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Velykinis “Darbininko 
numeris bus spausdina^ 
mas pirmadienį, balandžio 
3 dieną.

Nuoširdžiai prašome vi
sų “Darbininko” Bendra
darbių papuošti tą numerį! 
Velykiniais raštais. Siųs
kite visus straipsnius, ei
les, korespondencijas taip, 
kad redakcija visus raštus, 
taikomus į Velykinį nume
rį gautų prieš arba vėliau
sia balandžio 1 d.

Didžioje Savaitėje išeis 
tik vienas “Darbininko” ■ 
numeris.
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Federacijos Centro Pirmi
ninkas Pasitarimuose

I

te

Akcijos Valanda Artinasi, Sako 
Premieras Churchill

Pramato Tikrai Pergalę

r T »L A. 1 B--

a. <-y*ę****«»^

Savaitraštis “Amerika” 
praneša, kad kovo 23 d. p. 
Juozas B. Laučka, to laik-i 
raščio redaktorius ir AL- 
RK Federacijos Centro j 
pirmininkas, išvyko Chi- 
cagon, pasitarimams.

New Yorkan grįšiąs ko
vo 27 d.

Ar p. Laučka grįžo iš I 
Chicagos, dar negavome 
žinių. Tikimės, kad pirmi-! 
ninkas p. Laučka apie tuos 
pasitarimus painformuos 
mūsų spaudą, ypač prieš | • 
įvykstantį Naujos Angli
jos Lietuvių Katalikų sei-— 
mėlį, balandžio 23 d., So.j 
Bostone.

Tikrai būtų naudinga, i 
kad p. Laučka, kaipo pir
mininkas, ne tik spaudoje! 
patiektų žinių apie įvai-į 
rius svarbius klausimus,: 
bet atvyktų į Seimelį ir Boston, Mass. — Sekma-Į Jung. Valstybių kongres-___
asmeniai painformuotų !^eni, kovo 26 d., Sympho- j manas McCormack ir kiti tris Kurile salas, 
Naujos Anglijos patriotin-1 nY Hali įvyko Graikijos j įžymūs kalbėtojai, 
gus lietuvius apie Federa-t 
ei jos ir kitų mūsų organi
zacijų veiklą.

Jungtinių Valstybių Arkivyskupų ir Vyskupų generaliniame metiniame susirinkime išrinktoji 
šiems metams Administracinė N.CAV.C. Taryba. Tarybos pirmininku ir vėl išrinktas Detroito Ar- 
kivyskupas Edward Mooney. Pirmo posėdžio proga vaizdas parodo naujos Tarybos sąstatą,.. Sėdi 
iš kairės į dešinę: Arkivyskupas Joseph F. Rummel, iš New Orleans; Arkivyskupas John J. Mitty 
iš San Francisco; Arkivyskupas John T. McNicholas, O. P., iš Cincinnati; Arkivyskupas Mooney, 
pirmininkas; Arkivyskupas Samuel A. Stritch iš Chicagos; Arkivyskupas John Gregory Murray 
iš St. Paul; Arkivyskupas Francis J. Spellman iš New Yorko, sekretorius. Stovi
J. Alter iš Toledo; Vyskupas Charles H. LeBlond iš St. Joseph; Vyskupas Emmet M. Walsh iš 
Charleston; Vyskupas John F. O’Hara, C.S.C.; Vyskupas James H. Ryan iš Omaha; Vyskupas 
John F. Noll iš Fort Wayne; Vyskupas Thomas K. Gorman iš Reno. Taipgi yra ir daugiau išrinktų, 
kurie šiame paveiksle nesiranda. Pažymėtina, kad šioji aukštoji dvasiškių taryba labai nuoširdžiai 
atsiliepė Lietuvos reikalų gynime ir šelpime. Keliais atvejais skyrė Lietuvos reikalams dideles su
mas paramai ir vėliausiu metu paskyrė $10,000 Lietuvos liaudžiai medikamentams.

Vyskupas Kari

Iškėlė Didvyrišką Graikijos Kova
Dėl Nepriklausomybes 1

nepriklausomybės sukak-į Graikai pasiuntė sveiki- 
ties minėjimas. Principą- nimą savo šalies vyriausy- 
liu kalbėtoju buvo Jung. bei ištremime.
Valstybių vice-prezidentasj Symphony salė buvo pil- karo jėgos okupavo dar* 
Henry A. Wallace, kuris na žmonių. Scenoje, apart jvį mažas salas Admiralty1 
labai aukštai iškėlė grai-1 kalbėtojų, sėdėjo Suvieny- salyne. Prarado tik vieną 

j kų prisidėjimą civilizaci-. tų Tautų atstovai, karinin- lėktuvą.
i jos srityje ir jų kovą dėl kai ir įžymūs pasaulionys ___________

I
Karas Su Japonais Pasibaigs Greičiau, 

Negu Manyta
Londonas, kovo 27 —Va- sikalbėti apie Jung. Vals- 

kar Anglijos premieras tybių užsienių politiką. 
Winston Churchill pasakė Sekretorius Hull pareiš- 
pirmą šiais metais kalbą kęs, kad dabartiniam kare 
per radio. Jis savo kalboje Lenkijos klausimas yra 
pareiškė, kad nežiūrint to, vienas svarbiausių. Jung- 
jog Alijantai turėjo apsi- tinęs Valstybės laikosi At
vedimų, tačiau geros ži- lanto Čarterio ir Maskvos 
nios nusveria blogąsias.

Premieras Churchill pa
skelbė viešai, kad Jung. 
Valstybių oro jėgos Brita
nijoj yra daug didesnės,! 
negu pačios Anglijos ir 
kad Indijos okeane yra pa- Vo 27 — Iš Vokietijos skel- 
jėgingas Britų laivynas biamos žinios, jog Vokieti- 

, sutikti japonų laivyną su- jos karo vadovybė sutrau- 
! sirėmimuose. Jis įspėjo vi- kia savo laivus ir įsiverži- 
sus nuo klaidinančios prie- mo baržas į Pabaltijo uos

tus.
Spėjama, kad vokiečiai 

ruošiasi okupuoti Ahve- 
. nanmaa salas, kurios ran
dasi tarp Suomijos ir Šve- 

. di jos.
Į

i

1!
šo propagandos, besiruo- 
'šiant daryti įsiveržimą į i 
priešo okupuotas teritori
jas.

Jis pakartotinai tvirtino 
Alijantų pergalę Europoje 
ir Pacifike. “Karas Ry
tuose gali pasibaigti grei
čiau, negu jis tikisi’’, sako 
Churchill.

konferencijos nutarimų.

Naciai Sutraukia Laivus 
| Pabaltijo Uostus

Stockholm, Švedija, ko-

įI
VVashington, D .C., kovoj 
— J. V. sekretorius!

Dėl Autobuso Nelaimės 
Mirė 18

Pearl Harbort kovo 27— šaudė 300 italų, tarp kurių lt .. » • u- • •
Jung. Valstybių Armijos ir Vittorio Orlando, 83 metų nUil Apie UZSICniO r OilTiKą 
Laivyno lėktuvai puolė senelį, buvusį Italijos pre-

, kurios mierą, Mario Badoglio,’
randasi apie 1,200 mylių į premiero Pietro Badoglio 27
šiaurvakarus nuo. Tokio, sūnų, ir kitus įžymius ita- Cordell Hull kalbėjosi su 
Japonijos sostinės. ilų vadus, kurie nepritarė 24 respublikonų atstovais,

i Taipgi Jung. Valstybių Vokietijos nacių politikai, kurie pas jį apsilankė pa-

Passaic, N. J. — Kovo 20 
d. Intercity autobusas, va
žiuojant tiltu per upę, pa- 

i slydo ir įkrito į upę su ke
leiviais. Kaikurie keleiviai 
prigėrė upėje, o kiti mirė 
nuo sužeidimo. Iki šiol mi
rė 18 žmonių.

Lietuviški kvislingai su
darė taip vadinamą “Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą”, kurios centras 
Brooklyne lietuvių kvis
lingų komnacių globoje. 
Tas komitetas siuntinėja 
laiškus organizacijoms ir į 
draugijoms, prašydamas; 
aukų neva Lietuvai.

Visiems yra gerai žino
ma, kad lietuviai kvislin
gai dar nėra pasiuntę nei 
vieno cento Lietuvos lietu-' 
vių šelpimui. Rusijos oku- i 
pacijos metu, bolševikai 
išvežė apie 50,000 lietuvių 
į Sibirą, tačiau Brooklyno 
ir Chicagos kvislingai, ku
rie renka aukas “lietuvių 
šelpimui”, nesušelpė nei 
vieno lietuvio išvežto Sibi
ran. Lietuviai kvislingai 
renka ir drabužius, bet 
tuos drabužius siunčia ne 
lietuviams, išvežtiems Si
biran, bet Rusijos žmo
nėms.

Niekas neginčija, kad 
reikia rinkti ir aukoti Lie-! 
tuvos šelpimui, reikia rin
kti drabužius lietuviams, 
nukentėjusiems nuo karo.; 
Bet Sovietų Rusijos val
džia neleidžia nei aukų, 
nei drabužių persiųsti ir nį, kovo 25 d. įvyko svar- 
išdalinti Lietuvos lietu- bus Lietuvai šelpti Fondo 
viams, išvežtiems Sibiran, susirinkimas. Tame susi
nę tik 
joms, 
Raudonajam Kryžiui.

Broliai, Lietuviai! Mes tuvos šelpimo skyriaus būti pirmiausia stengsis te, Italijoj, ir apylinkėje 
turime organizacijų fon- pirmininkas, p. J. Laučka, įsibriauti giliau į Lenkiją nepadarė jokių permainų, 
dus Lietuvos šelpimui, ALRK Federacijos pirmi- ir pasiekti Čekoslovakiją. Alijantai smarkiai puola 
kaip tai: Lietuvai Gelbėti ninkas, ir kiti organizaci- šiaurėje kol kas Rusijos nacių pozicijas, tačiau su- 
Fondą, Kunigų Vienybės jų vadai. armija nedaro pažangos, sistiprinę naciai tuos puo-

kų prisidėjimą civilizaci-. tų Tautų atstovai, karinin- lėktuvą, 

laisvės, ypač prieš nacius vadai. Graikų šokėjai ir 
ir fašistus. I dainininkai, tautiniais ko-'

Taipgi kalbėjo Boston ! stumais apsirengę, išpildė 
miesto mayoras Tobin, gražią programą.

Eden Planuojąs Pasitraukti 
Iš Ministerių Kabineto

VOKIEČIAI OKUPAVO 
RUMUNIJĄ

v •
RUSAI PASIEKĖ PRUT UPĘ

Pavogė 20 Maišų Svogūnų <

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis Quincy Market 

i t

I—
Londonas, kovo 27 —Plą- 

į čiai kalbama, kad Antho- — Pereitos savaitės pabai- 
ny Eden, Britanijos užsie- boję Vokietijos nacių ka- 
nių sekretorius, planuojąs riuomenė įsiveržė į Rumu-

Ankara, Turkija, kovo 27 garijos regentą Bogdan 
Filow ir princą Kyrilą. 
Taigi galimas dalykas, kad 
ir Bulgarija bus okupuota 
nacių.

Naciai, matyt, yra pasi
ruošę stipriau laikytis Bal
kanuose.

Cold Storage kompanija Pasitraukti nuo tų parei- niją ir okupavo visus svar-... .. .....
I

susekė, kad iš prekinių va
gonų pavogė 20 maišų svo-

Londonas, kovo 27 — '
į Rusijos antroji ukrainie- ukrainiečių armija atsiė 
jčių armija pasiekė Prut'mė daugiau kaip 100 kai- įeško vagilių, 
upę penkiosdešimt trijų!mėlių, apvalė visą Pros-| p 
mylių fronte, ir yra pasi- kurov - Zmerinka geležin- jr svogūnai virto 
ruošus pereiti upę į Hitle- kelį, apsupo vokiečių gari- brangenybe?

Panašiai buvo pereitais 
metais su bulvėmis. Žmo
nės negalėjo gauti bulvių. 
Vėliau jų ;

gų ir susikoncentruoti 
parlamento vadovybėje.

Tačiau neatrodo, kad tosToliau į šiaurę pirmoji gūnų. Apie tą vagystę pra- . . .
.......nešė policijai, kuri dabar Pelnos įvyks, kol ga u 

- - ----- • tinai nenusistoves milita

rio kontroliuojamą Rumu- sonus Tarnapolyj ir Ka- 
niją. menetz - Podolske ir nu-
|-------------------------------- stūmė nacius dvidešimt
; Fondą, iš kurių yra šelpia- trijų mylių plotyj, kur

Keista, kad šiais laikais
> didele

rinė ir diplomatinė politi
ka.

Uoliai Pranešinėja
(LKFSB) Naciai gaudo

besnius strateginius punk
tus.

Vokiečiai ir pirmiau tu
rėjo daug savo kariuome
nės Rumunijoje. Turkija 
nerimauja, nes vokiečiai 
sutraukė daug kariuome
nės ir turkų pasienyj.

Vokietijos gestapo, kaip 
Vengrijoj, taip ir Rumuni
joj areštuoja sau nepalan-

atsirado tiek kiekvieną žodį Rusijos, A- kius asmenis, 
įmi lietuviai, nukentėjusie- Lwow - Bueharest geležin- jaugfkad žmonės negalė- merikos
ji nuo karo, kur tik gali- kelis eina per Dniester 
ma. Patartina visiems lie- upę. į
tuviams taupyti drabu
žius, ir kaip tik bus gali
ma, siusti įvairiais būdais Ja išlaisvino beveik visą 
ir keliais į Lietuvą.

v •

Lietuvai Seloti Fondo 
Susirinkimas

Rusijos raudonoji armi-

Mobiiizaci ja Latvijoje
• -

(LKFSB) Šių metų pra
džioje Latvijoje pašaukti 
kaikurie buvusios Latvių 
armijos kariai ir sustipri
nimui Latvijos sienų ap
saugos. Matyt, kad na
ciams labai trūksta savųar Britanijos at-: Iš Šveicarijos praneša, 

jo jų visų suvartoti. sakinsų asmenų, kai jie
___________ pareiškia, jog nebus rei-

Vokiečiai Sušaudę Orlando, S“ iJŠ'
Itahjos Buvusi Premierą tai bus prie Rusijos Pri-

----------- skirti. Kartais tokius pa-
Londonas, kovo 27 —Ne- reiškimus naciai skelbia 

patvirtintos Britų spau- savo kontroliuojamoje 
dos žinios paduoda, kad spaudoje visiškai be ko- 
pereitą ketvirtadienį Vo- mentarų, jausdami, kaip 
kietijos naciai Romoje su- gerai patarnauja naciams.

kad Hitleris iškvietęs Bul- kareivių.—----------- -—------------------------------

Naciai Bombardavo Ligoninės
Sovietų Rusijos teritoriją, 
išskyrus 60 ketvirtainių 
mylių, t. y. tą teritoriją, 
kuri buvo prieš 1939 m. 
Taigi Rusijos armija po 
1,009 dienų karo su Vokie
tija pirmą kartą pasiekė 
savo sieną.

I

Chicago, III. — šeštadie- ! CASSINO MIESTE ALIJANTŲ 
POZICIJA NEPASIKEITĖŽiauriausios kau4 ynės 

rusų su vokiečiais gali bū- 
mūsų organizaci- rinkime dalyvavo kun. Dr. ti įvyks Rumunijoj, kada 

bet nei Amerikos J. Končius iš Mt. Carmel, rusai pasieks Karpatų kai- Naples, Italija, kovo 27 
i Pa., Kunigų Vienybės Lie- nūs. Raudonoji armija gali — Kautynės Cassino mies- 

stengsis te, Italijoj, ir apylinkėje

Naples, Italija, kovo 27

Užmušė 250 Sužeistų Kareivių
Gen. Sir Bernard L. Mont
gomery brolis.

Blackout'as Pavyko

Londonas, kovo 27 —
Pranešama, kad Vokieti-I Tjos naciai bombardavo A-Į 
lijantų ligoninės laivą ties;
Salerno, Italijoj. Tame! Sekmadienį, kovo 26 d.

į laive buvo daugiau kaip k Massachusetts
u.. 2o0 suostų kareivių, gy- Istybėje įvyko blackou.
įsistiprinę aplink lr s augės. Įt’as, kuris pavyko. Tik po-

1 prasižengimų įvyko 
esančius už-' Bostone. Viršininkai pilnai

limus kol kas atlaiko.
Alijantai yra gerai apsi

kasę ir į
geležinkelio stotį iš Rapi-į Bombos pataikė į laiva.lra 

jdo upės pietinės pusės, ir ir visus ten esančius ui.-.
iš ten smarkiai bombar- mušė, taip pranešė Rev. patenkinti blackout’o pa- 
duoja priešo karo jėgas. Colin R. Montgomery, sėkmėmis.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Užmušė 31 Traukinio

Nelaimėje
Kun. Rėklaičio Brolis 

Pulkininkas—Lietuvoje
Registruoji Garažus

Sao Faulo, Brazilija, ko
vo 27 — Pereitą šeštadie
nį. traukinys, kuriuo vežė 
darbininkus, nubėgo nuo 
bėgių ir toje nelaimėje už
mušta daugiau kaip 31 

dau-žmogus ir sužeista 
giau kaip 78 žmonės.

25 M. Nuo Mirties Lietuvio 
Patrijoto Kun. Vizbaro

(LKFSB) “Vilties” ben- 
dardarbis, šviesus lietuvis 
kun. Jonas Vizbaras, 
pojaus klebonas, 
1919 m. kovo 27 d., 
šiemet sueina 25 m. 
mirties.

Lie- 
mirė 
taigi 
nuo

Po 150 Kg. Bulvių Kaune 
Ir Vilniuje

(LKFSB) Lietuvos mies
tų gyventojai sunkiai ver
čiasi su maistu. Bulvių 
jiems buvo leista su kor
telėmis gauti po 100 kg. 
(kilogramas kiek daugiau 
kaip du svarai), tačiau pa
sirodė, kad pereitais me
tais bulvių derlius buvęs 
geresnis, taigi dabar bus 
duodama iš viso po 150 kg. 
asmeniui per sezoną.

( AMER^Ąft Z
• j

AMc-RiCAN ?

\rHEM BLAWNG AT TdEL KlTCAEA
ANV 6REASE TO ) 
MAKE E^OS!^S’\

X| Z

Boston Edison Company 
Sako

...kiekvienas riebalų sutau- 
pymas virtuvėje, padės pa
greitinti Pergalę. Mūsų šalis 
tegauna tik pusę numatytą 
riebaių kiekio. Reikalas yra 
rimtas. Taupyk visus rieba
lus... ir perduok juos jūsų mė
sos krautuvininkui tuojau.

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad generalinio štabo pul
kininkas Rėklaitis, kun. 
Rėklaičio brolis, šių metų 
pradžioje lankėsi Vilniuje, 
kur sausio 11 d. dalyvavo 
vadovaujančių asmenų su
sirinkime.

Įdomu, kad šią žinią pa
duodant Lietuvos laikraš
čiuose kaikurios eilutės 
nacių cenzūros
brauktos. Matyt, kad re
dakcijose ten esama ir to
kių žmonių, kurių pažiū
ros labai nesutampa su na
cių, tik jie cenzūros paža
boti.

buvo iš-

Bougainville Kanuolės 
Užmušė 300 Japonų

Iš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pacifike, ko
vo 27 — Pereitą ketvirta
dienį du tūkstančiai japo
nų puolė amerikiečius To- 
rokine ant Bougainville 
salos. Tai buvo tikra japo
nų saužudystė. Japonai ne 
tik buvo atmušti, bet kada 
jie pabėgo, tai amerikie
čiai rado 300 japonų už
muštų kovos lauke.

Kautynės buvo žiaurios 
ir kruvinos. Tačiau iš ame
rikiečių užmušta tik ketu
ri. 47 sužeisti ir vienas 
dingo.

jsakyta
gy- 
per

Naciams Turi Nešti Kiauši
nius Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvos 
ventojams
spalių mėn. pristatyti po 
du kiaušiniu nuo kiekvie
nos laikomos vištos, lap
kričio mėn. — po vieną, 
gruodžio ir sausio mėn. — 
nevieno, vasario mėn. po 
du kiaušiniu nuo kiekvie
nos vištos.

(LKFSB) Kaune įsakyta 
užregistruoti visus gara
žus ir juos aprašyti, pažy
mint jų didumą, tolumą 
nuo gatvės, privažiavimo 
patogumus, plovimo įren
gimus ir tt. Garažai turėjo 
būti įregistruoti iki vasa
rio 10 d. Nusikalusieji 
šiam įsakymui būsią bau- 
džiame 6 mėn. kalėjimo ar 
10,000 markių, ar abiems 
bausmėmis.

Lietuvaitės Uždarose 
Rekolekcijose

so- 
su-

(LKFSB) Chicagos 
dalietės, netaip seniai 
siorganizavusios savo ap
skritį, gerokai pagyvino 
savo veikimą. Vienu iš 
svarbesniųjų paskutinio 
laikotarpio darbų yra da
lyvavimas uždarose reko
lekcijose: apie 50 lietuvai
čių kovo 10-12 dienomis 
buvo nuvykusios į vieną 
seserų vienuolyną Chica- 
goje, kur joms kun. J. Gri
nius vedė rekolekcijas. 
Mergaitės porai dienų vi
siškai atsitraukusios nuo 
kasdienių rūpesčių turėjo 
progos gerai susikaupti.

r irai
U

i

Lt. Gen. Mark Clark, penktosios Dėdės Šamo Armi
jos karo vadas, Italijoje, atidžiai seka ir laivo puolimo 
eigą Anzio fronte.

KAIP TU MIEGI?
MIEGAS PRIEŠ 
PUSIAUNAKTĮ

Didžiausios reikšmės 
sveikatai yra miegas prieš 
pusiaunaktį. Jis daugiau
sia duoda mūsų kūnui jė
gų. Dėl to visą savo miegą 
sutvarkyk taip, kad jo da
lis, mažiausiai 2—3 valan
dos, tektų prieš pusiau
naktį.
KIEK MIEGOTI?

Tai priklauso visų pirma 
nuo darbo 

rūšies ir maisto. Vaikai

New Haven, Conn.
ĮVAIRIOS ZINUTĖS IŠ 

MŪSŲ KOLONUOS

A-

Kovo 19 d., po pietų įvyko 
Lietuvių Moterų Raudonojo 
Kryžiaus vieneto kortavimo va
karas, į kurį susirinko ganaMirus mylimai motinėlei 

nastazijai Podelienei, vietos pa- gražus skaičius geros širdies 
žystami ir draugai reiškia gilią rėmėjų. Pastangom! s vieneto 
užuojautą pp. Kaziui ir Alenai vedėjos p. Onos Alf. pakviesta 
Vilniškiam ir visai šeimai. Te- kalbėti p. Crosby iš Raudonojo 
gul gerasis Dievas sustiprina Kryžiaus, kuri plačiai paaiškino 
šioj liūdesio valandoje, ir su- apie Raudonojo Kryžiaus veiklą 
teikia gerosios motinės vėlei karo fronte, kvietė lietuvius 
amžiną atilsį dangaus karali- stoti į kraujo aukavimo legijo- 
joj. • ną per kurį tūkstančiai gyvybių

___________ yra išgelbėjama.

Dėl mirties mylimos ir bran- Kadangi Amerikos Lietuvių 
gios motinėlės šios parapijos Tarybos vietinis skyrius yra su- 
nariai bei visi lietuviai reiškia manęs vardu New Haven’o lie- 
gilią užuojautą kun. J. Jankaus- tuvių sudėtomis aukomis ką to- 
kui nuliūdimo valandoje. Tegul kio didesnio ir naudingesnio į- 
Aukščiausias suteikia 
ramybę velionės vėlei.

amžiną

19 d. įvyko Moterų Są-
33-čios kuopos susirin-

Kovo 
jungos 
kimas, kuris buvo labai gausus 
nutarimais dėl ateities darbuo
tės. Nutarta surengti Margučių 
ir Kortavimo vakarą balandžio 
16 d., sąjungietės Onos Čirvins- 
kienės namuose. 291 Hamilton 
St. Sąjungietės nutarė prisidėti 
prie visų katalikiškų moterų 
draugijų rengimo kortavimo va
karo dėl sukėlimo finansų pa- 

ir Kristaus

Šiomis dienomis pasiro
dė krautuvėse daugiau 
sviesto. Buvo balsų spau
doje, kad numušti punktų nuo amžiaus, 
vertę ant sviesto, bet val
džios produktų kontrolės reikalauja daug daugiau 
žinovai pareiškė, kad tuo 
tarpu numušti vertė punk
tų ant sviesto negalima. 
Esą balandžio mėnesyj ir 
vėl bus mažesnis kiekis 
sviesto ant rinkos.

su dulkėmis ir nešvaru
mais, kurie per visą dieną 
nukloja mūsų odą. O juose 
jau apsigyvena tūkstan
čiai bakterijų, kurios mie
gant siurbiasi į mūsų odą, puošimui altorių 
iššaukdamos įvairias odos karsto Velykų metu. Išrinko se- 
ligas, kaip tai — niežai, 
išbėrimai ir kt. odos suer
zinimai.

Jeigu kiekvienas pagal
votų apie tai, ką aš čia 
šneku, tikriausiai nuo 
šiandien nebūtų jam per 

j sunku nusiprausti, ir tai 
ne tik veidą, rankas, bet ir 
visą kūną, kad pažadinta 
ir nuplauta oda geriau ga
lėtų kvėpuoti ir atsinau- 

1 jinti besiilsint.

Nauji Faktai Apie GPU 
Žiaurumus Lietuvoje

miego, negu suaugę.
Suaugęs turėtų miegoti

7-8 valandas per parą, o j----------------
protiniai dirbantieji 8-9. j Negalima aiškintis, kad 
Miegą per daug sutrumpi- gaila muilo kiekvieną die
nus, galima, kurį laiką iš- ną praustis, nes, tikėkit, 
tverti, tačiau to pasekmės juo geriau ir dažniau prau- 

! ilgainiui vistiek pasireiš- sitės, tuo mažiau susiterš 
jkia: bus tai arba bendras jūsų baltiniai ir mažiau 
organizmo nusilpimas, ar- muilo reiks juos skalbiant, 
ba nerviškumas, nuo kurio Jau nekalbant apie svei- 
nemaža kenčia proto dar- katą. “P.’(LKFSB) Lietuviai labai

nekenčia okupantų nacių bininkaį ar kitas koks su-; 
ir su jais kovoja, bet lietu- trikima-S j

Ugniakalnis Vezuvijus, viai taipgi nenori nė nau-
’ Italijoje, ir vėl pradėjo jos bolševikų okupacijos, KĄ GALIMA 
veikti ir mesti iš kalno ger- kuri paliko labai kruvinus VALGYTI?
klės verdančią lavą. Visa 
apylinkė baimėje, nes vei
kimas labai smarkus ir sa
koma, kad nebuvo smar
kesnio pasirodymo nuo 

11872 metų.

I
Atsižvelgiant į tai, kad

Nužudė Dvi Mergaites 
Kauno Apylinkėse

(LKFSB) Sausio mėn.

kančias į komisiją: Z. Marku- 
nienę, A. Dėkas ir M. Jokubai- 
tę.

Pirmininkė ir visos narės pa
sveikino sąjungietę Juzę Dič- 
kienę, sulaukus varduvių ir 
gimtuvių dienos, palinkėjo svei
katos ir daug, daug sulaukti 
linksmų gimtadienių.

Priimta nauja narė Ona Kva- 
ratiejienė, kurią kuopos pirmi
ninkė pasveikino ir visos narės 
su džiaugsmu priėmė į savo tar
pą.

teikti Raudonajam Kryžiui, 
taigi ponia Crosby patarė, kad 
labai naudingas būtų “člub 
Car”, kuris važinėja po karo 
lauką ir teikia kariams kavą, 
užkandžius, ir ant greitųjų gali 
būti perdirbtas į ambulansą; 
taigi, sako, kad tas tai būtų 
graži dovana New Haven’o Lie
tuvių vardu. P-nia Alf įgaliota 
sužinoti kainą ir visas informa
cijas, ir pranešti komisijai. Au
kos tuojaus pradėjo plaukti, ir 
teko girdėti, kad mūsų geras 
biznierius Petras Ūsas, kuris 
užlaiko Package Store, pažadė
jo $50.00. Prašom visų biznie
rių ir pavienių, kurie nori dėl 
šio prakilnaus tikslo paaukoti, 
perduokit savo aukas H. C. T. 
valdybai bei klebonui, ir Rau
donojo Kryžiaus narėms.

Balandžio 23 d. įvyks masinis 
mūsų kolonijos lietuvių susirin
kimas. kad plačiau pasitarus 
dėl šio reikalo. Taigi kviečia ko
misija visus atsilankyti.

Darbštus Lietuvos Škotijoje

Sekmadienį, balandžio 2 d., į- 
vyks smagus kortavimo vaka
ras, kurį rengia sujungtomis 
spėkomis visos katalikiškos mo
terų draugijos. Pelnas skiria
mas dėl gėlių papuošimui 
Kristaus karsto ir altorių Vely
kų dienai. Klebonas ir rengimo 
komisija kviečia visus geros

Boston Edison Company

atminimus.
Jungt. Amerikos Valsty- skilvis ir aplamai virški- pirmoj pusėj rasta Kauno 

bes pasiekė žinios apie namieji organai ’ " ----- —-
žiaurius bolševikų tardy- turi pailsėti, 
mus Kretingos vienuolyne, kartą valgyti reiktų apie 
Čia raudonoji GPU kaiku- 2 vai. prieš gulant, kad dar 
riems tardomiesiems nu- viduriai suspėtų baigti sa- 
plėšė odą nuo rankų ir gal- ----- - -
vos, šutino su verdančiu 
vandeniu ir išrovė kaiku- 
riems tardomiesiems pluo
štus plaukų. GPU tardy- 

i mo būdai nekuo skiriasi
nuo nacių Gestapo.

miegant apylinkėse banditų nužu- 
paskutinį dytos dvi lietuvaitės.

LKFS-ras gavo laišką iš 
Škotijos nuo kun. J. Gu
tausko. Tai darbštus lietu
vis, kurs Šalia savo sun- Širdies parapijiečius bei lietu- 
kaus darbo parapijoje (y- atsilankyti ir paremti šį 
ra klebonu Glasgovo lietu- naudingą parengimą, 
vių parapijos), dar įsten- ----------
gia rasti laiko, jėgų ir lė- čia noriu trumpai priminti, 
šų leisti ir redaguoti lietu- kad yra labai naudinga ir pra- 
višką laikraštį mūsų tau- kilnu remti katalikišką spaudą, 
tos išeiviams Anglijoje. Jo Ta‘gt kurie dar neturit užsira- 
redaguojamas laikraštis šę katalikiškų lietuviškų laik- 
vadinasi “Išeivių Drau-; raščių, tą padarykit prie pir- 
gas”. miausios progos. M.

f

Kariuomenėj Tarnaujan 
tiems Medalikai ♦

Užsisakykite Lithuanianvo virškinimo darbą. Va
kare nereikia gerti stip
rios kavos, nei arbatos, nes 
tokie ir panašūs stipresni : 
gėrimai pagreitina širdies ‘ 
darbą, kuris visiškai ne
reikalingas prieš miegą. . 
O dabar labai vertingas 
patarimas kenčiantiems 
dėl vidurių užkietėjimo ir 
dėl to negalintiems tinka
mai naktį pailsėti. Prieš 
eidami miegoti išgerkite 
stiklinę rūgusio pieno arba

“Darbininko” administracijo
je galite gauti gražių medalių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan
tiems, kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste
buklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliemos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

i
ia Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo, y 

” Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian- | 
I čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šal- J 
" tinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps- | 
I kritai, Pabaltį.
* Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklauso- I 
% mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir , 

uostu Klaipėdoje. f
| Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos p ra- g 

eities ,dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas *
| priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su g 
" Vokietija. I
| Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai g 

iš viso Pabalčio.

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ligai nebelaukite. Mes hcjmoiu- .— , - . _

lome ir neperšame “Žvaigždės”, tik ISTUgų, ar SUValgyklte 1-2 
Kas obuolius. Šie produktai 

puikiai veikia žarnas ir pa
deda joms virškinti. 

I PL AŪKITĖS

VAKARAIS
Labai reikšminga odai ir 

(visam organizmui rūpės-Į 
; tingas nusiprausimas va- 
I kare. Neikite miegoti die
nos nešvarumuose. Ar 
mes įsivaizduojame, kuo 
po dienos darbų yra pa
dengta mūsų oda? Visų 
pirma liekanomis išgara
vusio prakaito, riebalais, 
kurie nuolat išteka iš odos 
liaukų, o viskas susimaišę

Tai ilgai nebelaukite; Mes nesisiū- 
1 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: “ 
pamėgino “žvaigždę” vieneriemš me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

• ZVAIGZDę".
“ŽVAIGŽDĖ”

Jėzaus 
las 50 
Įstatai

Vyšnių augintojai, kenuotojai, Chicagoje, išsirinko 
savo 1944 metų žavėtiną, jų manymu, gražuolę. Toji1 
gražuolė pirmoji pralaužė vynių pajų, na, aišku, ją se
kė ir kiti. |

metams — $1.00: 
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų: Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So- Boston (27). Mass.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėjl 

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

♦
♦: r

♦
♦

Metinė prenumerata — $5.00.

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu
meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). 
Užsimokėję $100.00 ar daugiaus, bus laikomi pre
numeratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Ho- 
norary Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbia

ma spaudoje.
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street, 

New York, N. Y. \



Antradienis, Kovo 28, 1S+4

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Bostoi 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Kcceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

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

Amerikoje metama  ............ $4.00
Vieną kart savaitėje metams. $2.00 
Užsieny metams ..............  $5.00

i Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

8UBSCRIPTION RATES'
Jomestic yearly ___________ $4.00
Jomestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
<66 West Broadway, South Boston. Mas>

Telephone SOUth Boston 2680

Ir Vėl Vingiuotas Kazokas

*

i

3

PASAULIO NUOMONĖ

Neperseniai (kovo 14) komunistų laikraštis “New 
Masses” šitaip rašė apie Italijos krizį: “Kiekviena pati-

Liūdnai nusiteikusieji Dėdės Šamo kariai grįžta atidavę paskutinį pa
tarnavimą savo draugams, kurie žuvo Anzio fronte, Italijoje. Juos čia 
saugas sic tylieji balti kryžiai ir per laiką iššokusios laukų smilgos. Atsi
minkime savo maldose žuvusius karo frontuose.

kima politinė žinia apie išlaisvintas Italijos vietas pa
brėžia didėjantį krizį. Valstiečius spaudžia skurdas ir 
darbo taip pat maža kaip ir duonos. Yra nemaža tokių 
italų, kurie sako: “taip, vokiečių jau nėra, bet ką gero i 
mums alijantai atnešė?” Mes žinom, ką alijantai atne
šė. Po jų vėliava yra galimybės įsigyti laisvės ir savy- | 
valdos, ko negalima po naciais atsiekti. Taip mes tiki
me ir norime, kad italai taip tikėtų. Bet ką mes galime 
italams pasakyti, kai jie atkiša ištraukas iš pastaro-1 
sios p. Churchillio kalbos parliamente? Jie karčiai ir 
piktai nusivylę, gi tie iš-jų, kurie yradmškai nusiteikę, dosiš" mūsųVaFkučių krū- rų darbų — 10,700.

Šv .Jurgio par. mokykla. Ro
chester, N. Y., šv. Mišių — 30; 
komunijų 
kitų gerų darbų 
mėn).

Šv. Andriejaus par. mokykla, 
New Britain, Conn., šv. mišių 
— 400; komunijų — 400; rožan
čių — 200; stacijų — 500; ki
tų gerų darbų — 2,450 (kas 
mėn.).

I< 
kykla, E. St. Louis, III., kas 

; mėn. šv. Mišių — 324; komuni- 
i jų — 75; rožančių — 146; mal
dų — 2431.

Nenutrūkstanti Eilė Sv. Mišių Ir
.... | JT Dangaus ir žemės Karaliene,

Neseniai man į rankas kariui, 
pateko knygutė “Vieno 
generolo praktišką patari- 

j mai kariams”. Susidomė- 
' iau. Pirmuose puslapiuose 
buvo rašoma apie parei
gas Dievui, tėvynei ir šei
mai. Knygutė puiki. Iš vi
so ko supratau, kad tas 

Igenerolas turėjo būti na- 
• vvzdmeas katalikas, ko- 
ikių šiais laikais kariuo
menėje nėra jau tain daug. Bet štai kas įvyko. 
Skaičiau vis su didesne a- 
tida. Ten radau pasakyta 
apie... pasaulio nuomonę.

“...Pritarti blogai pasau
lio nuomonei gali tik nieko 
nevertas žmogus, o tuo la
biau nevertas kario vardo 
karys. Pasaulio nuomonė 
iš jūsų reikalauja daryti 
ne taip, kaip mąstote, da- 

' ryti tai, ką jūs patys savy-

4

(Nuo vasario 16 d.z 1944 iki vasario 16 d., 1945)
Vis plaukia karštos mal- — 100; stacijų — 100; kitų ge-

patraukia ir kitus ton kryptim Kodėl gi italų armija 
nekovoja greta mūsiškės? P. Churchill tik akis muilina, 
sakydamas, kad tokios armijos esama. Du tūkstančiai 
organizuotų Badoglio italų tai ne armija; tai nesudaro 
nė armijos šešėlio, turint tiek tinkamų kariauti vyrų. 
Kodėl nėra stambesnių Italijos kariuomenės dalinių 
prie Cassino? Ar dėlto, kad nėra pakankamai karo 
reikmenų kelioms italų divizijoms apginkluoti? Var
gu. O gal dėlto, kad italams drąsos trūksta? O iš kur 
imasi drąsa pas italų partizanus, kovojančius šiauri- 
nėj Italijoj? Kodėl buvo ryžtinga Garibaldžio brigada 
respublikonų eilėse Ispanijoj? Tad kokia gi čia priežas
tis? Atsakymas aiškus. Tai Badoglio ir karalius, ku
riuos p. Churchill pasirinko tikrosios Italijos simbo
liais. Bet italai taip pat gerai supranta, koks turi būti 
tikras Italijos simbolis bei ženklas, ir jie griežtai prie
šingi turėti tokius žmones savo vadais. Pono Churchil- 
lio užsispyrimas apginti Badoglio ir karalių taip pras
tai susiūtas, kad jis turėtų mest šalin tą nesąmonę a- 
pie monarchinio principo “teisėtumą”... Juk čia gin
čas eina apie Viktorą Emanueliu. Jei mes gerai atsime
nam, tai p. Churchillio pirmtakūnai, keli metai atgal, 
nedvejojo nuversti nuo sosto savo karalių, nėkiek ne
sužaloję Britų monarchijos... Bet jeigu net ir teisėtu
mo prisilaikyti, tai Badoglio valdžia turi būt tuč tuo
jau pašalinta. Ji nėkiek neteisėtesnė už Mussolinio val
džią, kurią legalizavo Viktoras Emanuelius, gavęs dalį 
grobio, Kurį jam atnešė Mussolini. pasitarnaujant ku
nigaikščiui Addis Ababa, t. y. maršalui Badoglio... Be 
to, yra žinių, kad Badoglio grasino rezignuosiąs, 
Italijos laivyno dalis bus atiduota Sovietams, 
puiki proga atskleisti jo veidmainystę!”

Ta puikia proga pasinaudojo Stalinas ir — brūkšt!; 
pripažino Badoglio vyriausybę! Ir tai po tiek lakiejiš- 
kų pastangų pasitarnauti sovietų interesams; po tie
kio “išgarbavojimų” Badoglio, karaliaus, Churchillio 
ir Britų monarchijos! Ir aiškink tu čia, žmogau, sovie
tų politikos kripes. Daryk tuos nuolatinius zigzagus 
tai dešinėn, tai kairėn pusėn (napravo į nalievo kru- 
gom!). Ir šok tą vingiuotą kazoką pagal nesugaudomą 
voždiaus muziką. “Sovietų politika kol kas neišaiški
nama” — pripažįsta vienas lietuviškas komunistų pro
pagandistas. Bet gi mėgina aiškinti: Badoglio valdžia 
tik laikina — po karo sugriūsianti; ji kariauja prieš 
Vokietiją (su dviem tūkstančių kareivių!); “pripaži
nimu Badoglio valdžios Sovietai nieku būdu nepanei
gia Italijos politinių partijų ar Italijos žmonių reikala
vimo demokratiškesnės valdžios“.

Yra dar daugiau aiškinimų, bet jie nebereikalingi,

tamoj sovietams kalboj tai skamba šitaip: jūs, raudo-i 
nieji Italijos rėksniai - komunistai, veikite kaip veikę— (Bureau of Internal Reve- 
Stalinas “tut ni pričiom”: — stovi nuošaliai, nekaltas nue) pažymi, kad tai yra 
avinėlis. Tad susidaro idealinga sovietams padėtis: nepagrįsta baimė — ka- 
Italijoj verda suirutė, Alijantų vadams sunku išnarp- dangi darbininkas visuo- 
lioti susipainiojusią situaciją, gi sovietų valdžios loja- met gaus dalį bet kurio do- 
lumas oficialiai užfiksuotas! “Tri klady v odnoj taba- įerio uždirbto viršaus, ne- 
kierkie” — trys brangenybės vienoj tabokos dėžutėj! 
Išoriniai Stalino manievras labai gudrus — per daug 
gudrus, ir čia jo silpnybė, kad visiems suprantamas. 
Išaiškinti tokią politiką — nedėkingas uždavinys. Rei
kia taip sutvarkyti žodžius, kad skaitytojai komunis
tai suprastų ir būtų patenkinti; gi nekomunistai — kad 
nesuprastų ir taip pat būtų patenkinti. Tokie dalykai 
nemaža prakaito išlieja ir smegenų išdžiovina.

Iš viso, tų “moskų” — parsidavėlių “služba" nepa
vydėtina. Lend lease gauna tai gauna, bet kiek turi loti 
ir atloti. K.

tinių už jų tėvelių žemelę. 
Mūsų Seserys vienuolės 
uoliai suorganizavo savo 
mokyklų vaikučių eiles. 
Štai tolimesnis sąrašas jų 
kilnaus veikimo už Lietu
vos laisvę. Nepertraukia
mos eilės sudėtinių Mišių 
ir maldų parapijose už 
Lietuvos laisvę reikalais, 
malonėkite kreiptis į —

Maldos Apaštalavimo 
Centrą 

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conn.

jei
Kokia

Palaimink mūsų kraštą!
Tave maldaujam mes, vargdie-je smerkiate, nes... bijotės 
Palengvink vargo naštą.

i
Gailiąją ašarą upeliai
Mums veidus išvagojo...
Marija, Tu esi Daug gale,
Tad puolam Tau po koją...

26; rožančių —30;
1,882 (kas

Tu Gailestinga, Maloninga! 
Mes prašom globos Tavo, 
Tu mūsų kraštą nelaimingą 
Laikyk malonėj Savo...

įniai,'1 savo draugų pajuokos. 
Draugai, tas žmogus, ku
ris savo noru padaro nusi
kaltimą, yra vertesnis už 

i tą, kurs savo mintis, savo 
tikėjimą (žinodamas jį 
tikrą esant) slepia bijoda
mas pasaulio nuomonės”.

Slėpti tą vėliavą, 
pats Dievas
kraujo purpuru, būtų dau- pakeitė Kristų 
giau negu šiaudadūšišku- Tai jis pabijojo žmonių 
mas, šventvagystė — gėda nuomonės.Mes prašome Tavęs, Motute, 

Varguos mums duok kantrybės, 
Mes, žiaurią priespaudą pajutę, 
Maldaujame ramybės.

ii
Nekalto Prasidėjimo par. mo- Tavo neribotą

Mūs širdys nuolat jaučia. 
Pažvelk į mūs Tėvynės plotą, 
Kuriam nelaimės siaučia.

i

Karalienės Angelą, Persimai- Pragiedrink mūsų būvį juodą, 
Šv. nymo Šv. Jurgio parapijose. Palengvink vargo naštą;

Brooklyn, N. Y. šv. Mišių — Sustiprink mus, suteik paguodą, 
300, komunijų 215, rožan- Palaimink mūsą kraštą. 
čių — 330; stacijų — 190;
maldų — 6930.

Šv. Kazimiero par. mokykla. 
Pittsburgh, Pa. mišių — 1028; 
komunijų — 679; rožančių — 
535; stacijų — 668; kitų gerų 
darbų — 25,978 (kas mėn.).

1 Šv. Kazimiero par. mokykla,

I Nekalto Prasidėjimo par. mo- 
į kykla. Cambridge, Mass. ! 
j šių 2450; komunijų — 300; ro
žančių — 3000; stacijų — 1000;

i gerų darbų — 1250; 7 kom. ra-
, teliai.

Šv. Kazimiero par. mokykla, 
Chicago Heigts, Šv. Mišių — 
300; rožančių — 150; komuni
jų — 200; maldų — 3200; 3 
nuolatiniai kom. rateliai.

Šv. Jurgio par. mokykla. Phi- Amsterdam, N. Y. šv. Mišių — 
ladelphia. Pa. kas mėn. Šv. Mi- 50 komunijų — 35; rožančių — 

■šių — 200; komunijų 108; ro- 200; stacijų — 150; maldos — 
Ižančių — 156; stacijų — 156;
kitų gerų darbų 3112.

Šv. Juozapo par. mokykla, Du 
Bois. Pa., kas mėn. šv. Mišių — 
100; komunijų — 50; rožančių

stacijų 
6930.

1203 (kas mėn.).
Šv. Petro par. mokykla, Ke- 

nosha, Wis. šv. Mišių — 208; 
komunijų — 59; rožančių — 
117; maldos—1816 (kas mėn.).

KARO METO GYVENIMAS

nes šis pastarasis pilnai išdėsto dalykų esmę. Supran- aukštesnę taksų klasę, 
tamoj sovietams kalboj tai skamba šitaip: jūs, raudo-. Vidaus Mokesčių Biuras

| Karo Gamybos Įstaiga arba permaža. Jeigu išlai- 
yra susirūpinusi dėl rimto kyta daugiau, negu darbi- 
produkcijos sumažėjimo, ninkas privalėjo mokėti 
kuris kilo kai kuriose šio taksų, tai jam bus grąži- 

j krašto dalyse, kur darbi- narna sekančiais metais, 
ninkai klaidingai galvoja, kuomet jis išpildo blan- 
kad dirbdami pilną savai- kus. Faktiškai, Biuras pa- 
tę arba viršlaikį jie save žymi, asmuo, • kuris įeina 
baudžia, nes tuo įeina į į aukštesnių taksų klasę, 

gali pakankamai susidary
ti išlaikymų, taip kad atė
jus kovo 15 dienai, jis tu
rės mažai mokėti, arba ne
turės nieko mokėti, arba 
gal net jam bus grąžina
ma.

stovi nuošaliai, nekaltas nue) pažymi, kad tai yra

AMERICAN 4* RED CROSS
VVASHINGTON, D C

kurs nuoširdžiai 
myli savo Tėvynę.

Paslėpta vėliava kišenė
je — jau ne vėliava, o tik 
nosinė nosiai valyti.

Viename Austrijos uni
versitete paskaitos metu 
kažkuriam studentui iš
krito iš kišenės rožančius. 
Kieno jis? Kieno? Ar atsi
ras tas, kuris dar kalba 
“atgyvenusį“ rožančių? 

Atsi
stojo 19 —20 metų jaunuo
lis studentas ir ramiai ta
rė: “Tas rožančius yra ma
no”. Nustebo visi. Kai ku
rie, anksčiau linkę tokį 
“poną” išjuokti, išsižiojo 
ir taip liko sėdėti. Jaunuo
lio atviri žodžiai paveikė 
juos. Tada profesorius, 
spausdamas jaunam stu
dentui ranką, tarė: “Tokių 
vyrų, kaip Tamsta, Aus
trijai labai reikalinga”. 
Visi plojo,
spaudė tam studentui ran
ką, nors daug buvo ir visai 
netikinčių.
— Šv. Petras, bijodamas 

žmonių, tris kartus išsiža
dėjo Kristaus. Pilotas savo 
teismo valdžia nepasinau-

kurią dojo apginti nekaltą žydų 
išpuošė savo minios įskųstą Kristų. Jis 

Barabu.

kėlė ovacijas,

“P-ris”.

diktuoja, kad karo metu 
reikia taupyti drabužius 
juos perdirbant bei patai
sant, bet ne perkant nau
jus.

i

pirktis reguliariais ženkle
liais, bet ne specialiais in
dustrijos certifikatais, 
kaip kad iki šiol buvo.

Nepamiršk, kad balan
džio 15 d. — yra paskutinė 
diena išsiuntimui tavo nu
matomų 1944 metams pa- 

nebereikia atsargiai varto- jamoms taksų. Turi išpil
ti kurą, apšildant namus, dyti blankas, 
Kuro Administracija pra-j VIENGUNGIS

i

Amerikiečiai yra perspė
jami atsispirti pagundai, 
kad artėjant pavasariui

(“P-ris”)

jeigu esi 
ir turi pa

nešė, kad 1944 metų Ant-jamų daugiau nei S2,700; 
racito produkcijos gali bū-j arba jei VEDĘS ir ar per 
ti 5 milijonai tonų trūku-Į abu kartu, ar vienas kuris 
mo, kad patenkinus Vidu- gauna per metus virš 
rines Atlanto ir Naujosios i $3,500. Be to, tiek vedęs 
Anglijos valstybes; taip, tiek viengungis turi pra- 
pat bituminiaus anglies 
produkcijoje bus 20 mili
jonų tonų trūkumo.

Kainų Administracija 
praneša, kad motoristai,' 
kurie šį pavasarį tikisi 
gauti naujus automobilių 
licensų numerius, vis dėlto 
ant turimų gazolino kupo
nų turi dėti senus licensų 
numerius.

Kada naujieji 1944 metų 
numeriai bus išleisti, mo
toristai gali tiesiog užra
šyti naujuosius numerius 
ant kuponų knygelių vir
šelio. Jie neturės iš naujo 
perrašyti (enaorsuoti) nu
merius ant pačių kuponų.

Kuponų endorsavimas 
tuoj kai juos gaunama iš 
racionavimo įstaigos, pa
dės nustatyti juodąją rin
ką, kuri atima iš sąžinin
gų auto savininkų ir pre
kiautojų milijonus galionų 
gazolino.

Karo Informacijos Įstai
ga pranešė, kad paskuti
niai gamybos apyvartos 
skaičiai atidengia, kad ga
myba nustojo 3 darbinin
kų nuo kiekvieno tūkstan
čio 1943 m. gruodžio mė
nesį, ir tai buvo pirmieji 
tokie platūs nuostoliai nuo 
Pearl Harbor. Paskutiniai 
duomenys rodo, kad iš 
kiekvieno 1,000 darbinin
kų: 43 apleidžia darbą bet pirkimas drabužių ir 
kiekvieną mėnesį, 5 išeina tekstilių ,kurių mums ne- 

......  Išlaikymai į kariuomenę, 6 yra paliuo- būtinai reikia, iššaukia 
yra daromi apytikriai. Ga- suojami, 51 naujai priima- nereikalingą darbo jėgos

nešti, jeigu turi daugiau 
nei 8100 kitokių pajamų 
nei algos ir tai sudaro pa
kankamai bendrų pajamų 
reikalaujančių pranešimo.Kainų Administracijos 

'Įstaiga praneša, kad po 
'gegužės 1 d. moterys dar
bininkės daugiau nebega 
lės gauti specialių racio
navimo ženklų pirktis ba
tų su plastiškais ar kam
puotais ‘fibre’ galais, ank
sčiau klasifikuotais kaipo 

, ‘safety shoes’. šios rūšies 
I batai buvo taip klasifikuo
jami dėlto, kad buvo trū
kumas moterų saugių ba

itų su geležiniais galais, 
i Tačiau dabar, geležinių - 
galų batų produkcija pa
kankamai padidėjo ir jų 
ištekliai yra pakankami, j 
Be abejo, batai su plastiš-įlet No. 145, 
kais ar kampuotais “fibre” parašę U. S. Denartment 
pirštais ir toliau bus racio- of Agriculture, Washing- 
nuoti, bet juos bus galima ton 25, D. C. O.W.I.

1

II

“Štai žiūrėk, kandis 
skrenda!” — tai girdėsime 
ateinančiom savaitėm dau- 

, gelyje namų. Dabar šie 
i pavasario naikintojai gau- 
j nai sparnus ir dabar yra 
pats laikas imtis apsaugos 
priemonių prieš jas ir 
prieš žalą, kurią jos daro. 
J. V. Žemės Ūkio Depart- 
mentas turi dykai dalina
mus pamfletus, kuriuose 
aprašomi išbandyti ir pa
tikimi metodai išnaikinti 
kandis. Toji knygelė vadi
nasi ‘Clothes Moths’ Leaf- 

ir gausite ją,
Dviejų kelnių kostiumai 

dar tebepriklauso praei
čiai ir ateičiai, kaip Karo 
Produkcijos Įstaigos Dra
bužių Skyrius praneša. Po
pasitarimo su industrijos, 
patarėjais, įstaiga prane-! 
šė, kad vyrų ir 1 
drabužių siuvime jokių pa
lengvinimų nebus. Ir to
liau yra uždraustos lieme
nės (vests), dvigubų užse
gimų švarkai, ir kelnės su 
užlenkimais.

Drabužių taupymas, kaip bažnytinėje svetainėje, W. 
Karo Informacijos Įstaiga Fifth St., 
pažymi, yra svarbus punk-, 
tas kovoje prieš eikvoji-' 
mą. Nors tuo tarpu nėra 
drastiškų trūkumų svar
biose tekstilės prekėse,

berniukų NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIŲ

žiūrint į kaip aukštą taksų 
klasę jis pateks. Žemes
niuose uždarbiuose taksai 
niekuomet nebūna aukš
tesni, kaip 22 centai nuo 
dolerio; kai tuo tarpu as
muo, kuris uždirba net mi
lijoną dolerių metams, nuo 
kiekvieno papildomo dole
rio turi mokėti tiktai 88 
centus taksų.

Darbininko bendrą taksų 
sumą nenustato tai kas iš 
jo išlaikoma.
;------1_. -----  — , - , „ *
Ii būti išlaikoma perdaug, mi ir 9 laikinai paleisti. 1 eikvojimą. Sveikas protas

KATALIKŲ SEIMELIS
Sekmadienį, balandžio 

23 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Petro lietuvių parapijos

So. Bostone. į- 
vyks Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis, 
ALRK. Federacijos Aps
kričio vadovybėje.

( Seimelis prasidės šv. mi- 
šiomis 10 vai. rytą tos pa- 

į rapijos bažnyčioje.
Į Kleb. kun. P. Virmaus- 
į kis rūpinasi gauti Seime- 
’liui svečius prelegentus.

I

Apskričio valdyba kvie
čia visas katalikiškas 
draugijas ir kuopas tuo
jau išrinkti atstovus. Taip
gi kviečia visus dvasiš
kius, katalikus profes;o- 
nalus, biznierius ir ben
drai visus lietuvius kata
likus dalyvauti Seimelio 
pamaldose ir sesijose.

“Teisybė kelia tautą, 
nuodėmė gi daro tautas 
nelaimingas’’.

(Patari. 14. 34).



Antradienis, Kovo 28. 1944

ROZALIJA ZANEVIčIENS rašo: ‘ Esu jums labai 
dėkinga už taip gražų ir naudingą kalendorių, kurį 
man prisiuntėte. Taigi siunčiu jums $1.00.”

ARTISTĖ M. E. ČIŽAUSKIENĖ iš Bradford, Pa. 
rašo: "Be ‘Darbininko’ mūsų namai, rodosi būtų kaip 
be kasdieninės duonos. Jūs kalendorius gražus ir nau
dingas. Siunčiu $1.00 jo fondan.”

K. ZOKAS iš Phila., Pa. — ‘‘Dėkoju populiarį sieninį 
kalendorių, kurį nuo Tamstų esu gavęs. Tai yra tikrai 
puikus kalendorius. Prisiunčiu $1.00 kalendoriaus fon
dan.”

M. KAZALAITIENĖ iš VVorcester, Mass. — "Siun
čiu $1.00 už kalendorių. Labai dėkui; jis man labai pa
tinka, jis patinka ir kitiems, kurie tik jį yra gavę”.

Turime ir daugiau gražių atsiliepimų, kuriuos pa
talpinsime kituose “Darbininko” numeriuose.

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti:
B. Jakutis, Cambridge, Mass..............................
Rev. P. Garmus, Easter, Pa................................
Mrs. J. Stokna, Waterbury, Conn.........................
M. Pukelienė. Cleveland, Ohio ...........................
James Navitsky, Fairfield, Conn.........................
John Puniškis, Northampton, Mass.....................
O. Sidabrienė. VVorcester, Mass.........................
Kaz. Bausa, Lawrence, Mass................................
J. Akunevich, Norwood, Mass.............................
Frances Minkus, \Vestfield, Mass........................
Juze Jeselskienė. Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. E. Wesockes’, Athol, Mass...........................
Julius Paloski, IVarehouse Pt., Conn.................
A. Deamont, VVoburn, Mass................................
Mrs. T. Stučienė, Brooklyn, N. Y........................
S. Dirsa. Brighton, Mass....................................
Mrs. A. Miklasevic-h, Brooklyn, N. Y.................
M. Viesulienė, Dorchester, Mass.........................
Z. Laurinatis, Sunderland, Mass.........................
M. Bukonienė, Phila., Pa......................................
J. Okulevich. Norvvood, Mass...............................
P. Šimkienė. New Britain, Conn.........................
Mrs. O. Morkis, S. Chicago, III............................
S. Kusalitis, Shenandoah, Pa...............................
Nellie Parcauskas, Dorchester, Mass.................
I. Menkauskas, Providence, R. I...........................
Josephine Yarosis ...............................................
Marcela Digimas ................................................
P. Yucius, Newark, N. J. ....................................
J. Kulponas. S. Boston, Mass. .............................
Joseph Berkiel, Antirck ,111. .............................
Al. Navickas. Norwood, Mass............................
J. Raudeliunas, Brighton, Mass..........................
James Karsheck. So. Boston, Mass....................
V. Pabadinskas, Baltimore, Md...........................
Ant. Brindokienė, Eynon, Pa.............................
J. Vitkunas, Phila., Pa..........................................
J. Bablinskas, Amsterdam, N. Y........................
Mrs. B. Chelkonas, Springfield, Mass................
J. K. Chapas, Rochester, N. Y............................
J. Vaznonis. \Vestfield. Mass...............................
Mrs. E. Lubin. IVorcester, Mass..........................
M. Jokubaitė, New Haven, Conn........................
M. Miskis, Los Angeles, Cal...............................
M. Stremienė, Wilkes-Barre, Pa........................
J. Sungaila, Phila.. Pa.........................................
A. Laukaitis, Norwood, Mass.............................
J. Avižinis. Norwood, Mass..................................
A. Navickas, Norwood, Mass..............................
P. Pilvinis. Boston St. Garage, S. Boston. Mass 
Anelė Jackus, Elizabeth. N. J..............................
Juoz. Žilevičius, Elizabeth. N. J..........................
Mrs. A. Tilenienė, So. Boston, Mass. .................
Mrs. B. Beniunienė, Phila., Pa...........................
M. Bi^rauskienė. Phila., Pa.................................
K. Kudzma, Waterbury. Conn...........................
V. Gecevičius, Brockton, Mass...........................
M. Vilcikienė, Cleveland, Ohio............................
J. Slardna, So. Boston. Mass. ............................
Mi. and Mrs. V. Žičkai, Dorchester, Mass........
Ona Voverienė, So. Boston, Mass.......................
Stanley Alubauskas. Waterbury, Conn.............
J. Gildutis, Athol, Mass......................................
Ona Yekubauskas, Lawrence, Mass.................
Jos. Ratkus, Detroit. Mich. ...........
Ona Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa.................
M. Sveikauskienė ..............................................
V. Vaznis, New Britain, Conn............................
Ant. Saroka, Kingston, Pa. ............................
M. Čižauskienė, So. Boston, Mass.....................
Jurgis Ruzas, Cleveland, Ohio ..........................
Antanas Ponalis ................................................
Rev. Abromaitis, Hartford, Conn.....................
A. Okleiteris, VVorcester, Mass.........................
Ciprus Urbonas, Nashua, N. H.
Mary Patrick, Taunton, Mass............................
S. Mikaliunas, Brooklyn, N. Y* 
Victor Urbanas, Richmand Hill
A. Martin, Chester, Pa. ....................................
D. A. Chubet, Norvood, Mass. ....................
N. N., S. Boston, Mass. ......„......./..................„m.
įkirs. M. Kryževičienė, Nashua, N. H. .............
Francis Barcaite, Phila., Pa................................
John Augus, Amsterdam, N. Y.........................

(Bus daugiau)

>by reference from the YVhite'sent for appropriate reference gijos turėjo gražų kortų vakarą 
House. of your letter of Febru J and to have printed in the nupirkimui gėlių

1 ary 20, 1944. and of similar RECORD at this point, a letter Velykose. Jos kasmet tai daro 
letter of the šame date to the‘vvhich I have received from Mr. įr surenka gražią sumą pinigų. 
Secretary of Statė embodying V. A. Brynga, chairman,
resolutions adopted by the Mr. Joseph Leonaitis, secreta- Salėje yra nupirktas naujas 
Greater Hartford American ry, the Greater Hartford Ame- gesinis pečius, kuris brangiai

1 Lithuanians. commemorating rican Lithuanians,
the twenty-sixth anniversary of Conn., transmitting a body of' arba parengimas, 
Lithuania’s Declaration of Inde- resolutions unanimously adop- jus bilą už pečių. Visos draugi- 
pendence.

The views expressed in this ter Hartford American Lithua-' 
resolution have been noted, and nians, commemorating 
your courtesy in transmitting twenty-sixth Anniversary 

is appreciated. Lithuania’s Declaration of
Sincerely yours. dependence

and' Sveikiname.

dėl altorių

Hartford,1 kainuoja. Vėliau bus tikietai 

kad išmokė-

ted at a mass meeting of Grea- jos ir parapijonai prisidės. 
Holy Trinity Ladies’ Guild šį- 

the met švenčia 10 metų gyvevimą. 
of Sveikinam.

In-
16, 
the

liberation of the Republic of 
' Lithuania.
į _. . . ......

i

NEW BRITAIN. CONN.February 
Charles E. Bohlen. 1918- The resolutions urge 

f 
Valstybės departmento. laiš-‘ 

kas, rašytas Connecticut Sena
toriui Frąncis Maloney:

My dear Senator Maloney: 
I have received your letter of 

February 29, 1944. transmitting 
a letter received by you from ordered 

Mr. Brynga, Chairman. and Mr. 
Leonaitis, Secretary, c. ..— 
Greater Hartford American 
Lithuanians, in vvhich they em- 
bodied a resolution commemor-j 
ating the twenty-sixth anniver-!
sary of Lithuanian Independen
ce and urging the liberation of

ten pat ir patikrina tūlo Joe Ronga, krautuvėje kaino- that country.
You may assure your consti- 

tuents that the Department of 
Statė is continuing to give se- 
rious consideration to the prob- 
lems resulting from the situa- 

' tion in Eastern Europe. As you 
are aware, it is the policy of the 
Government of the United 
Statės to ūse its influence to

£ J <■

-'■į

PAVASARINIS PROGRAMAS

Šeimininkė, savanoriai apsiėmė pagelbėti OPA val
dininkams patikrinti krautuvių valgomų dalykų kai
nas. Vaizdas parodo kaip Mrs. Sexton iš New Yorko,

raštj su produktais.

i HYITVIII
| VALSTYBIŲ ŽINIOS

f

■B

Sekmadienį, po Velykų, bal. 
16 d., 7 vai. vak.. parapijos sve
tainėje, jaunesnės ir vyresnės 
Sodalietės bendromis jėgomis 
ruošia įvairų programą, kuris 
bus išimtinai lietuvių kalboje.

Pirmame veikale “Našlaitės 
Sapnas”, išgirsite Marytės jau
dinantį pasikalbėjimą sapne su 
Lietuvos dvasia; jos graudinan- 

tary of a mass meeting of Grea-f maldavimą grįžti su motinė- 
ter Hartford, Conn. American; dvasia i aukštą kapelį už 
Lithuanians, commemorating ^ad negali grįžti į savo te- 
the twenty-sixth Anniversary Tai specialiai atitinkamas

i of Lithuania’s declaration of j ve^kalas mums bent dalinai pri- 
Independence, embodying a re. Įsiminti dabartinį sunkų ištrė- 
solution adopted by the meet-Įmim* žmoni’i iš Lietuvos’
ing. which letter embodying a Į Veikale dalyvauja. Marytė 
resolution was referred to the Valinčiūtė; Motinos Dvasia 
Committee on Foreign Rela-i~ Petronėlė Šilingiūtė; Lietu- 
tions and ordered to be printed:v 08 dvasia Pavasariūtė,

>in the Record as follows... seka 'Motina. M. Riktoraitė, Onu- 

rezoliucijos.
Daviau visus šiuos laiškus į j Antrą veikalą komediją —

There being no objection, the 
letter with the petition or reso
lution was referred to the Com
mittee on Foreign Relations and 

1 to be printed in the 
Record as follows: Seka Rezo- 

of the liucij°s-
Mr. Danaher, by unanimous 

consent. presented a letter sign- 
ed by the chairman and secre-

Sakalauskaitė.

Linksmai Ir Naudingai
Žiema baigiasi, ateina pavasa

ris. Jis sukelia daug minčių ir 
sumanymų ateinančiai vasarai. 
Ypač jaunimas mėgsta iš anks
to galvoti ir planuoti, kur va
žiuos pasilsėti, kur linksmiau 
galės praleisti keletą savaičių, 
kur daugiau turės “good time”. 
Mokyklos darbas ir vienodas 
kasdieninis gyvenimas jaunai 
mergaitei nusibodo. Ji nori ką 
nors nauja pamatyti, susipažin
ti su naujomis vietomis, naujais 
žmonėmis, gal ką nors nauja iš
mokti.

Tas jaunimo noras įvairumo, 
ieškojimas atvangos, pramogos 
ir džiaugsmo yra natūralus da
lykas. Jis nėra blogas, bet ji 
reikia įstatyti į geras vėžes, 
kad jis nenuvestų jaunimo į 
šunkelius. į netinkamas pramo
gas. Todėl tėvų pareiga yra 
saugoti vaikus ir jaunuolius nuo 

pasilinksminimų.

Mergaitės turės progą pagy
venti arti gamtos, daug vaikš
čioti ir žaisti gryname ore, ge
rai pasilsėti ir drauge, būdamos 
lietuviškoje aplinkoje, pasimo
kyti savo tėvų kalbos. Kalbos 
bus stengiamasi mokyti ne tiek 
per pamokas, kiek dainuojant, 
žaidžiant, vaidinant ir pačia 
kalbos praktika.

Į tuos kursus kviečiamos mer
gaitės nuo 7 iki 16 metų. Kalbai 
mokytis mergaitės bus suskirs-, 
tomos grupėmis pagal amžių ir Į 
kalbos mokėjimą. Labai laukia-’ 
mos ir tos. kurios lietuviškai vi
sai dar nemoka. Joms bus sten-Į 
giamasi duoti žinių ir parūpin
ti literatūros apie lietuvių tau
tą anglų kalba, drauge padaryti 
pradžią kalbos mokymuisi.

Seserys stengsis auklėti mer
gaites katalikiškoje dvasioje ir 
ruošti gyvenimui pašnekesiais 
ir atitinkamomis lavybomis. 
Pragyvenimas atseis $10.00 sa
vaitei.

Malonūs Tėveliai, panaudoki
te gerą progą Jūsų dukrelėms 
išmokti mūsų kalbą ir drauge 
smagiai praleisti laisvą vasaros 
mėnesį.

Užsiregistruokite iš anksto sa
vo

. bring about a just solution of . ^aviau vS1UOS iaiSKUS * Antrą veikai 
these ųuestions. and this policy spaudą, nes svarbu lie- j “Gudrus Fricas

<
• has been enunciated upon nume- 
rous occasįons by officials of 
this Government.

Sincerely yours, 
E. Stettintus.

Acting Secretary.

Lord Halifax:Nuo

suvaidins se
kančios Sodalietės: P-nia Per- 
lienė — O. Radzevičiūtė: Mary
tė — H. Ląstą uskaitė; Danutė 
— I. Narcum. Publikai bus pro
gos gardžiai pasijuokti matant,

tuviams žinoti ką sako ar rašo 
ir kaip veikia pačios didžiosios 
Amerikos galvos. Įspūdis daro
si labai malonus kai skaitai, 
kaip jie mandagiai rašo ir vei
kia. Lai Dievas jiems padeda ir kaip stropiai mergaitės pasiruo- 
lai jie paa<kstina lietuvius smar-: šia tinkamai priimti tą nepa- 
kiau veikti dėl savęs, dėl savo prastą, nežinomą svetį — Fricą. 
tėvų krašto išlaisvinimo. j Atėję pamatysite kas jis per 

! vienas.
I Taipgi bus atvaidintas patrio- 

------- ( kiekvieno lietuvio šir-

Dear Sir:
Lord Halifax has asked me to I

thank you for your letter of)
February 20th. and to inform ! o. --------------- -----------------
you that the contents have been kareiviai - jūreiviai ir tt.: Ad- ■ džiai malonus vaizdelis “Tėvy-

Mūsų kareiviai:

Buvo parvažiavę šie lietuviai tingas,

noted.
Yours very truly, 

W. G. Hayter.
Senatoriaus Maloney:Nuo

dukrelę šiuo adresu: 
Sisters of The Immaeulate 
Conception of The Blessed

Virgin Mary,
R. D. 1, Putnam, Conn.

S. V.

HARTFORD, CONN

GARSIEJI ŽMONĖS ATSAKO 
HARTFORDO LIETUVIAMS

My dear Mr. Brynga:
Please let me acknovvledge mouth> N^w Jersey, 

your letter of February twent-' 
ieth (which reached my office 
today), advising me of resolu
tions adopted at a mass meeting 
of Greater Hartford American 
Lithuanians, specifically urging 
that I “ūse my good offices to 
liberate the Republic of Lithua
nia...” ■

I am very pleased to have 
the views of your members, and 
I thank you for vvriting to me.

I am submitting your letter 
to the Senate, and I am also 
communicating with Secretary 
t>f Statė Cordell Hull.

I
Kai buvo švenčiama Lietuvos
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. 1.00
į netinkamų 
j 00*negerų draugysčių, blogų pa- 
1 00 vyZ(ižių ir drauge duoti jiems 
1 00 Proa^ pasilinksminti, pasilsėti, 

00 smagiai praleisti laiką.
1.00 Labai gera yra vasaros poilsį 

. 1.00 ir malonumus sujungti su kokiu
1.00 nors geru tikslu ar nauju nau-
1.00 dingu darbu. Toks naudingas 

.. 1.00 tikslas mūsų jaunimui galėtų
1.00 būti pramokti arba, mokant, ge-
1.00 riau išmokti savo tėvų kalbą.

. 1.00 Mes lietuviai čia Amerikoje 
.50 turime lietuviškų parapijų, pri- 
.50 sistatėm daug didelių ir gražių 
.50 bažnyčių ir mokyklų, leidžiame 

... .50 daug laikraščių, turime įvairių 
.50 draugijų, bet visa tai gali greit 
.50 nustoti savo prasmės, jei neį-
.50 kvėpsime jaunimui savo dvasios nepriklausomybės 26 m. sukak- 
.50 ’r tinkamos pagarbos ir meilės tis. didžiojo Hartfordo ir apy- 
.50 visiems tiems dalykams. Jie tu- linkės lietuviai sudarė rezoliu- 
.50 ri savo prasmės tol. kol yra ei jas ir jas vienbalsiai priėmė. 
.50 žmonių, mokančių lietuvių kai- Tos rezoliucijos buvo pasiųstos, 
.50 bą ir gerbiančių savo lietuvišką Prezidentui Rooseveltui, Secre- 
.50 kilmę. Todėl tėvų šventa pa- tary of Statė Cordell Hull. Ang-j 
.50 reiga yra išmokyti savo vaikus 
.50 lietuvių kalbos ir įkvėpti pagar- 
.50 bos bei meilės savo tautai.
.50 i Suprasdamos tėvų ir jaunimo 
.50 troškimus, N. Pr. švč. P. Mari- 

....... 50 jos Seserys. Putnam. Conn., šią
.50 vasarą rengia lietuvių kalbos 
.50 kursus jaunoms mergaitėms,
.50 “camp” pagrindu. Jie prasidės Eastern European
.50 lirpos mėn. 5 d. ir baigsis rug

piūčio mėn. 6 d.

lijos Ambasadoriui Lord Hali- 
fax, Connecticut Valstybės Se
natoriams Francis Maloney ir 
James Danaher. 
gražiais laiškais.
kai:

Nuo Prezidento
E. Bohlen. Chief,

Visi
Štai

atsakė 
jų laiš-

Charies 
Division of 
Affairs:

My dear Mr. Brynga:
j The receipt is acknowledged.

per

With every good wish. I am 
Sincerely yours.

Francis Maloney.
Nuo Senatoriaus Danaher:

My dear Father Kripas:
I am writing to advise that 

your letter of February 28th 
was inserted in the Congressio- 
nal Record for March 3rd, a 
copy of which I enclose. Your 
attention is directed to page 
2213, wherein you will find the 
text of the communication to- 
gether vvith the remarks of 
both my colleague. Senator Ma
loney, and my own.

’ Please believe me with every 
good wish,

• Faithfully yours,
John A. Danaher.

štai Congressional Record’o 
straipsnis:

LIBERTY OF THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA

Mrs. Maloney. Mrs. President. 
<1 ask unanimous consent to pre-

vokatas Pranas Mončiūnas, ku- ne* Kenčiant'. Čia išgirsime jos 
j ris dabar yra Navy, Samson, vaikelių vaitojimus, pergyven- 
Į New York. Gerai atrodo savo 

■ naujoje mėlynoje uniformoje.
Edvardas Kripas. kuris ran- 

į dasi Camp Edison, Fort Mon-
_, kariuome

nėje, Signal Corps.
Juozas Bekeris, Madison St., 

išvyko į Navy ir greičiausiai 
rasis Samson, New York. Jo se- 

Įsutė Alena yra WAC.
Išvyko taipgi, rodos, į Navy myli savo kalbą, tat mūsų pa- 

Petras Esoda. Petras vedęs ir rei£a -vra juos paremti gausiu 
: turi porą vaikų, kurie 1____
mūsų lietuvišką mokyklą.

Staff Sergeant Edward Poška, 
Sųuire St., dabar randasi Ten- 
nesssee. Jo fotografija tilpo 
Hartford Times su gražiu apra
šymu. Jis atliko 58 misijas kai
po aerial inžinierius su Army 
Air Force Unit. Jis buvo Indi-i 
joje per pereitus du metu.

I

sime jos kančias, žavėsimės jos 
dainomis ir kanklėmis.

Apart viršminėtų veikalų taip 
pat išgirsime dar jauną gražia
balsę Sodalietę dainininkę E. 
Warnot, ir bendrą Sodaliečių 
chorą.

Mums yra džiugu, kad jauni
mas laikosi prie parapijų, .daly
vauja lietuviškame veikime ir

lanko atsilankymu ir įvertinimu jų 
Į pastangų. Visi, iš arti ir toliau, 
esate kviečiami atsilankyti.

Estrėllita.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
m taupomis.

Lithuanian American Red 
Cross Bingo. Tai buvo pora sa
vaičių atgal ir gražiai pasisekė. 
Daugiausia darbavosi pirminin
kė Valerija Kaunietytė ir Vla
das Brazauskas. Taipgi Mani- 
kienė. Zarambienė. Navickienė. 
Petraitienė ir kitos. Buvo atsi
lankę visi vietos kunigai. Valio, 
lietuviai remkime Raudonąjį 
Kryžių. Mokyklos vaikai laimė
jo Red Cross vėliavą, kurią iš
kabina drauge su Stars 
Stripes mokyklos kieme. Lietu
vių Raudonasis Kryžius įteiks 
per Valeriją Kaunietytę ir po
nią Zarambienę Raudonajam 
Kryžiui čekį už 500 (penkis šim
tus dolerių), kaipo lietuvių Red 
Cross skyriaus auka 
jam Kryžiui. Valio ir 
me gabias ir gabiu* 
darbuotojus! Ke«p it

Tretininkų, Gyvojo Rožan
čiaus ir Marijos Vaikelių drau--

TiEVi WASP UNIFORM—Annc 
McClclIan of Cincinnati mod- 
els new uniform recently de- 
signed for Vomcn's Airforce 
Service Piiots. the WASPs. 
Thcy’rc the girls who ferry 
iplanes from factorlcs to air- 

fields.

Raudona- 
sveikina- 
lietuvius 

up!
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J. Butkevičius.

Herodas-Romėnų Valdžios
Gubernatorius

Daugelio žmonių minty- buvo silpnas, ir galėjo bū- 
se, Herodo vardas, neper- ti skaitomas vien kaip bu- 
skiriamai yra susijęs su vusi istorinė silpnybė. Ta- 
žmogumi, kuris pats save čiau Jėzaus Kančios dra- 
suteršė ir pastojo taip la- moję, jis suvaidino kiek 
bai negarbingu. Herodas, skirtingesnę savo rolę. 
— tas pakvaišęs senasis Tiesa, ir ta jo suvaidinta 
karalius (nors tikrenybėje rolė, buvo tik antraeilė ar 
jis nebebuvo karalius, o trečiaeilė, — ir čia jis pa
tik Palestinai valdyti Ro- sirodė mažas ir silpnas, ir 
menų Cezario paskirtas pabijojo priimti ant savęs 
General Gubernatorius), tą didelę atsakomybę, už 
buvo tas pats asmuo, ku- Kristaus nuteisimą. Ta- 
ris nužudė savo žmoną ir čiau mažas ir silpnas bū- 
sūnus, ir kuris paliepė iš- damas, jis vis tik dėl to, iš 
žudyti visus naujai girnų- sugautojo ir pas jį atves- 
sius Samarijos, Judėjos ir tojo, žmogiškai pasakius, 
Galilėjos Provincijų Ne- bejėgio Kristaus, — įsten- 
kaltuosius Betlėjos Vaike- gė padaryti didžiausią 
liūs (kaikurie bažnytiniai Kristaus išjuokimo ir pa- 
istorikai sako, kad jų bu- niekinimo sportą! Čia ir jo 
vo išžudyta viso šimtas ke- nedorybės, kurios pirmiau 
turios dešimtys keturi sulig jo asmens buvo ma- 
tūkstančiai), tikėdamasis, žos, — visu šimtu procen- 
jųjų tarpe nužudyti ir nau- • tų padidėjo...
jai užgimusį Pasaulio Iš-J 
ganytoją, — V. Jėzų. Jis pusės, — Herodas buvo re- 
tuomet buvo visų vadina
mas Herodas Didysis. Čia, 
pradžioje, bus gana pra
vartu, aiškumo dėlei, pri-! 
minti tai, — kad čia bus 
kalbama ne apie Herodą 
Didįjį, — o tik vieną iš jo 
sūnų, kuris buvo gana lai
mingas tuo, kad jis gyvas 
išliko nuo kraujagerio sa
vo tėvo rankos.

Šis žmogus, buvo vadi
namas Herodas Antipas. 
•Jis, teisingiau pasakius, 
galėjo būti pavadintas He
rodas Mažasis; o tai to dėl, 
kad viskas šio žmogaus 
buvo maža ir nereikšmin
ga. Mažas apšvietimas ir 
išsilavinimas, maži darbai 
ir tt. Vienu žodžiu, — jis

jis nebebuvo karalius,

Iš individuales jo paties

VVHITE COLLAR GIRL—Tęs. 
tifying in Washington beforc 
a Senate subcommittee on War- 
time Health and Education. 
Įnow investigating salaries ei 
.white collar workers, Anne 
;Starr, Philadelphia laboratory 
tcchnician, describes difficulties 

in making ends meet

DARBININKAS
'pradėjo reformuoti smar- i vaeijas. Tuo tarpu girtas 
kiai pašlijusį į šalį dvasinį Herodas, svirduliuodamas 
savo sielos gyvenimą. “Jis' 
klausėsi jo linksmai’’, — 
rašo Šv. Morkus Evange
listas, — “ir kuomet jis jo 
klausėsi,— jis padarė dau
gelį dalykų”. (Šv. Mor
kaus, VI, XX).

Tuo tarpu Herodiją labai 
■atydžiai tėmijo šių visų 
pasitarimų progresą, ir su 
'išgąstingu sau alermu, —

į šalis, pakilo iš savo vie
tos, ir apsvaigintas mo
mento nuotaika ir pasiten
kinimu, prisiekė savo ir 
visų už stalo sėdinčiųjų 
vardu, — kad visa ko tik
tai mergaitė nuo jo prašys, 

>— nors tai būtų ir pusė jo 
valdomos teritorijos, — jis 
jei duosiąs. Greitai savo 

_______________ motinos ausin įkalbėta, — 
į ji Vištai pamatė šių pasi- * mergaitė stropiai Herodui 
tarimų išdavas ir beprasi- patiekė žiaurų, laukinio 
dedančią reikšties dvasinę keršto savo reikalavimą:— 
Herodo gyvenimo permai- “Aš noriu, kad tu man 
ną. Dabar jos dominacijos duotumei nukirstą, ir ant 
karjerai ir tos jos karjeros 
pozicijai, gręsė rimtas pa
vojus! Dabar ji aiškiai su
prato, kad kol Šv. Jonas 
Krikštytojas bus gyvas,— 
tol tas pavojus jos domi- 
nacijai nebus nuo jos pra
šalintas, ir tol ji nebeturės 
malonaus sau atilsio. Su 
nebepalaužiamu savo va
lios neatlaidumu, — ji pa
siryžo ant visuomet praša
linti sau nuo kelio šį pavo
jingą mokytoją, panaudo
dama visus sau žinomus, 

I išbandytus ir galimus 
klastos ir paleistuvingos 

i vilionės metodus, bi tik ne- 
I dorąjį savo tikslą atsiekus. 
Dabar Herodas pradėjo at
rasti savo sielą, ir pirmuti
niu kartu gali būti atrado 
kiek drąsos, pasipriešinti jis visiškai susitraukė ir 
šiai nedorybės dvasiai. Ta- nusilenkė prieš tą šaltą ir 

Į čiau Herodiją, atkakliai y- 
ra pasiryžusi! Jos heapy- 
kanta linkui Šv. Jonol 
Krikštytojo, — nieku bū
du nebepasiduos būti pa
laužiama. Čia nebeabejo-

■1 jamai turės įvykti žūtbūti
nė kova tarpe jos ir šv.

’ Jono Krikštytojo, už Hero-į 
’ do sielą.

Krizio valanda atėjo su 
jam pasakyta tiesos dau- visu nesitikėtai. _ Herodas 
giau, negu jis tuo reikalu iškilmingai minėjo savo 
galėjo derėties, ir dar dau- gimtadienį. Jis ir visi su
ginu, negu jis įstengė pa- i kviestieji aukštieji sve- 
kęsti! Pirmame savo įpy-’ čiai, susirinko į pokylio ru- 
kimo įkaršty, — jis greitai į kambarį. Visi valgė ir 
būtų paliepęs šv. . 
Krikštytoją už tokį jo kri
tikavimą nužudyti; bet at-i 
sargumas ir nužudymo 

bejonė, anaiptol nebegalė- pasekmių baimė, kaip ir 
jo atbaidyti šią sauvališką visuomet, privertė jį nuo 
moterį, ir į trumpą laiką, to susilaikyti ir pasiten- 
— ji pasidarė pilniausia kinti vien tuo, — kad jis 
Herodo rūmų viešpate, ir paliepė, įmesti šv. Joną 
tų visų didžiųjų skandalų Krikštytoją į kalėjimą, 
užuomazga. Nuo to laiko, Dabar sekė peri jodas He- 
Herodo siela jau nebepri- rodo gyvenime, kuris buvo į 
kiauše jam pačiam, bet pilnas interesų ir gilaus 
pilniausiai pateko į Hero- reikšmingumo. Kai baltas 
dijos rankas ir nesąžinin- neapykantos 
gą jos kontrolę, 

į Vos tik vieną,
kartą, — jos dominacijai to, kad Šv. Jono Krikštyto- 

i virš Herodo asmenybės, jo žodžiai, sujudino jo šie- Į 
i tegrąsė rimtas pavojus, lą iki pat jos gelmių ir pa- 
; kuris turėjo šiek tiek pa- budino joje ką tai tokioj 
'sisekimo. —tai šv. Jono kas dabar jam visiškai ne- 
i Krikštytojo asmenybė ir davė nė jokio ątilsio, iki 
| jo mokslas! Taip sensacin- jis vėl nepamatė šv. Joną 
igai patrauktas nuostabia Krikštytoją ir neišgirdo jo 
; Šv. Jono Krikštytojo as- balsą. Tuomet prasidėjo 

ištisa pasikalbėjimų seri- 
ija, kokios gali būti niekur, 
ir niekuomet visiškai ne-! 
bėra buvę — kad Romėnų 
General Gubernatorius — 
Herodas, nužemintai sėdė
jo prie savo areštuoto ka
linio, — Šv. Jono Krikšty
tojo kojų, kad rimtai galė
tų pas jį pasiteirauti apie 
savo sielos išganymą. At
rodė keista ir neįtikėtina, 
kad Šv. Jonas Krikštyto
jas atrado tame karališka
me nedorėly, jeigu ir ne 
tikrą savo mokinį, — tai 
bent uolų savo žodžių 

i klausytoją. Šv. Evangelija 
pabrėžia mums, kad Hero
das toje Šv. Jono Krikšty-

Pagerbiama Marino Motin?.. — Penia Ona Sniečkus, 98 Burr St., Wa- 
terbury, Conn., laike Lietuvių dienos iškilmių, už garbingą atsižy- 
mėjimą jos sūnaus kario - marino kariaujant prieš japonus, buvo pa
gerbta ir apdovanota gėlių puokšte. Kairėje matosi Dr. Petras Vilei
šis, Amerikos-Lietuvių Taryboj Waterbury prezidentas ir dešinėj Po
vilas Žadeikis, Lietuvos Pasiuntinys Jungtinėms Valstybėms.

lėkštės padėtą, šv. Jono 
Krikštytojo galvą...” (Šv. 
Morkaus, VI, XXV).

Nors ir girtas būdamas, 
Herodas veikiai suprato,— 
kad valanda pagaliau pri- 

, siartino, — kad prisitaiky
mo prie apystovų valanda 
jau praėjo, ir kad dabar, 
ant visuomet, jis turi pasi
rinkti iš dviejų vieną: Ar 
žemiškąjį savo mokytoją 
—angelą,— Šv. Joną Krik
štytoją, — ar

, Kurį laiką jis dar abejojo. 
; Visa, kas tik žmoguje yra 
> kilnu ir gera, dora ir man

dagu, sukilo prieš tą jam 
paruoštą išpildyti darbą.

■ Bet toji jo valios silpnybė, 
kuri jame taip giliai buvo 

^savo šaknis suleidusi, —

Herodiją?f

menybe ir jo mokslu, He
rodas, kaip ir daugelis ki
tų žmonių, parodė norą ei
ti į tyralaukius, pats savo 
akimis pamatyti tą naują-1; 
jį mokytoją, ir klausytis 
jojo skelbiamo mokslo. 
Pačiame vidury žmonių 
minios, Šv. Jonas Krikšty
tojas, greitai Herodą be
stovintį pastebėjo, ir visų 
žmonių akyvaizdoje ištie
sęs ranką, su pirštu jam į 
veidą, skaudžiai jį išbarė 
ir viešai apkaltino už sve
timoterystę, ir viešą visus 
piktinantį paleistuvingą 
jo gyvenimą. — “Juk tai 
nedera ir nuodėminga tau, 
laikyti savo brolio žmoną”, 
— perspėjo jį Šv. Jonas 
Krikštytojas. Čia buvo

BURTAItais jame įsigalėjusios įta- ( 
kos. Toji geroji jaunystė
je jam padaryta įtaka, — 
ištikrųjų gal būtų iš nau
jo atstačiusi visą dvasirų 
jo sielos gyvenimą, ir jo 
paties charakterį, jeigu tik 
jis nebebūtų buvęs tingi
nys ir bailys, priimti tuos 
visus vaistus, kurie taip 
pasekmingai gydė jojo sie
lą.

Jis buvo dar gana jau- 
inas, kai jis paėmė savo 
’rankosna valdžios vadeles,

ligingas. Tiesa, jo religija, 
buvo glaudžiai susijusi su 

■ individualiu jo asmens 
; charakteriu, — buvo prie
taringas nuolatinės vilties 
ir baimės audinys! Ta jo 
viltis, nors ir baimė kartu 
maišėsi, — vis tik dėl to, 
jo asmeniui padarė išimtį 
nelaimingame jo tėvo šei
mos narių likime. Kaip vi
sa tai įvyko, gali būti pa- 

i aiškinta paminėjime apie valdyti tas visas teritori- 
tą nelaimingą įvykį Apaš
talų Darbų Aktuose. Čia 
atrodo, kad tarpe vyres
niųjų Antijokijos Bažny
čios narių, buvo vienas 
žmogus, vadinamas Mana- 
hen, kuris buvo aprašo-j 
mas kaip “Maitintojas' 
brolis, Herodo Antijokijos 
Tetrarcho” (Apaštalų 
Darbai, XIII, I). Iš šio da
lyko galima padaryti išva
dą, kad Herodas, dar kūdi
kiu būdamas, buvo pasiųs
tas maitinti ir auklėti į 
Manaheno namus, ir ten 
jis praleido savo kūdikys
tės, o paskiau ir jaunystės 
metus, globojamas ir auk
lėjamas Manaheno moti
nos. Savaime suprantama, 
kad jaunasis kunigaikštis, 
kaip kaikuriuose raštuose, 
jis esti kad vadinamas, bū
damas gerų žmonių įtako
je, — įgijo ir tikrą pagar
bą visam kas yra kilnu ir 
šventa, o prie visa to, — 
išugdė savy ir reikalingą 
tikėjimo tiesų pažinimą ir 
gerą tame dalyke sąvoką, 
kuri išliko nesunaikinta ir 
piktosios, vėlesniais me-

i

ber-Naminiame fronte šis mažasis trylikos metų 
niukas sėkmingai pliekia nacių blitzkrigierius. Jis per 
metus surinko 100 tonų popierio, 3000 svarų riebalų, 
daug geležies laužo, ir karpetėlių. Taipgi nusipirko de
šimt karo bonų. Tai Jack Lightheart iš Maywood, III.

jas, kurias jo tėvas sulig 
į savo noro, valdyti jam pa
vedė, ir tame valdyme, ne
įtikėtinai jis pasirodė pa
sekmingas ir sumanus val
donas esąs, su visu ne dėl 

Į to, — kad jis sugebėdavo 
ką nors nepaprasto nu
veikti, o vien tik dėl to, — 
kad jis savo neveiklumą, 
mokėdavo puikiausiai iš
naudoti. Baimė kokių nors 
sukilimų ar neramumų ir 
sumanumas jų išvengiant,
— tai ir buvo geriausias 
šio valdono požymis. Jis 
tai ir buvo toks valdonas, 
kokio tuometinė Palesti
noje susidariusi situacija, 
labiausiai reikalavo. Tik
rumoje jis buvo nendrė pa
vėjui nulinkstanti, bet pa
sekmingai atsilaikanti 

i prieš šturmus ir audras. 
I kurios kėsindavosi išrauti
kaikuriuos aukštesniuo
sius jo principus, ar kiek 
tvirtesnį jo charakteil.

Toks jo silpnavališku
mas, kai jis buvo autorite
tu apsiaustas, — visuomet 
turėdavo atrasti tvirtesnį 
už save charakterį, ant ku
rio galėjo atsiremti. Hero
das tai atrado savo šeimos 
narių tarpe, moters asme
ny. Tai buvo Herodiją, — 
jo paties seserėčia, o jo 
brolio žmona. Ši sauvališ- 
ka ir dideliai ambicinga ( 
moteris, buvo labai nepa-Į 
sitenkinusi ta tamsia 
skraiste, kuria dėlei politi- 

i nio savo vyro užtemimo,
— ir ji pati buvo priversta 
prisidengti. Būdama tiek 
pat gudri kiek ir ambicin
ga. — Herodo asmeny ji 
matė tą kertinį akmenį, 
ant kurio jos puikybei ir; 
iškilmingumui bus pasta
tytas karališkasis rūmas, 
kaipo tikrąjai karaliaus; 
dukteriai. Tas suvisu nie-j 
ko jei nereiškė, kad Hero
das buvo vedęs, kaip ir ji 
pati už teisėto savo vyro, 
anksčiau, kad buvo ištekė
jusi.

Tupi šarka ant tvoros. 
Nenustabdo uodegos. 
Riečia, kraipo mandagiai. 
Po dvarus visur lakioji.
Tai atspėk-gi man. margoji'. 
Kokio vėjo bus piršliai?

Uodegytę pakraipyk. 
Visą tiesą pasakyk. 
Iš rytų? ar vakarų? 
Va, i kairę! Ten Batūras;
Fi. ne ponas! juodas būras!.. 
Bet daug turi pinigų.

Oi. šarkyte, tu kvaili, 
Kam į dešinę suki ?
Tas be grašio, nors gražus!.. 
O j vakarus, margoji. 
Uodegytės ar ne moji?
Ar nuo mylimo nebus?

Maironis.

Herodas ilgai abejojo a- 
pie tai pirma negu jis lei
do pats sau papildyti tokią 
tikėjimą laužančią ir že
minančią nedorybę, kuri 
jiedu abu išpažino, bet ku
ri Herodiją suvisu už nie
ką laikė. Tokia Herodo a-

ir keršto 
pyktis pranyko nuo Hero- 

vienintėlį do veido, — jis ūmai paju-

joną i vaišinosi daug; tačiau gė
rė dar daugiau. Kai buvo 
jau gerokai nusigėrę, — 
Herodiją pasiuntė savo 
dukterį — Salomę, šokti, 
nedorus šokius Herodo a- 
kyvaizdoje. Pametusi gė
dą ir visus žmoniškus, pa
dorumo jausmus,— ši jau
na, ištvirkusi mergaitė, 
kraipėsi, sukinėjosi, beda
rydama įvairius paleistu- 

i vingus, žemus kūno geidu
lius sukeliančius, viliojan
čius gestus, girtų vyrų a- 
kyse tol, kol jie žemų kū
no geidulių apsvaiginti, 
pradėjo jei kelti dideles o-

kritišką, už stalo besėdin- 
čiųjų jo svečių, jo minčių 
ieškojimą. Jis jautė jų a- 
kis atkreiptas į save, ma
tomai bandant susekti ne
gilias jo mintis. Jis galėjo 
matyti panieką ir išjuo
kimą besigarbiniuojant jų 
lūpose. To jau buvo jam 
perdaug. Nors jo siela ir 
degė neapsakomos gėdos 
ir išmetinėjimo ugnimi, — 
Herodas davė įsakymą, 
kad visa tai būtų padary
ta, ko mergaitė iš jo reika
lauja. Taip tai budelio kar- 

į das nutraukė kankinio gy-
Tęsinys 6-tame pusiapyj

•AMTOON ME BŪT TH>S PECE GOESTC 
THE FAT SAUMM5E C*8VE ‘

I '■

.DESERTLD—This Italian miss 
lioudly bewails momentary ac- 
įsertion by her mother, who Įeit 
ber šiltine on pilė of blankets 
iafter Yanks helped both of 
ithem cross to Allied territorv.

Kai Kalifoniją palietė audra, tai vietomis kelius už-
! tojo įtakoje būdamas ir jo pylė vandeniu, štai kelios Hollwood artistės palikę au* 
i direktuojamas. — dalinai tomobilį mėgina keliauti laiveliu.tomobilį mėgina keliauti laiveliu.



knyga (s)I

Juknievicz Sa-

Worcester, Mass.

čauskas S., Ivaškienė Marijona.
A.. Klapataus-* Jurgelionis Baltrus. Karoblis

Anna, Kaveckas Jonas. Kacevi-

6

i girjdeti lietuviu 
KOLONIJOSE

Padėka Šv. Kazimiero Parapijos 
Parapijiečiams

Aukojo po SI.00 — Arent Al
bina. Alešienė Antanina. Ada- i
monis Jonas. Anušauskienė Ma- 

Marijona.
Alavošių 

šeima. A- 
Baronienė

rijona. Ališauskienė 
Augunas Silvestras, 
šeima. Aukštikalnių 
leksandravičius J..
E.. Bataitis Anna. Blavackienė 
Paulina. Banis Petronėlė. Bune- 

| vičiai M. ir O., Buivydienė, 
Bagurskienė 

Ambro- 
zevičienė Ona. Burdulis Vincen- 

Barisas Vaclo
vas. Cesnickas Anelė. Čepulio-

K >vo mėnesi prasidėjus va- Aukojo $1.50 — Labilunas A 
jul mūsų vienuolijos reikalams, milia. 
iš šv. Kazimiero parapijos ga- j 
vome stambią auką — $411.40.

Maloniai dėkojame klebonui 
kun. A. Petraičiui už nuoširdų 
mums palankumą ir nuolatini 
užjautimą mūsų reikalų. Ačiū 
už vajaus kolektą ir paragini
mą parapijiečių duosniai mums 
aukoti. Tesuteikia Aukščiausias 
gausią dievišką palaimą.

Taip gi. pilnomis dėkingumo Bruožienė Ona. 
širdimis dėkojame visiems au- Stasė. Balofkų šeima, 
kotojams:

Aukojo $10.00 Gelusevičius tas. Buivydas.
Mikalina.

Aukojo po $5.00 — Ankštu-'nienė Ona. Condrate Adam. Če- 
tienė J.. Andriuškų šeima. Bu- četa Feliksas, Chupliai W. ir P., 
činskai B. P.. Nygard M.. Pili- Delonienė \V„ Delonis W„ Dek- 
poniūtė A.. Sarapas B.. Stepon- snienė Julė. Drumstis J.. Dab- 
kaitė Juzė. Virbašių šeima. Za-; rovolskis Mary. Digriūtė Kata- 
kas Adelė. Irina, Dulskis Jonas. Degalis M., j

Aukojo $3.00 — Jurgelioniu Galestkienė Magdė. Gaidis Ju- 
šeima. j liūs. Glodienė K.. Goblaskas Jo-

Aukojo po $2.00 — Antanavi-’ana, Grimailienė Elena. Grigas 
čių šeima. Alieknas J.. Ardo- Katarina, Grabauskienė Mari- 
wich K.. Adamskienė Anastazi-■'joną. Griskų šeima. Grigaliū- 
ja. Bagushinskas Adomas. Bal- Į nienė Ona. Grinevičius M. J.. 
tramaitienė Emilija. Bugnaitis ’ Gadilauskas Pranas. Galevičie- 
Steponas, Dusevičienė Emilija. ‘ nė Ona. Gudukų šeima, Gele- 
Danilų šeima. Daučiūnų šeima, [žienė Elzbieta. Grabauskas F.. 
Dranginienė Marijona. Giraičių Grabauskas A., 
šeima. Germaine Angelą. Kuli- lomeja. Janušauskienė B.. Jan- 

’ šauskai K. ir M.. Kupstienė M..
Kirminaitienė
kas. Kunsaičių šeima. Dr. Lan-[
kenna ir P.. Lengvinis P.. Milių čius Adomas. Kirklauskas Pet- 
šeima. Morkūnas M., Marčiulai- ras. Karoblis Povilas. Pauliu- 
tis A.. Matukaičių šeima. Nau- konis Konstantas. Kopkienė 
jokienė P., Naujokaitis J.. Pili- Marijona. Jr.. Korsak G. P.. 
pavičienė K.. Pečulis J.. Paulu-: Adomas Kašėta. Kašėtienė Ane- 
konienė A.. Regalauskienė D... lė. Kulbokų šeima. Kendratavi- 
Sidabrai O. ir P., šeškevičienė čius Petras. Krapavickienė M.. 
M.. Shalaviejus A.. Tagman C.. Katauskienė A.. Kitonis Eleono- 
Taurai A. ir M.. Urmonai L. ir ra. Kamandulių šeima. Kandro- 
M.. Uždavinis I.. Visniauskai K.; tas A.. Kaveckas Benediktas, 
ir M., ^Valinskas A.. Yakučių Kantakevičienė Rozalija, Kar- 
šeima. Zaleskis Zdrozskių ’ pavičius Motiejus. Kirminas K.,
šeima. Keršienė Ona. Karsokienė Ona.

Lt. Mack Mayer, žmona, gavus nuo Prezidento pa
giri mo laišką dėl jos vyro fronte didelio pasižymėjimo, 
kariaujant Afrikos fronte. Jos vyras iš bomberio nu
skandino penkis priešo submarinus.

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

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. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir Valstija

Slovick Juozas, neth, Kondrotas Vitty, Kellogg 
Sipas Antanas Eugene, Karbanavičienė M., Le- 

on Albina, Matulis Jean, Mack 
Barbora, Paulukonienė Elžbie
ta, Platukas Jonas, Sylvester 
Paul, Tagman Juliana, Zalauk- 
sienė Teofilė.

Mūsų tartas žodis “Ačiū“ ne
atsako pilnai į tai, ką mes tik
rai norėtume pasakyti. Bet gi, 
yra Tas, Kuris supranta širdies 
gilybes, Jam tad, siusime mal
dos prašymus, o Jis tegul atly
gina kiekvienam iš Savo malo- 

Julhįwitt M."r.. Yivanauskas nių ?ausumo- TaiP’ jūsų 
Antanas, Zvalauskų šeima, Za- gerumo lr duosnumo nepamirši- 
lauskienė A., Zugzda A. P., Ze- me’ Kasdien koplytėlės tyloje, 
mončiūtė Patricija, Zinkevičius klūPodamos P™ Dievo alto- 
Ciprijonas. Zukienė Katarina, naus’ meIsime GaIyblų ViešPa’ 

tį laiminti Jums visame. Prisi
kalina, Elinskienė Antanina, minsime maldose * J^ bran. 
Jakaitis Antanas, Kvietinskas -1US sūnus ir dukteris’ kurie y- 
Pranas, Pinkienė Rita. ra karo taraYboje, kad Dievas

Mažiau $1.00 aukojo - Aks- Juos »lobotų lr sveikus grąžm‘ 
tin A.. Adamskis Pranas, Bla- * namus.
vackas Jonas, Izbickienė J., I- šv. Kazimiero Seserys, 
vaškas Vytautas, Izbicki Ken- Chicago, Illinois.

MIRĖ KARYS PRANAS ŠARKIS

Uždavinis Paulina, Uždavinis 
Domininkas, Uždavinis B., Už
davinis M.. Uždavinis Jurgis, 
Virbickas Liudvikas. Vaitkunas

kevičienė Marijona, Venskunas

Kavalauskas, Marijona, Kamai- Stramila Ona, 
tukis Elena, Kisielis Petras, Smith Sally, 
Keršienė Kristina, Kendratavi- Stasaitienė Amelia, Stapčins- 
čius Jonas. Laugalytė Agota, kienė K., Suikienė Elzbieta, Ta- 
Listaitienė Elena, Lyons Tho- parauskas Leonora, Tamasiu- 
mas. Landžienė Ona, Lukosevi- nas B., Truskanskių šeima, 

: čienė Agota. Listaitienė Elena, Trunce Feliksas, Talačkienė Ie- 
Lyons Thomas, Landžienė Ona, vo, Thompson Mrs. J., Tamule- 
Lukasevičienė Agota, Laugalie- vičius Antanas, Thompson Eva, 
nė Julė, Leonavičius Vincas.
Liutkienė V., Valungevičių šei
ma. Lavantis Wm., Laukaitienė 
Nellie. Lukšis Morkus. Mačiu- 
liūtė Angelą, Mazgelių šeima, Jonas. Vasilaitis Uršulė Valat- 
Morkūnas Pranas. Matulis Ka-

;zys. Mankai Pranas ir Petronė, 
Monsevičius Stasys, Moncevice 
Eleonora. Morkūnienė B., Ma- 
leckienė Katarina, Maleckaitė 
Angelą. Micututė M., March B.,
Morkūnas Bernardas, Maleskas Zostienė Ona, Brokevičienė Mi-r 
Anna, Mažiuknų šeima. Milius 
Piusas, Nastaravičius J., Nevu- 
lienė Elena, Eva N., Nemurienė 
P.. Nadienanienė. Navickas Jur
gis. Paulauskų šeima, Parulis 
V. A., Pūstis J., Palevičius Pet
ras. Palaima Ona, Povilaitis J., 
Palevičius Ona, Palubeckis Jo-!
nas.
J-,
Petrotaitienė J., Petruševičienė, j 
Poškus Marcelė, Ramanauskų 
šeima. Rutelionis Jonas. Roč
ka K., Rabačauskas Marijona. . . . ..... ... , .. . Juozas ir Antanina Šarkiai,iRimša Vladas, Ridick Mrs. J., 4. „ 1„ , , , gyvenanti Brocktone,Rogers John. Ramanauckas ...T bai liūdną žiniąJuozapas, Ridikevičienė J., 
Svirskas Juozapas. Sluckis Juo-, 
zapas. Streimukų šeima, Saka
lauskienė Magdė, Stepanauskas 
Petras. Šimanskienė Ona, Šim
kus Elzbieta. Stankus Vincas, 
Struckienė, Simiskienė J., Sa
kalauskai Petras ir Ona. Simu- 
konis Kazimieras, Sakaitis Jo
nas, Stanavich Sophie. Sagai- I 
čių A. šeima. Slatkienč Kazi
miera, ščiukienė M., Senkus K., 
Svikliūtė M., Seilienė Morta, Sa
vickienė G., Streimikių J. šei- 
ma, Stirbis F., Sarapas Alfreda,1

Brockton, Mass.
Tėveliai gavę tokią liūdną ži- 

gavo la- •nią apie savo sūnaus mirtį, už- 
iš U. S. Karo prašė trejas šv. mišias savo pa- 

Departamento, kad jų mylimas rapijoje,
sūnus Pranas, grumdamasis su 
mūsų šalies priešais Sicilijoje 
mirė nuo priešo smūgio.

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir NaktJ

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai d6l vtookių reikalų

-

HERODAS~ ROMĖNŲ VAL
DŽIOS GUBERNATORIUS

Pontijui Pilotui, kuomet 
kalbėjo su.

biau, — Kristus atsišaukė 
net j Judą Iškąri jotą, kad 
pastarasis nors paskutinė
je valandoje susiprastų ką 
darąs? Tačiau šiam žmo
gui, Kristus dėlei Dieviš
kojo Savo Asmens panie-' 
kinimo ir išjuokimo, visiš
kai nieko neatsakė.

Herodas savo paleistu
vystėje ir kitose nedory
bėse buvo jau perdaug to
li nuėjęs, kad jis būtų ga
lėjęs suprasti Kristaus ty
lėjimo paslaptį. Todėl jis 
ir jo kareiviai, paskaitė vi
sa tai, t. y. Kristaus tylėji-

Kristų palaikė nieku, iš
juokė, ir apvilkę Jį raudo
nu, — beverčiu rūbu, — 
sugrąžino atgal Pontijui 
Pilotui.

Tolimesnis Herodo gyve
nimas, — su visu mažai te
bėra vertas minėti, išsky
rus tai, — kad pabaigoje 
taip ambicingo savo pro
jekto, — Herodija pasi- 

> o jį 
patį pabaigti likusiąsias 
savo gyvenimo dienas, — 
ji pasiuntė be poilsio klai
džioti, ir tamsiame varge 
ir neturte mirti.

Raštai, kaip yra sako-

prie Dievo alto-

Pradžia 5-tame pusk
vybę, o su Šv. Jono Krikš- buvo reikalas, 
tytojo mirtimi, — mirė Kaifu, o kas yra dar svar- 
kartu ir visa, kas tik He- 
rodo asmeny, dar buvo ■ 
kilnu ir gera.

Tokia tai buvo individu- 
alė Herodo asmenybė, pas 
kurį Pontijus Pilotas ir 
Kristų Didžiojo Penkta
dienio rytą, atsiuntė iš
juokimui ir pasityčioji
mui. Jis buvo tas pats as
muo, kuris apgalvotai at
sikreipė šalin nuo V. Dievo 
vien tik dėl to, — kad pa
tenkinti ištvirkusią mote
rį. — Žmogus, kuris nusi
dėjo prieš Tikrąją Tiesą, ir 
pats savo rankomis užda
rė savo ausis, šaukiančiam' mą, vien kaip paikystę. Jie 
Dievo Balsui.

— “Herodas buvo labai 
linksmas, pamatęs pas sa
ve atvestą Kristų”, — sa
ko mums Šv. Evangelija, 
‘perviršijančiai linksmas... 
dėl to, — kad jis taip daug 
girdėjo apie Jį, ir jis vilė- 
si pamatyti kokių nors 
stebuklų, kad Jis jo aky- 
vaizdoje padarytų’, (šv. 
Luko, XXIII, VIII). Veik j glemžė iš jo valdžią, 
paskutinė dvasinė sąvoka, 
— dabar pas jį jau buvo 
mirusi... Jame vien tebuvo 
pasilikę tik miglotas, prie
taringas smalsumas, kurį 
vien ženklai ir matomi 
stebuklai tegalėjo paten- ma, visuomet prieš akis 
kinti. Dabar tas jo smalsu- laiko žmogiško pobūdžio 
mas, staiga iš jo išsiveržė arba prigimties veidrodį, 
srove klausimų Kristui, Herodo asmeny, jie pasta- 
bet Kristus nė vieną žodį to prieš mūsų akis, dauge- 
jam neatsakė. Čia Kristui lio žmonių tipą, kurie nors 
visiškai nieko nebebuvo 
jam kalbėti arba atsakyti, 
ir taip pat nieko nebebuvo, 
ką Herodas galėjo supras
ti. Dėlei to, Apaštalas Šv. 
Paulius pabrėžia: — “Kū- 

| niškas žmogus nebegali 
{jausti tų daiktų, kurie yra 
[paeinanti iš Dievo dvasios, 
i ir dėl to jam būtų tik pai
kystė tas, ko jis nebegali 
suprasti”. (I Korintie- koks nors pavojus jiems 
čiams, II, XIV). Kristus I grąso, arba nelaimė juos 
teturėjo vien Amžinojo 
Gyvenimo žodžius; bet tie 
Jo žodžiai buvo šventi ir 
begalinės vertybės perlai, 
kurių negalima buvo duo
ti šunims nei mesti kiau
lėmis. Dėlei to mūsų Išga
nytojas ir tylėjo... Visurjvas visuomet atsako taip, 
kur tik buvo vilties išgel- kaip Jis Savo tylėjimu at- 
bėti žmogaus sielą, — Kri-1 sakė Herodui, už Dieviško- 
stus niekur nepasiliko ne- jo Sosto Asmens išniekini- 
byliu: Kristus nusileido ir mą ir išjuokimą.

ir turi dar šiokį tokį tikė
jimą, kuris yra ne kas 
nors kitas daugiau, — kaip 
vien tik prietaringas audi
nys, to jų tikėjimo ir reli
ginės jo praktikos, kurie 
nebeklauso Dievo balso dėl 
to, kad šventi Jo Įsakymai, 
eina prieš žemus, kūniškus 
jų geidulius, ir tam tikram 
laikui prisiartinus, kai

ištinka, — jie kreipiasi į 
Dievą, kad juos nuo to 
blogo apsaugotų ir suteik
tų viso gero jųjų gyveni
me. Į panašius žmones ir 
prietaringus jų klausinėji
mus ir maldavimus,— Die-

i

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

kurios buvo atnašau
tos pereitą trečiadieni.

Pp. Šarkiai yra ilgamečiai 
LDS 2-ros kp. nariai, “Darbi-

AMERICAN 
RED CROSS

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

$4.00
2.00

$2.00
1.00

ninko” nuoširdūs rėmėjai. Reiš- 366 W.Broadway, 
kiame pp. Šarkiams didelę už-j 
uojautą dėlei jų mylimo sūnaus' 
mirties. “DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu S.............. ir prašau siuntinėti man
laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu:
Vardas ..............................................................................
Adresas ............................................................................

k

i



Antradienis, Kovo 28, 1944 7
Pagerbė Lietuvi

Lakiną

ŽINUTES
Kovo 24 d., pasimirė, du me

tu sunkiai sirgusi, Ona Baro
nienė, 55 metų amžiaus, savo 
namuose, 34 Hecla St., Dor- 
chestery. Amerikoje pragyveno 
37 metus. Laidojama, iš Šv. Pet
ro parapijos bažnyčios, kovo 27 
d., 9 vai. ryte, Naujos Kalvari
jos kapuose. Paliko vyrą, sūnų 
ir dukterį.

eiti 
bent

Trečiadienio vakare bus laiko
mos Gavėnios, Šv. Teresės No- 
vėnos ir tretininkų pamaldos.

40 Valandų Atlaidai labai gra
žiai praėjo. Seserys mokytojos 
parėdė mergaites procesijoms. 
Taip pat puikiai papuošė, alto-

Verboje, pirmos ketverios šv. 
mišios bažnyčioje, bus laikomos 
pusvalandį ankščiau. Paskuti
nės, bus, kaip paprastai, 11:30 
val.r.

□AKI ARAI
I

Tel. TR.Owbridge 6330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

2:30 vai. p. p. įvyks Sodalie- 
čių mėnesinės pamaldos ir ilius
truota paskaita, kurią suteiks 
Seserys iš misijų Japonijoje.

Kovo 26 d., buvo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Antanas - Marti
nas, Antano M. ir Anielės (Ge- 
nevičiūtės) Gapučių.

Jokūbas - Robertas, Felikso ir 
Onos (Abukevičiūtės) Jankuna- 
vičių. Vilimas - Vladas, Vilimo 
ir Alenos Barevičių.

Šiomis dienom'; angių spau
doje labai plačiai rašė ir įtalpi
no vaizdus lietuvio lakūno. Įeit. 
Jono J. Kulpono, gyv. Hatch 
St., So. Bostone, kuris dabar y- 
ra xur nors Anglijoje. Leit. Jo
nas Kuiponas pasižymėjo bom
bardavimu Vokietijos dirbtuvių 
ir tuose bombardavimuose yra 
didvyriškai pasižymėjęs.

Sugrįžę iš Vokietijos Angli- 
jon, jo įgulos nariai sveikina 
Įeit. Joną Kulponą už jo suma
numą.

Kuiponų seimą yra žinoma, 
kaipo policininkų šeima. Leit.
Jono tėvelis yra buvęs polici
ninku Bostone. Jo dėdė Juozas 
Kuiponas yra Bostono policinin
ku ir priskirtas Hyde Park sto
tyje, dažnai matomas prie Hyde 
Park Avė. ir River St. kryžke
lės.

p. J. Galinis, gyv. Hatch St., 
užėjęs į ‘Darbininką’ ir įsirašęs 
į Liurdo knygos rėmėjus, įmo
kėdamas $5.00 atsinešė iš laik
raščio iškarpą ir labai gražiai 
atsiliepė apie Kulponus, ypač 
apie Įeit. Joną Kulponą, kuris 
būdamas civiliu, jo garadžiuje 

' laikęs savo automobilių.

SILVER STAR—James P. Shaw, American Red Cross field direc- 
tor, who rescued American soldiers from the sea after their landing 
eraft had received a direct bomb hit on July 11, 1943, near Liesta, 
Sicily, and who cared for the vounded under fire of attacking enemy 
plaues, is avarded the Silver Star for gallantry in action by Major 
General John T. Levis. The avard, received in a ceremony at 
Memorial Contmental Hali. Washington. D. C., February 29, i* the 
tirst of World War 11 to an American Red Cross vorker.

Racionavimo Tvarka

SAVAITĖJE —
Kovo 26 —Bal. 1

Red

I VAIRŪS SKELBIMAI,

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948—
Res. 37 Oriole Street

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-VV 1

i

| BALLAST TUBES
DAOIII AR J FAC.POPULAR JQc EACH 

NUMBERS T7
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.
UNION ELECTR1CAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston ■

Šiomis dienomis atėjo iš dirb
tuvės, ponų Ripalų įtaisyti balti 
dalmatikai. Kunigai yra dėkin
gi aukotojams.

P. Čiaplikui 80 Metų

So. 
lie-

bu-

p. Petras Čiaplikas atvykęs į 
So. Bostoną vienas iš pirmųjų 
lietuvių. Jis atvažiavęs į 
Bostoną teradęs vos tik 12 
tuvių šeimų.

Petras, kada buvo jaunas,
vo veiklus. Daug dirbo įvairiose 
draugijose, o ypač daug prisi
dėjo prie organizavimo lietuvių 
Šv. Petro parapijos.

Kovo 27 d. Petras 
susilaukė 80 metų 
Nors jis nebejaunas,
stiprus. Jis savo biznyje pajė
gia pats dirbti. Jis yra vienas 
iš pirmųjų lietuvių biznierių.

Rap.

Čiaplikas 
amžiaus, 
bet dar

Lankėsi Karys

Mėsos ir Riebalai:
Stamps A8, B8, C8, D8, E8 and 
F8 in Book Four, worth 10 
points each, good through May 
20. Red tokens worth one point 
each, used as change. Red

i Mar. 31 for B cars, June 30 for 
Q cars May 31.

Savaitėje, bal. 2—8
(Tas pats, kaip viršui, išskyrus 

sekančiai):
‘ Padangų Inspekcija: Po kovo
. 31. Automobilių inspekcija užsi-l 
baigia rūgs. 30.

Tevy Jėisih Misijos

f f 
f 
❖
X t 
t
T
X !

X y y t 
z 
z y r
x y y t y

PRISTATOME ALŲ IR \ 
TONIKĄ l

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

BORIS BEVERAGE CO. į
220 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

f 
T 
T t 
T t 
T t 
T t 
t 
t 
t Strakauskas,

♦j* Garage, 543 W. Broadway, sa
vininkas. Atsilankymo proga 
atnaujino savo uošvio Karsoko 
LDS narystės duoklę ir įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
damas $5.00.

Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

mo, kq tik parvestos iš Hairdresserių 
suvažiavimo N. Y.

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

permanent waves, sprendžiant katras 
geriausiai tiktų dėl Tamstos plaukų. 
Šaltas ar karštas Permanen Wave.

Pereitą penktadienį “Darbi
ninke” lankėsi karys Antanas stamps G8, H8 and J8 become 
Kampelis, kuris dabar randasi valid March 26 and are good 
Cushing General ligoninėje, through June 18. 
Framingham, Mass.. kad susti
printi savo sveikatą. Karys An
tanas Kampelis jau 23 mėne
siai kaip yra karo tarnyboje; 
septyniolika mėnesių išbuvo 
Anglijoje. Būdamas Anglijoje, 
turėjo progą aplankyti Londo
ną. kur yra lietuvių parapija. 
Tos parapijos klebonu yra 
mums amerikiečiams žinomas 
kun. Dr. Matulaitis, MIC.

Karys Antanas Kampelis pa
pasakojo, kad jis ir bendrai vi
si amerikiečiai lietuviai malo
niai sutinkami ir vaišinami 
Londono lietuvių, ypač kleb. 
kun. Dr. Matulaitis visus lietu
vius labai nuoširdžiai priima ir 
globoja. Jis sako, kad lietuvių 
bažnytėlė, kada jis buvo Lon
done, išliko nesugriauta nuo 
priešo bombardavimų Anglijos 
sostinės. Londono lietuviai yra 
labai nuoširdūs, malonus ir vai
šingi.

Kaip ilgai karys Kampelis 
būsiąs Framingham, Mass.. tai 

! jis nežinąs. Tikisi, kad sustip- 
| rėjęs sveikatoje turėsiąs vykti 
i kur nors į karo frontą, gal į Pa- 
j cifiką. Jis yra labai gerai nusi- 
į teikęs, ypač kada kalba apie 
Londono lietuvius ir jų nuošir
dumą.

So. Bostone karys Antanas 
Kampelis aplankė p. 
Razvadauską, T' 
Centro pirmininką, ir kitus savo 
draugus.

,a., Procesuotas Maistas: —Blue
Stamps A8, B8, C8 and E8 in

Ta proga kalendoriaus fondan 
aukojo $1.00.

Bock Four, worth 10 points 
each, good through May 20. 
Blue tokens. worth one point 
each, used as change. Blue 
Stamps 8F. G8. H8, J8 and K8, j 
become valid April 1 and are 
good through June 20.

Cukrus. — “Sugar” Stamp 
No. 30 in Book Four good for 
five pounds indefinitely. Begin- 
ning April 1. “Sugar” Stamp 
No. 31 good for five pounds, į 
becomes valid for and indefinite. 
period. “Sugar” stamp No. 40| 
in Book Four good for five 
pounds for home
through Feb. 28, 1945. A maxi- 
mum of 20 pounds of sugar per -Vardelį” gali siųsti" kam nori.~Pla- 

surinkę daugiausia prenu- 
vertir.gų dovanų.

“VARPELIS”

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
•'VYTĮ'’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTI” redaguoja įžymus ir paty- į 
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su-,' 
kviesti įžymiausi literatai.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity- į 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTI'”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

i Philadeip'nia, iJa. — sv. Jur
gio par., Kovo 19 — Bal. 2 d. 
i'. Pr. Au^šl.KalliAS, o. J.

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

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

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

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

Pirkite Karo Benus ir
Štampas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA dirbti ant viš

tų farmų vyras. Gera alga, val
gis ir kambarys. Darbas pasto
vus ir nuolatinis. Atsišaukite: 
Mathevv Zaicek. West Willing- 
ton, Conn. (28-31-4)

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla-

CSnning tintojai. surinkę tris naujas "Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir

— Didysis 
ir kalendo-

šeštadienį, lankėsi Antanas 
Janulis iš Lowell, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino me
tams ‘Darbininką’ ir kalendo
riaus fondan aukojo $1.00.

Tą dieną lankėii Jonits ir Ma
rijona Sutkai iš Medway, Mass. 
Atsilankiusieji nupirko kun. P. 
Juro maldaknygę 
Ramybės Šaltinis
riaus fondan aukojo $1.00.

Pirmadienį ‘Darbininke’ lan
kėsi Jonas Galinis, vienas iš 
pirmųjų LDS 1-mos kp. narių. 
Atsilankymo proga, p. Galinis 
įstojo į Liurdo knygos rėmėjus, 
aukodamas $5.00 knygos fon
dan.

Pp. Galiniai iš augino dukterį 
ir sūnų. Duktė vedusi ir gyvena 
Montelloje. augina gražią šei
mą. Sūnus, baigęs aukštuosius 
teisių mokslus, dabartiniu laiku 
tarnauja Dėdės Šamo karo 
nyboje.

Praneša Ką Gros

REIKALINGA dirbti restuo- 
rante du dish-washers — in
dams mazgoti, vienas vyras ir 
viena moteris. Darbas nesun
kus, nes viskas dirbama su ma
šina. Darbas pastovus, alga ge
ra. Atsišaukite: Miss Kasper, 
500 Summer St., tarpe D ir E 
St.. So. Bostone. (24-28-31-3)

PAMALDŽIAM žmogui puiki 
proga gauti pastovų prie bažny
čios darbą. Alga gera. Dalbas 
pastovus. Kreipkitės į “Darbi
ninką”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

person for home eanmng m ad- -intoJal
.metalų gaunadition will be granted on appli-

cation to Local War Price and duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
. • • t", , , ■ z* - enimo A.mci’iitoie ii kituose icraš-Rationing Boards any time af-!tuose Aprašo L£uvių kančias Lie. 

j ter March 23.
Batai: — Airplane Stamp No. vyzdžių ir trumP* straipsnelių.

1 in Book Three good for one
pair indefinitely. Stamp No. 18
in Book One expires April 30.:
A new stamp will become valid
May 1. |

Aliejus Kurui: — Period Four
and Period Five coupons good
through Sept. 30.
worth 10 gallons

Gasolinas: — No. 9 stamps
in basic A Book Good for three
gailons through May 8. BĮ and
C1 coupons good
ions. B2 and C2
for five gallons.
bered B3 and C3
for five gallons.

Padangų Inspekcija: — In-
spection deadlines for A cars

' tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa- 
VVZdfcill ir tmmnu st

Adresas:
Franciscžm Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa.
Telephone — Hemlock 6567 i

itar-

Ku-
Pa., 

Lietuvos Vyčių praneša, kad jis Bostono Liet.

Jaunasis kapitonas Tadas 
Praną pgauskag j§ Philadelphia,

LANKĖSI
Penktadienį lankėsi

South

Ali coupons 
a unit.

t

for two gal- 
coupons good 
Serialiy num- 
coupons good

■ RAUMENŲ- 
SUSTINGIMAS

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

AiiumoK-
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia švclnao* vaisto be 

dvoko ar drabužiu sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažą.

Red Cross Plaster

REIKALINGAS 
DARBININKAS

Nek. Pr. švč. P. Marijos Sese
rų vienuolyne, Putnum, Conn., 
skubiai reikalingas darbininkas, 
išmanąs ūkio darbus.

Dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Immacvlate 
Conception of The Blessed 

Virgin Mary, R. D. 1, 
Putnam, Conn.

Telef. Putnam 1451.
03

I
Taisau Namus

Atlieku karpenterio darbą, 
taisau stogus, piasterluoju, 
landseaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą, šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

Draugijų Valdybų Adresai GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Oorchcster Avė.
Tel. COLurr.bia 2537

4V. JONO EV. BL. PASALPINEf
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. | j

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 129S.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi,

8 Winfield St.. So. Boston, Masa.
Pro t. Rašt. — Ona I Vaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Masa. 
Tel. Parkway—1864-tV.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolu raštininke

I

i Jaunamečių Tautinių Šokių 
Grupės parengime, balandžio 23 
d.. Municipal Building salėje.

' pagros smuiku šiuos dalykėlius: 
Avė Maria. Vestuvių Polką. The 
Army. Navy and Marine himnus; 
ir Minuetą. i

Be to. rašo, kad turėjęs malo
numo susitikti bostonietį, kun. 
tėvą Geraldą, C. P. (Motiejū
ną), kurs laikė šv. Kazimiero 
par. misijas, ir jam pagrojęs sa
vo smuiką ir padainavęs “God 
Bless America” ir pareiškęs, 
kad ir jis norįs būti, kaip už
augs, kunigu misijonierium.

Rap.

i

CASPERS BEAUTY SALONE
Tą dieną lankėsi Ona Voverie

nė. Atsilankymo proga kalen
doriaus fondan aukojo $1.00. 
Taipgi lankėsi Mrs. V. Žičkienė.

i

plCK

Ca/mt. a/yl, Ita/ndy ■ Zr / .Toc-čą xd A.

poz/rja G/Y^L. C&bb

/

738 E. Broadvvay South Boston, Mass 
artiLSt.

i

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų Parapijos salė 

‘ 492 E 7tb St. So Boston Mass

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

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

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

i
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960 _ I

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2509
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I * KRISTAUS VYNUOGYNE ★ 1
MALDA ‘ Mažoji Apaštale

Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio)
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knvąos - “§vč. P. M. Apsireiškimai 
Liurde” -

Magdalenos Rizanienės išgijimas
“Jai prašant, urvo vandeniu buvo nuplautas jos 

veidas, šonas, kur buvo raudonoji dėmė, kelis ir kairio
ji kojos pusė. Beplaunant staiga ji pajuto, kad iš jos 
veido tarsi kokia liepsna mušėsi; raudonoji dėmė, kelio 
ir kojos sutinimas bežiūrint pranyko.

“Po tų visų plovimų ji, ryto aštuntai išmušus, 
skaniai ir godžiai pavalgė dešros su duona; dviem va
landom vėliau ji sau viena be jokios pagalbos atsikė
lė”*).

“Iš šito aprašymo kuo aiškiausiai matyti, kad naš
lės Rizanienės liga buvo pasiekusi aukščiausią laipsnį.

“Iš viršaus buvo nesiliaują skaudėjimai, surakinę 
kairiuosius sąnarius, sulaikę beveik visokį jų judėjimą: 
neleidžią vaikščioti kitaip, kaip su dideliu vargu ir tik 
retkarčiais. Tai rodo, kad muskulų sistema (sąnarius 
judinantieji raumenys) buvo labai sugedę.

“Dažni kraujo bėgimai iš vidaus, turbūt, rodo, kad 
kraujo apytakos indai buvo didelėje netvarkoje.

“Pagaliau, i

KRISTAUS PAMOKSLAS NUO KALNO

Jėzus matydamas minias, užėjo į kalną ir, kai Jis atsisėdo, 
prie Jo prisiartino Jo mokytiniai. Atvėręs savo burną, Jis mokė 
juos, sakydamas:

Palaiminti beturčiai dvasioje, nes jų dangaus karalystė. Pa
laiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie liūdi, 
nes jie bus paguosti. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, 
nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie laimės gai- 

“Pagaliau. negalėjimas valgyti maistingesniųjų testingumo. Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie matys Dievą. 
valgių rodo susilpnėjimą ir sugedimą virškinančiųjų Parminti taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais. Palaiminti, ku- 
organų.

"Visi šitie kentėjimai ir silpnumai tęsiasi 24 me
tus: per visą tą laiką jie perveikia kuo smarkiausias 
medicinos mokslo priemones; ir prieš galą jos sveikata 
taip pablogėja, jog gydytojai, netekę vilties, įsitikina, 
kad liga neišgydoma ir, pagaliau, visa tai veda prie ar
timos neabejotinos mirties.

“Tik štai, taip seniai įsivyravusi, taip pergalėjusi 
visus vaistus ir visą gydytojų išmanymą, ta kentėjimų 
ir silpnybių daugybė iš karto dingsta.

“Pirmu įleidimu paprasto vandens staiga pasidaro
trys keisti ir nuostabūs išgijimai:

“1) Kairiosios kūno pusės skaudėjimai, kairiosios 
rankos ir kojos stabas (paralyžius) dingsta, ir sąnarių 
judėjimas prasideda iš naujo.

Nurimusi siela dainų nebeaudžia,
Nekaista krūtinė, ir kankliai jau snaudžia, 
Apmirę be galios;
Tik liūsdama skundžias dvasia sumenkėjus, 
Tik ašara mirga, skruostais nuriedėjus, 
Tik veidas nubalęs!
Užmigo troškimai, svajonės nublanko, 
Audringosios dūmos seniai nebelanko. 
Skaudžiai palytėję,
į dangų sparnai nebekyla...
Tik vien atminimai bedrumsčia dar tylą, 
Iš kapo atėję.
Nors rūstūs perkūnai begąsdintų žemę, 
Nors krauju pritvinktų padangės aptemę, 
Neblykščiau prieš nieką!
Bet, jaučiant, kaip šąla kas kartą krūtinė, 
Kaip meilė vis gęsta jau ta paskutinė, 
Baisu man palieka!
Pasaulio Kūrėjau, lig šiolei Tu vienas 
.Telaiminai mano gyvenimo dienas 
Ir tildei man badą.
Kaip motina, mano žingsnius Tu lydėjai, 
Nestumki ir, gęstant žvaigždelei Vedėjai, 
Pats būki už Vadą!
Krūtinei iš naujo karštai suliepsnojus, 
Vėl eičiau pas verkiančius brolius artojus 
Iš vargo vaduotų,
Ii, šluostydams ašaras, neščiau ramybę, 
O Tavo Apvaizda ir meilės galybė 
Man pajėgų duotų.

(“š. L.”)
rie persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė. Palaimin
ti, kai jums piktžodžiauja ir persekioja jus, ir meluodami sako 
visa pikta prieš jus dėl manęs. Džiaugkitės ir linksminkitės, nes 
jūsų užmokestis gausus danguje. (Mato 5, 1-12.)

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kunigas Gerardas Klebonauja
(Tęsinys)

Vieną gražią dieną, kun. Į šiai nukentėjo karo metu 
Krautuvės; 

čioti su savo nauju pagel-;menkos ir mažai turėjo' 
bininku, kun. Alfonsu, per prekių. Čia negalima rasti 
Sing Čing miestą. Žinoma, brangių daiktų nusipirkti, 
čia nebūna tokios minios nes plėšikai ir kareiviai 
žmonių kaip Amerikos drąsiai juos pasiima, 
miestuose. Matosi daug ki- Kunigėliai pasuko į siau- 
niečių bėgant su savo ry- ra gatvelę. “Štai matai ba- 
šuliais, bet taipogi yra už- tų taisytoją”, kun. Gerar- 
tektinai vietos nešvariose das aiškino, “jis sėdi gat-

2) Kraujo iš vidurių per burną plūdimai liaujasi; . .. . _ .
kraujo apytakos indai sugrįžta Į savo prigimtą stovį ir Gerardas išėjo pasivaikš-,su japonais, 
pradeda savo prigimtuosius veiksmus.

“3) Vietoje valgio nepriėmimo atsiranda noras 
valgyti, skonies jautimas ir maitinimosi reikalo jaus
mas: pilvas pradeda virškinti maistą.

“Tas pats vartojamas ligoniui mazgoti vanduo 
taip pat iš karto ir staiga pašalina ant šono pasidariu- 
siąją raudonąją dėmę ir kairiosios kojos ir kelio sutini
mą.

“Taigi keturios viename ligonyje ligos pašalintos

Nesenai Afrikoje mirė 
vienuolis misijonierius T. 

j Karolius de Faucolt. Buvo 
i jis turtingos ir aukštos 
kilmės. Jaunose dienose 
tarnavo kariuomenėje ir 
pasižymėjo narsumu. Pas
kui jis mokėsi kalbų ir at
liko Afrikoje daug kelio
nių, darydamas įvairius 
tyrinėjimus. Ką buvo pa
stebėjęs ir patyręs, aprašė 
keliose knygose, kurias vi
si labai gyrė. Jam vis rū
pėjo dar kuo ypatingesniu 
pasižymėti ir dar labiau 
išgarsėti. Bet kartą jo 
mintis netikėtai pasuko į 
kitą pusę maža, tik ką pri
ėjusį prie šv. Komunijos 
mergaitė. “Dėdė”, tarė 
mergaitė, kai jis vieną 
dieną pasakojo savo kelio
nių nuotykius, “daug dau
giau būtum turėjęs garbės 
ir užmokesnio už savo 
sunkias keliones, jei jas 
būtum atlikęs Dievo gar
bei ir sielų išganymui”. 
Tie mergaitės žodžiai gi
liai įsmigo į Karolio širdį. 
Jie nedavė jam ramumo. 
Jis stojo į vienuolyną ir 
prašė vyresniuosius pa
siųsti jį į tokį Afrikos kra
štą, kur žmonės dar nieko 
nebuvo girdėję apie V. Jė
zaus mokslą. Vyresnieji iš
klausė jo prašymo, ir jis 
trisdešimts metų darbavo
si tarp pagonių ir daugelį

turi keletą puodų parduo- darbą kaimų apylinkėse, 
ti. Nė vienas daug ko netu- Jis nutarė stipriau veikti 
ri. Ar gali man pasakyti centruose, kad ko dau- 
kokia čia krautuvėlė, Tė- giausia pagonų atsiverstų 
veli Alfonsai?” paklausė prie tikėjimo ir tuo būdu 
kun. Gerardas. ;jie galėtų prikalbinti savo

Jaunas kunigėlis rizika- pažįstamus pagonus į Baž- 
vo atspėti, “barzdaskutyk- nyčią. Jis surengė su pa-'jų pakrikšlijo/ 
la”. ; gelba savo kiniečių para- i---------------------------------

“Gerai atspėjai ir tie,' pijiečių, vakarines progra-' saulietis viršininkas pasi- 
kurie turi laisvą valande-, mėles, į kurias buvo su- rodė labai palankus religi- 
lę užeina kirpyklon pažiū-. kviesti busimieji krikščio- niam auklėjimui ir miesto 
rėti, kaip kirpėjas barzdas nys. Misijonierius stengėsi pagerinimui. Atsisveikin- 
skuta. Matau ir dabar yra' kiek galėdamas asmeniš- damas su svečiais, majo- 
keletas žmonių.Barzdasku kai susipažinti su klaidati- ras pažadėjo kunigams sa- 

Į tykia panaši į užeigą, bet'kiais ir tuo būdu tinka- Vo pagalbą.
i su vienu skirtumu. Matai, jmiau nugalėti jų priešin-j Diena po dienos jaunasis 
kokis nepaprastai didelis gas mintis. Taipogi jis dė- kunigas Gerardas klebo- 
kambarys. Kainuoja ke- jo pastangas aplankyti navo ištikimai ir sąžinin- 
turiasdešimt dolerių į me- miesto vadus ir su jais pa- gaį, organizuodamas ir 
tus jį pasamdyti. Tas rim- sitarti. ■ platindamas tikėjimą ne
tas senis aname kampe, Po Kalėdinių švenčių, ■ tik žodžiais, bet ir savo 
aplink kurį žmones stovi, kun. Gerardas ir jo vika-' darbais ir kilniu pavyz- 
yra mokytojas. Jis jiems ras, kun. Alfonsas nuėjo ’džiu.
dėsto katekizmą, ši krau- pas miesto veršininką. Pa-! Tais laikais, kuomet kun. 
tuvė mums ] 
mes leidžiamdvejopu to paties vandens vartojimu: gėrimu ir plovi- gatvėse. Matosi biznierių,; vėje. Jam nėra jokių išlai- 

mu * daugumas kurių skursta, dų. Štai ir šluotų pardavė-
' “Tas vanduo paprastas, kaip visi vandens, be jo- nes Sing Čing miestas bai-jas ir ten žmogus, kuris 

kios gydančios galios ir žymės; to nereikia daug sykių 
kartoti. Prigimtos jo ypatybės negalėjo padaryti to, 
kas ji vartojant įvyko.

“Jeigu ne iš įsitikinimo, o iš nenoro ginčytis su- 
t’/tume sakyti, kad tas vanduo savo prigimtomis ypa
tybėmis galėjo pagydyti vieną organizmo dalį, tai dar 
liktų nesuprantama, kokiu būdu ligonyje išnyko kiti 
trys kūno sugedimai, turintieji kiekvienas savo labai 
skirtinas ir įvairias ypatybes, tuo labiau,, kad visi tie 
išgijimai įvyko vienu kartu ir viena valanda. Negalint 
tekio staigaus ir tokio įvairaus, kartu ir daugelio ligų

v •

priklauso ir davė savo vardus namų Gerardas darbavosi Sing 
kirpėjui sargui, jie buvo įleisti per čing mieste, karas ir plėši- 

dirbti savo darbą, kad pri- vartus į daželį. Sargas mai paliko gyventojus di- 
trauktų praeivius. Seniau, juos nulydėjo per du ilgus deliame skurde ir nusimi-

įvykusio išgijimo pripažinti gamtinei priežasčiai, rei
kia jos ieškoti kitur ir kreiptis aukštyn; reikia pripa
žinti, kad čia būta stebuklo”.

Protokole, iš kurio šitas raportas ėmė čia paduo
tąsias žinias, pasirašė: Andrius Dipontas, t. y. tas, ku
ris sergančiąją aplankydavo po du kartu per dieną: 
Nėjo miestelio vikaras kun. Sanazansas, kuris ligoniui 
suteikė Paskutinį Patepimą ir žinojo jos ligą; Nėjo 
miestelio klebonas kun. Batkavas, Donatas, Dipontas, 
kaimynas Dr. Karozas, Šv. Kryžiaus vienuolijos vie
nuolė sesuo Sofija - Flavija, kuri ten pat gyveno ir ap
lankydavo Rizanienę; to paties miestelio Rizanienės 
pažįstama ponia Adelė Žėnketienė; pasveikusios našlės 
duktė Liubina Rizanaitė ir pagaliau komisijos nariai: 
Peiramalis, Baradėras, Nogaro, Furkadas. Pati Mag
dalena Rizanienė nemokėjo pasirašyti. Taip pat proto
kolą pripažino, bet nemokėdamas nepasirašė ir M. Lia- 
rosas, kuris šeštadienį Magdaleną paliko beveik mirš
tančią, o kitą dieną ją susitiko sveiką bevaikščiojant.

Šitoje raporto dalyje neiškenčiama nesistebėjus: 
stebėjimasis matyti žodžių smarkume. O stebuklus ty
rinėjant reikia būti atsargiam ir žiūrėti, ar aprašyto- 
jas besistebėdamas neperdėjo. Todėl aš ir netikėjau 
vienam raportui, o peržiūrėjau ankstybesnį už jį pro
tokolą ir dar ankstybesnius privatinius laiškus. Tų 
laiškų yra keturi; juos visus turiu pats nusirašęs iš o- 
riginalų. Netikintiems pareikalavus, galiu juos pa
skelbti. Raporto rašytojui buvo kuo stebėtis. Iš tiesų, 
šitokių įvykių retai tepasitaiko.

Kaip kitais atvejais, tai ir čia Tarbo vyskupas 
buvo atsargus. 1860 metų balandžio 12 d. jis klausė 
Nėjo klebono, ar Rizanienė neatkrito, ir gavo atsaky
mą, kad ji sveika. 1869 metais Liaseras ją rado sveiką 
ir stiprią. Liaserui išvažiavus, ji, eidama 71 amžiaus 
metus, mirė. 1878 metais, vyskupo liepiamas, kun. 

Anzio - Nettuno fronte, Italijoj, tėvas su sūnum pa- Sampe dar klausė apie Nėjo stebuklingai išgijusiuo- 
Tkę namus išeina už miesto, kad nakties metu neuž- sius. Klebonui tie nuolatiniai klausinėjimai taip įkyrė- 
kluptų nacių bomberiai, nuo kurių jau nešasi žaizdas, jo, kad jis atrašė skaudų atsakymą, bet tame atsaky- 
Pa, rastai, Militariška valdžia, iš miestelių, kurie ran- me vis dėlto paminėjo Rizanienės mirtį 1869 m., t. y. 
dasi ironte iškrausto civilius, kad nenukentėtų nuo .vienuolikai metų praslinkus nuo aprašytojo išgijimo, 
kryžminės ugnies. 1 (Bus daugiau)
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trauktų praeivius. Seniau, juos nulydėjo per du ilgus
prieš karą katekizmo mo- darželius į privatinį namą, nime. Žmonės taip pripra- 
kytojas buvo katalikas kuriame gyveno mieštojo prie banditų puolimų,kuriame ;

majoras. Majoras manda
giai juos priėmė ir pavai
šino karšta arbatėle ir pa
pirosais. Iš pradžių kun. 
Gerardas kalbėjo apie 
miesto dalykus ir paskui 
rimčiau apie tikėjimą. Pa-

kytojas buvo katalikas 
biznierius, kurie gatvėse 
mokindavo žmones, bet jo 
prekyba karo metu prany
ko. Dabar mes mokytojui 
mokame šimtą dvidešimt 
dolerių į metus ir jis ma
loniai dirba per ištisas die
nas, kad žmones suįdomin
tų Bažnyčios tikėjimu. Jis 
nepaprastai gerai žino 
Bažnyčios įsakymus ir 
suprasdamas savuosius 
kiniečius, pritraukia juos 
prie Bažnyčios ir prie 
nigų”.

Kun. Gerardas prieš 
lėtą savaičių atidarė 
barzdaskutyklą — mokyk- j 
lą ir ja labai didžiavosi. Di
delis skaičius žmonių lan
kė šią mokyklą ir daugu
mas jų pirmą kartą girdė
jo apie Kristaus tikėjimą. 
Kadangi koplytėlė buvo 
prie miesto krašto ir toli 
nuo centro, pagonys nedrį
so prisiartinti nei prie ko
plyčios nei prie svetimo 
kunigo pasiklausti apie 

i Dievo mokslą. Dėl šio ki
niečių drovumo, katekiz
mo mokykla davė gerą 
progą artimiau susisiekti 
su pagonais ir paaiškinti, 
kad Jėzus Kristus kentėjo 
ir mirė visų žmonių išga- ris štai šioje vietoje žuvo. Jis pažymėjo kanuolhj šovi- 
nymui. ; nių lukštais vietą iš trijų kampų ir minutėlę apgailes-

Mūsų naujas klebonas' tauja savo ištikimo draugo, kuris dalyvavo su juo pir- 
buvo labai susirūpinęs ne- mose fronto linijose. Tai vaizdas iš Anzio fronto, neto- 
pasisekimu įvesti misijos li nuo Romos.

kad jų rodos daugiau ir 
nebepaisė. Dažnai mieste 
kareiviai juos nugalėdavo 
ir jie atsitraukdavo be jo
kių nuostolių gyvento
jams.

(Bus daugiau)
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Šis karys turėjo labai gerą savo draugą — šunį, ku-




