access čius, prasidėjo kunigų per
to free trade and raw materials sekiojimas ir bažnyčių 
be carried out. The very life of uždarinėjimas, 
small nations depends upon 
moderate freedom of trade.

Small nations are also entitled 
to an effective postvvar organi- 
zation to prevent aggr>£sion 
and maintain justice for mo- 
dem mi^tary technicality ha’s 
destroyed the possibility for 
self-defense by small nations; 
būt, I repeat, no effective post- 
war organization can be establi- 

■ shed without small nations first 
į being given their freedom. 

būt it has been impossible to' me congratulate you on
cover up the ruthless Sovietiza-1the noble that have
tionofthe small statės, the! P^mpted this gathering here 
thousands of executions and knight. You are here to mobi- 
deportations to the remote re- ilize aI1 Lithuanian resources 

i here in Worcester County for

I

among the power of the earth.”
What Senator Hoar said on 

another occasion, applies aptly 
to Lithuania today: “You may 
pacify this country on the sur- 

,face; you may make it a soli- 
tude, and call it peace; you may 
bum towns; you may kili the 
children or the boys ovefr ten, 
as Herod slew the first-bom of 
the Lsraelites. Būt the volcano 
will be there. You will not settle 
this thing in a generation. or in 
a century, or in ten centuries, 
until it is settled right.”

Let it be stated, and it cannot 
be stated to emphatically, that 
the people in
their kith and kin in America 
are against both Russian and 
German domination and are 
determined to fight for the res- 
titution of independence at all 
cost. Russia is just as much a 
symbol of aggression as Germa
ny to the Lithuanian people. 
Lithuanians want neither Rus-

I — apeigose mas patalpas ir iki rugp. 
laisve vesti 25, išvažiuoti iš Lietuvos, 
propagandą. Naujų patalpų nedavė. Ne
laisvės” pa-
ir sovietinės

buvo kur dėti rakandų. Bė
gamąją sąskaitą banke su-

in witnes- 
spirit and 
courage of

dė Teologijos - Filosofijos 
Fakulteto veiklą. Panai
kintos visos religinio po
būdžio draugijos, susivie
nijimai, visa jų nuosavy
bė atimta, uždrausta 

tik y b i n i o 
ir laikraš-

upon the United Nations, —, 
their honesty and sincerity in 
facing the critical issues that 
will be settled in the Peace 
Treaty. On the ąuestion of na
tional integrity both the Holy 
See and the Atlantic Charter 
have laid down supreme and 
guiding principles. The very 
first of the five principles laid 
down by Pope Pius XII in his of the COmmon Allied cause, 
Christmas speech of 1939 
statės: “The fundamentai con- 
ditions of a just and honorable 
peace is to assure the right to 
life and independence of all na
tions, large or small, strong or gįons of Russia. And it should ’ 
weak. One nation’s vili to live. noted, that official Soviet the ®U^Cess_^ °ur fifhtinZ for* 
must never be tantamount to a 
death sentence from another.”

Religijos Šalinimas Iš
VieŠĮĮjy Įstaigų ,

Nors tėvai reikalavo, kad 
jų vaikams būtų dėstoma 
tikyba mokyklose, bolševi
kai 1940 m. birž. 20 d. de
kretu uždraudė vaikams- 
mokiniams dėstyti tikybą 
ir panaikino mokyklų ka
pelionus. Uždrausta mels
tis mokyklose prieš pamo
kas, ar po pamokų. Vietoj 
tikybos bolševikai paliepė 
įvesti mokyklosna komu
nistų partijos istorijos ir 
Sovietų Konstitucijos dės
tymą. Į pakartotinus tėvų 
prašymus grąžinti tikybą 
į mokyklas, gautas neigia
mas atsakymas. Tada, tė
vų prašomi, kunigai ėmė 
rinkti vaikus į bažnyčią ar 
į erdvesnes parapijos pa
talpas tikybos pamokoms. 
Tai pastebėjo komunistai. 
Iš pradžių manė, kad tas 
darbas pabos ir vaikams, 
ir kunigams, bet mokinių 
skaičius religijos pamoko
se augo. Tada egzekutyvio

Tęsinys 4-tame pusi.

'papere, such as "War And The ces' for «™Plete vietory in or- 
Working Class”, stated in the;der that f'1" based upon the 
most cynical manner that owing! PrinciPIes °c tba Aliarme Char- 
to Russia’s tveakness in 1918-1ter may ** realized for a11 o““' 
1920 she lošt the Baltic statės.'pied invaded c™ntrles

I You Americans of Lithuanian 
descent who have helped so 

į much in the rebuilding of inde- 
pendent Lithuania will not fail, 

- T , . , , I am sure, to keep her aliveautonomy movė ? I do not know I ’
, . _ , . during this war and make cer-of any better way of expressing
, . . .. .. x tain that she contmues to livewhat iš the sentiment of the. 

Lithuanian people than by quo- 
ting from a recent statement of 
the Lithuanian Minister to the 
United Statės. He refers to it į 
“as an attempt to make the ‘ 
world believe that the Baltic 
Statės were willing members of 
the Soviet Union.” The Minister 
asserted that “ever since 1___
Red Army’s occupation of Lith
uania in 1940, Moscow has been 
saying that ‘Lithuania volun- 
tarily joined the Soviet Union.’ 
As a matter of fact, he claims 
the Soviets have forced their 
rule on Lithuania. and the new 

, plan “just represents Russia’s 
fishing for friends and her at
tempt to confuse the people of 

■ the world into supporting her.” 
Let it be said again and again.! 

any peace which does not re-;
store the indisputable rights of ”“*??* ~
. - , I to the restoration of bleeding<

į the Lithuanian people and other , Lithuania to peace, prosperity ■ 
, small hations to govem them-, and freedom. *

The Atlantic Charter statės: 
“The right of all peoples to 
choose the form of government 
under which they shall live... to būt as Russia is now so power-
see sovereign rights and self- fui she will simply take them 
government restored to those back again.
who have been forcibly dąprived Būt what of the recent Soviet 
of them”.

God grant that these declara- 
tions and principles be fulfilled

■ and that these truths may be 
’ ’ ’ 1 in the

A former great citizen of this 
city, a nationally renowned 
Statesman, Senator Hoar, in 
1900, when the ąuestion of Phi- 
lipine independence was under 
consideration in the United 
Statės Senate, declared :“Power, 
it mušt be remembered, which 
is secured by oppression or 
usurpation or by any form of

l free and strong again. A real 
unity of the American Lithua
nians will do much to help the! 
mother land.

Take courage. Lithuania’s; 
case, as is the cause of all oc
cupied and invaded nations, is 
the cause of America. In other 
words, it is our fight. Every 
life lošt and every body mai- 

I med in our fight against Ger- 
jmany and Japan is a blow 
struck for all the countries in 
the world that love liberty and 
independence.

Here, assembled in this noble 
building erected by the free 
people of this city in memory 
of her sons who have died in 
the cause of freedom. we pledge 

! our hopes. our lives and our 
■ sacred honor to the cause for 
' which America is fighting and

i
I U. S. Marine Corvs photo 

ACE—Yanks in the South Pa- 
cific have 14 less Jap planes to 
worry about, thanks to Marine 
Lt. Robert M. Hanson of New- 
tonville, Mass., oflficially credit-. 
ed with knocking them outi 
The 23-year-old flyer got five 
of his totai score in one en- 

gagemr”*

r*
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Faktai Apie Religiją Bolševikų 
Okupuotoje Lietuvoje

V. KIRVELEVIČIENE iš Elizabeth, N. J. rašo: 
“Nuoširdžiai dėkui už prisiųstą kalendorių. Siunčiu 
$1.00 kolendoriaus fondan. Taipgi sykiu siunčiu ir Jo
no Litvino $2.00 už jam prisiųstą kalendorių. Jis ir-gi 
labai patenkintas, kad jo neužmiršote.”

LOUIS GENTEL, Cambridge, Mass. — “Labai a- 
čiū už atsiųstą kalendorių. Tai tikrai gražus ir be ga
lo naudingas kalendorius. Taigi aš siunčiu kalendo
riaus fondan $2.00”.

MRS. VICTORIA JANUŠONIS, Brooklyn, N. Y.— 
“Jūs kalendorius tikrai gražus. Labai dėkoju ir siun
čiu $1.25.”

Turime ir daugiau padėkos laiškų, kuriuos sunku 
visus sutalpinti. Čia paduodame kalendoriaus rėmėjų 
sąrašą ir visiems nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Šią savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo sekan
tieji:
M. Paplauskienė, Binghamton ....................
P. Naujokaitienė, Norwood, Mass.................
A. Budris, Oakville, Conn..............................
Mr. J. Strasunskas, Norwood, Mass...... .......
A. Balvičius, Hartford, Conn..........................
Mrs. M. Morkus, Hartford, Conn..................
J. Treinavičius, Montello, Mass......................
K. Jutkevičius, Westfield, Mass.....................
V. Romazas, Pottsville, Pa..............................
Geo. Klimas, Pottsville, Pa..............................
Ig. Grušas, E. Hartford, Conn. ....................
Mrs. Kazalaitis, VVorcester, Mass.................
B. J. Velička, Bristai, Conn.........................
Mrs. A. Rekasie, Pittsburg, Pa......................
P. E. Babavičius, Rumford, R. I.....................
Mrs. H. Valatka, Norwood, Mass................
Vincent Mittchell, Nashua ,N. H..................
B. Chipulis, Thomsonville ............................
Mrs. Iren Grigaitis, Roxbury, Mass.............
I. Stonis, Providence, R. I.......i......................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass......................
Greičius, E. Peperell, Mass.............................
Venskevicius, Scranton, Pa...........................
S. Dulskis, Waterbury, Conn.........................
J. Krugelis, W. Lynn, Mass.............................
Mrs. M. Veizgelienė, Camden, N. J...............
C. Zigmund, Lošt Creek, Pa.........................
Mrs. K. Balinskas, Mt. Carmel, Pa..............
S. Kinderevičius, Lawrence, Mass.................
J. Poškienė, E. Pemsauken, N. J.................
S. Steponaitis, Roehester, N. Y.....................
J. Grimaliauskas, Newark, N. J..................
V. Blauzda, Waterbury, Conn.......................
S. C.. Baltimore, Md.........................................
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.................
L. A. Wolkovičius, Hudson, Mass.................
Tomas Versiackas, Lowell, Mass.................
J. Šaukimas, Lowell, Mass. .r......................... 
Mrs. Brasas, So. Boston, Mass.....................
J,. Jakštas, So. Boston, Mass.........................
Agnės Gudelauskas, Granby, Conn............
M. Kuodis. Norwood, Mass.............................
VI. Makauskas, Milliocket ...........................
J. Zidanavičius, Brooklyn, N. Y....................
Kun. J. J. Shlikas, Sheboygan......................
Veronika Ivanauskienė, So. Boston, Mass.
O. Simulinas, Brooklyn, N. Y......................
Veronika Stakor, Rahway .....    ...
J. Blazionis, E. Walpole, Mass.....................
P. Tamulevich, Waltham, Mass....................
Alex Jonės, Mc Millan, Mich........................
J. Petrauskas, So. Boston, Mass.................
Mrs. S. Nevera, Dorchester, Mass................
Mrs. Ag. Bacenas, Kearny, N. J....................
M. Grigaitis, Detroit, Mich............................
K. Tumonis, Albany, N. Y............................
J. Janiūnas, Cambridge, Mass....................
P. Rodaitis. Cambridge, Mass....................
K. Jankunavičius, So. Boston ......................
S. M. Ginkevicz, Phila., Pa. .......... ................
W. Kaskonas, Windsor, V. T........................

T
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Jack Frost, iš Chicago OCD block Kapitonas, pasisakė ir daro, kad 
kas pirks Ketvirtosios Karo Bonų serijos vajuj bonus, kad pirkimas di
dėtų, tai jis darys viską, kad ir grindų plovimą. Ir štai tūla šeimininkė 
padarė išbandymą. Pirko bonų už $25 ir panorėjo, kad jis virtuvę iš
plautų. Matosi ten būta ir svečių. Kapitonas atlieka savo pažadus su 
šypsena. Tur būt turi daug pažadų pirkimui bonų.

VVORCESTER, MASS.
Nepriklausomybės 

Šventė
Vasario 13 dieną šiais metais 

visi Worcesterio lietuviai ben
drai rengė Lietuvos Nepriklau
somybės šventę paminėti. Tai 
tur būt pirmas toks bendras 
parengimas. Man atrodo, kad 
tai labai gražus dalykas. Paren
gimas pilnai pasisekė. Ne tik 
šauniai šventė paminėti, bet ir 

t XX b°nU už 3169,525.00 išparduota.
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David I. Walsh, klebonas kun. . 
K. A. Vasys savo klebonijoje 
gražiai pagerbė. Surengė jo gar
bei 5:00 p. m. pietus. Apart 
garbingo svečio pietuose daly
vavo kun. Dr. J. Vaškas, xun. 
Dr. A. Morkūnas, kun. P. Jurai- 
tis, adv. A. Milleris. p. redakto
rius L. Šimutis ir vietos vikaras 
kun. J. Jutkevičius. Po pietų 
visi dalyvavo Auditorijoje ir su
rengtoje programoje. Po prog
ramos senatorius atsilankė sve
čių pagerbime ir užkandžiuose 
Putnam ir Thornston restorane, 
kur pasakė svečiams dar kalbąj 
apie tikybos reikšmę žmogaus 
gyvenime ir lietuvių tautos gy
venime, o vėliaus gryžo atgal 
pas kun. K. A. Vasį, kur buvo 
apsistojęs. Kun. K. A. Vasys jau I 
yra senoje pažintyje su gerbia-' 
muoju senatoriumi.

• j
tokių parengimų. Jis nesiva- 
duoja pasigyrimais, bet darbais 
ir kuomet ką daro, tai tikrai 1 
padaro. Jo surengto šio Minis
trei Show žmonės niekad nepa
mirš ir kitais metais jau reikės) 
Auditoriją samdyti. '

Minstrel Show ;
jaunimo parengimas. Klebonas 
ragina ir paveda jaunimui sa
varankiškai drabuotis. Tas duo
da progą jaunimui 
pasirodyti. Visam

Tas gerai lietuvius išgarsino ir 
parodė Worcesterio lietuvių ga
lybę. Šiandien kitataučių gru
pės lenkiasi prieš lietuvius. Bo
nų platinime daug pasidarbavo 
kun. J. Jutkevičius ir jis už tai 
gavo iš Iždo Departamento at- 
sižymėjimo diplomą (citation). 
kurį pats senatorius David I. 
Walsh jam tame vakare įteikė, 

i Tarpe žymių kalbėtojų tame 
parengime dalyvavo taipgi se- 

: natorius David I. Walsh. Jis sa-
I
!vo kalboje drąsiai stovėjo už 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
griežtai pasmerkė Hitlerio ir Vartų parapijos 

i Stalino ant Lietuvos pasikėsi- trel Show. Abelnai šios parapi- 
| nimus ir pats pasižadėjo viso- jos parengimai būna rūpestingi. 
( mis jėgomis ginti Lietuvos gražūs ir sėkmingi, bet šis pa- 
( laisvę. Senatorius David I. 
('Walsh ne taip lengvai kur pasi- 
(rodo. tad jo dalyvavimas Lietu
-vos Nepriklausomybės šventėje 
į suteikė daug žymės. Vietos lai- 
I kraščiai pirmame puslapyje, di- 
j džiausiais antgalviais pyškino

1*00 laPie parengimą ir jo kalbos tos vargonininko p. Vinco Bur- 
I žodžius. dūlio. Reikia pripažinti, kad p.

Tą žymų svečią, Senatorių Burdulis yra tikras meisteris

1.00
1.00
1.00

Aušros Varly Parapija
Vasario 9 dieną įvyko Aušros 

metinis Mins-

Cpl. Dorothy Auten iš Charlotte, N. C., vykdama 
į Air WAC, prikabino iškabą — FOLLOW ME, L—, kas 
reiškia nuoširdų paraginimą merginoms, kad jos sek
tų ją j Dėdės Šamo tarnybą ir padėtų pasiekti greitą 
pergalę.

Pradžia 3-čiame pusi, j Tikybinių Organinei jų 
Komiteto prezidentas Bilis 
1941 m. balandžio 25 d. iš
leido įsakymą Nr. 8, ku- 
riuo paliepė jo valdžioje e- 
sančioms Kauno ir Jona
vos GPU vadovybėms pra
nešti jų apylinkėse esan
tiems kunigams, kad vi
siems dvasiškiams drau
džiama dėstyti tikybą 
vaikams. Kiekvienas jų 
turįs pasirašyti po pakiš
tuoju pasižadėjimu to 
draudimo prisilaikyti. Su 
visų kunigų parašais pasi
žadėjimai jam turėjo būti 
pristatyti 1941 m. geg. 10 
d. Tai visa pavesta atlikti 

(slaptai. Kiekvienas kuni
gas gavo atskirai pakvie
timą atsilankyti į egzeku- 
tyvinį komitetą ir, nors 
jiems grąsinta bausmė
mis, daugumas kunigų at
sisakė pasirašyti pakištą 
pasižadėjimą.

Kunigams griežtai buvo Yohucinį elementą.
' uždrausta įeiti kalėjiman,! turėjus pagrindo kaltinti, 

matytis su įkalintais. Net -i0 ^uvo pavesta rinkti iš 
pasmerktajam mirti ti- ar^^yvo prieš asmenis me- 

t kinčiajam čeką neleido tu- vieną organizaciją
! kiršinti prieš kita ir tt.

Kalkinimas
Lietuvoje gražiai veikė 

tikybinės ir katalikų so
cialinės, kultūrinės, labda
rybės organizacijos. Kai- 
kurios jų turėjo prieglau
das seneliams, vaikams, 
kitos išlaikė mokyklas, li
gonines, bendro lavinimo
si kursus ir tt. GPU valdi
ninkas Guzevičius panai
kino visas tas organizaci
jas, kurios buvo sukurtos 
prieš 1940 m. birž. 15 d., 
tai yra prieš bolševikų o- 
kupaciją, paskyrė jų įstai
goms administratorius, a- 
tėmė nuosavybę. Nieko ne
gelbėjo raštai ir prašymai. 
Paimti visi organizacijų 
archyvai, raštai. Visi, ku
rie dirbo religinėse organi
zacijose, Vidaus Komisaro 
Guzevičiaus raštu Nr. 
0054 1940 m. lapkr. 28 d. 
jbuvo įskaitomi į priešre- 

Kad

kiršinti prieš kitą ir tt. 
1941 m. sausio 21 d. Guze
vičius išleido slaptą raštą 
Nr. 2 92, kuriuo paliepė 
surašyti visus dvasinin
kus, pažymėti jų politinę 
įtaką žmonėse, sužinoti vi
sus vidinius nesusiprati
mus tarp religinių organi
zacijų, apgalvoti, kaip bū
tų galima panaudoti tuos 
skirtumus, sudaryti visų 
bažnyčių ir koplyčių sąra
šą ir prie jų gyvenančių 
dvasininkų įtaką žmo
nėms. Visa tai turėjo būti 
atlikta prieš 1941 m. sau
sio 30 dienos.

Kas metai prieš bolševi
kų laikus Lietuvoje buvo 
spaudžiama 300-400 naujų 
tikybinių knygų. Vienuoli
jos ir kitos organizacijos 
leido savo laikraščius. Bol
ševikai sustabdė tikybinių 
knygų spaudimą ir panai
kino katalikiškus laikraš
čius. Tai pavaizduoja ma
žos maldaknygės “Tėve 
Mūsų” likimas. Toji mal
daknygė buvo pradėta 
spausti pirm atėmimo val
džion spaustuvių. Naujam 
spaustuvės vedėjui buvo 
leista tęsti tos maldakny
gės spausdinimą ir, visgi, 
nepaisant Kauno Arkivys
kupo žygių per J. E. vysk. 
Brizgį, naujai atspaustą 
maldaknygę nuvežė į po

nio- pierio fabriką ir sumalė.
I Šime. Visi džiaugėsi labai gra- Bolševikai surinko iš spau
dais kostiumais, linksma muzi-: 
I ka ir visa tvarka. Yra didelė
I padėka visiems, kurie sunkiai 
dirbo, kad būtų sėkmingas tas 

■parengimas, ir tiems, kurie at
silankė, kurie pirko ir pardavi
nėjo tikietus: padėka “Darbi- 
i ninkui” už garsinimus. Tikimės, 
kad ir kitais metais bus tokis 
gražus pasidarbavimas.

Korespondentas.

rėti paskutinės paguodos 
gauti paskutinį religinį 

į patarnavimą. Oficialiai ne- 
yra išimtinai fruvo kunigams uždrausta

lavintis ir 
tekniškam j

eiti į ligonines. Tačiau bu
vo įvesta tokia niekur ki
tur kultūringame pasau
lyje negirdėta tvarka: li
gonis turėjo pats savo ran-

darbui vadovavo ir daug dirbo įa parašyti ligoninės vedė- 
kun. J. Jutkevičius. su juo nuo- -j - - ...
širdžiai kooperavo pirmininkas 
Kazys Tamošiūnas. Sunkiame 
pagarsinimų rinkimo darbe at
sižymėjo p-lės Ona Šablinskaitė 
ir Ieva Lukšytė. Abelnai visas 
jaunimas nuoširdžiai darbavosi.

jui prašymą, kad jam pa
šauktų kunigą. Ar galėjo 
silpnas ligonis tą padaryti; 
o, pagaliau, pati praktika 
parodė, kad net ir paduo
tus prašymus — numesda
vo kur j nereikalingų po-

savo pareigas atliko ir užtai pa- pįerių krepšį 
sėkmės gražios. Vaidinime visi, 
gražiai pasižymėjo, bet iš visų 
labiausiai pakilo tai jaunas vai
kinas Vytautas Tamošiūnas. Jo 
vaidinimo dabar net svetimtau
čiai už pinigą pageidauja. Žmo
nių parengime gausiai dalyva
vo. Septyniolikos šimtų vietų 
Mechanics Hali buvo stovin
čiais perpildyta.

Draugijų Parengimai
Sausio 30 dieną Moterų Są

jungos 69 kuopa surengė Auš- 
X r. . .n . .. „ . . <3 ■. . v..,.

Panaikinus koplyčias 
prie ligoninių ir kalėjimų, 
atsirado liturginių dalykų, 

i GPU direktorius Telšiuose 
1940 m. rūgs. 9 d. raštu 
Nr. 11 paklausė Kalėjimų 
Departamento, ką daryti 

įsu tais liturginiais daly- 
1 kais. Ką atsakė, nėra žino- 
jma, bet spalių 4 d. (1940 
'm.) tie daiktai buvo pa
leisti iš varžytinių. Kitose 

į vietose patys komisarai 
panaudojo juos privatiems 

i reikalams.
starasis viršyja visus. Šiame
Minstrel Show buvo kas nors j ros Vartų bažnyčios naudai pui- • 
kitokio, savotiško ir visų akį pa-! kų balių, draugišką suėjimą, j 
traukiančio. Parėdų gražumas. I Valdyba darbavosi smarkiai.’. .& - . .... , žmonių, buvo pilna ir kaikurieskoningas vaidinimas ir tikras Žmonių prisirinko gana daug.b turėjo stovėti. Šįmet dar gra-Grvno pemo bažnyčiai padare],. , i

S101 20 IZiau lsPlldYta Pr°grama negu Į
. . _T 'kitais metais. Vadovavo varg. vasario 20 diena Ausros Var-1 „.................

r- - -i ' P- Vincas Burdulis, kuris yratų Draugija surengė lietuviško , „, .. , .jekspertas minstrel showkugelio balių. Moterys prikepei 
visokių rūšių kugelio ir šiaip 
kitų užkandžių. Tai buvo tikras' 
Užgavėnių balius. Neteko suži-j 
noti kiek pelno padarė.

Sodalietės ir Marijos Vaikelių 
draugija kaip kas metais, taip 
ir šią gavėnę rengia religijinį 
vaidinimą parapijos naudai. 
Vaidinimas įvyks Kančios Sek
madienį. ■suvaidins “Paskutinė 
Romos Vestalė”.

artistiškas džiazinės muzikos 
išpildymas. Tai nuopelnas vie-

Mrs. J. Kos., Roslindale, Mass..................
M. Masiulienė, So. Boston, Mass..............
J. Balvydis, So. Boston, Mass....................
Mrs. S. Kontautas, So. Boston, Mass......
J. Tarbokas, Roxbury, Mass......................
Mrs. I. Debeikis, Worcester, Mass...........
M. Uždavinis, Norwood, Mass....................
Ona Rudienė...............................................

i Zabelė Sleivienė, Athol, Mass. .................
i A. Juškauskas, Brooklyn, N. Y............. .
į M. Balutienė, Norvvood, Mass...................
S. Marksaitienė, Chester, Pa. ..................
Mrs. M. Stankevičius, Waterbury, Conn. 

i Mrs. M. Zidtoweskis, Elizabeth, N. J.......
J. Žilis, Kearny, N. J...................................
Mrs. Rėps., Chestėr, Pa..............................
O. Adomavičienė, Lowelle, Mass...............

Į Z. Jegelevičius, Westfield, Mass.
Aid. Galčius, Worcester, Mass.................
Mary Klimauskas, Waterbury.................
Simas Kudžma, Nashua, N. H...................
J. Bakanas, So. Boston, Mass...................
John Dixon, Norwood, Mass.....................
Ona Višniauskienė, So. Boston, Mass.
M. Sakonis, So. Boston, Mass...................
Mary Shatus, New Phila., Pa. .................

\Bus daugiau)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

.50
. .50
. .50

.50

.50

.50

.50
. .50

MISIJOS
Vasario 24 dieną pas mus pra- j

sideda Misijos, baigsis kovo 5 
.50! dieną. Nuo pradžios ligi sekma-
.50 ■ dienio vakaro misijos bus veda- 
.50 į mos anglų kalboje, o nuo pir- 
.50 1 madienio ligi užbaigos lietuvių 
.50' kalboje. Misijas ves Tėvas Jė- 
.50 ' zuitas kun. Antanas Mešlis. Ge- 
.50 
.50 
.50 
.50
.50 mė labai sėkmingai 
.50 show” ir šokius.

ra proga visiems pasinaudoti. R.

Aušros Vartų parapija širdin
gai dėkuoja visiems, kurie parė- 

“minstrel 
vasario 9-tą.

Mechanics salė, kur telpo 2.000

stuvių, iš knygų parduotu
vių visas religines knygas 
ir pavertė popiera. Viešie
ji knygynai, mokyklų kny
gynai ir visi kiti turėjo 
būti “apvalyti” nuo tikybi
nio turinio knygų. GPU a- 
gentai uoliai lankėsi, rin
ko, naikino, o kur patys 
nebeįstengė — įsakė tai 
padaryti mokytojams.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Ą-R
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29. Pagalba Misijoms
Misijų draugijos, ypač Tikėjimo Platinimo draugi

ja, jūsų krašte yra gerai sutvarkytos ir uoliai veikia; 
tos draugijos misionieriams, kurie eina į pagonių 
kraštus skelbti Kristaus Evangeliją, teikia pagalbą 
maldomis, aukomis ir kitokiais būdais.

Šiame reikale Mes negalime apleisti neišreiškę vie
šos pagarbos toms draugijoms jūsų krašte, kurios su 
didžiausiu uolumu ir pasišventimu darbuojasi Katali
kų tikėjimo platinime. Pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčios 
Platinimo Draugija, kuri užsipelnė didžios pagarbos už
duosnų misijų rėmimą; Katalikų Artimųjų Rytų Ge
rovės Draugija, kuri teikia misionieriams pagalbą rytų 
kraštuose; Indijonų ir Negrų misijų draugija, kuri yra 
užtvirtinta Trečiojo Baltimorės Susirinkimo, ir kurią 
Mes užtvirtiname ir patariame išlaikyti, nes tai yra 
artimo meilės pareiškimas jūsų bendra piliečiams.

Negrų Atjautimas
Mes prisipažįstame, kad jaučiame savo širdyje! 

ypatingą tėvišką meilę, kuri tikrai yra Dangaus įkvėp
ta, Negrams, gyvenantiems jūsų tarpe; Mes žinome, 
kad religijos ir auklėjimo srityse jie yra reikalingi ypa
tingo susirūpinimo ir globos ir jie tikrai tai verti. Taigi 
Mes prašome jiems gausių Dangiškų palaimų ir mel
džiamės už tuos, kurie su didžiausiu pasišventimu dar
buojasi jų gerovei, kad jų darbas atneštų didžius vai
sius.

Toliau, kad tinkamai padėkoti Dievui už neįkai
nuojamą tikrojo Tikėjimo dovaną, jūsų krašto gyven
tojai, trokštą nuveikti didžius darbus, pripildo misio
nierių eiles naujais pagalbininkais, kurių pasišventi
mas darbui, didis kantrumas ir uolumas Kristaus Ka
ralystės išplatinimui, užsipelnė tokių nuopelnų, ku
riais žmonės didžiuojasi ir Dangus apvainikuos garbės 
vainiku.

Ruth ir Milton Eisenhower, Jr., brolvaikiai gen. Ei- 
senhower, gavo nuo dėdės iš Afrikos gražų šuniuką do
vanų, su kuriuo dabar ir didžiuojasi.

■

Kitų Draugijų Nuopelnai
Jūsų krašte taip pat pagirtinai ir uoliai yra vei

kiama, kad suteikti pagalbą Bažnyčios beturčiams; 
Diecezijų Labdarybės Įstaigos, savo išmintinga ir 
praktiška organizacija, parapijos kunigų ir vienuolių 
susirūpinimu, teikia beturčiams ir ligoniams Krikščio
niškojo gailestingumo dovanas ir palengvina nelaimin
gų jų gyvenimo naštą.

Atlikdami šį svarbų gailestingumo darbą, tikėji
mo akimis, jie mato nelaiminguose, kurie yra malo
niausiojo Atpirkėjo kenčiantieji broliai, patį Jėzų 
Kristų.

Tarp pasauliečių draugijų

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

jų yra tiek daug, 
kad negalima visų išvardyti — yra tos, kurios užsipel
nė nenykstančios garbės vainiką, kai tai, Katalikų Ak
cijos Draugija, švenčiausios Panelės Marijos Sodali- 
cija ir Krikščioniškojo Mokslo Draugija. Jų darbai 
yra tikrai džiuginanti ir žadą ateityje teikti dar dides
nio džiaugsmo vaisius. Taip pat reikia pasidžiaugti 
Šventojo Vardo Draugija, kuri platina Krikščioniškąją 
meilę ir pamaldumą.

Katalikų Veikimas
Visus pasauliečių veikimus, kurie yra vykdomi į- 

vairiose vietose pagal dienos reikalus, tvarko ir ben
drina Tautinė Katalikų Gerovės Konferencija; tai yra 
organizacija, kuri įvairiomis priemonėmis teikia rei
kalingą pagalbą.

Mes patys matėme tos organizacijos įstaigas ir 
veikimą, kada spalių mėnesį, 1936 metais, aplankėme 
jūsų kraštą, asmeniškai jus sutikome ir gėrėjomės jū
sų veikimu. Ką Mes tuo kart matėme savo akimis vi
suomet pasiliks Mūsų atmintyje ir bus Mūsų širdies 
džiaugsmas.

Kunigai ir Vienuoliai
Gėrėdamiesi jūsų gražiais darbais, Mes drauge su 

jumis dėkojame Dievui ir sakome: “Duokite garbę 
Dangaus Viešpačiui, nes Jo gailestingumas yra amži
nas”. Viešpats Dievas, kurio gerumas nežino ribų, ap
dovanojo jūsų kraštą gausiomis dovanomis ir gerybė
mis; jūsų bažnytinį darbą palaimino, nes jūsų nenuil- 
stantieji darbai rodo gražius vaisius.

Išreiškę savo dėkingumą Dievui, kuris yra viso 
gero šaltinis ir pradžia, Mes pripažįstame, Garbingieji 
Broliai, kad darbų vaisiai, kuriais Mes šiandien drau
ge su jumis matome ir didžiuojamės, yra nuopelnas 
uolaus ir nenuilstančio darbo kunigų ir tikinčiųjų; 
Mes pripažįstame, kad tai yra jūsų kunigų nuopelnas, 
kurie taip uoliai darbuojasi ir taip stropiai pildo jūsų 
nurodymus; kad tai yra vienuolių nuopelnas, kurie 
gyvenime pasižymi didžiomis dorybėmis, lenktiniuoja 
Viešpaties vynuogyną išplatinti ir ištobulinti; Mes pri
pažįstame vienuolių moterų nuopelnus, kurios tankiai 
pasilieka nežinomos, bet kurios pavyzdingu pamaldu
mu ąlatina Evangeliją ir yra tikros Kristaus darže le
lijos ir dangaus šventųjų pasigerėjimas.

Bes Mes norime, kad šitas pagyrimas būtų vi
siems naudingas. Pasigerėjimas nuveiktais darbais ne
turi vesti į apsnūdimą, neturi tai būti tuščia garbė ir 
pasitenkinimas, bet turi atnaujinti jėgas, kad blogy
bės būtų išvengtos, o tie darbai, kurie verti pagyrimo, 
labiau išsiplatintų ir tvirtai įsigalėtų.

Šį metą net tris atskiros die
nos buvo pašvęstos Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimui. 
Sekmadieni, vasario 13 d. Lie
tuvių Svetainėje buvo bendros 
prakalbos.

Garbės svečias buvo p. Rajec
kas iš Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtone, kurs trumpai ir aiš
kiai išdėstė, kad Lietuvos Ne
priklausomybės faktas nėra do
vana p. Wilsono arba Tautų Ly
gos. bet siekia šimtmečius at
gal. Jau XIII amžiuje Lietuva 
buvo nepriklausoma. Tik nuo 
1795 metų, tai yra per 122 me
tus Lietuva buvo pavergta, ir 
Vasario 16 d. 1918 metų Nepri
klausomybės Aktas tai tik buvo 
pakartojimas tų teisių, kurios 
visuomet priklausė Lietuvai. 
Toliau gerb. kalbėtojas statis
tiškai įrodė, kad per 22 metus 
savarankiško gyvavimo Lietuva 
parodė visam pasauliui, kad ji 
gali savo vidujinius dalykus 
puikiai tvarkyti ir su savo kai
mynais sutikime gyventi. Gerb. 
svečias priminė susirinkusiems, 
kad yra kitų kraštų dar mažes-

rinkliava Lietuvos reikalams, i 
Surinkta arti $150.00.

Statė of Maryland, is officially 
proclaimed Republic of Lithua
nia Day. I would likę to take 
this opportunity to publicly 
acknowledge the great contribu- 
tion made to the Statė of Mary
land and to the United Statės 
of America by citizens of Lith
uania birth and ancestry, espe- 
cially the sincere loyalty which 
they have manifested to the 
land of their adoption by their 
wholehearted support of the 
war effort, both by sending 
their children to serve in our 
armed forces and by subscrib- 
ing so’ generously to the various 
War bond drives.

Just as Americans of Lithua
nian extraction contributed to 
the progress of the United 
Statės, so also, it is an establi- 
shed fact, did the Republic of 
Lithuania contribute to the cul- 
tural progress of Europe, a 
right which she has been de- 

. prived of by her aggressive 
' neighbors. During her period į 
of independence she justified 

' the trust placed in her and 
proved to the civilized world 
her capacity to properly govern i 
herself, true to the established 
principles of democracy.

Lithuanians. ethnically, are 
neither Slav nor Teuton. There- 
fore, any allotment of her ter- 
ritory to, or subjugation by 

į any of her neighbors. woula 
'prove to be a disturbing influ- 
ence upon the future peace of 
Europe.

It will be a happy day when 
civilized nations are rid of Nazi 
hordes and are rehabilitated 
economically and politically, 
and the freedom that they en- 
joyed before the war-has been 
restored. A complete victory 

, for the United Nations will 
' assure all of the smaller na- 
1 tions. including Lithuania as 
weli as the larger nations. their j 
rightful place in the sun.

-■-'■K

šeimininkių pagaminti. Patar
navimas šiais karo laikais buvo 
karališkas. Svečių buvo daug, 
ir visi buvo pilnai užganėdinti.

Kaip vienos šeimos nariai. 
| atsilankusieji linksminosi iki 
vidurnakčiui. Onai Ivoškienei ir 
jos padėjėjoms su jųjų pagelbi- 
ninkais priklauso didžiausia pa
dėka. Tai buvo pirmos rūšies 
lietuviška pramoga. Pageidau
jama daugiau panašių.

Mirimai
Pirmadienį, vasario 21 

vyko net dvejos laidotuvės iš 
Sv. Alfonso bažnyčios. 9 vai. 
ryte buvo laidojama a. a. Ieva 
Stepanauskienė, o 10 vai., net 
su trejomis mišiomis. paskutinį 
kartą buvo patarnauta a. a. An
tanui Voksai. Abudu sirgo gan 
ilgai taip, kad mirtis abudu iš
laisvino iš jų skausmų ir vargų.

A. a. Stepanauskienė paliko 
keturias dukteris, visas suaugu
sias, visas vedusias.

Voksa paliko žmoną, sūnų Vy
tautą ir dukteris Pranę ir Dolo- 
res.

Nors mirtis ir buvo laukiama 
tų dviejų asmenų, tačiau jo at
vykusi paliko dideliame nuliū
dime tų šeimų narius, kuriems 
reiškiame giliausią užuojautą jų 
skausmo valandoje. Už mirusių
jų vėles tariame dievobaimin; 
“amžiną atilsį”.

d., i-

Nuotrupos

5
ra koiekta per visas mišias bu
vo renkama Amerikos Raudo
nam Kryžiui. Surinkta $135.00. 
Kovo mėn. Raudono Kryžiaus 
vajuje Baltimorės piliečiams 
skirta sukelti du milijonų dole
rių, tų dviejų šimtų milijonų do
lerių. kuriuos Raudonasis Kry
žius reikalauja iš visos Ameri
kos gyventojų.

Antradienį, vasario 22 d. Jur
gio Vašingtono gimimo dieną 
vaikučiai neturėjo mokyklos. 
Kaip Sesutės mokytojos, taip 
vaikučiai džiaugėsi dienos poil
siu.

■gą

Mūsų bažnyčios gavėninė 
tvarka buvo atspausdinta viso
se Baltimorės laikraščiuose, 
sekmadienį — vasario 20 d. Nė 
viena bažnyčia visame mieste 
neturės tiek pamaldų, tiek vei
kimo, kaip mūsų bažnyčia.

Kun. dr. Mendelis praneša, 
kad kun. Juro maldaknygės jau 
parduota net 35 egzemplioriai.

Vienas iš žymiausių lietuvy
bės veikėjų musų kolonijoj yra 
Antanas Miceika. Tai yra jau
nas energingas vyras jaunosios 
kartos, kurs dirba be sustojimo. 
Veronika Mikušauskienė iš mū
sų kolonijos moterų užima pir
mą vietą savo pasišventimu tau
tos reikalams.

Bernardas Plitnikas randasi 
Franklin Sųuare ligoninėje: Ma
telis ir Aleknavičius gydosi Si- 

I nai ligonbutyje, Ripeika sveiks
ta Mercy ligoninėje. Vosylienė 

Vi
siems mūsų ligoniams linkime 
kuoveikiausiai grįžti sveikatom 

Per vienos raidės klaidą pa
skelbta. kad mirė Vincas Velzis. 
Turėjo būti Vincas Želvis. Vei
kėjas Vincas Velzis yra gyvas 
ir sveikas, kuriam linkime il
giausių metų!

Sekmadienį, vasario 13 d. Se- jau parėjo iš Šv. Juozapo, 
sutės Kazimierietės stovėjo prie 
bažnyčios durių po visų šv. mi
šių rinkdamos aukas Vienuoli
jos reikalams. Surinkta 8250. 
Sesutės dėkoja savo gerada
riams ir žada melstis už jųjų 
intencijas.

Sekmadienį, vasario 20 d. ant-

Trečiadienis, Vasario 16 d
Rytą 8 vai. Šv. Alfonso bažny

čioje kun. dr. Mendelis atnaša
vo šv. Mišias, kurias užprašė 
Lietuvių Draugijų Taryba. Mo
kyklos choras gražiai, bet liūd
nai giedojo. Kun. Dubinskas 
klūpojo sanktuarijoj. Svarbes
nieji Tarybos nariai dalyvavo 
šv. mišiose, kaip tai Antanas 
Miceika. teisėjas Vincas Lau
kaitis ir kiti.

Vakare. Lietuvių Salėje. Hol- 
lins ir Parkins St., 7:30 vai. va
kare įvyko Nepriklausomybės 
puota. Svečių susirinko apie 
500. Garbės svečias buvo p. Po
vilas Žadeikis. Lietuvos Ministe- 
ris Washingtone. Prieš puota 
Dainos Dr-ja sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Valsty
bės guberanatorius O’Conor ir 
Kongresmonas D’AIesandro at
vyko vėliau.

Kalbas buvo trumpos bet ug
ningos. Puota buvo tikrai lietu-

Vasario 20 d. Maldos Diena 
Už Lietuvą į

II
Dėka J. M. Arkivyskupo My

kolo Curley užuojautai Lietuvai 
ir lietuviams, sekmadienis, va-j 
sario 20 d. buvo skirtas, kaipo 
ypatinga maldos diena už pa
vergtą ir kenčiančią Lietuvą. 
Mišias 11 vai. atnašavo trys 
kunigai, o po Mišių Švč. Sakra
mentas buvo išstatytas iki va
karui.

Vakare 7 vai. įvyko šv. valan
da už Lietuvos išlaisvinimą.

Per Mišias 11 vai. kun. dr. 
Mendelis pasakė iškilmei pritai-

Užsiprenumeruokite įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ”U

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

i niais.
$4.00

2.00

$2.00
1.00

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųsaite:

DARBININKAS
kintą pamokslą. Prašė visų mel-j 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
stis už įkalintus viengenčius ar - ~~ 11

I

nių už Lietuvą, kurie yra nepri-i riška su visais lietuviškais pa
klausomi ir kurie nėra padarę 
tiek pažangos, kaip kad Lietuva 
padarė nuo 1918 m. iki dabarti
nio karo.

Dr. Adalbertas Zelwis. kad į- 
amžinti šias liūdnas Nepriklau
somybės sukaktuves prirengė 
atitinkamas revoliucijas, kurių 
kopijos buvo pasiųstos J. V. 
Prezidentui. Valstybės Sekreto
riui Cordel Hull, kongresmo- 
nams ir senatoriams Maryland 
valstybės.

Ypač jautringai kalbėjo Julė 
Rastenienė apie dabartinės Lie
tuvos kruviną žemę ir pavergtų 
žmonių kančias ir ašaras. Na- 
das Rastenis, teisėjas Vincas 
Laukaitis. Stasys Janusas, adv. 
Tomas Grajauskas ir Povilas 
Gurklis prisidėjo savo žodžiais 
prie dienas iškilmių. Padaryta

sigardžiavimais.
Kongresmonas D’AIesandro 

pasižadėjo ant rytojaus Wa- 
shingtone pasakyti kalbą Kon-; 
grėsė apie lietuvius ir jų kon
tribucijas kultūrai kaip čia A-1 
merikoje, taip Europoje. Taip 
ir padarė. Vasario 17 d. p. D’A-Į 
lesandro Kongrese pasakė kai- 
bą, kuri buvo atspausdinta 
Congrcssional Rccord. Įvertin
dami Kongresmono O’Alesan- 
dro pastangas Lietuvos Nepri
klausomybės dėliai prašome 
lietuviškų laikraščių perspaus
dinti jo pasakytus užuojautos 
žodžius.

tai Sibire, ar Vokietijos kalėji
muose arba ir pačioj pavergtoji 
Lietuvoj. Taipgi visus ragino 
atminti Tautos išdavikus. Lietu-1 
vos Jūdus-iKainus. kurie, tapę 
išgamomis savo tautos, nori j 
Lietuvą vėl apkaustyti vergijos 
pančiais. Galų gale liepė neuž
miršti visų tų lietuvių veikėjų 
visuose pasaulio kampuose, ku
rie pasišventusiai ir kaip kada 
nedėkingai dirba tautas darbą, 
rūpinasi išlaisvinti savo tėvų- 
bočių žemę.

Po Mišių buvo kalbamos mal
dos už taiką ir parapijos jau
nuolius ir mergaites karėje. 
Nors ir liūdnose aplinkybėse 
minėta 26-tos Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės, tačiau į 
tie įvairūs susibūrimai skatino 
visus prie vieningo nenuilstan
čio darbo bendram mūsų tau
tos reikalu.

Kongresmano Kalba apie 
Lietuvą Maryland 

Kongrese 
M r. DALESANDRO.

Speaker. February 16. in
Mr. 
the

Prieš-Užgavėninė Parapijos 
Vakarienė

Alfonsiečiai gausiai susirinko 
parapijos svetainėn sekmadienį, 
vasario 13 d., kad gražiai pasi
linksminti paskutinį kartą prieš 
Pelenę. Valgiai buvo gardžiai Frank Sinatra mokina Dorothy Lamour lošti golfo.
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Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

MISIJOS i kinta šeimininkių gabumais i
Vasario 28 d.. 7:30 vai. vaka-'jų vaišingumu.

re-. P. šv. N. P. bažnyčioje pra-' --------------
sideda moterų misijos, kurios; Technikos vipšyla. J. Potem- 
tęsis per visą savaitę. Pamal- bergas. jau metai laiko kaip y- 
dos rytais 8 vai. ir vakarais ' ra Anglijoje. Iš vėliausių jo 
7:30 vai. Moterų misijos baigsis j ]ajg]ęų jo tėveliams, pranešama.

j kad jau jis grumiasi su prie- 
, šais kur nors Italijoje per sep- 
. tinius mėnesius. Per visą šį lai- 
į ką kovose jam gerai sekasi ir 
dar nebuvęs sužeistas. Nors sep
tyni mėnesiai ištisos kovos 
ilgokas laikas, bet Juozui 
perdaugiausiai neįkirėjo. 
norįs baigti ten viską greičiau 
ir grįžti pas tėvelius.

kovo 5 d.. 3 vai. p. p.
Kovo 6 d. 7:30 vai. vakare, 

prasideda vyrų misijos, kurios 
baigsis kovo 12 d.. 3 vai. p. p.

Misijas ves Tėvas P. Aukšti
kalnis. S. J.

Parapijos klebonas .ragina vi
sus gavėnios ir misijų laiku 
naudotis Dievo malonėmis. Mi
sijų metu bus ir Novena. būtent, 
nuo kovo 4 d. iki kovo 12 d.

Sekmadienį, vasario 20 d.. 6 
vai. vakare parapijos svetainė
je. įvyko N. P. par. metinė va
karienė. Vakarienėje, kuri buvo c-.į 
tikrai šaunns bankietas, daly
vavo publikos, kad negalėjo 
tilpti svetainėje. Iš svečių daly
vavo Tėvas Alfonsas, kun. K. 
Virmauskas. Cambridge polici
jos viršininkas T. Leahe ir. vie
tiniai kunigai. Muzikalę prog
ramos dalį išpildė muzikas M. 
Karbauskas su parapijos choru; 
duetą sudainavo p. K. Samalis 
ir M. Karbauskas. Kun. A. Bal- 
trušiūnas iš publikos sudarė i 
bendrą chor, ir visus linksmino.1

Klebonas savo kalboje pareis-' 
kė, kad per 35 metus jo kunigą-1 
vimo Cambridžiuje, šis bankie
tas buvęs vienas iš geriausių. 
Jaunos šeimininkės tikrai gerai 
pasirodė savo gabumais. Šeimi
ninkėms buvo šios: vyriausia 
šeimininkė A. Rameikienė (Bin- 
gelytė). L. Bingelienė, A. D'En- 
tremont (Rameikaitė). E. Stan
kūnienė. E. Daukantienė. G. To- 
cionienė. E. Teberienė. 
kuzienė, 
Sabienė. Padėjėjomis buvo šios 
panelės:

Puskarininkas J.
° i irgi jau virš metai 

randasi Anglijoje, 
ten gražu gyventi, 
čiai kiek pasvaido 
bet tai niekis esąs, 
to pripratę.

Taipgi užjūryje randasi 
Jakučių du sūnūs, viršyla 
Jakutis ir jūreivis S. Jakutis.

, Karys V. Santackas irgi jau 
prie Europos sienų. Sveikiname; 
mūsų karius ir linkime jiems Į 
geriausių sėkmių kovose. A. D. į 

______________ I

A. Kor-
J. Lenkauskienė ir E.

I

Kalinauskas, 
laiko kaip ‘ 
Rašo, kad 
nors vokie-1 
bombomis. | 

jie jau prie j

pp.; 
A.

Parapijos Vaikučiai Mini 
Lietu ros N eprikla usom ybes 

Šventę

Vasario 16 tą dieną
Prasidėjimo parapijos

; čiai. išklausę šv. mišių ir pasi
mokinę pusę dienos, susirinko 
mokyklos svetainėje paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Pirmiausia visi sugiedo- 
' > Amerikos himną; 
Strazdaitė. aštunto 
mokinė, pasakė eiles 
nio Aaidai”.
studentai 
trumpas kalbas.

Kalbėjo sekantieji

Aldona 
skyriaus 
“Tremti-

Po to mokyklos 
ir studentės pasakėI

aštunto

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS 

Surinko ir išleido 

Kun. P. M. Juras
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 įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
Darbininkas", 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija.

ir prašau prisiųsti .

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu $ knyga(s)

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

draugijų parengime. Parduota 
karo bonų už $4,500. Vasario 13 
<1. p. Mickūnas pardavinėjo ka
ro bonus sirijonų parengime, 
kur pardavė už $11,000. Kaip 
parodo, iki šiol jokia kita tau
tinė grupė nepralenkė lietu
vių.

Vasario 22 d. parapijos sve
tainėje įvyko Sodaliečių paren
gimas — “Food - VVhist party”. 
Dalyvavo nemažai žmonių. Lai
mingieji gavo įvairių dovanų. 
Sodalicija vra gyviausia mūsų 
jaunosios kartos draugija Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj.

Tėvų Jėzuitų Misijos
Worcester, Mass. — Aušros

Vartų par., Vas. 24 — Kovo 5 d. 
T. Antanas Mešlis, S. J.

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

II Elizabeth, N. J. — šv. Petro 
ir Povilo par., Vas. 27 — Kovo 
12 d. T. Jonas Kidykas, S. J.

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 
par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

Gavėnios pamaldos Šv. Jur-1 
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je įvyksta šia tvarka: trečia
dieniais, 7:30 vai. vakare Grau
dūs Verksmai ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu; penktadie
niais, 7:30 v. v. Stotys ir palai
minimas Švč. Sakramentu.

Sekmadienį, vasario 27 d. So
daliečių Komunijos diena.

PHILADELPHIA, PA

A. Pakalniškytė. E.
Pakalniškytė. E. Lokušiūnaitė.'skyriaus mokiniai:
G. Zekevičiūtė. G. Malinauskai- • Jurgis Dainis, apie 
tė. N. Laurinaitytė ir S. Tam- Didyjį. Leokadija Kaminskaitė, 
kutonaitė. Vyrai gelbėjo šie: apie Vyskupą Valančių. Petras 
M. Norbutas. A. Daukantas, C. įMersonas, apie šių laikų lietu- 
Bingelis. A. Stankūnas ir A. jvius. Juozapas Kaieva. apie 
Zaveckas. Parengimas tikrai i Lietuvos mokyklą Rusų pries- 
buvo sėkmingas: publika paten-1paudos metu. Povilas Žukas.

Vytautą

apie įvykius Mindaugo laikuose.,
Kalbėjo ir sekantieji septintoj

skyriaus mokiniai: i . , n , .. >i Vasario 13 d. parapijos sve-;
Petronėlė Jutkiūtė, apie “Lie- tainėje įvyko Lietuvos nepri- 

tuva Nepergalima”. 
Rose, apie lietuvius.

Pasiklausę šių kalbų visi susi
rinko į bažnytėlę paprašyti Die
vo palaimos Lietuvai ir lietu
viams.

Šia proga klebonas kun. J. 
Juškaitis davė vaikučiams lais
vą po pietį. Džiaugėsi vaikučiai 
klebono gerumu ir dėkojo jam, 
kad turi progą lankyti lietuviš
ką parapijinę mokyklą. 2V.N.

F ebruary 
CLEARANCE!
I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių fir

ma šį mėnesį turi taip vadinamą CLEA- 
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
įsigyti kailinius, nes prasideda žiemos šalčiai. 
Mūsų krautuvėje kailinių pasirinkimas yra 
platus ir įvairus. Kainos labai prieinamos. 
Duodame ilgam terminui išsimokėti.

Senus kailinius išmainome į naujus ir už 
juos duodame gerą kainą. Tai kam vilkėti 
nudėvėtus ir aptrušusiais kailiniais, kad su 

mažu depozitu galite įsigyti nauju, elegantiškus ir madnus kailinius. A- 
teikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite kokių turime puikių kailinių ir 
kaip lengva juos įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p-nas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
specialistas — ekspertas. Per jį pirkdamos gausite 10 G nuolaidos.

* Have vok
BOU6HTYOIIR

BOSTON, MASS.

NORVOOD, MASS. Vasario 19 d. įvyko “surprise 
 * ’ party” pp. Marijoną ir Gabrie- 

. -______ .. jlių Glebus, gyv. Walpole, Mass.,
. . _. . pagerbti, jųjų 40 metų vedybi

nio gyvenimo sukakties proga. 
Pagerbimo pokilis įvyko pp. 
Glebų sūnaus Petro ir marčios 
Onos namuose, 26 St. James 
Avė. Dalyvavo apie 60 žmonių. 

I Jubiliejatai gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir brangių 
dovanų. Toastmasteriu buvo p. 
Jurgis Versiackas. Svotu buvo 
p. Jurgis Versiackas, svočia p. 

. Pazniokienė. Rengėjos: U. Paz-' 
niokienė, Eleonora Grudinskie- Į £

2 
?2 I

t
v 
l 
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Minėjimas 16-to Vasario
Sekmadienį, 20-to vasario, 

Lietuvių Muzikalėje svetainėje 
įvyko minėjimas 16-to Vasario.; 
Programa buvo gan įvairi ir... 
ir pernelyg ilga — ją ir ant 
jaučio “skūros” sunku būtų su
rašyti... Todėl miniu tik tą: 
kad tarp kitą ko, kalbėjo ir kun. 
dr. Vytautas Martusevičius ir- 
iš “Mainų” atvykęs kun. Jeroni
mas Bagdonas. Raudonajam 
Kryžiui surinkta 263 doleriai su 
centais (gi daugiausiai aukavo 
Antanas Kaniušis). Ir bonų ta
po išparduota už 11,225 dole
rius. Gi bonų platinimu rūpino-! 
si ypatingai adv. Kazys Čeledi- 
nas; o Raudonojo Kryžiaus rei
kalais — Juozas Kavaliauskas, i 
Minėjimo vedėju buvo viengen
tis Klemensas Steponavičius.

K. V.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par., Kovo 12 - 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Scranton, Pa. — Šv. Mykolo 
' par., Kovo 12—19 d. T. Jonas 
Kidykas, S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jur
gio par., Kovo 19 — 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. 

I T. Antanas Mešlis, S. J.
Philadelphia, Pa. — Šv. An

driejaus par., Geg. 14—21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis. S. J.

Neuark, N. J. — šv. Trejybės 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

19 d. T.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Į Kada Jums reikalingi akiniai leis- į 
j kitę mums išegzaminuoti akis ir į 
. pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

i

Juozapas klausomybės minėjimas, ALRK 
Federacijos skyriaus vadovy
bėje, apie kurį jau buvo rašyta. 
Čia tik paduosime aukotojų ir 
aukų Lietuvos šelpimo reika
lams sąrašą, būtent: po $2.00 
aukavo kleb. kun. S. P. Kneižis 
ir P. Babilas; J. Dixon (Dirsa) 
aukavo $1.50; po $1.00 aukavo 
šie: adv. A. O. Shallna, A. Med- 
zvedienė, A. F. Kneižis, U. Paz- 
niokienė, J. Babilienė, L. Pa- . „ __ TT -T . , . _ ne ir Ieva Tvaskienė.tinskiene, U. Navickiene, Mrs.
H. Butters, L. Palevičius, V. pp- Glebai nuoširdžiai visiems 
Jezavitas, V. Kudirka, A. Ka- ir visoms dėkojo už suruošimą 
volynas, V. Kudirkienė, P. Ci- 
ronkienė, A. Šlapelis, O. Ražu- mus ir dovanas.
levičienė, K. Mickūnas, E. Kuo-į pp. Glebai išauklėjo penkis sū- 
dienė, J. Antanaitis, S. Aksti- nūs ir vieną dukterį. Keturi 
nienė. U. Petraitienė, A. Vens- sūnūs yra karo tarnyboje. Beje, 
kus, S. Razulevičius, K. Barau- pp. Glebai džiaugiasi susilaukę 
skas, J. Pauplis, J. Aidukonis, dešimts anūkų.
J. Avižinis. A. Morris, P. Ku- Glebus yra vienas iš Šv. Jurgio 
dirka, J. Pečiulis, A Viškelis, J. lietuvių parapijos 
Sastavickas, I. Balutis. rių.

Smulkiais surinkta $8.70. Vi- Lai Dievas leidžia pp. Glebam 
so $47.00. sveikiem sulaukti auksinio ju-

Nuoširdžiai dėkojame visiems biliejaus!
už aukas Lietuvos reikalams. ; -------------

------------- i p. Joana Tvaskaitė, slaugė,
Pereitą sekmadienį įvyko ne- pereitą savaitę su kitomis slau- 

va lietuvių komunistėlių paren- gėmis buvo išvykus į New Yor- 
gimas lietuvių svetainėje karo ką praleisti atostogas, 
bonus parduoti. Bet karo bonai 
pas komunistus tik priedanga, 
nes niekas ten bonų nepardavi
nėjo. Tai buvo paprastas komu
nistinis jomarkas, nors šioje 
kolonijoje lietuvių komunistų, 
rodos, yra tik trys ir tie patys 
bijo viešai pasisakyti esą ko
munistais. Tačiau jų kiek dau
giau suvažiuoja iš kitų koloni
jų. Taipgi vienas kitas socia
liste] is arba laisvamanėlis pri
sideda prie troikos, ir taip vel
ka tą vergišką vežimėlį su gry
bu.

i

“party”, sveikinimus, linkėji-

trečiadienio rytą.

p. Gabrielius

organizato-

i—

Infliacija yra priešas. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
4U taupomis.

i

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

i

į

Grjžo

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

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

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

tI
i

Pereitą savaitę pas pp. Knei- 
žius lankėsi jų giminaitis Vin
cas Kohanskas, kuris yra Jung. 
Valstybių Laivyno tarnyboje ir 
praleido atostogas pas savo 
žmoną ir tėvelius Dore h estery j. j 
Grįžo tarnybon pirmadienį, va- i 
sario 21 d.

Vasario 20 d. p. A. Mickūnas. 
Lietuvių Karo Bonų Komiteto 
iždininkas, pardavinėjo karo bo
nus vietinės lenkų parapijos

i

i

V

22
ž
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Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailifinlenė,
8 Winfield St.. So. Boston, Man. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtfi,

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

948 E. Broadwav, S. Boaton, Man. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St.. So. Boston. Mass
Oraugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Man.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininkę.

II
'f 'f fi

»V. JONO EV. B L. PA4ALPINĖB

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrmlnlnkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Maaa.

Fin RaSt — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganaviėius,
699 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugi]* laiko ausirtnklmua kas tra 
dią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Maaa.
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Lietuvaitė Laimėjo Dovaną Mayoro 
Tobin Konteste

PRACTICE MAKES PERFECT
i

ŽINUTES
Vasario 27 d., sekmadienį, 9 v. 

ryte, kun. dr. K. Urbonavičius 
aukos šv. mišias Lietuvių Susi-

DAKTARAI
Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

i

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių. Vidurių ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston. Mass.

Į Tel. TRChvbridge 6330

J. Repshts, M. D;
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Slaptąją Jaunino Konferen
ciją Prisfeinjs

(LKFSB) Šiemet, vasa
rio 24 d., sueina 20 metų 
nuo pirmos slaptos pava
sarininkų konferencijos. 
Kaip žinome, “Pavasario” 
sąjunga buvo galingiausia 
Lietuvos jaunimo 01 gani- 
zacija. Į ją katalikiškasai 
Lietuvos jaunimas jau bu
vo pradėjęs burtis nuo 
1911 metų. Greitu laiku ta 
organizacija tiek sustiprė
jo, kad jau sekančiais, 
1912, metais pradėjo leisti 
savo laikraštį — “Pavasa
ris”. Jau pirmais metais 
laikraštis turėjo 3.000 
skaitytojų. Įsidėmėtina, 
kad tuos savo darbus pa
vasarininkai Įstengė at
likti sunkiais rusų okupa
cijos laikais. Okupacijos 
sąlygų nepaboję pavasari
ninkai 1914 m. buvo su
šaukę savo platesnę kon
ferenciją. Per nepriklauso
mą Lietuvos gyvenimą 
“Pavasario” sąjunga iš 
kaimo jaunuolių prisiaugi
no sau vadų ir turėjo ke- 
liasdešimts tūkstančių na
rių.

Here’s a apecifie and practical ūse of the leftovcr krtchen fats women 
save in their kitchens. This Army Machine Gun Trainer, which pretty 
R.K.O. starlet Elaine Riley is sighting, is on display at the Army Ord
nance Eahibit at the Chrysler Building in New York, and uses pfastic 
bullets for practice. Fatty acids, derived from used fat, are necessary in 
the manufacture of these bullets, which makes the cost of firing the gun 
for practice negligible. If real ammunition were used, it would cost $180 
a minute. Using these plastic bullets, the trainee becomes accustomed 
to machine gun action and recoil. A phonograph inside reproduces realifc 
tie battle sounds while the guo is firing its plastic pellets.

So/ 
lai-’

Jau buvo rašyta, kad Pažymėtina, kad 
Bostono miesto mayoras Boston High School 
Tobin paskelbė straipsnių mėjo mayoro Tobin skirtą 
kontestą, kuriame dalyva- dovaną, $25 karo boną lie- 
vo visų viešųjų ir parapi- tuvaitė, p. Ona M. Kuda- 
jinių aukštesniųjų mokyk- rauskaitė, kuri po mokyk- 

_______ lų studentai - studentės, los laisvomis valandomis 
Trečiadienį, kovo 1 d., 7:30 Straipsnių tema: “Reli- dirba “Darbininko” Admi- 

- gious or Račiai Discrimi- nistracijoj.
nation Mušt Not Exist in
the United Statės.”

vienymo Šv. Kazimiero draugi
jos intencijai.

Sekmadienį, 2:30 vai. p. p., 
vietoje mišparų bus giedami 
Graudūs Verksmai.

vai. vakare, prasidės metinės 
jaunimo rekolekcijos Šv. Kazi
miero garbei. Rekolekcijas gali 
lankyti ir senieji. Rekolekcijas 
ves Salezietis misionierius kun. 
Juozas Stašaitis. Jis sakys re
kolekcijų pamokslus vakarais. 
Rekolekcijos baigsis sekmadie
nį. Kviečiami visi į rekolekcijas.

Kovo 2 d., 9 vai. ryte, pagal 
nurodymą Maldos Apaštalavi
mo direktoriaus, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, įvyks šv. mišių au
ka už Lietuvą. Pamokslą pasa
kys svečias kun. Juozas Stašai
tis, S. C. Gera proga visiems 
vieningai pasimelsti, kad Lietu
va atgautų laisvę ir nepriklau
somybę.

Tą dieną, rytą, po pietų ir va
karė’ bus klausomos rekolekci
jų ir prieš pirmą mėnesio penk
tadienį išpažintys.

Prie progos Tėvas Stašaitis, 
S. C., nori So. Bostono žmones 
supažindinti su Tėvų Salažiečių 
veikla, ypač jaunimo tarpe. To
dėl jis kalbės ir rodys judamus 
paveikslus apie Saležiečius, ko
vo 1 ir 2 dienomis, 4 vai. p. p. 
Įžangos nebus.

LANKĖSI

Ketvirtadienį, vas. 24 d., “Dar
bininke” lankėsi Tėvas Justinas 
Vaškys, pranciškonas ir prane
šė, kad įsigijo Tėvams Pranciš
konams naują vietą Maine val
stybėje.

Taipgi lankėsi kun. Augusti
nas Petraitis, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, Worcester, 
Mass. ir tos parapijos vikaras 
kun. Padvaiskas.

Tą pačią dieną lankėsi ir kun. to her birthright, we shall fail 
Pr. M. Juras. LDS Centro vice- the millions of oppressed people 
pirmininkas ir Šv. Pranciškaus to whom we have promised 
parapijos klebonas. Lawrence. freedom — the subjugated na- 
Mass.

Čia talpiname tą p. Onu
tės straipsnį, už kurį ji lai
mėjo dovaną:
“Religious or Račiai Dis

crimination Mušt Not 
Exist in the United 

Statės
“The United Statės of Ame

rica. a nation “conceived in 
liberty and dedicated to the 
proposition that all men are 
created eąual”, mušt not have 
račiai or religious descrimina- 
tion. I 

i “If America does not live up

Vas. 21 d., mirė, miesto ligo
ninėje, Juzefina Katarauskienė, 
82 metų amžiaus, gyv. 689 E. 
8th St. Paėjo Kražių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 58 metus. 
Paliko 3 sūnus ir seserį. Laido
jama iš Šv. Petro par. bažny
čios, vas. 25 d., 9 vai. ryte.

Bankietasp. Namaksy 
Pagerbti

►

Gražiai Kalba—Puiki 
Programa

o

i VAISŪS SKELBIMAI

tions who look toward us as to 
•an ideal Land of Promise, and 
we shall be falše to the spirit 
of America — the spirit that 

’was born at Lexington. Bunker 
Hill, and Dorchester Heights,

Kiekvieną ketvirtadienį, 8:30 and that was strenghtened at 
vai. vakare iš Lawrence radio Valley Forge, Gettysburg, Ver- 
stoties kalba kun. Pr. M. Juras, 
Šv. Pranciškaus par. klebonas, 
o muzikas Povilas Sakas išpildo 
muzikalę programą. Pereitą 
ketvirtadienį kun. Juras kalbėjo 
temoje — “Vienybėje su Dievu 
per tikėjimą”. Iš tikrųjų, labai 
gražią ir įdomią kalbą pasakė, 
p. Sakas pateikė gražių muzikos 
kūrinių.
pasiklausyti. all regardless of race, color, or

Kun. fr. M. Juras paskaitas creed. In his message to Con- 
duoda anglų kalba, nes tokis y- gress. January 10/ 1944, Pre- 
ra radio stoties patvarkymas. sident Roosevelt špoke of a 

Rap. “new bill of rights, new goals

dun, Corregidor, and Salerno.
“Every war in our history 

has been fought with the idea 
of freedom and eąuality. The 
glowing words of Thomas Jef- 
ferson in the Declaration of 
Independence, the text of the 
Constitution of the United 
Statės and the Constitution of 

Kiekvienam reikėtų Massachusetts give eąuality to

“Today religious intolerance 
does not actually exist in the 
United Statės. The so-called 
religious persecution is būt a 
cowardly camouflage for jeal- 
ousy, greed. hatred and other 
anti-sočiai emotions stirred up. 
undoubtedly, by Nazi propagan
da as part of a plan to divide 
and conąuer.

“Račiai discrimination how- 
ever, is a different matter. 
Although we fought a great

Pardavimui
' du namai So. Bostone — vienas
i 3 šeimynų, kitas 2 šeimynų ir 
' krautuvė ir trijų automobilių 
garadžius. Parduoda pigiai. 
Šaukite telephonu: BLUe Hills 
6872. (25-29)

ĮVAIRŪS skelbimai

%

Tarnybos Vėliava

Telefonų Kompanijoje?

JcĮJczjbcJLOĮJ^njEHTaU zTJc

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

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

, 78, 6C6. 35, 51. 25Z5, 25Z6
WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

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

numbers.
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Kovo 12 dieną, 6:30 vai. vaka
re, Arcadia Hali, 204 Adams 
St., Dorchester, Dorchesterio 
Am. Lietuvių Piliečių klubas 
ruošia šaunų bankietą p. Adolfą 
Namaksy, pirmąjį Bostono 
miesto nuosavybių lietuvį įkai- 
nuotoją (assessor). Kviečia vi
sus dalyvauti.

Į Ruošėjai atsišaukia į visas or
ganizacijas. kad tą vakarą nie
ko neruoštų, bet dalyvautų ta- 

Įme bankiete.
I Rengimo Komisija.

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

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

BORIS BEVERAGE CO.
226 E St.. Tel. ŠOU 3141. Se. Boiton. Mom.

CASPER’S BEAUTY SALON
Exdusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

I I 11

Appointments 
8:30 AM—6 PM

- —X----------------------------------------- -- —-

s
Tel. Šou—4645

i CASPER’S BEAUTY SALON
K' 738 E. Broadway South Boston, Mass
k

Kiek Žvaigždžių Turi

Daugiau negu 1600... daugiau kaip 1300 vyrų. Iš šešių 
telefono vyrų, viėnas yra uniformoje.

Jūs galite padėti mums palaikyti gerą telefonų aptar
navimą, kada tie vyrai yra iš jos išėję.

Užlaikykite savo telefono cord’ą liuosą nuo garankš
čių. Būk atsargus, neišmesk telefoną, arba nesušlapink 
jo. Pasakyk vaikams, kad jie be' reikalo jo nenaudotų.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

rr . -•••S.- ,1 t.,.Vri- į

of human happiness and well- Civil War to prove “that all 
being, regardless of station, men are created eąual” the 
race, or creed.” negro is undoubtedly discrimi-Į

nated against in many sections 
of the country. We pledge alle- 
giance to “one nation, with 
liberty and justice for all”. In 
our lives, we mušt live up to 
our pledge if the priceless gifts 
of freedom and eąuality are to 
be preserved.

“On the home front, the solu- į 
tion of our most difficult prob- . 
lem. račiai discrimination, failsj 
sąuarely upon two groups: 
first, the adult group, made up; 
of parents, teachers, religious, 
and sočiai leaders; in fact, of 
every honest, right-thinking 
American; second, the group of 
growing boys and girls, who 
mušt study and understand 
just what intolerance in thought 
or action will do to the America 
of today and tomorrow. Gene- 
ral Eisenhov/er puts it simply: 
“Ali that remains for us is to 
do our share — every man and 
woman, boy and giri in Ameri- 

77

“As a world power, America 
mušt speak out for her heritage. 
We are facing the greatest, 
crisis in our history. We mušt 
stand united behind our fight
ing forces. Freedom and eąuali
ty mušt exist in the hearts of 
all Americans as well as in the 
law of our country. Under the 
American flag, in the American 
uniform. men of all races and 
creeds fight for the cause of 
humanity, 
eąuality. 
minate or 
criminateI
American

: or religious background, 
administer a stab in the back 
to all our brothers-in-arms. We 
should think well before we 
join by action or inertia that 
black-hearted crew of betrayers 
which include Judas, Benedict 
Arnold. and Quisling. By every. 
thing that is holy in our own 
religion. by everything that is 
clean and decent in 
race. by everything 
truly American, we 

i our part to see that 
! and račiai discrimination does 
!not exist in America.”

REIKALINGA
I vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re- 
i komendacijos reikalinga. Sąly- 
i gos geros. Kreipkitės pas: 

Mathew A. Civinskas
340 Harding Street 

VVorcester. Mass.
(2—29)

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

I
i

I

326-328 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

f ~

j

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

for freedom 
Whenever we 
allow others 

against a
because of his račiai 

we

and 
discri- 
to dis- 
fellow

our own 
that is 
mušt do| 
religious

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

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teiseš

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tet ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2809



DARBININKAS

lietuviams katali-
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| RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
L ■ -------

Komunistai Sukėlė Triukšmą 
Tautininkų Parengime

\'cv Britain, Conn. — Lietu
vos Rėmėjų Sąjunga. į kurios 
valdybą įeina neva patrijotingi. 
bet laisvi tautininkai, vasario 
20 dieną suruošė Lietuvos Ne
priklausomybės 26 metų su
kakties minėjimą.

Valdyba ir išrinktoji komisija 
darbavosi ir laiškais kvietė lie
tuvius katalikus, kad skaitlin
giausiai susirinktų į Park Stry- 
čio svetainę.

Praėjusį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, susirinko tautininkai 
ir suklaidinti katalikai, kuriems 
katalikams tikrai rūpėjo ir rūpi 
pavergtoji Lietuva.

Programa turėjo būti praš
matni. Viskas galėjo gražiai 
praeiti. Gi Lietuvos Rėmėjų Są
jungos valdyba būtų džiūgavu
si, plačiai paskleisdama žinią, ir dele sau naudai įvertinti pritir- 
pasigirdama: “Štai, ką mes tau- T? išminties posakį i “Kur vie
tininkai nuveikėme Lietuvos nybė. ten galybė'. ’ 
vardo išgarsinimui! Valio, tau
tininkams!”

Tačiau, atsitiko netikėtas ir 
nesapnuotas įvykis. būtent. 
TRIUKŠMAS, apie kurį ant ry
tojaus anglų spauda pagarsino 
didelėmis
DISTURB 
PROGRAM
BY COMMUNISTS. etc.

Tai negražu ir gėda! net skau
du! Buvo pašaukta net policija 
padaryti tvarką. Kaltinimai 
buvo neaiškūs. Programos ko
mitetas kaltino du komunistus, 
kurie dalino komunistiškus ia-

lai garbė 
kams!

Pačioje tikrovėje, juk New 
Britaine mes turime LIETUVIŲ 
VEIKIMO CENTRĄ, kurio tik
slas yra. kad visomis jėgomis 
bendrai darbuotis ne tik kultū
rinei pačių lietuvių naudai ir 
Lietuvos laisvei pelnyti, bet ir 
Amerikos gerovei. Į tą Centrą 
įeina su viršum 20 draugijų.

Tat, kam gi čia skaldytis? 
Kam gi dalintis į visokias sro
ves?...

Būtų tiksliau ir garbinigiau 
patiems lietuviams, kad tokius 
tėvynainiškas parengimas bei 
paminėjimus, kaip Vasario še
šioliktoji, bendrai minėti.

Argi ne tiesa? Gi patys lietu
viai gerai žino, ir turėtų su di-

Po žemės drebėjimo, kuris įvyko San Juan, Argentinoj, sveikieji ieško 
savo, kad ir-negyvų ar sužeistų giminių bei artimųjų. Tai buvo baisus že
mės susiūbavimas, kur subirėjo mūrai į šipulius. Tūkstančiai liko su
žeistų ir 1900 mirė griuvėsių kratinyje.

WATERBURY, CONN t

DĖMES1U1
LDS 5 kuopos susirinkimas į- , 

vyks šio mėn. 27 d., pirmą vai J 
po pietų, Šv. Juozapo parap. se
nos mokyklas patalpose. (

Nariai-ės kviečiami atsilanky
ti į susirinkimą. Norintieji, ga
lėsite užsimokėti už “Darbinin
ką”, ypatingai, kurie esate sko- 

: lingi, malonėkite atsilyginti, 
nes mokesčių atidėliojimas ne
ša nuostolį ir skriaudžia organi
zaciją bei laikraštį.

LDS narių mokestis už “Dar
bininką” labai menkas, pagal 
šių laikų, o suvėluotas tampa 
dar menkesnis. Skaitytojai 
“Darbininko” pamąstykite, jei 
norite, jį skaityti bei palaikyti, j 

J. Totilas, rašt.'

ELIZABETH, N. J.

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—26 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. Mari jas par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANC1SCAN FATHERS 

310 Orchard Place 
Pittsburg 10, Pa. He. 6567

raidėmis:— PAIR
CELEBRATION. 
INTERRUPTED

Stebėtojas.—
Gildos Trijų Metų Sukakties 

Bankietas

Norintieji gauti

įamžinkite Savo Vardą į Liurdo Knygą
Iš visų Marijos stebuklingų šventovių labiau

siai yra pagarsėjęs Liurdas, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Šv. P. Marija apsireiškė mažai 
mergaitei Bernadetai. Toje vietoje, kur Marija 
apsireiškė, atsirado šaltinis vandens, gydąs įvai
rias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, Švenčiausias 
Panos Marijos apsireiškimus ir įvykusius Liurde 
stebuklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo 
P. Bučio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis 
“Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, ku
riai Švč. Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie 
stebuklingai pasveiko ir kitų paveikslai.
šią begalo naudingą knygą, priBidėkite prie josios

išleidimo. Kas aukos $5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir jų vardai bus 
įamžinti - atspausdinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

baigoje. Gildos pirmininkei Ele-1 Gavėnios metu bažnyčioje sek- 
nai Dennis suteikta 
minties 
jusiais 
naudai, 
kalbėle.
gailvta katučių. Sudainuota dar 
keletas dainų, po kurių eita

Į prie pasilinksminimo...
i ______

dovanėlė už uolią prae- 
metais veiklą Gildos 
Pirmininkė, gražia pra- 
padėkojo, už ką nesi-

brangi at- madieniais 3:30 vai. po pietų, 
vietoje mišparų, bus Graudūs, 
Verksmai su Švenčiausiojo 
kramento palaiminimu.

sa-

Kleb. kun. M. A. Pankus, 
trokšdamas suburti parapijos 
moteris ir suaugusias merginas, 
kurios vienybėje darbuotųsi pa
rapijos gerovei, tuo pačiu susi
jungusios glaudžiais solidarumo 
ryšiais, kad plėstų socialinę ir 
kultūrinę veiklą, vasario 4 die
ną. 1941 metais, suorganizavo 
Šv. Andriejaus Gildą, kuri, po 
trijų gyvavimo metų, šiandien

pelius. kvietė publiką į komu- gausinga čia gimusiomis inteli- 
nistinį parengimą toje pat sve- gentėmis narėmis ir gražiai bu- 
tainėje. ir vienas komunistėlis 
net buvo pradėjęs drožti spyčių. 
Ištiko muštynės, ir vienas tau
tininkas sužeistas.

Pagaliau, kokios išeis pasek
mės. nežinau. Tačiau, komunis
tai sutrukdė rengiamą patrijo- 
<-ską Lietuvos Rėmėjų Sąjun
gos programą. pridarydami 
TRIUKŠMO, dėl kurio ant ry
tojaus anglų spauda pasijuokė 
1F pasityčiojo iš tokių parengi
mų. kuriuos ruošia įvairaus 
plauko žmonės.

I-a.p ramiai ir garbingai pra- 
fcjo vasario 13. sekmadienį, kai 
para; jos svetainėje pyko tė- 
' ė namiškai surengta patrijo- 
^--nga Lietuvos Neprikiausomy- 

-6 metų sukakties minėji- 
pnograma. O vasario šešio- 

t---tą-ą bažnyčioje, kaip atitin- 
-am'.' m garbingos pamaldos 
bėrio su pritaikintu pamokslu.

bės
m o

joja.
Šv. Andriejaus Gildos narės 

vasario 15 dieną minėjo trijų 
metų gyvavimo sukaktį su pri
taikinta programa ir šauniu 
bankietu Canteen restorane.

Lygiai 8 vai. vakare pradėtas 
bankietas. kuriam baigiantis 
pakviestas kleb. kun. M. A. Pan
kus prakalbėti. Po gražios kle
bono kalbos dar kalbėjo kun. 
Juozas J. Matutis ir kun. A. Ta- 
moliūnas.

j Protarpiais buvo dainos, ku-
■ rias žaviai sudainavo daininin-, 
kės: Ona Sintau, Doris Zalner.į 
Betty Maloska. Ona Tanukas iri 
Ona Urban. Pianu akomponavo 
Ella Karlonas.

Bankieto metu prisiminta ir 
! Vasario šešioliktoji. Vakaro
■ vedėja Julija Ažukas puikiai 
i užsirekomendavo, kaip patrauk
ei inteligentė toastmistress. Pa

Šv. Mišios Už Lietuvos 
Laisvę

Maldos Apaštalavimo Sąjun
gos pastangomis pasižadėta pri
sidėti prie nenutrūkstančiųjų 
šv. mišių už Tėvynę Lietuvą, 
Jėzaus Širdies žemę, kad, karui 
pasibaigus, taptų laisva ir ne
priklausoma.

Šv. Andriejaus 
pijos bažnyčioje 
trūkstančiųjų šv.

pat 
va- 
val.

Graudūs Verksmai taip 
bus trečiadieniais 7:30 vai. 
kare, o penktadieniais 7:30 
vakare bus einami Kryžiaus Ke
liai, po kurių seks Švenčiausiojo 
Sakramento palaiminimas.

S-ta. 
_____________ i

LAIMĖS VAKARAS PAVYKO

I

i
I

lietuvių para- 
įvyks nenu- 

mišių eilė jau 
paskelbtomis dienomis, būtent:
vasario 29. gegužės 29. rugsėjo 

129 ir sausio 13. 1945.

I 
i

kitcnemfat

Vasario 20. sekmadienį, tuo
jau po Sumos, laikytame AL- 
RK šv. Juozapo Darbininkų Są-1 
jungos 36 kuopos susirinkime, 
paaiškėjo, kad vasario 13, sek
madienį. prie bažnyčios durų, 

i išparduota 150 “Darbininko” 
_ egzempliorių, kuriuos tilpo gra
žūs aprašymai apie Švč. Panelės 
Marijos apsireiškimus Masa
bielio uolos angoje Liurde.

Gi kas sekmadienį prie baž
nyčios durų paprastai išparduo
dama kas sekmadienį po 50 
“Darhininko” ir ‘Amerikos’ eg
zempliorių.

**src pats
andgkak

JK a HCR£

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto — Vasario 16 — minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
27 d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Laisvės svetainėje, 269-73 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J.

Apart klebono kun. J. Simo
naičio, kalbės svečiai: Tėvas Jo
nas Kidykas, S. J.; advokatas 
Kostas Jurgėla ir redaktorius 
J. Tysliava.

Kalbų paįvairinimui dainuos 
solo: Vera Pranskietis, Izabela 
Buinis ir Gene Paulauskas.

Prie to bus suvaidinta kome
dija “Buvo Klaida” (J. Linar- 
to). Vaidins - deklamuos: U. 
Džiovelienė, G. Vitkauskienė,! 
Aid. Litvinaitė, V. Mažoniūtė, 
J. Budrys, J. Bagočius, Ed. Vi-. 
šniauskas ir Ad. Medway.

Programą vykinti • gelbsti; 
komp. J. Žilevičius.

Tą pačią dieną 11 vai. bus at-i 
laikyta iškilminga suma už vėlę 
tragingai žuvusio pirmutinio 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos, o taip pat ir už žu
vusius kovose dėl Lietuvos Ne
priklausomybės.

Kviečia visus, Elizabeth Kolo
nijos Lietuvai Gelbėti

Komitetas.

I

New *Pa use'Guest

LAIMĖJO SIDABRINĘ 
ŽVAIGŽDĘ

p. J. Kavolis, kuris turi mažą 
dirbtuvėlę ir 23 darbininkus, 
gavo sidabrinę žvaigždę už dau
giausia išpirktų karo bonų pa
gal jo skaičiaus darbininkų. 
Garbė lietuviams! T.M.

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą sekmadienį parapijos 

choro metinis koncertas ir Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas pavyko. Žmonių buvo ku
pina parapijos svetainė. Progra
ma visiems patiko, netik Al. 
Vasiliausko dainos, kurias šau
niai sudainavo, bet ir choro, so- į 
listų, duetų ir trio. Žmonės tik 
kalbėjo apie gražias dainas.
Vasiliauskas tai tikrai gražiai į 
atliko savo dainas. Taipgi ir 
bažnyčioje per iškilmingas mi
šias sugiedojo porą giesmių. Šv.

Tėvu Pranciškonų Misijos 
1944 m. i® •

* From an amateur singing coti- 
test in Portland, O., to the stage 
of the Metropolitan Opera is the 
story of lovely Mona Panlee who 
triakes her first appearance on 
"The Pause that Refreshes on the 
Air” via CBS Sunday afternoon 
at 4:30, EWT. Albert Spalding, 
noted violinist making his finai 
radio appearance before going 
abroad for the OWI, viii be the 
ruest instrumentalist.

Vasario 20 d. įvyko Šv. Ro
žančiaus draugijos suruoštas 
laimės vakaras, kuriame daly
vavo gražus būrys žmonių. Lai
mingieji laimėjo dovanas. Da
lyvaujantieji buvo pavaišinti 
lietuvišku kugeliu ir blynais. 
Šeimininkės, kurios labai nuo
širdžiai dirbo, tikrai užsitarna
vo padėkos.

Komisija džiaugiasi ir dėkoja jjjįgįog buvo užprašytos choro 
dalyvavusioms, narėms, kurios už visus Bridgeporto lietuvius 
aukavo do\anas. nes tas padi- kareiv;us. Svetis Jonas Valaitis, 
dmo \akaro pajamas. Draugi- netikėtai atvyko į Bridge-
jai liko gražaus pelno. portą, buvo pakviestas pasakyti

Šv. Rožančiaus draugija yra kalbą laike koncerto. Kalbėjo 
pasižymėjusi įvairiomis auko- Lietuvos nepriklausomybės rei- 
mis parapijai ir labdarybei. Ne- kalu. Programos vedėju buvo 
abejojame, kad- ir ateityje tęs kun. A. J. Zanavičius. Visiems 
savo kilnų darbą. Garbė toms akompanavo ir chorui vadovavo 
narėms, kurios uoliai darbuo
jasi ir prisideda aukomis ir do- V. Kazlauskas koncerte irgi da- 
vanomis, būtent, savo rankų lyvavo.
darbo išdirbiniais. j Daug darbavosi choro nariai.

... , . kad koncertas pavyktų; Radvi-Draugiios vadovybe reiškia , . _. laite, sės vieš Šihnskaites. Janu-padekos žodi savo dvasios va- .... „ , „ ,, . saite, Sumskiute, Cook, Dul-dams uz malonų pritarimą * ir , _ , , . , . . _ _ ,, . biute, Andriulaitiene, Tuskyte,
paskatinimą veikti. ; Brilvitcas, Boleika. Ribokas.

SUŽEIDĖ PETRAUSKĄ ' ,dar’ I
bavosi: Cibulskiene, Mmalgie-

Vasario 19 dienos naktį į sek- nė, Lučinskienė, Lučinskas, Mi- 
madienį, p. Antanas Petraus- nalga, Mikutckis, Norkevičius 
kas, vietinis biznierius, važiuo- ir sūnus Mikutckis. Choristai 
damas automobiliu, kad išveng- dėkingi publika’ už skaitlingą 
ti atsimušimo į kitą automobi- atsilankymą, p. J. Valaičius ir 
lių pasuko ir jo automobilius p. Ginkui už paskelbimą per jų 
užlėkė ant šaligatvio ir atsimu-1 vedamąjį radio. p. J. Valaičiui 
šė į Šv. Andriejaus par. bažny
čios laiptų kampą, kurį labai 
apardė ir patį vairuotoją pavo
jingai sužeidė. Dabar p. Anta
nas Petrauskas randasi GeneraL riuos rodys ir aiškins J. Valai- 

į ligoninėje. ‘tis. O.

Kleb. kun. M. A. Pankus pra
ėjusią savaitę buvo išvažiavęs į 
šermenis J. M. monsignoro J. V. 
Miliausko motinėlės, kuri mirė 
vasario 15 dieną ir buvo palai
dota vasario devynioliktąją.

Šiuomi išreiškiame gilius už
uojautos žodžius J. M. monsig- 
norui dėl netekimo brangiosios 
motinėlės.

Kas ketvirtadienį, 8 vai. vaka
re. parapijinėje svetainėje vyk
sta nenutraukiama socialinė 
pramoga parapijos naudai.

I

I

Chicago, III. — Šv. Petro ir Po
vilo par., kovo 6—12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

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

A. Stanišauskas. Kleb. kun. J

už gražią kalbą.
Kovo 5 d. parapijos svetainėj 

bus rodomi judamieji paveiks
lai iš Lietuvos ir kitų šalių, ku-

Asmenys, kurie yra giminės ar pa
veldėtojai, ar kurie žinote ką apie jo 
gimines ar paveldėtojus CHARLES 
ROMANOWSKI, taipgi žinoma kai
po CHARLES RAMONOUSKI. arba 
CHARLES 
CHARLES 
CHARLES 
CHARLES 
mirė Liepos 10, 1943, Hartford, Conn. 
ir jame gyveno per paskutiniuosius 
keletą metų, prašome tuojau atsi
šaukti pas advokatą Frank J. Mon- 
chun, kaipo Administratorių Charles 
Romanowski alias, paliktos nuosavy
bės. 720 Main St. Hartford, Conn.

RAMANOWSKI, 
RAMANOUSKY, 
RAMONAUSKY, 

RAMANAUSKAS,

arba 
arba 
arba 
kuris

Šis' artistas Eddie Cantor iš San Francisco ištver
mingai siekė, kad per vieną valandą išpirktų jo radio 
klausytojai Karo Bonų už vieną milijoną dolerių.




