
Kravčenko "Dezertyras, 
Melagis Ir Pagyras”

Komunistų spauda 
kelių dienų tylėjimo 
skelbė štai ką:

“Viktoras Kravčenko savaitės 
pradžioje gyrėsi, būk buvęs na
rys komisijos supirkinėjimui 
Sovietam reikmenų Amerikoje, 
ir pasakojo, būk Sovietai vedą 
neteisingą (dviveidę. Red.) po
litiką linkui Amerikos ir Angli
jos; todėl, girdi, jis pasitraukia 
iš tarnybos Sovietam. (Krav
čenko nesigyrė, kaip sako ko
munistai, bet pažymėjo faktą, 
kurio nei Sovietų komisarai ne
užginčija, kad jis buvo Sovietų 
Rusijos atstovas Washingto- 
ne. Red.)

“Sovietų ambasada Washing- 
tone dabar atsakė, kad pirm 
dviejų savaičių buvo įsakyta 
Kravčenkai grįžti į karinę tar
nybą Sovietuose; bet jis pabijo
jo (Suprantama, kad kiekvienas 
nori gyventi, todėl, jeigu ir bu
vo jam įsakyta grįžti, jis nepa
klausė įsakymo, kaip nepaklau
so daugelis komunistų, kada 
žino, jog jų gyvybei gręsia pa
vojus. Anais metais Prūseikai 
buvę įsakyta važiuoti į Maskvą, 
bet ir jis nepaklausė ir buvo 
pasitraukęs iš komunistų. Bet 
ką reiškia Pruseika prieš Krav
čenko, tik nykštukas. Red.), ta
po dezertyru, o kad pridengt 
savo bailumą, tai veidmainys 
Kravčenko apšmeižė savo tėvy
nę per New Yorko laikraščius”.

Kaip tik priešingai. Ka
pitonas Kravčenko savo 
tėvynės neapšmeižė, jis tik 
apgailestavo, kad jo tėvy
nė yra komunistų vergijo
je. Jis trokšta savo tėvynei 
politinės ir civilinės lais
vės, kokią mes turime čia 
Amerikoje.

Nei komunistai, nei So
vietų ambasada Washing- 
tone neužginčijo ir negali 
užginčyti, kad kapitonas 
Kravčenko yra įžymus ka
rininkas ir diplomatas. Jis 
buvo oficialus ir apmoka
mas Sovietų atstovas A- 
merikoje. Dabar, kada jis 
rezignavo nebegalėdamas 
pakęsti Sovietų Rusijos 
valdžios dviveidės politi
kos, tai jis komunistams 
pasidarė “dezertyras, me
lagis ir pagyras”. Taip ra
šo lietuvių komunistų kvi
slingų laikraštis “Laisvė 
balandžio 8 d. laidoje.
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AMERIKOSu v 1Ų

Hull Įspėja Neitralius Kraštus
Kariuomenės Kovoja, Kad Išlaisvintų 

Pasaulį Iš Fašizmo
Washington, D. C., bal. 

10 — Vakar vakare J. V. 
sekretorius Hull kalbėjo 
per radio. Jis savo kalboje 
pareiškė, kad fašizmas ir 
nacizmas turi būti nušluo
tas, jeigu norime, kad de
mokratija išsilaikytų. To
dėl sekretorius Hull įspėjo 
neitralius kraštus, kad jie 
neremtų nacių.

Kalbėdamas apie karą ir 
taiką, pareiškė, kad karas 
bus laimėtas ir taiką galės 
užtikrinti tik tarptautinė 
organizacija, kurioj Jung. 
Valstybės pasiima sau pil
niausias pareigas.

Suvienytų Tautų pokari
nė politika yra jau toli pa
žengusi, sako p. Hull, ir jis ■ 
kvietęs Senatą sudaryti i

nepartinę grupę, kuri pa
gelbėtų ir patartų Valsty
bės Departmentui. Jis pa
kartojo pasisiūlimą tarpi
ninkauti tarp Lenkijos ir 
Rusijos, kad atsteigti san
tykius.

Klieriko Laiškutis Iš 
Lietuvos

(LKFSB) Nuo savo gi
minaičio Prano Pusdešrio,

7 I kurs eina teologijos moks-Į 
lūs, viena lietuvė gavo per 
Raudonąjį Kryžių laišką, į 
kuriame pranešama, kad į 
Rusiją yra išvežti jų kai-' 
mynai Vincas Jurgilas ir 
Juozas Rauba su jų šeimo- į 

mis.

iNUTRAUKĖ AIRIJOS - ANGLI
JOS TELEPHONU SUSISIEKIMĄ

Londonas —- Pereitą tre- Gal todėl ir pralaimėjo, 
čiadienį nutrauktas tele- Dabar gali laimėti tik tie 
phonu susisiekimas tarpe 
Anglijos ir Airijos. Anks
čiau buvo uždraustas vi
sas keliavimas tarp Angli
jos ir Airijos. Tačiau tele
gramos bus siunčiamos, 
nors ir jos bus griežtai 
cenzūruojamos.

kandidatai, kurie aiškiai 
paskelbia savo nusistaty
mą ne tik vidaus, bet ir 
užsienio politiniais reika
lais.

Mirtis Trijy Lietuvos 
Policininką

WendellWillkie Ištraukė 
Savo Kandidatūrą (LKFSB) Lietuvis ma

joras Justas Mykolaitis ir 
trys policininkai: Stepas 
Serapinas, Petras Blazai- 
tis, bei Petras Baltrėnas 
sausio 3 d. buvę banditų 
nužudyti. Galimas daly
kas, kad tie nužudymai tu
ri politinio pobūdžio.

Nelaimingas Lietuvis 
Šveicarijoje

(LKFSB) Gauta žinių,

Britanija Neteko 667,159 
Vyru ‘

Londonas, bal. 10 — Bri
tanijos armija ir visos ki
tos karo jėgos prarado 
667,159 vyrus, iš kurių 
158,741 užmuštas, 159,219; 
sužeistų, kiti nelaisvėn pa
imti ar dingę.

Civilių žmonių, kai pra
neša premieras Churchill, 
per keturius metus už
mušta 49,730 ir sužeista 
59,371.
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LIETUVOJE GARNYS yra artimas kaimynas kiekvie
no mažo ir didelio žmogaus. Garnys gyvena Lietuvoje 
tik pavasarį vasarą ir rudenį. Vėlyvą rudenį jis išskren
da į šiltus kraštus praleisti žiemos laikotarpį ir anks
tyvą pavasarį jau jis ir vėl Lietuvos kaimyno darže ar 
kieme kalena snapu, kur nors ant stogo ar ant medžio 
įsirengęs sau lizdą. Garnys, šalia tiesioginės naudos, 
kurią jis duoda ūkininkui apvalydamas laukus ir pie
vas nuo įvairių gyvūnų, jis dar turi ir pasakiškų apie: 
save pasakojimų. Juk net ir čia Amerikoje dažnai gir-;
dime, kad “garnys” atnešė sūnelį ar dukrelę tiem ari Londonas bal 10_ Iš
kitiem laimingiems. Atrodo, kad garnys pasitarnauja Maskvos paneša’ kad Ru- 
ir amerikiečiams, nors jo čia nėra. Taigi garnio popu-. 
liariškumas yra nė kiek nemažesnis, kaip Amerikos: 
Santa Claus. Šia proga mes matome vaizdą dar tada iš 
Lietuvos gauta, kai ten lietuviai laisve kvėpavo ir link
smai džiaugėsi būdami laisvi ir be okupantų globos.!

I

i

Rusijos Kapitonas Pasmerkė
Stalino Dviveidę Politiką

New York — Pereitą sa->Sovietų valdžios propa- 
vaitę Sovietų Rusijos ka- ganda ir jos “mokslas”, 
pitonas, diplomatas ir Ru- nukreiptas prieš Jungtinių 
sijos Prekybos Komisijos Valstybių demokratinę 
Washingtone narys, Vik- santvarką yra klaidingas 
toras A. Kravčenko atsi- ir melagingas. ‘
statydino ir padarė viešą Šiame “Darbininko” nu- 
pareiškimą, kuriame pa- meryj, 3 pusi, telpa redak- 
reiškė, kad Sovietų valdžia cijinis straipsnis 
veda dviveidę užsienio po- ton Post” 
litiką.

Sovietų atstovas — ka
pitonas Kravčenko, kalbė
damas apie Sovietų Rusi
jos režimą, pareiškė, kad 
Rusijoj visos politinės ir 
civilinės laisvės yra už
gniaužtos.

Kapitonas Kravčenko 
sako, kad Komunistų In
ternacionalo (Kominter- 
no) uždarymas yra tik ap
gavystė, tai padaryta dėl 
formos. Sovietų valdžia ir. Sovietų Rusijos valdžios 
toliau remia komunistų atsiųstas iš Maskvos ats- 
veiklą įvairiuose kraštuo- tovas atlikti atsakomingas 
se- (pareigas. Amerikoje jį la-

“Pastovi ir tikra taika po; biausia stebino, kad per 
šio karo ir mano žmonių ■ visą jo būvimo laiką nie- 
interesai reikalauja kito- kas nepaklausė jo paso, 
kios politikos negu ta, ko-! Amerikos laisvė ir Sovietų 
kia yra palaikoma sovietų I dviveidė politika, matyt, 
vyriausybės”, sako Krav-'(jį privertė išeiti viešai ir 
čenko. Jis pagyvenęs Ame- pasakyti tiesos žodį apie 
rikoj keletą mėnesių, ture- Stalino vyriausybės reži- 
jęs progos įsitikinti, kad mą.

ir “Bos- 
redakcijinio 

straipsnio vertimas apie 
kapitono Kravčenko pada
rytus pareiškimus, o kita
me “Darbininko” numeryj 
tilps ištisas kap. Kravčen
ko pareiškimas anglų 
spaudai.

i Lietuviai kvislingai ko
munistai ilgai tylėjo apie 
Kravčenko, nes nebuvo ga
vę nurodymų, kaip jie 
turėtų rašyti. Reikia pažy
mėti, kad kapitonas Krav
čenko buvo komunistas ir

RUSAI UŽĖMĖ ODESOS 
MIESTĄ

I
Amerikos Lėktuvai Bombar

Milvvaukee, Wis. — Ba
landžio 4 dieną Wisconsin 
valstybėje įvyko pirminiai 
(primary) rinkimai. Wen- 
dell Willkie, kuris buvo iš
statęs savo kandidatūrą į 

Į prezidentus, pralaimėjo. 
'Laimėjo New Yorko gu
bernatorius Thomas E. 
Dewey.

Wendell Willkie, pralai
mėjęs rinkimus Wisconsin 
valstybėje, ištraukė savo
kandidatūrą. kad Šveicarijoje apsigyve-

Komunistai apgailestau- nęs lietuvis Pranas Keliuo- 
ja, kad Willkie išsitraukė, tis susirgo džiova ir atsi- 
ir sako, kad dabar gali lai- dūrė sanatorijoje, visiškai 
mėti “reakcinės jėgos” neturėdamas lėšų nei pra- 
(suprask — respublikonų gyvenimui, nei gydymuisi, 
kandidatas). j Tikimasi, kad USA esan-

p. Willkie niekad nepa- tieji giminės bus surasti ir 
rodė aiškaus nusistatymo J ligoniui galės padėti.

Alijantai Atmušė Japonų
i

iškeltą bylą, kurioj jie rei
kalavo pripažinti lygias 
teises juodukams dalyvau
ti pirminiuose (primary) 
partijų rinkimuose Texas 
valstybėje

Teismas 8 balsais prieš 
vieną panaikino pirmes- 

i niojo teismo sprendimą, 
kuris draudė juodukams 
dalyvauti nominacijose, ir 
pripažino visiems lygią 
konstitucinę teisę.

f

sijos armija užėmė Odesos 
miestą ir uostą, kuris ran
dasi prie Juodųjų jūrų.

Vokietijos naciai sako, 
kad jų karo jėgos tvarkiai 
pasitraukė iš Odesos.

Kitos Rusijos karo jėgos 
giliai įsibriovė į Rumuni
ją ir Lenkiją ir jau pasiekė 
Čekoslovakijos sieną.

Aukčšiausias Teismas Pri 
pažino Juodukams Teisę 

Balsuoti

Pearl Harbor, bal. 10 — 
'Amerikos Septintosios Ar
mijos Oro jėgos bombar- 

!davo Truk. Tai jau šešio
liktą kartą per vienuolika 

, dienų bombardavo, kad 
paruošti kelią invazijai į 

įCarolines salas, kur japo
nai turi savo tvirtoves.

Pietvakariniame Pacifi
ke alijantų lakūnai susi
koncentravę ant Naujos 
Gvinėjos, numetė 281 toną 
bombų nuo 
Hansa Bay.

Alijantai 
mu sukėlė __ r___ „___ r_________ „__ r_____
gaisrus japonų stovyklose, mo apvaikščiojimas rado 

---------------- ■ atgarsio ir Londono spau
doje. Ypatingai gražiai 
Londono lietuvių susirin
kimą aprašė “Catholic 
Herald”, suminėdamas ta

Algiers, bal. 10 — Pran- proga pasakytas kalbas ir 
cūzų Tautinio Išlaisvini- pasiųstas rezoliucijas, kū
mo Komiteto pirmininkas riose buvo pareikštas 
gen. Charles de Gaulle at- griežtas nusistatymas 
leido nuo vyriausio pran- prieš vokiečių ar rusų do- 
cūzų armijos vado parci- minavimą Lietuvoje ir sti- 
gų gen. Henri-Honore Gi- prios viltys, kad Lietuva 
raud. bus nepriklausoma. Laik-

Gen. de Gaulle jau se- raštis simpatiškai atsilie- 
niai nori nusikratyti gen. pė apie lietuvių koloniją 
Giraud, kuris buvo visuo- Londone ir gėrėjosi grožiu 
met komunistų priešas, lietuviškų dainų.

Jis gen. Giraud paskyrė 
generaliu inspektorium.

Gen. Giraud atsisakė už
leisti vyriausio prancūzų 
ginkluotų jėgų pareigas 

į ar priimti naujas pareigas, 
pareikšdamas, kad gen. de 
Gaulle legaliai negalįs jo 
prašalinti.

Gen. de Gaulle žygis esąs 
nelegalis, sako Giraud.

VVashington, D. C. —Pe
reitą savaitę Jung. Valsty
bių Aukščiausias Teismas 
svarstė juodukų (negrų)

i

New Dehli, India, bal. 10(vo savotišką karinio tran- 
— Japonai smarkiai puolė sporto kompaniją per visą 
Kohima pakraščius, kuris Lietuvą, vasario 10 d. Bu- 
yra 60 mylių nuo Imphaljvo numatyta, kad visi kai- 
alijantų bazės Indijoj, bet.miečiai turėjo tam reika- 
alijantai tą priešo puoli- ' 
mą atmušė.

Užkinkyti Visi Lietuvos 
Arkliai Ir Vežimai

(LKFSB) Norėdami pa
skubinti ūkio produktų, o 
taipgi ir miško medžiagos 
pristatymą kariuomenei, 
o taip gi ir civiliams, vo
kiečiai Lietuvoje organiza-

lui pristatyti savo arklius, 
vežimus ir kitas susisieki
mo priemones, o taipgi pa
tys atvykti reikalingų dar
bų atlikimui.

Iš anksto buvo perspėta, 
kad kiekvienas, kurs nepa
klausys šio įsakymo bus 
laikomas padedančiu bol
ševikams ir bus griežtai 
baudžiamas. Visokiais bū
dais naciai kamuoja Lietu
vos žmones.

Hollandia iki
' Londono Laikraščiai Pareis 

kė Lietuvių Viltis
bombardavi-J (LKFSB) Lietuvos ne- 

ekspliozijas ir priklausomybės paskelbi-

Susipešė Prancūzų 
Generolai

Rezignavo Graikijos Minis- 
teriy Kabinetas

Cairo, Egiptas, bal. 10 — 
Pereitą savaitę rezignavo 
Graikijos valdžia ištrėmi
me.

Londonas, bal. 10—Jung. mistų yra buvęs Adomas
Valstybių bombanešiai, 
susiformavę Britanijoj, 
pasiekė Pabaltijį ir pasi- moję, augęs Svėdasų^ apy- 
sukę bombardavo Poznanę 
ir kitus keturius lėktuvų pilio 
ir transportacijos centrus drauge darbavosi su lietu- 
Vokietijos - Lenkijos pa-.viais, bendradarbiavo į- 
sienyj. j vairiuose lietuviškuose lai-

Nušovė 20 priešo lėktuvų kraščiuose ir yra parašęs 
ir padarė didelius nuosto- ūkiniais klausimais kny- 
lius dirbtuvėse ir kitose' gelių. Aktingai dalyvavo 
vietose. Amerikiečiai pra-i steigiant Liet. Prekybos ir 
rado 31 bombanešį. ir 8 (Pramonės banką, buvo iš
kovos lėktuvus. pi-i--.-- = •

Prūsas. Gimęs 1878 m. 
lapkr. 11 d. ūkininkų šei-

linkėse. Dirbdamas Petra- 
ūkinėse įstaigose

I

5 M. Kaip Mirė Ad. Prūsas
(LKFSB) Vienas iš nusi

pelniusių Lietuvos ekono-

rinktas jo direktoriumi ir 
sėkmingai jam vadovavo. 
Mirė 1939 m. bal. 16 d.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas
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Motery Darbo Jėga

Balsas Iš Londono

Trimitas”. Straipsnis bai
giamas žodžiais: “Sąjungi
ninkų vadų šioje valando
je padarytas pareiškimas, 
kad jie nusistatę laikytis 
Atlanto Charterio nuosta
tų labai padrąsintų lietu
vius jų slaptame sąjūdyje 
priešintis vokiečiams. Lie
tuva, kuri yra viena iš la
biausiai civilizuotų Euro
pos kraštų, per visą savo 

istorijos laikotarpį 
sos Lietuvos siekius ir o- galingai kovojo dėl nepri- 
balsius: nei vienas lietuvis klausomybės”. 
neturi išvažiuoti iš savo 
krašto! Į darbo batalijomis 
vokiečiai tikėjosi suimti 
apie 250,000 lietuvių. Re
presijų

(LKFSB) Londone lei-i 
džiamas laikraštis “Catho- 
lic Herald” pabrėždamas 
Lietuvos teisę gyventi ne
priklausomu gyvenimu, 
savo Nr. 3026, vasario 25 
d., paskelbė tokias jų ko
respondento gautas žinias 
apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje: požeminis veiki
mas Lietuvoje gyvas.

Atėjusieji slaptieji Lie
tuvos laikraščiai rodo vi- ilgą

(LKFSB) Londono lietu- 
metu okupantai viai, išgirdę apie taip sek- 

nužudė 84 lietuvius patri- mingas Kunigų Vienybės 
jotus, bet visoje Lietuvoje pastangas pagelbėti Lie- 
surinkti jiems tepavykę tuvai labai džiaugiasi. 
2.570 vyrų (ir tie ne visi 
lietuviai).

1943 m. Lietuvoje pasi- me ir Bolševikų Kalėjime”, 
rodė naujas slaptas laik- Jas skaito su susidomėji- 
raštis “Lietuvos Laisvės mu.

— Anglijos lietuviai gavo 
knygelių “Sibiro Ištrėmi-

BOMBOS IŠMUŠĖ LIETUVOS 
ATSTOVYBES LANGUS 

LONDONE
(LKFSB) Paskutiniu lai-Į 

kotarpiu Londoną ėmė 
dažniau lankyti vokiečių 
lėktuvai. Netoli nuo Lietu
vos pasiuntinybės rūmų 
kritusios bombos ištrenkė 
porą langų. Bet jau vėl 
padaryti reikalingi remon
tai ir pasiuntinybės įstai
gos veikia kaip anksčiau. 
Šiaip iš Londono lietuvių šes, į kurias atsilankė min. 
dar niekas nėra sužeistas. B. Balutis, V. Balickas, P.
— Londono lietuvių para- Varkala, St. Prapuolenytė. 

piją aplankė USA lietuviai i 
į

I

i

i
II

kariai, VVorcesteriečiai: — 
Jonas Marcinkus ir Bro
nius Borysas, kun. Ad. 
Jeskevičiaus pusbrolis.

į — Londone lietuviai dar 
turi pakankamai maisto. 
Šv. Kazimiero dieną Lon 
dono lietuvių 1______
kun. Dr. Matulaitis dari 
galėjo iškelti vardinių vai-

Karo Informacijos Įstai- 
I ga, pagal Kariuomenės, 
■Laivyno ir Darbo Jėgos 
Komisijos pranešimus, pa
skelbė. kad šimtai tūks
tančių Amerikos moterų 
bus reikalinga patenkinti 
industrijos ir Moterų Re
zervui karo tarnybos rei
kalams.

Moterys stoja į kariuo
menę maždaug po 2,000 
per savaitę, bet jų reikia 
daug daugiau. Tuo pat lai
ku, yra didelis pareikalavi
mas skubios moterų pa
galbos farmose ir maisto 
konservavimo dirbtuvėse.

J. A. Valstybėse yra maž
daug 34 mil. moterų 18-49 
metų amžiuje. Septynioli
ka milijonų tų moterų šiuo 
metu dirba. Iš likusių 17 
mil. moterų apie penki su 
puse milijonų viengungių 
merginų arba nefarmerių 
jaunų moterų, neturinčių 
vaikų, jaunesnių, kaip 14 
m. amžiaus galėtų dirbti.

J. A. V. Tarnybos Įstai
gos yra pasiruošusios pa
tarti moterims, kur jų pa
galba yra daugiausia rei
kalinga bei naudinga. Mo
terų darbo jėga, kaip OWI 
pabrėžia, yra šio krašto in
dustrinio darbo ir milita- 
rinės jėgos rezervas. Jų 
pagalbos reikalas dar nėra 
pilnai išnaudotas nei praė
jęs. Priešingai, [

i taškas, kuomet reikalas

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

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

Limosinai dėl visokių reikalų

Anglijos Lietuviai Domisi 
Demokratine Liet. Spauda

(LKFSB) šiaurinės An
glijos lietuviai kreipėsi į 
USA lietuvius prašydami 
jiems užprenumeruoti vi- 

’sų trijų demokratinių sro
vių leidžiamus laikraščius. 
Jų noras patenkintas.

2

i

i

NEW YORK, N. Y.—Florence Thompson, chemist at a glycerine plant, 
•how» Colonel Carlos P. Romulo, of the Philippine Army and Aide to 
General MacArthur, the difference between crude glycerine, which »he 
is holding and dynamite glycerine, held by the Colonel. Save all used 
fat* and turn them in to your meat dealer. In 21 day* they will be con- 
verted into urgently needed glycerine used in the manufacture of 
munitions and medicinai*. One pound of used fat will produce the 
glycerine necessary to fire four 37 mm. anti-aircraft shells.

-____ >. _________ -j--------------------------•eamSUSSSSSZ'BSa

Nepertraukiamos Eilės Sudėtinių 
Mišių Parapijose Už Lietuvos Laisvę

Balandžio 17 — šv. Kazimie
ro par. Providence, R. I.

Balandžio 18 — Karalienės 
Angelų par., Brooklyn, N. Y.

Balandžio 19 — Šv. Kazimie
ro par., Philaedlphia, Pa.

Balandžio 20 — Vilią Joseph 
Marie, Newtown, Pa.

Balandžio 21 — T. Jonas Ki
dykas, S. J., Philadelphia. Pa.

Balandžio 22 — šv. Jurgio 
par., Philadelphia. Pa.

Balandžio 23 — Karalienės 
Angelų, Brooklyn. N. Y.

Balandžio 24 — Domininkonų 
Kolegija, Providence, R. I.

Balandžio 25 — šv. Jurgio 
par., Philadelphia, Pa.

Balandžio 26 — šv. Kazimiero 
par., Peterson, N. J.

Balandžio 27 — šv. Trejybės 
par., Newark, N. J.

Balandžio 28 — šv. Jurgio 
par., Bridgeport. Conn.

Švedijoje Girdėjo Slaptąjį 
Lietuvos Radiją

I

Jung. Valstybių Slaptoji Policija Įspė
ja Prieš Čekių Klastotojus

I

Balandžio 29 — Šv. Jurgio pa
rapija, Utica. New York.

Balandžio 30 — Šv. Petro ir 
Povilo par., Elizabeth, N. J.

Gegužės 1 — Šv. Petro ir Po
vilo par., Elizabeth, N. J.

Gegužės 2 — TT. Domininko
nų Kolegija, Providence, R. I.

Gegužės 3 — Šv. Jurgio par., 
Bridgeport, Conn.

Gegužės 4 — Šv. Trejybės 
par., Hartford, Conn.

Gegužės 5 — Šv. Kryžiaus 
par., Dayton, Ohio.

Gegužės 6 — Visų Šventų par., 
Chicago, Illinois.

Gegužės 7 — TT. Jėzuitų Ko
legija, Spring Hill, Alabama.

Gegužės 8 — Nesiliaujančios 
Pagalbas par., Cleveland, Ohio.

Gegužės 9 — Šv. Marijos Vil
ią, Elmhurst, Pa.

Gegužės 10 — šv. Kazimiero 
par.. New Haven, Conn.

Gegužės U —Šv. Mykolo par., 
Scranton, Pa.

Gegužės 12 — šv. Juozapo 
par., Duryea, Pa.

Gegužės 13 — Seserų Pranciš- 
kiečių koplyčia, Pittsburgh, Pa.

Gegužės 14 — šv. Ritos par., 
Haverhill, Mass.

Gegužės 15 — Šv. Marijos 
par.. Wanamie. Pa.

Gegužės 16
Povilo par., Hazleton. Pa.

Malonėkite pažiūrėti, kurio
mis dienomis išpuola Jūsų pa
rapijai turėti sudėtines Mišias 
už Lietuvos laisvę. Būtų gera, 
kad kuo daugiausiai parapijie
čių dalyvautų tose Mišiose ir 
karštai melstus už Lietuvos 
laisvę, šventos Mišios yra ga
linga malda!

Maldos Apaštalavimas 
St. Robert’s HaU 

Pomfret Centre, Conn.

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša gavęs žinių iš Stockhol- 
mo, kad tenai girdėję slap
tąją Lietuvos radijo stotį, 
per kurią kalbėjo Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto žmonės. Patvir
tinta iki tol veikusiųjų ko- 

imitetų politinė linija: kvie
tė vyrus nestoti į vokiečių 

■ kariuomenę .ir nevažiuoti 
priverstiniems darbams į 

Į Vokietiją. Visais galimais 
būdais kliudyti okupan
tams sumobilizuoti 1912- 
1925 m. gimimo vyrus. 
Lietuvoje dabar einąs vy
rų gaudymas, medžioklė. 
Paima vyrus iš namų, iš 
laukų, iš darbo vietos. Su
imtuosius okupantai gabe
na į 6-j, fortą Kaune arba 

! į Proveniškių stovyklą. 
!Ten jie rūšiuojami: stip- 
f resnieji imami kariuome
nėn ir tuoj siunčiami pa- 
frontėn, o likusieji gabe- 

‘ narni į bombarduojamus

1

Frank J. Wilson, Iždo dorsuotas pareikalaukite, 
Departamento Slaptosios kad vėl būtų indorsuotas. 
Policijos direktorius, įspė-j 3. Neiškeiskite čekių, kū
jo, kad sumažintų nuosto- rie atrodo perdirbti. Per
bus, kuriuos įvykdo čekių dirbti čekiai yra suklasto- 

visuomenė ti.
turės prisilaikyti kelių! 4. Jeigu esate samdinin

kas ir daugiau kaip vienas

prieitas suklastotojai,

eną Lon- pagalbinių moterų gali taisyklių. i kas ir daugiau kaip vienas
klebonas pabrėžt. skirtumą Urp tu_- Valdžia išsiųs daugiau « jūsų darbininkų gauna 

rėjimą rezervų ir rezervų čekių šiais metais negu šiuos čekius, pažymėkite 
trūkumo, lygiai kaip per- i bile kada. Iždo Depart- čekius, kad greičiau gale- • 
gale galima dėl šviežių mentas parodo, kad dau- tumete Identifikuoti as-: 
darbo ir karinės jėgos tu- giau negu 307,000,000 as- menis, kurie juos keičia 
rėjimo, bet ne tų išteklių meninių čekių bus išsiųsti 5. Jūs galite apsaugoti, 

šiais metais. _ U, ""'"'J-'”"' .
u i j u čekių padengia užlaiko- darbius nuo čekių klasto-

I Pabrėžia, kad betĮ-mųjų agmenių mokesčhis tojų prisilaikydami šių
naUikvtl svarbia3 faline šeimose ^Įduotose taisyklių. Atsiminkite, kadį wvuxwaiuuujttuiuo
palaikyti svarbią civilinę jė čekiai b išsi ųsti jus save nuskriausite, jei-^ miestus i dirb-orodukena ar patarnavi- ____ jm iškmsitA «nklastn.’voKieujos miestus, į uiro-

rėjimą rezervų ir rezervų čekių šiais metais negu šiuos čekius, pažymėkite

išsisėmimo. šiais metais.

■

Milijonai šių savo tavorą, pinigus ir už-į
• W v « w Z~4 O V>rA1 1 1 C* 1 1 Izl 11 IT I <** C* 4“ A

Šv. Petro ir

Draugijų Valdybų Adresai

palaikyti svarbią civilinę 
produkciją ar patarnavi- šeimo 
mus-bet koks darbas, voja 
kuris paliuosuoja vyrą ar a ~ , •
kitą moterį karo tarnybai psaug° 'į. ^uos 1J1S’ Prpyidpntn Karn KahinAfac ar karo fabrikams, yra ka- slaPtoJJ Policija veda ka-i i rCZIaemO AdlO l\dDlireiaS 
ro darbas OWI rą pnes vagius, kurie va-, -----------

'________ ’ gia kareivių uždarbį. Slap- _ Prezidentas — Franklin j

kurie gauna šiuos čekius' Vive-Prezidentas —Hen-, 
Į iš Valdžios, prisilaikyti šių 'ry A. Wallace. 
keturių taisyklių. į °-

1. Vienas narys šeimos Cordell Hull.

kuriu tėvai ko- S11 iškelsite suklastuotą
'čekį. FLIS. tuves.

lietuviškos Knygos 
Pasisekimai

Sumažėjo Laikraščių 
Baltijos Kraštuose

O“ *^^^*,*^ ——r -
i toji Policija pataria tiems, Delano Roosevelt.
i 1______ I — ____________ --_______ — 1 —I~ * 1/ itta _ Dviaši av» 4- <-* ,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Wirrfield St., So. Boston, Mass. 
t'rot. RaSt. — Ona I Vaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. P^ašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvay—1864-VV.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadu-ay. S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston. Ma3S

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradieni mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventn SL, So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Da» protokolų raštininke.

4V. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

I
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass.

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

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

iįpįįĮSA
IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Popsi-Colj Company, Long Island City N T.

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c. j 
konvertą ir prisiųskite: Darbi
ninkas, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass., ir tuojau ją gau
site.

1 
(LKFSB) J. E. vysk, kny- 

Valstybės Sekretorius—Sos apie Liurdą išleidimas 
’ " ” ” | susilaukė nenumatytai di-(LKFSB) Net ir okupan-(LKfbb) i\et ir okupan- — —— —~ , Sekretorius Hen delio skaičiaus rėmėjų: jų

tų kontroliuojama spauda turet4 butl namie Paimti iždo bekretonus —Hen- keiiolika šimtupaskelbė k- J 1rl ’___ č^kis nri-rv Moreenthau. Jr. susidarys KeiioiiKa šimtų,
sunkumų negali išeiti visa vystas, 
eilė numatytų leisti laik
raščių ir net kaikurie se
niau leistieji turi sustoti. Į 
Tas paliečia laikraščius į užrakinta. _ 
estų, latvių, lietuvių ir ki- 3. Iškeiskite čekius tojjU. vvalker. 
tų kraštų kalbomis. Ankš- pačioj vietoj J" "’’* " 
čiau— vokiečių okupuo- nąenesį, _ i _
tose teritorijose buvo lei-1 vietoj būsite pažįstami, 
džiama 150 laikraščių, jų. Indorsuokite čekį tik- 

‘ tarpe 60 ukrainietiškų, 18 tai akyvaizdoje to, kuris
• v« a « «. • • I -t* I

I
I

I 
Į

paskelbė kad dėl karo čekt kada čekis bus pri- ry Morgenthau, Jr. ....... Kam, Karo Sekretorius —Hen-
! 2. Vardą aiškiai užrašy-'ry L. Stimson.
kitę ant pašto dėžutės.; Generalinis Prokuroras 

i Pašto dėžutė turėtų būti—^Francis Biddle.
I

Knygos jau atspausdinta 
apie du trečdaliu, bet dėl 
karo sunkumų darbas eina 
gana sunkiai.
— Kun. Pr. M. Juro mal

daknygė “Didysis Ramy
bės Šaltinis” labai sparčiai 
išsiparduoda. Jau ruošia- 

’masi išleisti jos naują lai
dą. Yra kiek sunkumų 

; gauti odos apdarams.

i

Pašto Viršininkas — F.

• Laivyno Sekretorius — 
Frank Knox.

Vidaus Sekretorius — 
Harold L. Ickes.

Agrikultūros Sekreto
rius — Claude R. Wickard.

Komercijos Sekretorius 
— Jesse H. Jonės.

_______ Darbo Sekretorė —Fran
ci. Prieš iškeitimą čekių ces Perkins. FLIS.
pareikalaukite identifika-!
ei jos. Atsiminkite, kad j Tėvas Kidykas Kanadoje
draugijų kortelės, Sočia! j -----------

kiekvieną 
vokiečių okupuo- mėnes^, nes tada jūs toj

! džiama 150 laikraščių, jų.

rusiškų, 6 baltgudiški, vie- ji iškeis. 
nase totoriškas. -------

I

Apie Vieną Lietuvos 
Mokytoją

Krautuvninkams ir ki-! 
tiems, kurie čekius keičia: 
padaryta šios pastanbos: į

(LKFSB) Per Raudonąjį
Kryžių gauta iš Lietuvos Security kortelės, automo'; 
žinelė, kad T. Latonaitė
Šlepetienė, kuri Lietuvoje pan. galima pavogti arba kia atsilankant 
yra buvusi mokytoja, da- suklastoti. 1 —
bar gyvena Kaune, Duone
laičio gatvėje; ji yra labai

• susisielojusi, kad jos bro
lis Leonas Latonas 1941 m. 
birželio 14 d. bolševikų bu
vo išvežtas į Rusiją. Nuo 
jo negauna žinių ir negali 

i jam padėti.

fi
I

(LKFSB) Kanados lietu- 
bilių leidimus, laiškus ir i viai su dideliu ilgesiu lau- 

lietuvių 
i inteligentų su prakalbo- 

Užklauskite savęs “jei- mis. Džiugu, kad tėvas Ki- 
gu šis čekis bus sugrąžin- dykas sutiko Toronto lie
tas, ar galėsiu rasti žmo- į tuviams vesti rekolekcijas 
gų, kuris jį man davė”. j Didžiąją savaitę ir Pirmą 

2. Visada reikalaukite,'Velykų dieną. Paskui ligi 
kad asmuo, kuris keičia Atvelykio tėv. Kidykas nu- 
čekį pasirašytų jūsų aky- sistatęs pabūti Montrealy- 
vaizdoje. nors ir čekis in- je.

TAVERN —

Puiki vyrams užeiga.

208 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Tel. Šou 2714

Petras Čaplikas

«
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New York Times paskelbė, kad Sovietų militarinis 
agentas, kapitonas Viktoras A. Kravčenko, atsiųstas 
į Ameriką karo reikmenims supirkinėti, atsistatydino 
iš savo pareigų ir aiškiai pasisakė nebetarnausiąs Sta
linui dėl jo dviveidiškos bei veidmainingos politikos 
Alijantų atžvilgiu. Esą Sovietų vyriausybė turi savo
tiškus sumetimus, kurie neina greta su demokratija. 
Tariamas kominterno panaikinimas neatitinka tikre
nybei, nes komunistinių siekimų Maskva neišsižadėjo. 
Visa Sovietų politika esanti milžiniška apgaulystė ir 
priešinga rusų tautos pageidavimams. Kravčenko ne
nori tokiai klastingai vyriausybei tarnauti.

Kravčenko matomai sąžiningas žmogus, turįs ne
paprastai daug civilinės drąsos. Jis negali nežinoti, kad 
tokiam tiesakalbiui Sovietijoj gręsia pilna likviduotė 
(mirties bausmė). Nežiūrint to, jis ryžosi tiesą pasa
kyti. Tai tikras heroizmas. Gal tikisi išvengti depor
tacijos. Taikos metu Europoje daugelis Sovietų valdi
ninkų yra metę tarnybą. Maskva griežtai reikalaudavo 
juos išduoti, bet užsienis nenorėjo stumti tų žmonių į 
mirties glėbį ir suteikdavo jiems prieglaudą, nebent 
jeigu būtų padarę kokį kriminalinį darbą. Bet tai bū
davo taikos metu. Dabar karas ir Rusija Amerikos tal
kininkė. Kas bus, jei Sovietų vyriausybė griežtai pa
reikalaus Kravčenką išduoti? O bet gi, net tokios gali
mybės akyvaizdoje, jis išdrįso pasakyt pilną tiesą. Ma
tyt jo pasibjaurėjimas Sovietų veidmainyste pasiekė 
aukščiausio laipsnio.

Tiesą pasakius, Kravčenko nieko naujo mums ne
pranešė. Sovietų dviveidiškumas aiškus visiems. Tik
tai aklieji arba žmonės blogos valios duodasi suvedžio
jami saldžialiežuviškų Maskvos pareiškimų apie taria
mą sovietijos demokratiją. Bolševikai yra kaip ir bu
vę atkaklūs demokratijos priešai, tik šiuo patogiai 
jiems susidariusiu momentu jie išnaudoja kiekvieną 
progą visiems savo “demokratiškumą” kaišioti. Deja, 
darbai iškalbingesni už žodžius. Kaip ten tikrieji bol
ševikų tikslai būtų beslepiami ar uždangstomi, jų dar
bai perdaug jau nurodo nesulaikomą užsimojimą šio
kiu ar kitokiu būdu užvaldyti pasaulį. Jei nepavyks 
per propagandą, tai pasaulinės revoliucijos keliu. Mas
kva neva pareiškė, kad nenorinti Vengrijos, Rumuni
jos, Čekoslovakijos žemių, bet nieks tam netiki. O mū
sų Lietuvą tai jau visai begėdiškai ir nachališkai savi- 
nasi. Visos tautos dreba prieš tą modernišką barbariz
mo epidemiją — bolševizmą. Drąsuolis Kravčenko pa
darė ką galėjo žmonijai iš to siaubo išgelbėti. Jis gaii 
būt šiokiu ar kitokiu būdu likviduotas. Maskva gali jį 
apšmeižti ir prasivogėliu apšaukti, bet tuomi pasaulio 
neįtikįs. Kravčenko pareiškimas sudaro tokią žandinę. 
nuo kurios net ir storžieviams peršti. K.

kad išlaisvintų nuo užpuolikų savo žemę. Šiuo momen-' 
tu netenka nagrinėti klausimo, ar Rusija iš viso kovo-: 
tų su naciais, jei nebūtų užpulta. Bet štai kas aišku. 
Sovietų vyriausybė niekad neįsileido militarinės Ali- 

Ijantų misijos apžiūrėti rusų frontus ir apsipažinti su 
Sovietų metodomis nacių armijoms sumušti. Ir iš tie
sų, per metų metus Sovietai neleido kapitalistinėms 
demokratijoms susidurti su rusų liaudimi. Supranta
ma, jie prisibijojo, kad tariama rusų tautos laisvė ir 
gyvenimo sąlygos neišlaikys palyginimo su demokra
tijos sąlygomis. Bet tai jų vidaus gyvenimo reikalas, ir 
mums netenka čia kištis. Mūsų nuomonė tai mūsų pri
vatinis dalykas, ir jau nemaža tuo klausimu esame pa- 

; sisakę.
“Dabar, kai Rusijos žemė beveik jau visiškai nuo 

užpuolikų išlaisvinta, Sovietų politika tiek pasikeitė, 
kad ji sukelia daug nerimastavimo Anglijos ir Ameri
kos diplomatams. Jau ryškėja, kad Sovietų Sąjunga 

: siekia nustatyti kitų tautų vidaus reikalus tokia kryp
timi, kuri nurodo būsimą žygiuotę į pasaulio revoliu
ciją. Jau metas atskleisti tikrą padėtį, pirmiau negu 

i mūsų armijos įsivels į tokį žygį, iš kurio nebus kaip 
pasitraukti. Mes turime pilnai nugalėti nacius ir japo- 

' nūs, ir nugalėsime. Bet mūsų planai turi būt taip su
tvarkyti, kad būtume visiškai apsisaugoję, jei, mums 

1 visą savo energiją į kautynes įdėjus, Sovietai užnuga
riu į mus nusigrįžtu.

“Sovietai visokeriopais būdais su mumis santy
kiauja — tai niūriai ir šiurkščiai sandarbininkaudami, 
tai aitriai mūsų kariškas pastangas kritikuodami. Kai 
ką mes atleidžiame, dėl savotiškų rusų būdo ypatumų. 
Bet perdaug klausimų lieka neatsakyta ir perdaug su
tarčių galutinai neišaiškinta Maskvos ir Teherano 
konferencijose, kad Amerikos žmonių įtarimai nurim
tų. Kapitonas Kravčenko aiškiai pasisakė. Dabar A- 
merikos žmonės norėtų ir antrąją pasakos pusę išgirs- 

jti.” ________________________________

NEŽINOMI KATALIKŲ
KANKINIAI RUSIJOJE

5

|

(Ištrauka iš knygos “Ka- kad uždarant bažnyčią, šv. 
talikų Bažnyčia Rusijoje Sakramentas buvo išneš- 
Šiandien”, kurią parašė tas. Jie manė, kad Jėzus 
Martha Edith Almedingen, ten tebegyvena ir kad 
buvusioji penitentė bolševi- raudonarmiečiai nori Jam 
kų sušaudytojo 
Butkevičiaus).

HMetas Tiesai Pasireikšti"
BOSTON POST EDITORIALAS. (Bal. 5).

“Iš Sovietų militarinio agento, Pirklybos Komisi
jos nario, kapitono Viktoro A. Kravčenko lūpų išgirdo
me apkaltinimą, kad jo tėvynė veda dviveidišką politi
ką. Tas patvirtina įtarimą, kurs jau seniai glūdi dau
gelio Amerikiečių širdyse, kad mūsų santykiavime su 
Sovietų Sąjunga ne viskas taip yra, kaip iš paviršiaus 
atrodo, nežiūrint nenykstamos prietelybės pareiški
mų, plaukiančių iš Maskvos ir Teherano konferencijų.

“Iš anksto galima spręsti, kad Sovietų vadai ap
šauks Kravčenką išdaviku ir Trečiojo Reicho (dabar
tinės Vokietijos) agentu, siekiančiu suardyti talkinin- 
kystės ryšius tarp Britanijos, Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos.

“Didžiuma amerikiečių bus palinkusi Kravčenkai, 
kai jis pareiškia, kad pats prisižiūrėjęs kapitalistinės 
demokratijos gyvenimui, įsitikino, jog rusų tauta yra 
apgauta ir neturi tikrosios laisvės. Jei Kravčenko ap
kaltinimas teisingas, tai Amerikos žmonės turėtų bū
ti giliai jam dėkingi, kad viską pasakė dabar, kol dar susirinkusiųjų

I
I

Šis karo veteranas, sužeistasis karys Pvt. Manuel 
Kotą, praneša savo namiškiams Port Huron, Mich., iš 
Gardiner General ligoninės, per įrekordavimą savo 
kalbos, kurią suteikia Raudonojo Kryžiaus pagalba.
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Vyr. Lietuvių Komiteto

Iš slaptojo Lietuvos laikraščio

čių maisto davinį, aprū
pinami sėklomis, mašino
mis ir kitokiomis gėrybė
mis. Tam reikalui Kaune 
yra įsteigta “Ein-und Ver- 
kaufsgenossenschaft m. b. 
H.”. Ji yra visiškoj kolo
nizacijos štabo žinioje. 
Naujieji kolonistai taip 
pat aprūpinami ginklais, 
jie turi rinkti žinias apie 
vietos gyventojus, jų nuo
taikas, turtą, prievolių iš
pildymą ir daryti kitus 
pranešimus.
KOLONISTAI TURĖS 
IŠ LIETUVOS IŠNYKTI 

Dėl vykdomo Lietuvos 
žemių kolonizavimo V. L. 

Į K. randa reikalo pasakyti.
1. Kolonizacijos štabo 

' viršininkas Dr. Duckart 
yra pasakęs: “Vokiečių re- 

. patrijantų grįžimas yra 
Į visiškai pagrįstas ir jokiu 
;būdu nėra ginčytinas, nes 
'juk reikalas eina apie že- 
!mę, kuri anksčiau buvo 
įvaldoma vokiečių”. Reikia 
sutikti su tuo pareiškimu, 

. kai repatrijantai gauna 
'tik savo turtus be jokių 
priedų. (To dėsnio komite
tas laikėsi, matyt, turėda
mas galvoje, kad dauguma 
išvykusių buvo lietuviai. 
LKFSB). Jeigu jie ne
kenks lietuviškam reika
lui, nelandžios po kaimynų 
klėtis ir tvartus, nesuraši- 
nės svetimų gerybių, ir, iš 
viso, laikysis kaimyninio 
sugyvenimo, mes juos ir a- 
teityje laikysime savo 
krašto gyventojais ir pi
liečiais.

2. Repatrijantus, užiman- 
Pirmoj eilėj nu-, čius svetimus turtus (val-

I

vežti ir vokiečius ūkinin
kus.

Nepriklauso- RAIp B(JVO TVARKO- 
MA VOKIEČIŲ KOLO
NIZACIJA LIETUVOJE

Tam reikalui Kaune yra 
įsteigtas Įkurdinimo (An- 
siedlungstab) štabas, ku
ris yra SS vado Himlerio 
žinioje. Tai yra tikras ko
lonizacijos štabas su savo 
atskirais padaliniais nu
matytose kolonizuoti aps
krityse. r 
matyta kolonizuoti Mari-Įstybinius, žydų ar, taria- 

) mes laikome 
dainių, Kauno, Šakių, Ra-'Lietuvos žemių kolonis- 
seinių, Biržų, Šiaulių, Tel- tais, mūsų tautos ir vals- 
šių, Tauragės, Mažeikių ir tybės pavojingiausiais 
Kretingos apskritis. Aps- priešais. Pirmai progai a- 
krityse, kuriose koloniza- tėjus jie turės iš čia iš- 
cija jau pradėta, tuo tarpu nykti, 
kolonizacijos reikalams i- 
mami: valstybiniai ūkiai, mos Lietuvos 
repatrijantų, žydų ir, ta-j pirmoj eilėj, 
riamųjų. lenkų ūkiai bei jų kytas nuosavybės klausi- 
įmonės. Greta minimų ko- mas. Kiekvienas atgaus 
lonizacijos siekimų, vokie- tai, kas jam 1940 m. birže- 
čiai varo Lietuvoje ir gy
venančių tautų sukiršini- 
mo darbą.

(LKFSB) Lietuvoje pat- 
r i jotų slaptai leidžiamas 
laikraštis

I ma Lietuva” pereitų metų 
«Nr. 9 (21) vieton įžanginio 
įsidėjo atsišaukimą. Nors 
•šiuo metu Lietuvos gyve
nimas daug kuo pakitėjęs, 
bet kaip istorinį lietuvių 
kovos dėl laisvė dokumen
tą, čia tą atsišaukimą pa
duodame:

“Lietuviai! Vokiečių sie
kimai rytuose iš senų lai
kų mums gerai žinomi. 
Lietuvos Žemei ir Lietu-

!

Prelato skriaudą ar nešlovę pada
ryti, nes jie gerai pažino
jo raudonosios armijos 

...Šitie faktai tik dabar karius. Tad vaikučiai pasi- 
aikštėn išėjo. Tai buvo va- ryžo Jėzų apginti. Jie nu- 
sarą 1921 m. Petrogrado girdo, kad bažnyčia bus 
apylinkėje, prie Petrogra- užpulta rytoj anksti, ir sū
do - Viborgo geležinkelio, sitarė bažnyčią daboti per 
buvo mažas kaimelis. Tam 
kaimely buvo įsteigta Lie
tuvių našlaičių prieglauda 

i su maža bažnytėle. Revo
liucijai užėjus, prieglauda 
dėl lėšų trūkumo turėjo 
užsidaryti ir gyvenąs prie 
bažnyčios kunigas buvo 
priverstas ją apleisti. Bet 
kelios katalikų šeimynos 
tebeužsiliko. Per keturis 
sekamus metus to kaime
lio likimas labai kaitaliojo
si, nes jis pakaitomis pa
kliūdavo tai į baltųjų, tai 
į raudonųjų rankas. Kuo
met kautynės jau užsibai
gė ir raudonieji ten įsigy
veno, kaimelio gyvenimas 
kiek nusistovėjo, bet žmo
nės labai pasiilgo pamaldų 
savo bažnytėlėje. Dauge
lis kaimo trobesių per tuos 
keturis kautynių metus 
buvo sunaikinta. Vos kele
tu namų gyventojai galė
jo naudotis, nes kitus užė
mė raudonarmiečiai, kurių 
gerokas skaičius buvo at-, 
siųstas į Suomijos pasienį.
ir tiems dar buvo peranks- kmyįjją nusišypsoju- 50,000 asmenų, kurių tar- mus kolonizuoti ūkius at
ta. Tuomet bolševikų vy- bernuką, kurs džiaugs- pe buvo didesnė pusė tikrų vyksta vokiečių

vių Tautai, kaip artimiau- jampoles, Vilkaviškio, Ke- mų, lenkų)
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šiam kaimynui, teko daug 
aukų pakelti ir ne vieną 
kartą vokiečių veržimąsi 
sulaikyti. Bet vokiečiai 
nerimsta. Lietuvoje ir to
limesnėse nuo Lietuvos 
žemėse sudaryti vokišką 
koloniją yra amžinas vo
kiečių siekimas. Dėl to jie 
kariavo 1914-1918 metais, 
dėl to jie pradėjo karą 
1939 metais.
SUKTA VOKIEČIŲ 
POLITIKA

Paskutiniaisiais 
karą metais vokiečiai varė 
ypatingai suktą užsienio 
politiką. Šitos politikos sū- zacijos reikalu varoma di- 

. kuriuose iš mūsų buvo iš- džiausią akcija. Koloniza- 
plėšta Klaipėdos kraštas ir cijai ypatingai ruošiami 
sutartinai su Sovietų Są- ūkininkai ir jaunimas. Tą

kiaurą naktį. Jie įlindo į 
bažnyčios vidų pro pusiau 
atdarą langą ir saugojo 
altorių jau keturiesia, nes 
prie jų prisidėjo ir vieno! 
berniuko maža sesutė.

Visą naktį jiems taip iš- 
dabojus, anksti rytą atėjo 
raudonarmiečiai ir išlaužę 
bažnyčios duris, įsibriovė į 
vidų. Pamatę vaikus, jie 
gerokai nustebo, bet atsi
peikėję piktai liepė vai
kams išsinešdinti... Bet 
vaikai neklausė. Tada rau
donarmiečiai grasino šaut. 
Vaikai atsakė, kad jie ne
duos Jėzaus nuskriausti. 
Įsiutę raudonarmiečiai, 
kurių dauguma buvo gerai 
įsikaušusių, paleido kele
tą šūvių. Du vaikai krito 
ant vietos. Liko gyvas 
dar vienas berniukas ir jo 
sesutė. Bolševikai ir juos 
norėjo išvaryti, bet vaikai ------ x----------- x-— ---------------
savo kūneliais pastojo ke- dant vokiečių komisijoms, no, Kėdainių 
lią į altorių... | surado būdų, repatrijaci- apskritys.

Už valandėlės raudonar- jos vardu, emigruoti į Vo- vimas pravedamas 
miečiai i

• x

3. Atstatant Nepriklauso- 
valstybę, 

bus sutvar-

lio mėn. 15 d. priklausė. 
Todėl dabar Vyr. Liet. Ko
mitetas kviečia Lietuvos 
visuomenę būti kantria ir 
santūria.
PROTESTUOJA

Vyriausias Lietuvos Ko
mitetas, gerai žinodamas 

_ ______ _ visus vokiečių kolonizavi-
junga buvo bolševizmui vokiečių kolonizacijos ant- “° faktus, skaudžiai palie- 
išduotos visos trys Balti- plūdį ir mes jau stipriai!cianclus Lietuvos Įntere- 
jos valstybės. Bolševikų pajutome. Jau 1942 m. Vii- sus, protestuoja prieš ne- 
okupacijos metu vokiečiai kaviškio, Marijampolės,!feisetus kolonizavimo dar- 
iš Lietuvos pradėjo savo šakių ir Raseinių apskri- ^.Us ir kolonizacijos palies- 
tautiečių repatrijaciją. tyse buvo įkurdinta ūki- ‘tiems reiškia giliausią uz- 
Siaučiant žiauriam bolše- ninku - įmonininkų kolo- aoįautJ’ nes kitaip padėti

prieš
ŽANDARAI ŪKIUOSE

Pačiame Reiche koloni-

vikų terorui, ir daugelis nistų. šiemet labai stipriai 
lietuvių, palankiai pade- pradėta kolonizuoti Kau- 

i ir Tauragės 
Pats koloniza- 

> žiau- 
parnešė namon kietiją. Iš viso išvyko apie riausiu būdu. Į numato-

dabar dar neturime jokių 
būdų. Visus krašto gyven
tojus kviečiame išvary
tiems iš ūkių padėti ir pa
rodyti gerą kaimyno širdį, 
nes nežinia kurį iš mūsų ir 
kada gali paliesti tokia 
skaudi nelaimė. Visas šias 
nelaimes reikia pakelti 
kaimyniniame nuoširdu
me, o kylant Lietuvos Ne
priklausomybės vėliavoms 
mes visi sugrįšime į savo 
įmones, ūkius ir namus!
Vyr. Lietuvių Komitetas”.

I

___  _ _ i žandarai 
mingai pasigyrė savo mo- lietuvių. Prasidėjus vokie- ir ten apsigyvena. Jie pri- 
___ : “Aš apgyniau Jėzų! čių sovietų karui, prasidė- žiūri, kad savininkas ar į- 
Jie neišdrįso Jo paliesti!” jo ir vokiečių plūdimas į monininkas iš ūkio nieko 
Už kelių valandų vaikutis Lietuvą, 
pasimirė, bet suspėjo at- neleido 
pasakoti, kad jis matė pas J

riausybė nusprendė apgy
vendinti kareivius prieg- /fna?- 
laudoje ir bažnyčioje. Bet 
abiejų pastatų durys buvo 
užrakytos. Tad buvo nu
tarta jas išlaužti.

Išvakarėse prieš to su- altorių maloniai nusišyp- 
manymo išpildymą keletas sojusį Jėzų, kurs ištiesęs

_ _ , __ J smuklėje rankas, laimino žuvusius
yra laiko padėtį pataisyti. Gi jei apkaltinimas netei- raudonarmiečių kalbėjosi vaikelius, mėginusius ap- 
singas, tai Sovietų Sąjunga niekad neturėjo progos apie to plano smulkmenas, ginti Jo buveinę. Ir rau- 
savo nuoširdumą įrodyti. 'Jų kalbą atsitiktinai nu- donarmiečiai Jį matė, bet

“Panagrinėkime šaltai Sovietų padėtį. Beveik jau girdo trys kaimo berniu- jų Jis nelaimino, nes bai- 
trys metai, kai Sovietų armijos kovoja prieš nacius, kai, kurie gerai atsiminė, šiai išsigandę išbėgo iš 
Jungtinės Valstybės, be mažiausio nedėkingumo še- kaip motinos nusivesdavo bažnyčios, šaukdami, kad 
šėlio, gali oficialiai pareikšti, kad teikė Rusijai visą juos į bažnyčią ir liepdavo čia kažkas vaidinasi. < 
galimą pagalbą, be lūkesčio ir vilties kokio nors atlygi- atsiklaupti prieš altorių, vaikutis pasimirė džiū- šiamieji darbai ne tų ūki- leidžiami nuo pyliavų ir

v • ____ Lietuvių grįžti 
ir neleidžia. Jie 

daugiausia yra išskirstyti 
po Vokietijos pramonės į- 
mones. Tačiau mažam 
skaičiui, ar tai kviečiant 
mūsų įstaigoms, ar tai at
sisakius teisių į turtą, ar 
kitokiais keliais pavyko 
sugrįžti. Kiek ilgesnį laiką 
neleido sugrįžti ir vokie
čiams ūkininkams. Tačiau,

Gi kada buvo atlikti paruo-; vokiškumo pionieriai

neišneštų. Po to atveža- 
mas vokietis kolonistas. 
Su juo drauge atvyksta ir 
vokiečių komisija. Minėto
ji komisija išvaromą ūki
ninką ištardo ir surašo vi
są turtą. Išvaromajam 
kartais leidžiama pasiimti 
drabužius, baldus ir 15 
kg. maisto. Visa kita turi 
palikti kolonistui. Kolonis
tai, kaip “naujakuriai ir 

” at

CLOUDY, with 
PROB, 
SHOM
-carry on 
wh«n you t 
u»«d fat to fti« maat 
daalar for «xtra ra- 
tion point*.

galimą pagalbą, be lūkesčio ir vilties kokio nors atlygi- atsiklaupti
nimo ar sau naudos ateity. Tiesa, Sovietų Sąjunga pa- sakydamos, kad ten Jėzus gaudamas ir sakydamas: ninku grįžimui, bet koloni- mokesčių, 
dėjo Britanijai ir Amerikai, bet ji visų pirma kovojo, I gyvena. Vaikai nežinojo, “Mes apgynėm Jėzų!”

gauna pilną 
zacijai, į Lietuvą pradėjo miesto gyventoji)— vokie-

I
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gali jausti.

Draugijos 
priėmė šv.

t

I

I RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Gyvojo Rožančiaus moterų 
draugija užprašė šv. mišias in
tencija visų kunigų, gyvų ir mi
rusių. kurie buvo mūsų parapi
joj. Taipgi už dabartinį klebo
ną ir vikarą, kurie labai sėk
mingai darbuojasi mūsų parapi
joj-

Šv. mišias atnašavo vikaras 
kun. Parėdna praeitą sekmadie
nį. pamokslą pasakė klebonas 
kun. E. Gradeckas. 
narės tai intencijai 
Komuniją.

Draugijos narės
kad atliko labai kilnų darbą.

Moterų Sąjungos 33-čia kuo
pa rengia smagų Kortavimo ir 
Margučių vakarą, kuris įvyks 
sąjungietės Onos Čirvinskienės 
namuose. 291 Hamilton St. Pra
džia 4 valandą po pietų, sekma
dienį. balandžio 16 d. Šeiminin
kė ruošiasi visus pavaišinti ska
niais užkandžiais ir gėrimais. 
Kiekvienam stalui bus paskirtos 
dovanos. Taipgi bus įvairių pa- 
marginimų. širdingai kviečiam 
visus atsilankyti.

ir jau 
yra išėjusių 153 
karo tarnybą, tas 
beveik iš kiekvie- 
šeimos yra sūnus

Klebonas kun. E. Gradeckas 
pasikalbėjime su veikėjų grupe 
yra pasakęs, kad mūsų parapi
joj yra- apie 300 šeimų 
iš tų šeimų 
jaunuoliai į 
reiškia, kad 
nos antros
Dėdės Šamo tarnyboj. Lietuvių 
skaičius siekia mūsų kolonijoj , 
apie 1200 gyventojų. Taigi prc- 
porcijonaliai mūsų kolonijos lie
tuviai neatsilikę nuo kitų kolo
nijų karių skaičium.

Dažnai šeimos ir pavieniai už
prašo šv. mišias už mūsų para
pijos karius, prašydami gerojo 
Dievo gleboti visus ir apsaugoti 
nuo nelaimių ir sveikus grąžin
ti į namus, karui pasibaigus.

Šventų Velykų proga šios ko
lonijos korespondentė širdingai 
sveikina visus mūsų kolonijos 
karius ir linki sveikatos ir pa
sisekimo atlikti 
ir kad gerasis 
kad šis karas 
užsibaigtų ir. 
kas visi švęstų 
kleboną kun. E. Gradecką ir vi
karą kun. Parėdną; taipgi visus 
šios kolonijos lietuvius ir lin
kiu. kad visi gražioj vienybėj 
dirbtumėm naudingus darbus 
savo parapijai. Amerikos karo 
laimėjimui ir mūsų brangios ša
lelės Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimui.

savo pareigas. 
Dievas duotų, 
kuogreičiausiai 

kad kitas Vely- 
namie. Sveikinu

Hartfordo Lietuvių Raudonojo Kryžiaus valdyba ir Lietuvių Piliečių 
klubo pirmininkas įteikia $500 čekį Raudonajam Kryžiui.

Sergeant Edvardas Poška, kuris 
parvažiavo iš Indijos, išbuvęs 
ten du metu ir dalyvavęs dau
giau kaip 50 misijose su Army 
Aerial Unit, kaipo aerial inži
nierius. Dabar randasi Tennes
see valstybėje.

Mykolas Kripas. kuris baigė 
vieną metą Weslyan University, 
*Middletown, Conn., išvyko į Dė- 

jf. dės Šamo kariuomenę. Jo tėvo

I I 
i I 
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namuose buvo surengtas gražus' 
išleistuvių vakaras. Dalyvavo' 
iki 50 žmonių. Taipgi dalyvavo 
vietos kunigai. Rengė ponia 

Hartfordo Lietuvių Raudona- petrukevičienė ir Elena Danie- 
sis Kryžius įteikė penkių šimtų Įįūtė. Adelė Balsienė, Bajelienė 
dolerių čekį Komisijai. Kvota 
Hartfordo miestui buvo 936.000

Raudonojo Kryžiaus naudai dolerių. Reikia pasveikinti vie- 
lietuviai per savo'komisiją ren-'tos lietuvius. kurie smarkiai 
ka aukas ir turi mintyje nu- darbavosi ir tebesidarbuoja dėl ( 
pirkti “Club Car”. šią savaitę Raudonojo Kryžiaus. Fotogra- 
gauta auka $10.00 nuo p. Simon fija rodo — p-lė Valerija Kau- 
Cvirkos, kuris šiuo tarpu yra nietytė. pirmininkė, ir ponia M. 
apsigyvenęs Waterbury. Conn.. 
bet kaip praeityje, taip ir da
bar neužmiršta savo aukomis: 
paremti šį naudingą tikslą ir 
kartu padidinti lietuvių darbuo
tę. Moterų Sąjungos 33-čia kp. 
taipgi paaukavo $5.00. Vardu 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
komisijos tariame širdingą a- 
čiū p. S. Cvirkai ir Moterų Są
jungos kuopai už aukas. Vė
liau paskelbsim ir kitų aukau
tojų vardu. Prašom ir kviečiam 
savo aukele paremti Raudonąjį ■ mą. 
Kryžių ir lietuvių darbuotę. j Kita fotografija rodo — Staff
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St. Mary’s Hali, Cambridge, 
Mass.

Kad prieš lietuvius būtų pa
statę St. Catherines Basketball 
grupę, tai lietuviai lengvai būtų 
laimėję. Nepraėjo nė trys minu
tės, kai Šv. Roko grupė turėjo 
11 punktų prieš oponentų 1. 
Matė, kad prieš lietuvius neat
silaikys, tai ką oponentai daro 
— tuojaus įkišo Somerville 
High grupę, kurie per visus me
tus nė kartą su St. Catherines 
nežaidė, bet tą vakarą, kaip ir 
pasamdyti, — prieš lietuvius 
žaidė. Vartoja, taip sakant, lo
gistiką. Ir virto tos Basketball 
rungtynės ne sportas, bet karas. 
Somerville High, tai ne St. Ca- 

'therines grupė. .

į Neprotestavo lietuviai, žaidė 
raugijos sve gu čĮvįem oponentais. Nebuvo o- 

!nonentam jokia garbė tokiu bū-Vycių 29 kp.į, . . ... KT . .. .... . ..!du laimėti. Net iš puolikos keli 
tarny oje. j atsiliepė, kad čia ne sportiškai 

^pasielgta. Kaip nebūtų, lietuviai 
i prieš tokią nelygią opoziciją 
puikiai laikėsi. Kaip užsibaigė 
pirmoji dalis — lst half — šv. 
Roko turėjo 18. Somerville tik 
20. Vos pralenkė lietuvius. Tai 
daug pasako apie lietuvių ga
bumus.

įčioje už narius, kurie yra karo 
: tarnyboje. Kleb. kun. 1. Kelme
lis pasakė atitinkamą pamokslą. 
! Po šv. mišių varg. Antanas Ka
minskas sugrojo L. Vyčių him- 

I ną.
Po pamaldų Vyčiai susirinko į 

: Childs Restaurant ir turėjo 
bendrus pusryčius. Trumpas 
kalbas pasakė pp. Kazys Vaš
kas, kuopos pirmininkas, Louis 
Ketvirtis (Jersey City) apskri
čio pirmininkas, ir p. Alena 
Zvingelienė, Elizabeth 52 kp. 
narė.

L. Vyčių kuopa pradėjo nau
jų narių vajų. Atsišaukė į tė
vus, kad jie paragintų savo 
vaikus įsirašyti į L. Vyčių orga
nizaciją. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieną mėnesį antrą pirma-: 
dienį Šv. Jurgio 
tainėje.

Iki šiol 
nariai yra karo 

. kantieji yra užsienyrj: 
'Biekša, Jonas Remeika, Jurgis 
I Mažeika ir Petras Podgalsky 
: kur nors Anglijoj. M. Bartinin- 
kas ir V. Kennis Italijoj, R. Le- 
lašius Indijoj ir Juozas Žvinge- 
lis Alaskoj.

f Mūsų kuopa nuoširdžiai svei
kina atsigaivinusią L. Vyčių 1 ir ij kp., Brockton. Mass.

.! New Yorko ir New Jersey ap- 
i skričio “Leap Year” šokiai į- 
i vyks balandžio 15 d. Šv. Jurgio 
; draugijos svetainėj, 180 New i 

Sekmadienį, kovo 26 d. įvyko | York Avė., Newark. Kviečia vi- 
L. Vyčių 29 kuopos bendra šv.'sus dalyvauti.
Komunija ir pusryčiai. Šv. mi-" Sveikiname Velykų švenčių 
šios įvyko 8 vai. rytą Švč. Tre- proga visus kuopos narius ir 
jybės lietuvių parapijos bažny- draugus. F. V.

33 L.

re i vis Edvardas Kraučiūnas, 
gyv. Zion St.

i Taipgi buvo parvažiavęs lei
tenantas
East Hartford, kuris dalyvavo' 
Pacific kovose
buvo

Jack Sharkey

Antanas Pugžlys iš

su japonais
smarkiai sužeistas.

NEWARK,N.J

Lietuviai Sportininkai Laimėjo Šešius 
Čampiionatus Per Vienus Metus

Laikraščiai išbubnino Somer
ville High. kaipo geriausia gru
pė. Massachusetts. nes lengvai 
laimėjo “Tech Tournament”. 
(Massachusetts Institute of 
Technology Tournament).

Lavelli, geriausis žaidikas vi
soj New England, kurs visuose 
savo žaidimuose gauna ma
žiausiai pats vienas 20 punktų, 
irgi žaidė prieš lietuvius. Vienu 
žodžiu, lietuviai, kurie nežaidžia 
su jokia High School. kurių nė 
vienas dar neturi 18 metų, nėra 
profesionalai, kaip Lavelli, bet 
puikiai pasirodė prieš Somervil
le High ir tame pačiame žaidi
me prieš St. Catherines. Prieš 
du — laikėsi smarkiai vienas.

St. Catherines C. Y. O. gavo 
vieną punktą — Lavelli negavo

į savo mažiausia 20 punktų — 
gavo tik 16. Ir prieš tokią opo
ziciją. prieš tuos du oponentus 

j lietuviai gavo 31 punktą. Opo
nentai gavo, žinoma, daugiau— 

■viso 45 punktus.
Paduosime skaitlynę — iš to 

pamatysite, kad netoli nuo La
velli, buvo lietuvis Kasparavi
čius su savo 10 punktų, Syrevi
čius gavo 8 punktus, Piscuskas 
gavo 7 punktus ir visi kiti po 2 

1 punktu. Pamatysite irgi, kad iš 
' oponentų buvo keturi, kurie 
nieko negavo ir, kad išskyrus 

' Lavelli — nė vienas oponentas 
j nesusilygina 

-| Šv.

i J
ir choras. Linkime Mykolui ir 
•visiems kareiviams geriausio 
pasisekimo.

Užpereitą sekmadienį lankėsi 
kunigas Adomas Markūnas. Ma
rijonas. ir surinko bažnyčioje 
540 dolerių Marianapolio kole
gijai. Hartfordiečiai labai gra
žiai parėmė. Tėvai Marijonai at-

’ lieka labai gražų katalikybės ir
‘ ” > darbą Amerikoje.

Reikia juos remti visokiais bū
dais. Jie ruošia mums lietu
viams ateities vadus. Kiek jau 
yra jaunų lietuviškai susipratu
sių lietuvių kunigų marijonų! 
Tai rašytojai, tai misijonieriai. 
tai mokytojai ir tt. Užlaikyki- stamps, pašto ženklelius. Be a- šratą, kad pakvietė ir Rockland 
‘me savasias lietuviškas katali- bėjo daug 
kiškas įstaigas. Iki tol gyvuosi- tuos ženklelius į gurbą. Lietu- žiuoti į St. Mary’s Hali, Cam- 
me kaipo lietuviai, iki kiek už- viai, taupykite juos atiduokite bridge, 
laikysime.

Mirė Antanas Šimkus, amžino rims arba kunigams. Tėvai Ma- mouth County čampijonais. Su- ta dalis pasiduoti — arba būti 
atilsio kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus brolis. Laidotuvėse da
lyvavo sesuo vienuolė kazimie- 
rietė. Sesuo Marija Karmelita 
iš Chicago. Amžiną atilsį duok 
jo sielai. Viešpatie.

Buvo pas savo tėvus ir šeimy
nos narius parvažiavusi operos 
dainininkė Suzana Griškaitė. 
Smarkiai darbuojasi ir gerai 
atrodo. Buvo apsilankiusi pas 
kleboną prelatą Ambotą. Ruo-

■ šiasi koncertui su Rapolu Juš-
; ka Hartforde.
, ■ Išvyko į užjūrį (overseas) 
į Jean Bakštis. slaugė armijoje.
[ Marijos Vaikeliai išsiuntė
[ mūsų kareiviams, kurių adresus
! turėjo, gražių medalikėlių. Ka- 
! reiviai atrašinėja ir joms dėko- 
; >•
; Anna Kaskas apsiėmė dainuo- 
į ti su Hartford High school gru- 
» pėmis kada bus jų koncertas
• Bushneli Memorial, rodos, ge- 
J'gūžės mėnesį. Hartforde yra 
! trys milžiniškos High Schools.
! i' Geriau vėliau negu niekad.
! Linkime visiems linksmų šv.
• Velykų! Margučių šįmet buvo
■' daug, nes farmeriai pasakoja,
i kad vištos labai gerai deda ir
11 didelius kiaušinius.
»I Norime čia sveikinti p. Ant.• Ii Beldžiu. "Darbininko” adminis- 
j tratorių. Pažįstame jį kaipo 
’ smarkų, teisingą biznierių ir su- 
? sipratusį kataliką lietuvį. Lai

fI
Į

Zarambienė. iždininkė, įteikiant 
čekį Old Statė House nuo iietu- 
vių. Taipgi rodo Juozą Pilkaus-
ką įteikiant čekį nuo Lietuvių 
Piliečių klubo, p. Pilkauskas y- 
ra klubo pirmininkas.

Kita fotografija rodo Jack 
Sharkey. Jis ketvirtadienio va
karą'buvo teisėju ristynėse tarp 
Robert ir White. Turėjo vargo 
su NVhite. bet lietuviškas jo 
kumštis suvaldė jį. Vietos laik
raščiai gražiai aprašė jo buvi-

i i

I 
I

Brocktono (Mass.) lietuvių ce, Lovvell’y.
Šv. Roko parapijos Basketball, Pereitą savaitę prisidėjo ir 
grupė susirėmė su visomis gru- Basketball du čampijonatai — 
pėmis Brocktono apylinkėje — Brocktone, Plymouthe. Girdžiu, 
ir C.Y.0 ir Y.M.C.A. ir Y. M. H. kad lietuviai įstoja į Charles- 
A. ir visus supliekė— tuomi lai- tovvn Boy’s Club Tournamentą. 
mėjo Brocktono čampijonatą. Lai sekasi jiems ir fenais lai- 

Iš Rockland atsirado C. Y. O. mėti čampijonatą.
grupė, kuri irgi pasižymėjo sa- -------------
vo žaidimu, sumušė visus opo- “Lngistics” tinka karui, 
nentus Plymouth’o apylinkėje.* : ne sportui

Kun. George Dawd,

I

jis su “Darbininku” ir laikraš
čio darbininkais ir prieteliais 
gyvuoja kuoilgiausiai. Kun. George Dawd, Bostono' • Karo vadai kalba, kad Alijan-

Mokyklos vaikai taupo ir ren- Diecezijos C. Y. O. direktorius, tai būtinai turi laimėti karą, 
ka Tėvams Marijonams postage taip sutvarkė 'sportininkų mar- nes jie turi daugiau lėktuvų, 

daugiau tankų ir armotų, dau
giau kareivių. Kai Alijantai pa
statys ir lėktuvus ir tankus, ir 

Mass. — įr fenais nu- armotas ir kareivius prieš vieno 
mokyklos vaikam.-, arba Sese- spęsti kas bus paskelbtas Ply- oponento fronto dalį, tai turės

!iš lietuvių numeta ir Šv. Roko grupes — atva-

FRANK G. WHITKENS

JEVVELER ir LAIKRODININKAS

321 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

PASISVEČIUOKITE
Pas

%

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 

pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišint; skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti

rijonai labai jų prašo. Tas jiems važiavo tos dvi grupės — pa- sutriuškinta. Tą manevrą karo 
suteikia nemažai pagalbos. sėkmės, kad Brocktono lietu- —“

Džiaugiamės, kad lietuvis lei- viai laimėjo — gavo 33 punktus 
tenantas policininkas Jonas Šei- prieš oponentų 21 punktą. Tuo-; 
gis tebelaiko savo aukštą vietą mi lietuviai laimėjo ir Plymouth ; 
Hartfordo policijoje. Buvo kai- County čampijonatą. 
bos. kad gal neteks aukštos vie- Paduosime ir skaitlinę iš ku- 
tos. nes komisija reikalavo nau- rios sužinosite kas ir kiek gavo, 
jai iškeltų policininkų revizijos, punktų. Iš lietuvių pasižymėjo: į 
Jonas yra geras katalikas ir lie- Povilaitis, .S. Jurevičius, Kaspa- 
tuvis ir turi lietuvaitę žmoną, ravičius, Čilauskas, Piscuskas. 
ir augina gražią šeimynėlę. • Šv. Roko

Buvo parvažiavęs lietuvis jū-

»

Į-----

VACUUM CLEANER 
dOESN'T CLEAH!

Boston Edison Compony sako 
...daugelį sykių, kada vacuum 
valytuvas neatlieka darbo, o 
pats tikiesi, kad atliks, pažiū
rėk, kad maišas yra perpilnas 
dulkių. Būk tikra, išvalyk 
maišą kiekvieną sykį prieš 
vartosian valytuvą.

Boston Edison Company

sėkmės, kad Brocktono lietu- vadai vadina — “logistics”.
Lengva suprasti. Sakysime, 

turėjome lietuvį boksininką! 
čampijoną Jack Sharkey. Jo bu-j p;scukas 
vimas pasaulio čampijonu —i 
pasako, kad jis turėjo gabumų 
ir sveikatos. Bet jei sporte būtų 
leista vartoti “logistika”, tai 
Sharkis būtų turėjęs rungtynė
se eiti ne su vienu oponentu.! 
bet su dviem ar trimis. Net ga-! 
busis Sharkis nebūtų galėjęs 
atsilaikyti prieš Tunney ir 

! Dempsey — ir Joe Louis, jei 
visi trys kartu ant jo vieno už
pultų. Jokiu būdu neatsilaikytų. 
Jokiu būdu ir vokiečiai neatsi
laikys prieš alijantus. Žinoma, 

— 'tik kare viskas yra leistina. Ir 
33 sportas nebūtų sportu, jei būtų 

irgi viskas leistina. Sporte tu
rėtų būti šiokios - tokios taisy
klės, šiokia - tokia tvarka. Ne
leidžiama sporte pustrečio šim
to svaro boksininkui kumščiuo- 
tis* su šimto svarų boksininku. 
Neleidžiama profesijonalui su 
amateur į rungtynes eiti. Spor
te yra taisyklės — karo lauke 
nežiūrima nei oponentų svorio, 
nei kitų taisyklių, — kas pirmą 
pagauna, tą papiauna.

Tokios mintys šį raporterį su
įdomino, kai jis žiūrėjo į Bas- 
ketball rungtynes tarp Šv. Roko 
grupės ir St. Catherine iš So
merville. kuri įvyko kovo 24 d..

(rf) 
(rf) 
(lf)

Kasparavičius c 
: Čilauskas (rg)
Piscuskas (lg)

Sylevičius 
Kondrotas 
Povilaitis

Goals Fouls Points
9 o

o
6
6
2
2

3
0
1
1
0
0

9
0

13
13,
4'
4‘

Iš viso 14 5
Šv. Rocco — 33 

Holy Family
Goals FouJs Points

0
1 
0
0
1
2
4

I. I ♦ 
i
i Ryan (ig) 
|Najarian (rg)
Rinkus (rg)
Mastro (rg >
Perrault
Petrizzi
Costello

(c) 
(lf) 
(rf)

o
2
0
o
1
o
2

8 5Iš VISO
Holy Family — 21 

Pereitą vasarą tie patys 
Roko sportininkai laimėjo ketu
ris Baseball čampijonatus — 
Brocktone. Plymouthe, Lawren-

šv.

Čilauskas 
Kasparavičius 
Povilaitis 
Syrevičius 
Kondrotas

su lietuviais. 
Roko

G.
3
1
4
1
9O

0

F.
1
0
2
0
2
2

P.
7
2

10
2
8
2

Iš viso 12 
Šv. Roko — 31.

St. Catherines 
G.

0 
0 
0 
0 
0

Colbert
Pagatch
Conroy
M’Carthy
Candini

Somerville High
1
3
6
4
4

Hughes 
Perry 
La vėl I i 
Diehl
Allard

18

7

F.
0
0
0
1
0

2
1
4
O
1

31

p.
o
o
o
1
o

4
7

16
8
9

Iš viso
St. Catherines ir
Somerville High —

9 45

45.
Rap.

AMERICAN 
RED CROSS



Antradienis, Balandžio 11, 1944

MAISTAS KOVOJA UŽ LAISVĘ

I

Karo Maisto Adminis-į t-o, kad gamybos apimtis 
tracija išsamiausiame ka- yra ribota, bet taip pat ka
ro laiko maisto padėtiesf dangi maisto gamybos į- 
pranešime pabrėžė, kad rengimai yra panaudoti vi- 
bendra 1943 metų maisto sų karo reikalų gamini-: 
padėties pranešime pabrė-'mui, pradedant bajonetė-Į 
žė, kad bendra 1943 metų'mis, ir baigiant karo lai-; 
maisto gamyba buvo maž-ivais.” 
daug vienu trečdaliu di- Ua5etA nooWwsH,mn 
desnė už prieškarinį (1935- 
1939 m.) vidurkį. 1944 me
tų derliaus kvota yra dar 
aukštesnė, net pilnas šios 
rekordinės programos iš
pildymas negalės pilnai 
patenkinti vis didejaneių la<mai priklausys

I
į Maisto paskirstymo tik 
slas yra užtikrinti atitin
kamą dalį įvairiems varto
tojams. Didesnioji dalis1 
mūsų žemės ūkio gaminių 

' produkcijos eis civilių var-' 
tojimui. Kariniai pareika- 

pareikalavimų. tendro vyrų 7k7iaaus ka°
WFA apskaičiavo visus ro tarnyboje ir jų propor-j 

pareikalavimus, tiek mili- ei jos užjūriuose ir vieto- 
tarinius, tiek lend-lease, vių skaičiaus kovos fron- 
tiek J.A.V. civilinius, paki- tuose.
lusius virš 1943 metų pa- Siuntiniai į Rusiją 1944 
reikalavimų sekančiai: vi- metaįs yra numatomi kiek 

nei paskutiniaissos mėsos pareikalavimas didesni, nei paskutiniais 
pakilo — 6 procentais; pie- metais, tačiau žymiai dau- 
no produktų — 3%; valgo- giau maisto būtų reikalin- 

įskaitant ga aprūpinti rusus paten- 
“ _ ’ _ ________ _j ištekliais, pa-

14%; kon- reiškė WFA.
Sekant pagal raportą,

mųjų taukų, į 
sviestą, 11 G; kiaušinių iki kinamais 
4%; bulvių 
servuotų daržovių — 8%;;
ir konservuotų vaisių -- mūsų maisto siuntiniai į 
7%. Didž. Britaniją sudarys

“Militariniai ir iend-lease tik mažą dalį britų bendro 
pareikalavimai vis dar di- pareikalavimo, ir 1944 m. 
deja”, WFA pranešime nedaug tesiskiria nuo 1943 
aiškinama, “ir civilių pir- m. Bus siunčiama tik pa
kinio jėgai augant, maisto kankamai maisto, kad pa- 
pareikalavimas neišven- laikyti žmonių kovos ir 
giamai prašoka išteklius. ‘ gamybos jėgą. Paskirsty- 
Yra tiesiog neįmanoma mai, pažymėti raporte, ro
tu rėti visą maistą, kurio do, kad civiliai gaus apie 
mums ir mūsų sąjunginin- tris ketvirtadalius sviesto 
kams reikia, netiktai dėl- išteklių, kas yra vienas
5XXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,/

Komplimentai nuo

Broadvvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

JOHN CERULLO, Jr., Mgr. Tel. ŠOU 9570

| 391 W. Broadvvay So. Boston, Mass. |

Atsimink
patikrinti numerį DirektO’

riuje pirm šaukiant.

Šiuo atžvilgiu jūs galėsite

4 1 sutaupysi sau laiką, iš
vengiant šaukimą klai
dingų numerių.

2 leisti "Informacijų" tar
nautojai, atlikti daugiau 
karui reikalingo darbo ir

3 pagreitinti karinių laikų 
telefono patarnavimą vi
siems.

NEW ENGIMO TELEPNONE & TELEGRAFU CO.
k

a
s

PENNSYLVANIJOS 2INIOS
MATO MILUKO KALBA

______________________ &

iš Radio stoties WTEL, 
kovo 25 d..—kalbas ren
gia A. L. Taryba.

Visi stengiasi padėti laimėti karą. Ir šis dešinėj prie
šais, mažytis Charles Bow£n iš Seattle, Wash., padeda 
savo motinai kepykloj, supakuodamas karštus dono- 
cus į maišiukus.*______________________________________________________________________________ ________________________________________________________

ketvirtadalis sviesto ma- smarkiai padidėjusiais pa- 
žiau negu 1935-1939 m. vi- reikalavimais šviežioms 
durkis; maždaug tiek pat daržovėms, Victory darži- 
kiaušinių, kaip ir 1943 m.; ninkams uždedama parei- 
ir kai kurių vaisių mažiau, ga padidinti gamybą savo 
kuriuos tačiau iš dalies pa- pačių kasdieniniam švie- 
pildys didesni citrus’o vai- žiu daržovių vartojimui ir 
šių ištekliai. Programoje konservavimui žiemai, 
numatoma stabilizuoti 
skysto pieno vartojimą pa
gal praėjusių metų birže
lio mėn. vartojimą. Pieno 
jvartojimas nuo pat karo 
i pradžios pastoviai kilo.
Kiaulienos, avienos, jau
tienos ir veršienos kiekis 
civiliams bus maždaug 4 % ^aį yra taip pat reikalin- 
didesnis, negu 1935-1939 ga daugiau šakninių dar- 

i vidurkis, ir maždaug toks žovių žiemos vartojimui, 
; pat kaip 1943 m. kaip turnips, morkų, buro

kų. Geriausiai apsimokan
čios daržovės, palyginus 
su darbo ir žemės verte, 
yra tomatai, pupos, mor
kos, kopūstai ir svogūnai. 
Mažuose miestuose yra re
komenduojamas bulvių, 

.saldžiųjų bulvių, saldžios 
kukurūzos ir squash augi
nimas. Tačiau kur tik vie
ta leidžia, patartina augin-

WFA pareiškė, kad tarp 
ypatingai reikalingų dar
žovių yra šie vasaros ir ru
dens augalai: Naujosios 
Zelandijos špinatai, salo
tos, broccoli, 1 
greens, kiniečių kopūstai, 
runkeliai, kopūstai, špina-

Praėjusią savaitę ponas Gri
nius nušvietė Philadelphijos lie
tuvių veikimą praėjusio karo 
metu ir jų žygius Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymui ir
Lietuvos šelpimui, šis praneši- į 
mas Jums aiškiai parodė kiek 
daug darbo buvo įdėta ir kokios 
gražios buvo to darbo pasek
mės. Šiandieną trumpai peržiū
rėsime, kaip Amerikos Lietuvių 
veikimas buvo Lietuvoje įver
tintas ir kokias pasekmes jis 
davė.

Pereito karo nualinta ir iš
griauta Lietuva buvo labai sun
kioje padėtyje. Okupantų ap 
vogta ir apnuoginta, ji turėjo 
savo jėgomis atsistatyti ir pra
dėti naują gyvenimą. Tai buvo 
sunkus, beveik neįmanomas 
darbas. Ir šiuo sunkių momen- 
tu Lietuvos sūnūs ir dukterys’ 
išvykę svetur laimės ieškoti, 
nepamiršo savo gimtojo krašto. 
Jie ištiesė duosnią pagalbos 
ranką. Aukos Lietuvai plaukė 
per įvairius šiam reikalui suor
ganizuotus komitetus, per Rau
donąjį Kryžių, kurį lietuviai 
taip duosniai rėmė, taipgi per 
pavienius asmenis, kurie šiam 
darbui pasišventė. Lietuvos šel
pimas maistu, vaistais, rūbais 
ir pinigais nenutrūkstama, srio- 

; ve tekėjo. Visos šios aukos, tik 
___ . dalimi suregistruotos ir p- 

turnip' skelbtos spaudoje ir susirinki-

ir su Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymu. Metai po metų 
tos aukos plaukė Lietuvos — 
dažniausiai pavienių asmenų 
savo giminėms. Tos aukos siek
davo šimtus tūkstančių dolerių. 
Šių aukų dėka daugelis Lietu
vos ūkininkų galėjo atstatyti 
karo sugriautus triobėsius. ap- 

I mokėti skolas ir vaikus išleisti 
mokslan.

Baigdamas, noriu pabrėšti, 
kad Lietuvos dėkingumas Ame
rikos lietuviams neužsibaigė 

Į gražiais atsiliepimais. Mokyklo- 
I se, besimokinant Lietuvos isto
rijos, buvo pabrėžiama Ameri
kos lietuvių veikimas ir pagal- 

j ba Lietuvos atstatymui ir pa- 
' laikymui.

Įvertindama Amerikos Lietu 
vių atsinešimą į Lietuvos reika-

K. jr A. V. Vidikauskai
' šių metų sausio 6 d. p. Kazys
Vidikauskas, gyv. Philadelphia,' jyg Lietuvos valdžia pripažino 
Pa., kuris nuoširdžiai bendra- Amerikos Lietuviams tas pa- 
darbiauja lietuvių spaudai ir; įias teises, kokias Lietuvoje tu- 
taipgi kitataučių spaudoj raši- j rėjo Lietuvos piliečiai. Tuomi 
nė ja, kad išreklamuoti lietuvių i buvo parodyta, kad Lietuva 

į vardą, minėjo savo 65 metų am-, skaito Amerikos lietuvius lygia- 
žiaus sukaktį. Šis vaizdas yra, teisiais Lietuvos sūnumis ir 
p. K. Vidikausko ir šalę jo yra dukterimis.
jo jauniausioji duktė Albina
Voldemarą. Sveikiname!

Šiandieną, Lietuva kentėda- Į
į ma jau antrą žiaurią šio karo 
okupaciją, yra į mus nukreipu
si savo akis viltimi ir prašy
mui: — brangūs Lietuvos sū
nūs ir dukterys. Šiandiena, la
biau kaip bet kada anksčiau, 
mums reikalinga jūsų užtari- 

atgauti Nepri
klausomybę ir užgydyti sunkias 
šio karo padarytas žaizdas. Mes 
tikime, kad Jūsų anksčiau pa
rodytas duosnumas ir atjauti
mas mūsų kančių nedingo ir 
kad Jūs vėl nušluostysite aša
ras ir palengvinsite savo brolių 

seserų Lietuvoje kančias.

Balandžio 2—9 d. savaitė 
yra WFA paskirta, kaipo 
i“Grow more in ‘44” savai
tė. Tai sykiu bus 1943 me
tų Victory daržų auginto
jų pagerbimas ir taip pat 
! paraginimas didesniems 
dalykams šiais metais.

Victory daržų tikslas 
, šiems metams yra 22 mili- 
jonai daržų uzauginimui ti ir įvairias sojos „ 
10 milijonų tonų maisto. atmainas 
Tai yra 25% daugiau, ne-1 
gu buvo auginama 1943 
metais. Praėjusiais metais 
20 milijonų daržų pagami
no 8 milijonus tonų mais
to, arba 40 procentų visos 

; šviežių daržovių produk
cijos Jungtinėse Valstybė- 

i se. Kartu su beveik 37% 
šių metų komerciniai kon
servuotų daržovių ištek
liais paskirstytas necivi- 
liams vartotojams, ir su

t

I

3 pinigais, tiek daiktais sudarė 
šimtus tonų Lietuvai reikalin
giausių daiktų ir šimtas tūks
tančių dolerių. Šis Amerikos lie
tuvių ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus duosnumas 
tūkstančius lietuvių nuo bado, 
šalčio, ligų, pagelbėjo pavalgy
dinti mažus, karo metu išbadė
jusius kūdikius. Man pačiam 
teko matyti daugelį mokyklinio 
amžiaus vaikučių aprėdytus iš 
Amerikos atsiųstais drabužiais. 
Neretas atsitikimas buvo maty- 

Pa‘ ti lietuvį — artoją dėvintį Ame
rikos lietuvių suausta drabužį.

muose, bet didesne dalimi ne- Visa ši pagalba buvo giliai j. 
buvo užrekorduotos. Pavienių vertinta. Dažnai ašaros pasiro- 
asmenų surinktos aukos tiek (jy(}avo lietuvių akyse, kuomet 

jie pradėdavo kalbėti apie savo 
artimuosius gyvenančius Ame-

„ rikoje, ir apie jų duosnumą.
Įvairios Lietuvos draugijos ir 

organizacijos pasiuntė šimtus i buvo daug. Karo bonų parduota 
padėkos telegramų ir tūkstan-įuž apie S12.000. Aukų Raudona- 
čius padėkos laiškų, siųstų įvai-jjam Kryžiui surinkta $100. o 
rioms draugijoms ir pa vieniems i Lietuvos reikalams virš $200. 

’ asmenims. Tų padėkos laiškų ir j Tarp kitų kalbėtojų buvo ir len-

išgelbėjo mas jr pagalba

ir

PHILADELPHIA, PA.
i
I

J. A. V. Švietimo Įstaiga 
šią savaitę apskaičiavo, 
kad apie pusę šio krašto 
25,433,542 mokyklos vaikų 
dalyvaus mokyklų vado
vaujamuose daržininkys
tės programuose, remia
mų iš apie 226,000 mokyk
lų mokytojų. Per šią prog
ramą mokiniai bus ragina
mi ir mokinami tikslios

daržininkystės technikos 
ir priežiūros.

Dr. W. H. Gaumnitz iš 
Švietimo Įstaigos pareiš
kė: “Šį pavasarį ir šią va
sarą Amerikos mokyklų 
vaikai turėtų naudoti dy- 
kas rankas ir dyką žemę, 
kad 1944 metų Victoryjši“^ną’ nemažai rasite senes- daržų projektą padaryti niyjy draygljy b |ose Lietuvos 
pasekmingu. spaudoje buvo tūkstančiai pa-

Mokyklos ir mokiniai pa-. dsk<K atsilie imų. Kiekviena 
naoinlrfi i (1/1 A ’

proga buvo pabrėžiama Lietu- 
i vos sūnų ir dukterų, gyvenan 
į čių užjūriose, duosnumas. Tas 
duosnumas neužsibaigė su karu 

I I

Kovo 5 d.. Lietuvių Muzikalė- 
je salėje įvyko prakalbos tikslu 
parduoti Karo bonų. parinkti 
aukų Raudonajam Kryžiui ir 
Lietuvos reikalams. Kalbėtojų

I dės pasiekti 1944 metų 
tikslą — 10,000,000 tonų 
daržų maisto, įvairiais bū
dais: vartodami mokyklų 
turimą ar nuomojamą že
mę Victory daržams; pa
remdami daržininkystės 
projektus civilių organi
zacijų; atnešdami namie 
išaugintus daržovių pro
duktus kaimininkystės 
konservavimo centran, 
kuris dažnai randasi mo- 

■ kyklose.

Myopia Club Beverage Co e

PRANAS GERULSKIS, Savininkas

!

Grafton Avenue,

Velykų šventėse 
pavaišinkite svečius 

ir viešnias skaniu
MYOPIA CLUB 

tonikų.

Isiington, Mass.

Tel. Dedham 1304-R Namų Dedham 1304-W

i

ii

WFA praneša, kad ben
dras prieskonių išteklius 
padidėjo apie 22 procentus: 
virš praėjusių metų ištek-: 
lių, kaipo rezultatas pa
gerėjusių plukdymo sąly
gų, tačiau vietoje turimų 
juodų ir baltų popirų iš-Į 
tekliai yra apie 2 procen
tus mažesni.

Prieskonių ištekliai tiek 
padidėjo, kad pimento' 
(allspice) ir eloves išimti 
iš kvotų, kurios anksčiau 
aprubežiuodavo pa k įloto
ji! s tiems kiekiams, ku
riuos jie pakuodavo 1941 
metais. Kvotos mace padi
dintos nuo 40 iki SO pro
centų ir nutmeg — nuo 60 
— 70 procentų. Kvotos
pipirams, cinamonui il
gi nger pasilieka nepakeis
tos. O.VV.I.

V J

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

kų veikėjų vadas Dr. Leonas 
Kolankievvicz.

Prakalbos pradėtos Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Solo giedo
jo p. Ona Urbaitė, jai akompa
navo p. Pranė Ausevičiūtė. Pir
mininkavo p. V. Poška.

Lietuvis Patriotas.

Pristatome A1ų ir Tonika
į Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir Z 
į tonika., pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 5
5 ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: J 
į BORIS BEVERAGE CO. {
* J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
5 220 E St., Tel. Šou 3141, So. Boston, Mass. |

♦

I

I

enįY
įį Velykų Švenčių Proga

Geriausių Linkėjimur?

Cor. E Street & Broadvvay 
South Boston, Mass.
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P-lė Julė yra ilgametė “Darbi
ninko” skaitytoja ir rėmėja.

GZRJDEZ7 LIETUVIU i 
KOLONUOSE ‘

Kaip girdėtis. Brocktoniečiai 
ruošiasi dalyvauti Darbinin
kų radio koncerte, kuris įvyks 
gegužės 21 d.

PADĖKA BROCKTON, MASS.

Kun. Dr. L. Mendcliui
ii šv. Alphonso Par. Maldinin

kams. Baltimore. Md.

PASVEIKO —
Įėjusi žinoma
Brocktono miesto 
nuotoja p-lė Julė
bet ačiū Dievui jau pasveiko.

Buvo sunega- 
darbuotoja. 
turtų įkai- 
Jakavonytė.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Brocktoniečiai labai gražiai pa- 

i rėmė "Darbininko” leidžiamą 
Liurdo knygą. Iki šiol yra įam
žinę savo vardus į Liurdo knygą 
jau 42 asmenys. Knyga skubiai 
spausdinama. Tikimės turėti 
gegužės mėnesį.

P.inomis dėkingumo širdimis 
reiškiame giliausią ir nuošir
džiausią ačiū kun. dr. L. 
Mendeliui už Jo didelį ir neribo
tą dosnumą mūsų vienuolijos 
reikalams. Kun. Dr. L. Mendelis 
visa širdimi atsidėjęs savo sun
kioms apaštalavimo pareigoms, 
teikėsi paaukoti novenos dienų 
kolektas mūsų kongregacijai. 
Jis daug darbo įdėjo aiškinda
mas maldininkams mūsų reika
lus ir skatindamas visus remti 
mūsų įstaigą. Po tokio nuošir
daus ir rūpestingo aiškinimo 
aukų sudėta S2.270.00, kurias 
Tėvelis mums prisiuntė. Ačiū 
Tėveliui už auką dviejų šimtų 
dolerių, kuriuos skiria apmokėti 
išlaidas vietos Seselėms, kad ga
lėtų lankyti Katalikiškos Akci
jos kursus. Taip gi ačiū už auką 
šimtą dolerių, kuriuos aukoja 
Seselėms Argentinoje.

Stengsimės atsilyginti 
ir Jūsų maldininkams už
dosnumą, kasdien sudedamos 
tylius poterėlius ant Aukos al
toriaus. Ypatingai melšime 
Aukščiausiąjį suteikti Jums 
Kunige Daktare, didžių dvasios 
turtų, kad Jūsų kasdieninių pa
reigų vaisiai nuolat gausėtų 
Dievo palaimos tarpinami.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

prigimtas 
kaip Lie- 
ūkininkui 
viską su-

Grandioziškas Lietuviu Radio

KONCERTASf

★

SEKMADIENĮ, METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDE
mis. dešromis, skilandžiais, 
viedaromis. ir kitais valgiais. 
Kad visus tuos maisto produk
tus būtų pardavęs, gal dar vieną 
ną šimtinę daugiau į piniginę 
būtų įdėjęs, bet jam to negaila, 
jis yra laimingas, kad gali savo 
laimę su kitais pasidalinti.

Šiandiena, esu laimingas, kad 
galiu su jumis pasidalinti žinio
mis, kurios ir jumis interesuo
ja. Jau dauguma žino, kad Se
serims Pranciškietėms, Viktori
ja Masiliūnas nupirko gražų 
namą 1742 Westmoreland Blvd., 
Los Angeles. D California. Ten; I 
buvo įrengta labai graži koply
čia, kurią J. E. Arkivyskupas 
iškilmingai pašventino, ir Sese
rys pragyveno tuose namuose. 
Bet pasirodė vienu atžvilgiu tas 
namas nepatogus, nes per toli 
buvo nuo Šv. Kazimiero bažny
čios, ir priseidavo man kas ry
tas Seseris atvežti į bažnyčią ir 
parvežti. Tas man netiktai kaš
tavo benzinas, mano automobi
liui, man brangesnis buvo lai
kas. Jai man priseidavo tuojau 
po šv. mišių važiuoti pas ligonį, 
tai Seserims priseidavo penkio
lika blokų grįžti namon pės- 

įčioms. Paskui Seserys pradėjo 
mokintis važiuoti mašina, ir įsi- 
gyjo išmokėjimui savo automo
bilį. ir nors greičiau nuvykdavo 
į bažnyčią ir iš bažnyčios grįž
davo namon, vienok, tas tolu
mas vienuolyno nuo bažnyčios, 
patogumo nesudarė.

Atsitiko laimingas supuoli
mas, kad šiame laike atvyko į 

/ Los Angeles, Prelatas M. J. 
£ Krušas iš Chicago. kuriam tik- 
/ rai priklauso apart titulo Mon- 

signoro. dar kitas titulas... Lie
tuvių Pranciškiečių Amerikoje 
įsteigėjo, ir atvyko Motina M. 
Dovydą, Pranciškiečių Viršinin
kė iš Pittsburgho. 
gražų namą visai 
bažnytėlės, o jog 
laikas, kad suradęs 
— nevėpsok, bet tuojau pirk. 
Tai nupirko tą namą, kuriame 
gyvens Seserys Pranciškietės. o 
tarpe Seserų namo ir dabartinės 
klebonijos yra vienas tuščias 
lotas, kurį norime nupirkti ir 
ten pradėti statyti gražią baž
nyčią. Lotas kaštuoja keturi 
tūkstančiai dolerių. Pradžiai aš 
turiu 8500. Kad atsirastų dar 
septyni fundatoriai, kurie au
kuotų po S500, tai ir būtų ple- 

' cius bažnyčiai, bet jai tokių ne
atsiras, tai pasitikim, kad atsi
ras daugiau asmenų, kurie au
kuos mažesnią sumą ir piečių 
nupirksime, ir pradėsime staty-

Gegužės-May 21,
19 4 4

JORDAN HALL t

Paprastai yra sakoma: “kam 
kas skauda, apie tą jis ir kal
ba”. bet jai yra kam gerai ir 
linksmai, tai norėtų, kad ir kiti 
su juomi pasilinksmintų. Toki 
yra lietuvio prigimtis, todėl pas 
lietuvius yra kaipo 
vaišingumas. Žinome, 
tuvoje rudenį, kada 
javai gerai užderėjo,
vežęs į pastogę ir iškūlęs, ne
tiktai džiaugiasi užmokesniu už 
savo vargą, bet jis nori pasida
linti savo džiaugsmu su kitais. 
Visų pirmu Lietuvos ūkininkas 
padėkoja Dievui, užprašydamas 
šv. mišias, dalį derliaus atiduo
da vargšams, vargšų prieglau
doms. ir nepamiršta savo miru
sių tėvelių, brolių, seserų ir gi
minių. Todėl Lietuvoje rudenį 
ir prasideda “egzekvijos”, o į 
tas “egzekvijas" užkviečia visus 
gyvuosius gimines ir kaimynus. 
Bažnyčioje šv. mišias išklausę. 
Kryžiaus Kelius apėję, grįsta 
visi į namus to. kurs kėlė atmi
nimus. Čionai prasideda puota, 
ir tada lietuvis yra tikrai lai
mingas. kada jis mato, jog visi 
suolai yra užpildyti sėdinčiais, o 

i stalai kupinai apdėti kumpė-

i
i 
i

Huntington Avė. Boston.
(KAMPAS GAINSBORO ST.),

3:30 vai. po pietų

Tikietų kainos (įskaitant valdžios tak 
sas) $1.20, $1.80, ir $2.40

Jums 
didelį p. ANNA KASKAS, įžymi dainininkė- 

artistė, koncertavusi Lietuvoje, Italijoj 
ir Amerikoj. Svetimtaučiai ją labai 
aukštai įvertina ir gerbia. Darbininkų 
Radio Koncerte dainuos lietuviškas 
liaudies ir įvairias klasiškas dainas.

p. LUDWIG IUHT, kontrabosas virtuo
zas, pasižymėjęs grojimu solo ir orkes-

p. ANNA KASKAS, Kontralto

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

I 
* * e * y
|
£ 
r £
/ r 
i 
f

i

e * * * * * * 
t 
* f /

s
/

s 
i 

J

s 
y 

I

Best Wishes From The

Boston Beer Co.
Brewers of:

BOSTON STOCK ALE

BOSTON LIGHT ALE

BOSTON LIGHT BEER

f. 
K

Julius Sakeviėius
Boston Agent

Jonas Sldaras
Brockton Agent

America’s Oldest Brevvery
Ėst. 1828

D & Second St. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1250

Komplimentai nuo

International Cafe, Ine.
Barney Petrus. Sav

y x

317 West Broadvvay

Tel. ŠOU 9257 So. Boston. Mass.
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ir surado 
arti mūsų 
dabar toks 
gerą namą
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p. LUDWIG JUHT, Kontrabosas

/ atvykau į Švėkšną 1899 m. ir 
< man Kolatorius Adomas Plate-
€ ris parodė naujos bažnyčios pla- £ 15 ną. ir man pasakė, kad tokią 
/ reikia bažnyčią pastatyti kaip 
/ ant popieriaus išdarytas, aš at- 
* sakiau, kad ta bažnyčia kainuos 
/ apie puse milijono rublių, o 
/ mes neturime nei kapeikos, tai 
/grovas man taip atsakė: kad

_ # ~ , t • .... . t man reikėtų palocių statyti, taiInternational Cafe. Ine., yra puiKi gražiai rengta Įa. pjrm sU(ym0 wriu 
vieta ir puikus patarnavimas. Atdara 7 dienas sa- J tyti pinigus kad užtekčiau palo- 
vaitėje. Kviečiame visuomet užeiti į mūsų įstaigą. |;c,aus stat5:bai' °' stat”‘.

J * I čią, tai reikia tik pradėti staty-
_______________ __ __ ' ti, o paskui pinigai atsiras. Taip

ir buvo.
čių ir Amerikoje gyvenančių 

į lietuvių, pastačiau didingą 
■ Švėkšnos bažnyčią ir skola ne
slegia tos bažnyčios. Aš pasiti
kėdamas Dievu, ir gero noro 
žmonėms, pradėsiu naujos baž
nyčios Los Angeles statybą, o 
jai aš ir nesulauksiu iškilmių, 
kada naują bažnyčią šventins,' yra daug nepatogumų, kur apsi- 
tai sulauksite jūs jaunesnieji, 'gyventi, atrasti vietą. Hotelyje,

Dar aš turiu vieną užmany- ’dažnai ne?alima gyventi, nes 
mą. kuriam aš manau, pritars^ bran?u moketl už vien* die‘ 
mūsų lietuviai gyvenantieji šal- įną nuo dolen,i' P38 Pa
tuose kraštuose. Aš noriu nu-'č,us žmones dar sunkiau suras- 
pirkti didelius namus, gražiais 11 P^P*5- ° man° klebonija,

trose Europoj ir Amerikoj. Darbininkų 
Radio Koncerte gros ir lietuviškas liau
dies meliodijas.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti
kietus, nes visos sėdynės rezervuotos. 
Ankščiau nusipirkę, gausite geresnes 
vietas. Taipgi kviečiame visus įsirašyti 
į Koncerto Garbės Globėjus, aukojant 
$25 ar daugiau; Globėjus — aukojant 
$10 ar daugiau, ir Rėmėjus — aukojant 
vieną dolerį ar daugiau. Globėjai ir Rė
mėjai yra skelbiami radio programose 
ir bus įrašyti ir įtalpinti Koncerto prog
ramoje.

Šis koncertas ruošiamas, kad pakelti 
lietuvių vardą ir padaryti kiek pelno 
Darbininkų Radio programos išlaiky
mui.

Tikietų užsakymus ir įsirašymus į ra
dio Garbės Globėjus, Globėjus ar Rė
mėjus siųskite šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 

A. F. Kneižys,
Radio Programos vedėjas. ★

Su pagalba parapijie- natvei sušildžius savo senus< niausiai pasiturintieji senukai 
kaulus, iš kaulų reumatizmą, o perka namus, kad tiktai galėtų 
iš krūtinės dusulį - asthmą ir Californijoj gyventi, 
kitas senatvės silpnybes. Yra išeina gerai tas biznis, jai gau- 
daug, kurie atvažiuoja iš kitų 
kolonijų, kiti ragavę ir Floridos 
oro ir saulutės, bet atvyksta į 
Californiją ir norėtų čia užbaig
ti savo žemišką kelionę, tiktai 
yra daug nepatogumų, kur apsi-

Kartais

sąlygos priklausys nuo to, ko
kias pastatys savo sąlygas dėl 
kambario ir maisto.

medžiais papuošta. Mano tiks-jkad ir didelė’ bet visų negaliu 
priimti, nes aš vieną kambarį

na didesnes patalpas ir turi pa
jamų. Bet gali taip atsitikti, 
kad nupirksi namą ir visus pi
nigus sukiši į namą, o gal dar
bą negalėsi dirbti, tada tas na
mas tavęs neišmaitins, jai pirk
si nedidelį, namą. Galima nu
pirkti didelį namą sveikoj vie
toj, kuriame galėtų, sutilpti 
bent 10—15 asmenų, ir pava
dinti “Lietuvių poilsio namas” 
— Lithuanian Ręst Home. Ta
me name gyvensi kaip ilgai no
rėsi, o norėčiau sužinoti, kas to-

Prelatas J. Maciejauskas 
2511 — 3rd Avenue 

Los Angeles 16, Calif.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda palva, 
nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 

i pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul- 
| ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 

pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

las yra, pagelbėti senesniems r...... ““ ** t,
žmonėms pasinaudoti Califomi- turiu vartoti sau, vieną Seimi-Įkiame name norėtų gyventi, 
jos saulutės spinduliais, kad se- ninkei, o vieną kunigams. Daž- Prašau iš anksto pranešti man.

10c
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VIETINES ŽINIOsI
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NEPAPRASTAS MENO VAKARAS IVAIROS SKELBIMAI
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ZINUTĖS
Petro 
buvo 

vaka-

p. p. J. E. Vyskupas Cushing 
suteiks Sutvirtinimo Sakramen
tą, Nekalto Prasidėjimo P. M. 
Cambridge lietuvių par. bažny
čioje. ir patarė, tiems, kuriems 
skubotai reikia tą Sakramentą 
priimti, kreiptis prie vietinių 
kunigų. Gal būtų galima dar 
patvarkyti dalykus taip, kad 
priimtų šį svarbų Sakramentą 
minimoje kaimyninėje bažny
čioje.

Gražios Velykos Šv. 
par. bažnyčioje. Žmonių 
pilna bažnyčia rytais ir 
rais ketvirtadienį, penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį rytą— 
per keletą mišių. Repozjtorium, 
Grabas ir Velykų altoriai kara
liškai Seserų mokytojų prireng
ti, papuošti ir padabinti. Suma 
buvo su klierikų asista, kuri 
puošėsi auksiniais, pp. Slaninų 
įtaisytais rūbais. Aleliuja buvo Rengiamės prie N. A. Lietu-
gražiai giedama, didžiojo ir Katalikų Seimelio. Gautas 
mažojo chorų, vadovybėje artis- Kardinolo palaiminimas,
to Rapolo Juškos. Į Referentai užkviesti. Tenka

_________ draugijoms išrinkti daug atsto- 
; vų ir visuomenei dalyvauti

Balandžio 7 d., dažnai sirgusi, j _________
staiga mirė Veronika Šinkūnie
nė, 61 metų, savo namuose 235 Draugijų susirinkimai: pirma- 
W 3rd St dienį, Saldžiausios Širdies V. J.

Amerikoje pragyveno 30 me- L K,; antradienį, Lietuvos 
tų. Paliko dvi dukteri ir seserį, dukterų.
Tapo palaidota iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, bal. 10 d., 9 vai. ryte, 
Šv. Mykolo kapuose

RENGIA BOSTONO LIETUVIŲ JAUNAMEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE

SEKMADIENĮ, BALANDZIO-APRIL 23 d., 1944, 6 VAL. VAK.
MUNICIPAL BUILDING, E. BROADWAY (tarp G ir H gatvių), SO. BOSTON, MASS.

Įdomią programą iš lietuvių tautinių ir klasiškų šokių, muzikos, dainų, deklamacijų ir vaizdelių išpildys pagarsėję svečiai 
artistai iš Philadelphia, Pa. ir Bostono Lietuvių Jaunamečiai. vadovybėje Onos Ivaškienės. Programe bus apie 50 dalyvių 
nuo 4 iki 18 m. amžiaus.

Ši grupė jau antri metai vyks j National Folk FestivaI, Academy of Music, Philadelphia, kur jie 
svetimtaučių minioms demonstruos lietuvių tautinius šokius. Įžanga 41c., 62c., 83c. Su karo taksais 

— 50c., 75c., ir Garbės po $1.00

Vietiniai kunigai pranešė, 
bažnyčioje, kad antradienį, 2 v.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Geri darbai laukia kaipo
CHAMBERMAIDS

gera alga, puikios darbo sąly
gos. Subway karai atveža prie 

pat durų.
Pamatykite Miss Christie.

Mylės Standish Hotel
Beacon St., at Kenmore Sųuare, 

Boston, Mass.

REIKALINGA moteris arba vy
ras naujam restaurante plauti 
lėkštes (dishes) su mašinos pa
galba. Darbas lengvas. Vaka- 

' rais arba dienomis. Geras atly
ginimas. Atsišaukite —

KLARA KASPAR
Ships Galley. 50 Summer St. 

netoli Army Base
Phone Hancock 4047.

Dalis Bostono Lietuvių Jaunamečių Tautinių Šokių Grupės

Trečiadienį — Šv. Teresės No- 
vėnos pamaldos.

Penktadienį, vakare, šv. Va
landa. Po tam Maldos Apašta
lavimo Draugijos susirinkimas. 
Stengiamasi šiam susirinkimui 
gauti pakalbėti Tėvą Praną 
Aukštikalnį, S. J.

r\i
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South Boston Distrikto 
1944 Raudonojo Kryžiaus 

Karo Fondo Vajus 
Pavyko

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 Immaeulate 
Conception of The Blcsscd 

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

Telef. Putnam 1451.

RANDOLPH, MASS.
PARSIDUODA 5 kambarių 

namas su visais improvemen- 
tais, Vi akeris žemės, vištinin- 
kas. $3800. $800 cash pinigais. 
Atsišaukite 162 Liberty St.

(11-14-18)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948dama nemažai vietos savo pus
lapiuose, primindama diena po 
dienos Raudonojo Kryžiaus 
veiklos svarbą ir reikalingumą sukakties proga, pp. Bernardas 
prisidėt aukomis.

Širdingai dėkoju spaudai ir 
visiems, kurie veikė ir aukavo, 
nes per jūsų prisidėjimą South 
Bostono distriktas ir vietiniai 
lietuviai atsižymėjo.

Adv. Kazys J. Kalinauskas,
South Bostono Distrikto

Pirmininkas.

Nuoširdžiai Dėkojudistriktas atliko savo užduotį kad lietuviai neatsiliktų šiame 
su kaupu.

Reikia pažymėti, kad South j
Bostono ir apylinkės lietuviai

vajuj, ir lietuvių atsiliepimas 
vėl patikrina jųjų nuoširdumą 

! rėmime karo laimėjimo pastan- 

žymiai prisidėjo savo aukomis i
ir darbu šiame darbe. Lietuvių! Taipgi daug kredito priklauso 
Komitetas, vadovybėje p. Stasio|lietuviškai spaudai, kuri nemo- 
Mockaus, visas pastangas dėjo,‘karnai garsino šį vajų, paskir-

Mano 50-ties metų amžiaus Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W1944,22-tra diena kovo, 
pasibaigė Bostono Raudonojo 
Kryžiaus Vajus. Nors viso Bos
tono kvota dar nebuvo sukeltai 
iki to laiko, bet atrodo, kad pa
velytos aukos užpildys nedatek- 
lius. Kai kurie distriktai paskir-; 
tame laike sukėlė jiems nusta
tytas kvotas. Vienas iš tų dis- 
triktų yra South Bostonas, kur 
pasirodė, kad 101.3% kvotos 
pasiekta iki Kovo 22, 1944. Tai 
pasirodo, kad South Bostono

Su

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

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

BORIS BEVERAGE CO.
220 E SL Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I

I
j

Komplimentai nuo

Sveikina Alfonsą 
Čapliką

ir Ona Koraičiai suteikė gražią 
dovaną už kurią tariu nuošir
džiausiai dėkui ir atsiprašau, 
kad per neapsižiūrėjimą perei
tame ‘Darbininko’ numeryje, 
tilpusioje mano padėkoje buvo 
praleista pp. Koraičių vardas.

, Taipgi buvo praleistas ir adv. 
, Shallnos. Lietuvos Konsulo.
' vardas, kuriam taip pat dėkoju 
už prisidėjimą. A. Peldžius.

I

Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo. Šukavimo, Garbinavi- 

mo, ką 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.

T t
T f
T
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BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH
NUMBERS 17

Third Street Cafe, Ine
Savininkai: A. P. Neviera P. Razvadauskas

Dorchester St., So. Boston, Mass.

Balandžio 6 dieną pripuola 
mano mylimam vyrui ir mūsų 
tėveliui gimtadienis. Ta proga, 
mes nuoširdžiai sveikiname ir 

i linkime visokių Dievo malonių 
ir ilgiausių metų.

Taipgi sveikina gimtadienio 
proga savo mylimą tėvelį užsie
nyje būdamas sūnus karys korp. 
Julius ir mintimis ir siela jung
damas savo džiaugsmą su visų 
namiškių džiaugsmu, linki savo 
tėveliui geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

Anelė Čaplikienė,
Sūnai — Alfonsas ir -Julius, 

Duktė — Onutė.

LANKĖSI

“ 'Alfo limited supply of OZ4. 
6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K3, 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 

Rumbe rs.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

CASPERS BEAUTY SALOME
738 E. Broadway South Boston, Mass.

arti L St. — Tel. ŠOU 4645

i

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 1301,-R

i

Šv. Petro Parapijos
Raudonojo Kryžiaus
Skyrius Minėjo Metinę 

Sukakti

X t 
t 
T f 
T

Ketvirtadienį lankėsi ilgame
tė “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja p-nia Anelė Čiaplikienė 
su dukrele Onute. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininką” 
dviem metam, kalendoriaus 
fondui aukojo $1.00 ir $1.00 ra
dio programui.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I------------------------------------------------------------

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil bumeris ir 

‘furnice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 

į yra atskiri kitehenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
Į~keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

Kitas namas užpakalyje šio 
namo eina su juo, kuriame yra 
5 kambariai. Kambariai galima 

' gerai pataisyti.
Mortgičiaus turi $2500., par

davimo kaina $10,000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai.i

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

taisau stogus, plasteriuoju, 
landseaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

GRABORIAI

i

S. Barasevkius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Tei3es

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960
I I

l

Kovo 16 d. Raudonojo Kry
žiaus lietuvių šv. Petro par. 
moterų ir merginų skyrius mi
nėjo vienų metų darbo sukaktį, 

i Per tuos metus lietuvės moterys 
i ir merginos pašventė labai daug 
valandų gamindamos bandažus 
mūsų šalies kareiviams.

Be to, tas skyrius pasidarba
vimu pp. B. Cunienės, F. Zalec
kienės ir M. Karčiauskienės su
kėlė ir pridavė Amerikos Rau
donajam Kryžiui Šv. Petro lie- dieną. Pamatykite George Scott. 
tuvių parapijos vardu daugiau 572 Broadway, 
kaip šešius šimtus dolerių.

Visos moterys ir merginos 
kviečiamos prisidėti prie Am. 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyriaus. Norinčios prisidėti, 
kviečiamos ateiti ketvirtadie
niais nuo 1 iki 5 vai. po pietų ir 
nuo 7 iki 10 vai. vakare, para- f 
pijos salėn. 492 E. 7th St.. So. i 
Boston. M.K. ’

Mass.
So. Boston.

(V-19)

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevator Operatorių 
reikalinga tuojau. Gera alga, 

puikios darbo sąlygos. 
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL
Beacon St.. at Kenmore Square, 

Boston. Mass.

ZALETSKAS i
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
1
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r V DIEVE, IŠVYSK...

* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
knvpos - “Švč. P. M. Apsireiškimai 

Liurde” -

KOKS TAVO TIKĖJIMAS?
Ar jūs norite pažinti, ko- apsidengia lapais ir žie- 

kio laipsnio jūsų tikėji- dais, nudžiūvėlis stybso 
mas, gyvas, merdėjantis nuogas, nes jis neturi sa- 
ar miręs? Žiūrėkite į savo vyje gaivalingųjų sulčių 
darbus ir veikimą, šiuo at- kaip kiti, kurie žiemos me- 
vėju įvyksta tas pat, kaip tu nebuvo mirę, bet tik 
žmogui merdėjant. Kai Ii- apmirę. Tarp jų yra dide- 
gonis nualpsta ir jau išro- lis skirtumas, nes nors 
do. kad jis išsiskyrė iš šio žiemos metu gyvieji me- 
pasaulio, anais laikais jam džiai panašūs į nudžiūvu- 
pridėdavo prie širdies ran
ką ir plunksną prie lūpų. 
Jei dar ligonyje tebėra sie
la, pajunti, kad širdis dar 
plaka, ir iš plunksnos ju
dėjimo patiri, kad jis dar 
kvėpuoja, mums tuomet 
paaiškėja, kad nors tas 
žmogus merdėja, bet dar 
tebegyvas, kad jis dar ne 
lavonas, nes jis tebeatlie- 
ka gyvybės veiksmus. Bet 
jei pastebime, kad jis ne
parodo daugiau jokio gy
vybės ženklo, tuomet aiš
kiai sakome, kad jo siela 
jau atsiskyrė su kūnu, kad 
tas žmogus mirė.

Miręs tikėjimas panašus 
į nudžiūvusį.

SPINDULĖLIO...
Spindulėlio greitumu, 
Lydimas kančių.
Lėksiu, kilsiu padangėn 
Prie melsvų nakčių.
Gal ir mintys skirtos man 
Neapleis tada!
Per jaunos sielos aidus 
Paversiu malda.
Kito krašto tyruma 
Privilios mane,
Būsiu apsiaustas žiedų, 
Angelų sapne.
Ei. sudie, visų kraštų 
Keršto žmonija, — 
Būsiu miręs ir skrisiu 
Angelų valia. F. K.

kitko ėmė kalbėti ir apie 
tikėjimą. Kai kurie įrodi
nėjo, kad mokyti žmonės

sius, bet šiltoms metų da
lims išaušus išleidžia la
pus, žiedus ir vaisius, o nu- 
džiūvėliai — nieko. Nu
džiūvęs medis iš pažiūros, 
tiesa, panašus į kitus, bet 
vis dėl to jis — mirę, nes 
jis niekada neišaugina nė 
žiedų, nė vaisių. Lygiai
taip ir miręs tikėjimas, i šiandien negalį tikėti. Ta- 
Jis išrodo toksai pat, kaip da prabylo rašytojas Cha- 
ir gyvasis, tačiau skirtu
mas yra tas, kad jis nieka
da neišdaigina gerų darbų 
žiedų ir vaisių, kurie visa
da, bet kuriuo metų laiku 
yra pilnas gyvasis tikėji
mas.

Kartą Prancūzijoje vie- 
gaivalingų noje saloje buvo susirin- 

sulčių nebeturintį medį, kęs nemažas skaičius ra- 
Kai pavasarį kiti medžiai šytojų ir menininkų. Tarp

s?

JUODOJI MIRTIS

teaubriand ir sakė “gar
bingi ponai, uždėję rankas 
ant krūtinės prisipažinki- 

!te, ar dėl to netikite, kad 
esate mokyti, ar dėl to, 
kad nedorovingai gyvena
te? Ne galva, bet širdis už
muša tikėjimą”. Prancūzų 
mokslininkas Claude Piat 
sako, kad tauta liaujasi ti
kėjusi Į Dievą, kada pra
deda nedorovingai gyven
ti.

Išvyski, Visagali, 
Vargšų skausmus! 
Palengvink mūsų dalį, 
Maldyk verksmus!

Alpsta skausmuos’ širdis. 
Priepuoliai mus suspaudė; 
Ant mūs namų sugriaudė 
J uods debesys.

Dieve, išvysk aukštai 
Vargo prislėgtus žmones! 
šaukiasi Tavo malonės 
Griaudūs balsai.

-e

Marija Moro
XXIII.

Tie tėvo žodžiai taip giliai įsmigo jo žmonai ir 
į dukteriai į atmintį, kad praslinkus dešimčiai metų jos 
'dar aiškiai juos prisiminė taip, kaip jie buvo ištarti, 
i Bet iš jų ir matome, kad per šešiolika nuo pirmosios 
dukters gimimo metų Moro tikėjimas pasiliko taip pat 

j karštas, kaip ir pirma.
Čia jau visa šeima, abu tėvai ir abi dukters, nuta

rė atlaikyti noveną į Švenčiausiąją Panelę. Prie tų mal
dų prisidėjo kai kas ir iš kaimynų, ypač Marijos drau
gės ir pažįstamos.

Moro šeima gyveno Tartaso mieste. Tada pasitai
kė kaip tik gera proga pradėti noveną, nes vienas Tar
taso kunigas turėjo bonkutę Liurdo vandens. Prieš no
veną tėvas dar pasižadėjo atlankyti Liurdą, o dukte- 

‘ riai per metus leisti vilkėti tik baltus ir mėlynus dra
bužius, kad tuo padarytų Švč. Panelei garbės; panašiai 
buvo mergaitei dar visai mažai esant.

Noveną pradėjo lapkričio 8 d., pirmadienio vaka
re. Marija nesitikėjo išgyti. Motina taip pat neturėjo 
vilties. Bet tėvo tikėjimas buvo taip smarkus, kad ro
dėsi kalnus galįs pakelti. Noveną laikė tėvo kambary
je, visi suklaupę ties Švenčiausiosios Panelės paveiks
lu. Paskutinę novenos dieną, maldoms pasibaigus, mo
tina su dukterimis pakilusi, viena paskui kitą išėjo 
gultų, o tėvas pasiliko beklūpąs. Visa jo širdis buvo 
kupina gailesčio ir vilties. Jis tik vienas iš tos novenos 

jtesitikėjo gero. Iš širdies suspaudimo nejučiomis ėmė 
į garsiai melstis. Jis taip nuostabiai žodžius tarė, kad 
motina su dukterimis, pakilusios išeiti, vėl sugrįžo. 
Po dešimties metų, šitą atsitikimą pasakodamos, jos 
dar atsiminė tėvo maldą beveik žodis į žodį ir negalėjo 
užmiršti jo balso: taip jis buvo perveriąs visų širdis.

— Galingiausioji Panele! — beveik šaukiančiu balsu 
meldėsi tėvas. — Švenčiausioji Marija! Tu turi išgydy
ti mano dukterį! Taip, Tu turi padaryti. Tai Tavo pa
reiga ir negali atsisakyti. Tik atsimink, Marija, kad aš 
nežiūrėjau nė į vieną: vienas prieš visus, aš Tave iš
rinkau jai globėja. Kiek turėjau ginčytis, kol ją pa
krikštijau Tavo šventu vardu. Ar galėtum užmiršti, 
kad tada gyniau Tavo vardą, Tavo galybę, Tavo gar
bę prieš tuščią savo artimųjų išmintį. Ar jau nebeatsi
mintum, kad tą mergaitę aš viešai pavedžiau Tau glo
boti, visiems sakydamas ir kartodamas, kad tas var
das Tavasis, Švenčiausioji Panele, kad jis mergaitei 
bus laimė. Ji buvo mano duktė, o aš ją Tau atidaviau. 
Ar galėtum tai užmiršti ? Ar jai iš Tavęs jau nieko ne
priklauso? Argi Tau nepridera, kai aš esu nelaimės 
prispaustas, kai mes visi už savo dukterį, t. y. už Tavo, 
meldžiamės, jai pagelbėti, ją sušelpti ir išgydyti? Ar 
Tu leistum jai apakti, kai aš taip Tavim pasitikiu? Ne, 
to negali būti! Tu ją išgydysi.

Motinai ir dukterims baugu buvo klausyti beveik 
kruvinos tėvo maldos. Jam nutilus, jos išsiskirstė gul
tų su kažin kokio jausmo kupinomis širdimis.

(Bus daugiau)
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“Katalikų Bažnyčia klestės misijų kraštuose, kuomet 
vietos sūnūs ir dukterys stos į Misijonierių eiles”.

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kaimų Aplankymas

Jau mėnesis laiko pras
linko, kai kun. Gerardas 
gavo telegramą paskirian- 
čią jį užimti staigiai susir
gusio misijonieriaus parei-

(Tęsinys)
,gas Lin Kiang mieste, 
lionė, beveik šešių ir 
sės šimtų mylių per Korė
ją į Lin Kiang, laimingai 
atlikta. Nors Lin Kiang

Ke
pu-

I j

pasivers maras, kur mylių mylias nėra jokio namo, ir; 
mirsiu be kunigo. Toki vaizdai ėjo pro akis lig užmie-

jtik du šimtu mylių atstu 
nuo Sing Čing tiesia linija, 
bet reikėjo aplink kalnus 
sukinėti, kad pasiekti nau
ją misiją.

Misijonierius rado kun. 
Geselbrack labai susilpnė
jusį dėl aštuonių metų li
gos ir sunkių darbų, ne
šant tikėjimą pagonams. 
Sergantysis kunigas turė
jo stiprią viltį ir norą dar 
pagyventi ir veikti.

“Ačiū, kad atvykai”, ta
rė ligonis naujam kunigui. 
“Pasilik keletą dienų ir 
tada galėsi sugrįžti, nes aš 
dar nepasiduosiu”.

“Žinoma, kad nepasiduo- 
si, Tėveli, ” kun. Gerardas

(Bolivijoj. Pietų Amerikoj)
Nuo maro, bado ir karo gelbėk mus, Viešpatie! Su 

karu visada eina drauge kiti du vargai: badas ir lim
pamos ligos. Taip buvo ir čia. Kai vyrai, kurie gali: 
vartoti ginklą, kare, moters turi dirbti laukus. Kas 
kartą buvo atogrąžų krašte, tas žino, kaip sunku šia-į 
me karšty sunkiai dirbti. Kad ir kaip moters stverias 
darbo, vis dėlto negali tiek ištverti, kiek norėtų. Dėl to 
viskas menka. Kviečių šiemet aplamai nėra, nes kitose, 
šalyse per daug prilijo. Ryžiai irgi menki. Cukraus vi
sai nėra, taukų reikia medžioti. Mėsos diena iš dienos 
nei į burną, nes gana daug suvalgo kariuomenė.

Užėjo vargas, juodos rauplės
Bet tai dar nėra blogiausia. Užėjo dar daug nela-į 

besnis vargas, juodos rauplės. Apie šią baisią ligą gir- ! 
dėjau tik kalbant, bet dabar turėjau pažinti.

Pirmas susitikimas. Sėdžiu San Ignacoj .pas ger- gant. 
biamą vyskupą už stalo ir valgau gardžius pusryčius,; 
kuriuos brolis Albinas taip moka paruošti. Šnekučiuo-: 
jam apie savo skausmus ir džiaugsmus. Mums bešne-

Raupuota moteris norinti išpažinties 
kant, t 
r’rti išnažinties. Tėvas Pijus kelionėj, tai vyskupas slenkstį. Žiūriu — „ 
sako: ‘Nieko nepadarysi, ryt turėsi nueiti”. Turėjau kūdikį. Raupai prasidėję. Duodu visus reikalingus sa- 
baimės. Vakare jau lovoj ilg'ai ilgai galvojau: rauplės, kramentus, išsidezinfekuoju ir, ; _ _
išpažintis, paskutine Komunija... ir užsikrėtęs. Po ke- ištykinu.
1 ų dienų vėl grįšiu namo. Pakeliui atogrąžų miške; Vienuoliktą valandą naktį iš San Ignaco ateinantį t' 

vėl po metų sutikau tėvą Erviną. Koks jis suliesėjęs! 
Jo kaime San Žoze siautė maras, šaunus jaunas kuni
gas misijonierius pasirodė tikru samariečiu. Visas 
dienas ant kojų, lankęs raupsuotus, taisęs guolius. 
Daug syk matę jį su lovos lentom ant pečių skubant 
pas kokį tremtinį. Nepailsdamas elgetavęs po žmo
nes vargšams raupuotiems, klausęs išpažinčių, atne- Nors ir kiti misijomenai 
šęs paskutinį Pasistiprinimą kelionei, guodęs kančio- kartais aplankydavo sias 
se. Kad baisioji liga neįšliaužtų ir į mano kaimą, dvi tolimesnias r* _ 
dienas neišėjau laukan.

Visi kūnai nuberti pūliuotais gumbais
Juodoji mirtis ateina į kaimą. Įsakyta pranešti 

kiekvieną raupų pasirodymą. Kas to nepadaro, moka 
50 bolivianų baudos. Miške 500 metrų nuo kaimo pa
statyta dvi palapinės. Viena po medžiu, kita saulės 
karšty. Ten nugabena ligonius ir... palieka. Nieks ten bes viršininkai ir parapie- 
nedrįsta. Aš išeinu pirmas. Baisu! 17 karių su darky- čiai, bet taipogi ir visos a- 
tais veidais, sutinusiom kojom ir rankom, visi kūnai pylinkės plėšikai. Retai 
nuberti pūliuotais gumbais, guli sukaltose lovose po pasitaikė nepatogios sąly- 
karšta palapinės uždanga. Kai kurie guli nuogi ant gos, kad jam būtų reikėję 
žemės ir vaitoja. pertraukti arba grįžti at-

Kitoj palapinėj moterys. Vienai gimsta vaikelis— gal nepabaigus savo ap- 
negyvas. Susukam į skarą ir miške pakasam. Stve-: lankymų, 
riuos darbo. Ligoniai arti vienas kito guli, todėl klau
sant išpažinčių reikia labai arti prisišlieti. Kartais tu- į kiek didesnis už kunigo 
riu net išeiti — tokia baisi smarvė, ir man bloga. Pake-' Cerrtrd? pirmąjį — 
liu paskutiniam nuo uodų uždangą — guli moteris,’miestą Sing Čing.
, • —  __ • • __ _   x* • 1_ * 4. — Į TZ'i M M M

n ■ *
(Kunigas misijonierius pasirodė tikru 

samariečiu
Dar anksti rytą iš su stula ir kamža, su Švenčiau- .^fU’

siu ant krūtinės risčia išlapsnoju į lauką. Jau aš ir ten. Z1U?e * a
ateina indėnė; praneša, kad raupuota moteris no- šaukdamasis visus šventuosius peržengiau sergančios a Sera* Pasvei ęs 
— “—- ™........................   ji maloniai sėdi ant žemės ir žindo įr Pa^!.rbesi

° dešimt metų. As pasiru-
atsigavęs iš baimės, Plnslu’ kadne v,e”a tavo 

® misijos stotis nebūtų ap-
~ - - leista”. Kun. Gerardas iš

širdies kalbėjo, sužavėtas 
ateinančiomis ilgomis ke
lionėmis į tolimus Manču- 
kos kraštus, kur buvo 
daug katalikų be kunigiš
ko patarnavimo.

I

■ 9
i misijas, bet 

kun. Geselbrack per dau
gelį metų keliaudavo ir 
tarnaudavo šioms stotims 
be pertraukos ir dabar 
priskaitė jas prie savo mil
žiniškos parapijos. Jį visi 
gerai žinojo, netik valsty-

Gimstančioji Bažnyčia Afrikoje. Per Tikybos pamo- Iki sugrįžau, jau ji negyva, 
ką misijonierės seselės rodo šventųjų paveikslėlius 
mokiniams. I

prasidėjo naujo kunigėlio 
pirma ilga misijos kelionė 
į tolimus kaimelius.

Aplink Lin Kiang nebu
vo nei mažiausios dalelės 
lygumos, nei plačių pakal
nių, kur ūkininkai galėtų 
sukurti kaimelį. Kalnas 
prie kalno, o kur radosi ū- 
kis, tai buvo visai mažas. 
Gamta apdovanojo šią že-

lentų ir kitų rūšių medžia
gos centras.’

Be atidėliojimo kun. Ge
rardas pradėjo stropiai 
veikti. Drebančiu ir jaudi
nančiu balsu jis tarė, ‘Van- 
gai, ankstį rytą mes pra- 

| dėsime ilgą kelionę’.
“Labai gerai, Tėveli, 

drąsiai atsakė Vangas.
Vangas buvo patyręs ka

tekizmo mokytojas, ir jo mę gražiais miškais. Kal- 
rimtas balsas parodė, kad nuošė ir prie kiekvienos 
jis suprato aiškiai jauno upės gulėjo sukapoti me- 
klebona pasiryžimą. džiai, kad sulaukus pava-

Kun. Gerardas atsikėlė sario, būtų galima juos 
prieš aušrą, atlaikė šv. mi- nuplaukdinti į Lin Kiang 
šias ir susitaisė savo ry- lentpiūvę. (Bus daugiau) 
šulį, kame buvo šventi in-, 
dai ir kiti reikalingi mi
šioms laikyti dalykai.

Tada abu keleiviai užsi
sėdo ant kumelių ir štai

n

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

(Patari. 14, 34).

Lin Kiang miestas buvo

Gerardo pirmąjį misijos
Lin 

kurios visas kūnas išvien smirdanti žaizda ir raitos Kiang buvo didesnis pra- 
kirmėlės. Dar ji ne visai silpna, skubu namo vaistų. į monės miestas, turįs nau- 

Ijų moderniškų įtaisų ir e-
T. Fortunat, O.F.M.jlektros šviesos dirbtuvę. 

Išis miestas taipogi buvo Kongo, Afrikoje misijų mokykla.(Bus daugiau)




