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Jung. Valstybės Pripažįsta 

Pabaltijo Valstybes 
Nepriklausomomis

Iš prezidento Roosevelto 
kalbos po Jaltos konferen
cijos ir oficialaus Valsty
bės Departmento pareiški
mo spaudos koresponden
tams sužinome, jog Jung. 
Valstybės kaip iki šiol, taip 
ir dabar pripažįsta Pabal
tijo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomybes, nežiūrint 
daromo spaudimo ir oku
pacijos.

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijai Washing- 
tone Valstybės Depart- 
mentas pakartotinai yra 
pareiškęs, kad Lietuva pri
pažįstama nepriklausoma, 
kaip ji kad buvo prieš bir
želio 15, 1940 m. Senato
rius Tomas Connally A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
delegacijai Washingtone 
yra pareiškęs dar štai ką: 
“Jeigu Pabaltijo valstybių 
klausimas ir būtų buvęs 
iškeltas Jaltos konferenci
joj, ir jeigu tas klausimas 
būtų įtrauktas į dienotvar
kę, tai dar nereiškia, kad 
jis jau būtų galutinai iš
spręstas. Pabaltijo valsty
bių, kaip ir kitų tautų 
klausimus spręs taikos 
konferencija”.

Lietuvos klausimas pri
klausys nuo mūsų tautos 
gyvumo ir atsparumo. Jei
gu mūsų tauta taip ryžtin
gai gins savo tėvynės — 
Lietuvos reikalus, kaip iki 
šiol, jeigu aukos ir aukosis 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, tai jai a- 
teitis yra užtikrinta. Mes 
tvirtiname, kad jokie im
perialistų užsimojimai pa
vergti Lietuvą nesusilp
nins mūsų tautos kovos 
dėl Lietuvos laisvės. Lietu
va pergyvenus baisias 
kančias, paaukojus tiek 
gyvybių, po šio karo vėl 
kelsis laisva ir nepriklau
soma.

Kaip Adresuoti Laiškus 
Į Lietuvą?

Daug kas klausia, kaip 
dabar adresuoti laiškus į 
Lietuvą ? Atsakymas 
trumpas: adresuokite taip 
pat, kaip adresuodavote 
prieš karą, kada Lietuva 
buvo laisva ir nepriklau
soma, būtent,

LITHUANIA
Jonui X

Smilgių paštas 
Panevėžio apskričio 

Lietuva
Taipgi parašykite ir savo 

adresą ant voko (konver- 
to) kairės pusės viršuje. 
Pridėkite už 5 centus paš
to ženklelį. Atvirutes gali
ma siųsti už 3 centus. At
virutės turi būti papras
tos, be jokių paveikslų ar 
braižinių.

Churchill Vokietijoje
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Nuo Karo Nukentėjusiųjų 
Šelpimui Rinkliava 
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Sekmadienį, kovo 11 die
ną, beveik visų diecezijų 
bažnyčiose įvyks rinkliava 
nuo karo nukentėjusierns 
šelpti. Surinktos aukos 
bus perduotos Amerikos 
Katalikų Vyskupų Šalpos j 
Komitetui.

Diecezijų arkivyskupai, 
ir vyskupai paskelbė ga
nytojiškus laiškus, kurie 
buvo skaitomi bažnyčiose. 
Tuose laiškuose minima ir 
Lietuva. Nukentėjusieji ir 
išblaškyti lietuviai yra ga
vę stambią pašalpą iš Vys
kupų šalpos Fondo. Gaus 
ir daugiau. Todėl mes, lie
tuviai turime būti dosnūs, 
gausiai aukokime i Ameri
kos Katalikų Vyskupų 
Šalpos fondą.

Aukokime Amerikos Raudo
najam Kryžiui

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday) KOVAS (March) 9 D.. 1945 M.

Amerikiečių Armija Užėmė

Miestas Labai Nukentėjęs — 
Garsioji Katedra Tebestovi

Šiame japoniškame darže, Universiteto srity, Maniloy, tris metus išbu
vo uždaryti Alijantų piliečiai. Ir juos išlaisvino užėmęs Manilą Gen. Mac- 
Arthur.

ŽYDAS BUS ĮŠVENTINTAS 
KUNIGU

Cologne, Vokietija, kovo 
8 — Amerikiečių pirmoji 
armija užėmė garsųjį Vo
kietijos miestą Cologne. 
Šis miestas labai nuken
tėjęs'nuo bombų. Tačiau 
garsioji Katedra tebestovi, 
tik jos gražusis bokštas 
sužalotas.

Miestas apmiręs. Iš 780,- 
000 gyventojų normaliais 
laikais yra likę tik 120,000.

Jung. Valstybių trečioji 
armija pasiekė Rhine upę 
arti Coblenz. Tuo pačiu 

Milijonas Vokiečių Alijantų laiku pirmoji armija ruo- 
Nelaisvėje

I 
IPer šį mėnesį yra veda

mas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus aukų rinkimo va
jus. Užsimota surinkti 
$200,000,000.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius niekad neturėjo 
tiek darbo, tiek rūpesčių ir 
tiek išlaidų, kaip šiuo ka
ro metu. Todėl negailėki
me A. R. K. aukų per šį 
vajų, nes jis atlieka didelį 
labdaringą darbą karo 
frontuose ir namuose.

Aukokime, pagal išgalės, 
savo dolerius ir savo krau
ją Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

Amerikiečiai Pasivarė Pen
kias Mylias Italijoje

Roma, kovo 8 — Ameri
kiečių kariuomenė pasiva
rė penkias mylias Italijos 
kalnuose į pietų - vakarus 
nuo Balogna miesto. Ame
rikiečiai varosi užvaldyti 
Pistoia - Balogna vieškelį.

Šiomis dienomis Angli
jos premieras Winston 
Churchill lankėsi Vokieti
joje ir apžiūrėjo amerikie
čių suardytą Siegfriedo li
niją. Be to, jis aplankė ka-

AMERICAN 
RED CROSS

Norwalk, Conn. — Kovo San Francisco, Cal. Jeigu 
11 d. Šv. Dvasios semina- visos tautos, kurios 
rijoj bus įšvęstas kunigu pakviestos, dalyvaus, 
Anton Morgenroth, žydas bus 44 tautų atstovai, 
atsivertėlis. j Lenkija nepakviesta, nes

1933 m. jis buvo privers- ji kol kas nesudarė naujos 
“tautinės valdžios”, kaip 
yra nutarę Rooseveltas, 
Churchill ir Stalinas Jal
tos konferencijoj. Lenki
jos valdžia Londone pa
reiškė protestą prieš Jal
tos nutarimus- jos sienų 
reikalu.

Prancūzijos

yra 
tai

tas bėgti iš Berlyno, Vo
kietijos, dėlto, kad jis žydų 
kilmės. Pirmiausia jis ap
sistojo Anglijoj, o iš ten 
nuvyko į Pietinę Afriką. 
1936 m. atvykę į Jung. 
Valstybes ir apsistojo Ca- 
lifornijoj, kur besimokin
damas katalikų tikėjimo Prancūzijos dabartinė 
priėjo išvados tapti kuni- valdžia, kurios priešakyj 
gu. Sekančiais metais jis stovi gen. de Gaulle, atsi
ustojo į seminariją. : sakė būti konferencijos 

j ruošimo komitete, 1 
Lenkija Nepakviesta ! konferencijoj dalyvaus.

i Lietuva nepa kviesta, 
kaip nepakviestos ir kai-Konferencijon

Paryžius, kovo 8 — Ofi
cialiu apskaičiavimu nuo 
įsiveržimo į Normandiją 
iki vasario 28 d. š. m. 954,- 
377 vokiečiai kareiviai ir 
karininkai paimti į nelais
vę vakariniame fronte. 
Nuo to laiko kasdien pai
ma tarp 7,000 ir 10,000 vo
kiečių.

Taigi aišku, kad užimant 
naujas pozicijas prie 
Rhine upės iki šios dienos 
gali būti jau milijonas vo
kiečių karių alijantų ne
laisvėje.

šia naciams spąstus Rhine- 
Moselle - Kyli trikampyj, 
kad apsupti 50,000 vokie
čių. Per 35 pastarąsias 
dienas paėmė j nelaisvę a- 
pie 100,000 vokiečių vaka- 
riniame^fronte.

Alijantai jau yra užėmę 
visą kairįjį Rhine upės pa- 
rkraštį nuo Cologne iki 
Duesseldorf.

I

Japonai Baigiami Luzon 
Saloje

Manila, Pilipinų Sala, ko
vo 8 — Generolas McAr- 
thur praneša, kad Luzon

—

tačiau j

RAUDONOJI ARMIJA PASIEKĖ 
BALTIJOS JŪRĄ

Daužo Stettin Miestą
Washington, D. C., kovo kurios kitos tautos, nes 

8 — Suvienytų Tautų kon- Lietuva nekariauja. Be to. 
ferencijos planai baigiami, Lietuva neturi savo val- 
ruošti. Konferencija įvyks džios, tik atstovus.

•9

Vokietija Nuolatiniai 
Bombarduojama

Anglija įspėja Liublino 
Lenkų "Valdžių”

Londonas, kovo 8 — An
glijos užsienių sekretorius

Londonas, kovo 8 —Dau
giau kaip 900 Amerikos 
lėktuvų bombardavo Vo
kietijos aliejaus varyklas, 
geležinkelius ir industrijos j Eden įspėja Liublino lenkų 
centrus. Vienas nacių ge-, “valdžią”, kad nepersekio- 
nerolas, patekęs į Ameri-jtų lenkų, kurie yra lojalūs 
kiečių nelaisvę karo fron- Lenkijos valdžiai Londone, 
te, liūdnai pasakė: “kaip: Sekretorius Eden taipgi 
gali vokiečiai karą laimėti, I pranešė, kad Britanijai 
kada nėra gazolino, n®ra • janį^ Rusijos val-
arklių . jdžia išleido į laisvę Mme.

Kada naciams trūksta’ Arciszewska, Lenkijos 
aliejaus ir gazolino, jų lėk- valdžios Londone premiero 
tuvai ir tankai negali pasi-1 žmona. Rusai ją buvo areš- 
rodyti. Nėra abejonės, kad tavę Lenkijoj, kada ji dir- 
naciai dar turi daug lėktų-j Raudonojo Kryžiaus 
vų, bet kad iie neleidžiami i daTrbą; .. . *

________ k°VOtl pne! A ljant^ _ek_ į niai areštai ir trėmimai. 
’SDŪdinga kalba. Mayoras tuvus tik dėl to, kad trūks-; Tas pats vyksta ir Lietu- 

~______________ Jta gazolino. voje, Latvijoje, Estijoje.

Šiame vaizde matome J. 
E. arkivyskupą Richard J. 
Cushing. D. D. ir Bostono 
mayorą John E. Kerrigan. 
kurie dalyvavo Raudonojo 
Kryžiaus vajaus atidary
mo susirinkime Symphony 
Hali. Bostone. Tame susi
rinkime J. E. arkivysku
pas Cushing. D. D., pasakė

i 
I

J

Kerrigan yra Garbės vice-į 
nirmininkn Bostono Rau
donojo Kryžiaus vajaus 
komiteto. 10,000 STREIKUOJA LONDONE
riuomenių divizijas, ku
rios veda smarkią kovą su 
priešu — Vokietijos na
ciais.

Premieras Churchill. grį
žęs į Londoną, papasakojo 
savo įspūdžius.

Londonas, kovo 8 — Lon
dono prieplaukų darbinin
kai jau septinta diena kaip 
streikuoja. Apie 10,000 
darbininkų nedirba, kada 
taip reikalinga iškrauti iš 
laivų karo reikmenis ir

skubiai siųsti j karo fron
tus.

Anglijos valdžia esą pri
versta siųsti kareivius 
tuos darbus atlikti. Nelai
kąs streikuoti, kada reika
las karą užbaigti...

salos mūšiuose apie 90,000 
Japonų buvo nužudyta, o 
likusieji 60,000 suskaldyti 
į dalis ir nesudaro didelio 
pasipriešinimo...

Iwo salos kovose Ameri
kos marinai neteko 2050 
savo draugų. Apie 12,000 
japonų nužudyta ir dabar 
ten kovos neužbaigtos. Ja
ponai kovoja iki paskuti
nio, nepasiduoda. Mano
ma, kad dar užims ameri
kiečiams kelias savaites 
visiškai užvaldyti salą. Ta 
sala yra tik 350 mylių nuo 
pačios Japonijos.

Mirė Vyskupas Rhode

Green Bay, Wis. — Kovo 
3 d. mirė vyskupas Paul P. 
Rhode, Green Bay vysku
pas, sulaukęs 73 metų am
žiaus. A. a. vysk ūpas 
Rhode gimęs Prūsijoj rug
sėjo 18, 1871 m. Jis buvo 
pirmas lenkas konsekruo
tas vyskupu 1908 m.

Vyskupas Paul P. Rhode 
buvo įšventintas kunigu 
birželio 17, 1894 m.

Potvyniai Ohio Valstybėje

Cincinnati, Ohio — Pra
neša, kad pradėjo smar
kiai kilti Ohio upė ir kaž
kuriose vietose išsiliejo ir 
užliejo didelius plotus že
mės.

Daug dirbtuvių buvo pri
verstos sustabdyti karo 
darbus. Susidarė rimtas 
pavojus gyventojams, y- 
pač tiems, kurie gyvena 
arčiau upės.

-------------------------------------------Ą,

Maskva, kovo 8 — Sovie-L 
tų Rusijos armijos pasie
kė Baltijos jūrą ir pradėjo 
daužyti Vokietijos didį s 
prieplaukos miestą Stet- i 
tin.

Viduriniame fronte ru
sai pasirengę žygiuoti link 
Berlyno per Oder upę. Ta
me fronte jie esą apie 30 
mylių nuo Vokietijos sos
tinės. Rusai nesivaro da
bar taip greitai, kaip pir
ma, bet sutvirtina savo 
pozicijas ir galima tikėtis, 
kad pradės žygiuoti link 
Berlyno.

Kad rusams pasisekė iš
varyti nacius iš savo kraš
to, tai dėka Amerikai. Vo
kiečiai buvo nustūmę so
vietų armiją iki pat Vol
gos. Bet kada Amerika 
pristatė rusams tūkstan
čius ir tūkstančius tankų, 
lėktuvų ir įvairių karo 
ginklų, tik tada rusai pra
dėjo atsigriebti ir, sumušę 
nacius prie Stalingrado, 
pradėjo juos varyti iš Ru
sijos. Be Amerikos pagal
bos, be Amerikos tankų ir 
lėktuvų, maisto ir drabu
žių Rusija būtų buvus su
triuškinta. Taigi Amerika 
išgelbėjo Rusiją nuo Hitle- anksto ruoštis dalyvauti ir įsirašyti į koncerto garbės 
rio, ir Stalinas tūrėtų ne- patronus, patronus ir rėmėjus, 
statyti šiam kraštui jokių 
reikalavimų. Ne Stalino šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
sumanumas, ne “garbin- vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog- 
goji sovietų armija” išgel- ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
bėjo Rusiją, bet Amerikos prašome kreiptis adresu:
pristatyti, Amerikos žmo- DARBININKŲ RADIO
nių darbu ir pinigais paga-į 366 W. Broadwav. So. Boston 27. Mass.
minti karo ginklai. Tel. SOUth Boston 2680 arbaNORwood 1449

Senatoriai Atmetė Darbinin
kų Drattavimo Bilius

_Washington, D. C., kovo 
8 — Vakar Jung. Valsty
bių Senatas 60 balsų prieš 
23 atmetė seantoriaus Bai- 

lley iš North Carolina pa
siūlymą pakeisti 
comb - Robertson 
noriai” darbininkų 
bilių į priverstiną. 
Senatas 54 balsais prieš 27 
atmetė ir kitus darbinin
kų draftavimo bilius.

Rever- 
“sava- 
ėmimo
Po to,

Manilos Miestas Paverstas 
Griuvėsiais

I

Mirė Dr. Ch. Norkaitis
Chicago, III. — Kovo 2 d. 

staiga mirė nuo širdies a- 
takos Dr. Ch. Norkaitis.

Karo ir civilių inžinierių 
apskaičiavimu, Manilos 
miestą atstatyti užims 
oenkiolika metų. Apie 
2.000 miesto blokų visai 
išgriauta, visa pramonės 
sritis išardyta. Nuostoliai 
siekia apie 750 milijonų 
doleriu.

Manila yra filipinų sosti
nė.

WESX-1230-Salem, Mass.
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

Šeštadienį, kovo 10 d., 2 vai. po pietų vėl bus proga 
klausytis gražios lietuviškos radio programos — mu
zikos, dainų, kalbų ir pranešimų. Pasukite savo rodyk
lę ant 1230 kilocycles ir klausykite lietuvių darbininkų 
balso iš WESX stoties Salėm. j

Šia proga primename, kad Lietuvių Darbininkų 
Radio Programos metinis koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 d., Jordan Hali, Bostone. Kviečiame visus iš
UUAtJlV A VACAlJf VUUVA IX į<OXX (LOJ U Į XXWXXWA VVA

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra-



Penktadienis. Kovo 9, 1945

ĮVAIRIOS žiniosc
m

PARADAS NLW YOKKE

National War Fonde yra Yorke. Iš ten 10:30 vai. ry- 
51-na šalpos įstaiga. Jos to paradas pradės judėti 
atskirai renka rūbus savo 
tikslams, kaip pav., Lietu
vių Bendrasis Šalpos Fon
das renka Lietuvai, 
tautų fondai — I--------
valstybėms. Tie fondai tu-;

i savo sąjungą, kurioje 
riša įvairius su šalpa susi
jusius • reikalus, viena iš 
kitos mokosi, viena kitai 
gelbsti.

Per tą sąjungą šalpos į- 
staigos pakviestos daly
vauti bendram United Na-; 
tional Clothing Collectioni 
darbui, bendrai visoje A-į 
merikoje surinkti 150,000.-! 
Ū00 svarų rūbų. Tam dar-! 
bui ir United Lithuanian; 
Relief Fondas pasižadėjo 
gelbėti. j

Vajus prasidės balandžio■ 
1 ir tęsis iki balandžio 30' 
d. Mėnesį prieš ir mėnesį 
po šio vajaus, BALF save' 
naujo vajaus neskelbs, bet 
rūbus pagelbės rinkti ben
dram vajui, m 
pagelbstimi kraštams, ku- pasitikėdamas Viešpačiui, 
riems daugiausia ir grei
čiausiu būdu pagalba rei
kalinga.

Bendrasis vajus prade
damas New Yorke dideliu 
paradu, kuris bus filmuo
jamas. o filmos bus rodo
mos visoje Amerikoje va
jui paskelbti.

Parade dalyvauti pakvie
sti ir lietuviai. BALF suti
ko dalyvauti. Galime para
dą praturtinti labai gra
žiais lietuvių tautiniais rū
bais. vėliavomis, lietuvių 
benais. organizacijų ir pa
vėnių žvgiuote. Jei išsiga
lėsime, galime ir flotą tu
rėti savo šūkius, ne vien 
-'nglų, bet ir lietuvių kai-1 
bomis.

Šiame
turi progą labai gražiai pa-j tos nepriklausomybės mi- 
sižymėti. Tik diena nela- nėjimą, International Ins- 
bai patogi, šeštadieny, ko-.tituto patalpose. Kalbėjo 
vo 31, Didžiame šeštadieny Estijos koisulas, latvis Dr. 
prieš Velykas. Mėginome Blumit, lenkas Dr. Ra- 
atidėti kitai dienai, bet su- czynski ir lietuvis Dr. Ga- 
sidėjo aplinkybės, kurių linis. Muzikalę programą 
negalime nugalėti. Dėl to išpildė solistė Amanda 
paradas įvyks, lis ar snigs. Juht ir viena pianistė. Ve- 
kovo 31 d. šeštadienį. Pa- dėju buvo Oscar M. Poeld. 
rado dalyviai renkasi Co- Publikoje matėsi ir iietu- 
lumbus Circle, prie 59 St.. vių. Visi buvo pavaisinti 
kampe Centrai Park, New estų užkandžiais. Rap.

kitų 
kitoms

link 5th Avė. ir baigsis ties 
Public Library, 42 St. ir 
5th Avė., iš kur laisvai iš
siskirstys.

Parade dalyvauti kvie
čiamos visos lietuvių drau
gijos, klubai, grupės ir pa
vieniai.

Parado reikalais prašo
me Kreiptis į BALF Cen
trą, 19 West 44 St., New 
York 18, N. Y. Tel. MUrray 
Hill 2-8062 arba BALF,j 
sandėlį, 101 Grandu St. 
Brooklyn. 11, N. Y. 
EVergreen 8-6203.

Naciai Draudžia Vartoti 
Kristaus Vardą

THE ANSWER TO AN APPEAL

DARBININKAS

Du Nauji Lietuviai Kunigai

i

Tel.’

Stockholm. Švedija—Vo
kietijos nacių propagan
dos ministerija, sužinoju
si, kad užmuštųjų karei
vių šeimos prašo laikraš
čio “Volkischer Boebach- 
ter” įdėti pranešimus, ku- 

iš kurio bustuose sakoma: “Jis mirė

Vasario 2 d., Šv. Jono 
katedroje, Mil w a u k e e, 
Wis., arkivyskupas Moses 
Kiley įšventino į kunigus 
8 jaunuolius iš Šv. Pran
ciškaus seminarijos (St. 
Francis, Wis.). Naujų ku-į 
nigų tarpe randasi ir du j 
lietuviai: kun. D. Sokelis; 

; (iš Racine, Wis.) ir kun. P. 
Grabauskas (iš Kenosha,; 
Wis.).

Kun. Sokelis, sūnus Ma
to ir Onos Sokelių, Racine, 
Wis., pradinį mokslą išėjo 
Šv. Vardo parapijoje (Ra
cine), o aukštesnius moks
lus tęsė St. Mary’s Mission 
House (Techny, III.), Ma- 

1 rianapolio Kole gijoje 
;(Thompson, Conn.) ir Šv. 
; Pranciškaus seminarijoje,, 
kur 1943 m. įgijo bacha- 
laurato (B. A.) laipsnį.

Naujasis kunigas primi
cijas laikė Racine, Wis., 
sekmadienį, vasario 4 d.

Sukilimas Italijoje, Rumunijoje

2
TĖVYNĖ MANO... Ar Galima Siųsti Pinigų 

į Lietuvę?Tėvyne mano numylėta. 
Šalis brangiausia tu ant svieto.
Tavęs pamiršti neišdrįsiu. 
Nors niekad ten nebesugrįšiu.

Ir neužges daugiau ta meilė, 
Kur gimė tau mano krūtinėj.

Ne tai, kad tu garsi, garbinga, 
Ne tai, kad lobiais tu turtinga.

Už tai, kad mano tu gimtinė, 
Už tai, kad broliai tave gynė.

Žemelę šią jie mums išpirko, 
Lietuvių kraujo ji primirko.

Į laisvę mums vartus atkėlė, 
Tave jau mirusią prikėlė.

Tėvyne mano numylėta,
Nejaugi buvo tau žadėta.

Kad priešai taip tave kankintų. 
Ir tavo laisvę surakintų.

Bet mūsų tai tenebaugina. 
Tas tavo vardo negadina.
Dangus arčiau juk tiems kur 

vargsta,
Ramiau jie gulisi į karstą.
Nurimk, Tėvyne, mes padėsim,

■ Maldoj tave kasdien minėsim
* * *

“Marija Motin, Aušros Vartų, 
Tu išklausei šimtais jau kartų.

Štai klaupia minios tau prie ko
jų-

Užtikrink laisvą mums rytojų. 
Sės. M. Veroneta (Š.K.A.A.”)

Jung. Valstybių paštas 
kol kas nepriima pinigų 
pasiuntimui į Lietuvą. Bet 
American Express kompa
nija praneša, kad ji pagal 
Jung. Valstybių Iždo gene- 
ralio patvarkymo No. 11 
priima pinigus pasiunti
mui į Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Suomiją, Lenkiją, 
Šiaurinę Bukoviną ir Be
sarabiją būtiniems gyveni
mo reikalams.

Į Lietuvą, kaip ir į kitus 
viršuje paminėtus kraštus, 
išskyrus Suomiją, galima 
siųsti iki $100 per mėnesį 
vienam namų gyventojui. 
Į Suomiją galima siųsti iki 
$500 per mėnesį vienam 
namų gyventojui. Pinigai 
bus pasiųsti Amerikos do
leriais, kuriuos išmokės 
gavėjui vietine valiuta.

Kaip žinoma, dabar, ka
da Lietuva yra okupuota, 
tai gavėjas gaus okupantų 
— sovietų Rusijos rub
liais.

Jeigu kas norėtų pasiųs
ti pinigų per American 
Express kompaniją į Lie
tuvą saviesiems, tai patar
tina siųsti mažas sumas. 
Kai gausite atsakymus, 
kad gavo ir kad už tuos 
pasiųstus pinigus jie gali 
ką nors nusipirkti, tik ta
da siųsti daugiau. Be to, 
American Express kompa
nija negali garantuoti, 
kad pasiųstus pinigus 
gaus, nes karo laikas ir 
taip pat gi dėl vietinių įsta
tymų ar aplinkybių gali 
būti kokių sutrukdymų. 
Nėra abejonės, kad Ameri
can Express kompanija 
pinigus pasiųs, bet tik 
klausimas, kaip ir kada už- 
sienyj prie dabartinių ap
linkybių tuos pinigus iš
mokės gavėjui. Daugiau 
informacijų galite gauti 
American Express kompa
nijos pinigų siuntimo ofi
suose.

«------------------------------ — ------
- į

Roma, kovo 8 — Italijos Tekstilės Darbininkai Bal
suos Streikuoti Ar Ne 

stracijas prieš valdžią, rei-' Boston, Mass. kovo 8 — 
kalaudami naujos. Komu-j Protestuodami, kad Karo 
nistinės raudonos vėliavos Darbo Biuras nustatė dar- 
buvo nešamos. Tai buvo į 
aišku ko siekia raudonieji; 
Italijoj. Panašus sukilimas 
įvyko Rumunijoj...

Komunistai visur kelia 
nerimą, norėdami paimti: 
vyriausybę į savo rankas... 
Toki pat dalykai dedasi ir' 
Kinijoje. Ten rusų diri
guojami komunistai turi 
savo armiją ir kovoja ne 
prieš ja ponus, bet prieš pa
čios Kinijos vyriausybės 
armiją...

Primicijose diakonu buvo.kairieji darbininkai, palb 
senas kun. Sokelio drau- kę fabrikus, sukėlė demon- i
gas, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos (Brighton Park) 
asistentas, kun. V. Miko- 
laitis.

Kun. Grabauskas, sūnus 
Onos Grabauskienės, Ke- 
nosha. Wis. išėjo šv. Petro 
lietuvių parapijinę mokyk
lą Kenoshoje, kurią baigęs 
lankė kuri laiką McKinley 
Junior High School, o na- 
galiau. Šv. Pranciškaus se
minariją, St. Francis, Wis.

Kun. Grabauskas savo 
i primicijas turėjo Kenosho
je. Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, sekmadienį, vasa-

Mūsų Išganytojui”, išleido 
įspėjimą ir grąsinijną.

Nacių propagandos mi- 
nisteris įsakė, kad miru- 

j šiųjų pranešimuose turi 
'būti šie žodžiai: "Jis atida
vė savo gyvybę už Fueh- 
rerį, žmones ir šalį,” ir pa
grasino, kad pavieniai 
žmonės, kurie užsispirs ir 
nesiliaus vartoję kitas fra- _____
zes, turės reikalą su gesta- rjo 4 įj. Asistoje buvo kle-
po (nacių slapta ja polici- bonas kun. P. Skrodenis,f J
ja).

Vadinasi, Vokietijos na- (iš Stiebovgan, Wis.). Pa
čiai bijosi Kristaus vardo.

MIC. ir kun. I. Staškūnas

I

bininkams audinyčiose 
mažiausias algas 55 centus 
į valandą, Naujos Anglijos 
tekstilės darbininkai atei
nantį sekmadienį balsuos 
išeiti į streiką prieš tokį 

i parėdimą. Darbinin kai 
reikalauja, kad mažiausias 
atlyginimas būtų 60 centų 
į valandą. Karo metu dar
bininkai streikuodami už
sitraukia visuomenės ne
palankumą ir kareivių ker
štą.

I

“Mes esame išleidę dau
giau bilijono dolerių kur-; 
darni savo katalikiškų mo-i 
kyklų tinklą, bet mes, pa
lyginamai, mažai tesame 
investavę į mūsų katali
kišką Amerikos spaudą. Ir 
mes galime greitai visko 
netekti, jei apsigynimui 
neturėsime kovojančios, į- 
takingos katalikų spau
dos”. Vysk. Gannon.

Estai Minėjo Savo Tautinę 
Šventę

Kovo 3, Bostono Estų 
parade lietuviai draugija suruošė savo tau-

mokslą pasakė TT. Mari
jonų seminarijos profeso
rius kun. M. Urbonavičius. 
MIC.

Abu nauji kunigai dar
buosis Milwaukee, Wis. ar
kivyskupijoje. Jiedviem 
linkime geriausio pasiseki
mo!

I

I

THEY SAVE IT!

Every drop of fat it saved at the AAF Convalescent Center, Pawling, 
M. Y. Mere, Cpl. Roy Bark*, first cook, helps second cook Pvt. Eusene 
OMnder drain fat from suet. Approximate!y 200 pound* of fat are saved > the_Center_everyjnonth.
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IŠ KITATAUČIŲ SPAUDOS APIE 
LIETUVYBĘ

13,500 Karo Darbininkų 
Streikuoja

Detroit, Mich. kovo 8 — 
Darbininkų CIO unijo iš
kėlė ginčus su kompanija 
dėl darbo valandų ir dėl at
leidimo kaikurių darbinin
kų. Apie 13,500 darbinin
kų, kurie gamina karui 
reikalingus reik m e n i s 
streikuoja.

Kada kareiviai miršta 
karo frontuose, darbinin
kų streikas blogai atsilie
pia į kareivius. Nekaltina
me darbininkų. Jie 'uri 
priežastis ir nusiskundi
mus, bet su vyriausybės 
pagalba, rodos, tai būtų 
galima, bent karo metu, 
visa tai išspręsti pasitari
mais, kad kareiviams ne
pritruktų karo ginklų 
frontuose. Kiekviena strei
ko diena atsiliepia karo 
fronte, ir kareiviai, nors 
tūkstančius mylių nuo A- 
merikos skaito apie tai ir 
žino.

Mirė Dr. Jonas Šliupas
Oficialiai lietuvių šalti

niai praneša, kad Dr. Jo
nas Šliupas, kuris kaip bu
vo ankščiau pranešta buvo 
pabėgęs į Vokietiją, mirė 
Vokietijoje.

Amerikoje gyvena jo dvi 
dukteris — Dr. Aldona 
Šliupaitė, Brooklyn, N. Y., 
ir Hypatija Yčienė - Žiu-

jrienė, Cleveland, Ohio.

Ukrainiečių laikraštyj “Svo- Į Lenki ja diplomatinius santy- 
boda” vasario 20 d. laidoje, pir- J kius. 
mame puslapyj tilpo platus pra-' 
nešimas apie tai, kad sekmadie
nį, vasario 18 d., New Yorko 
Katedroje įvyko pamaldos su 
pamokslu apie Lietuvą, Lietu
vos intencija.

Vasario 21 d. laidoje, tame 
pačiame laikraštyj yra tilpęs 
pranešimas, kad New Jersey 
gubernatorius karštais žodžiais 
užtarė pavergtą Lietuvą. O uk
rainiečių “Amerikoj” vasario
20 d. laidoje yra tilpęs trumpas, 
pranešimas apie tai, kad lietu
viai maldauja šios šalies vy
riausybės, kad ji malonėtų už
tarti Lietuvą.

— Lenkų savaitraštyj “Jed- 
nošč” vasario 22 d. laidoje ant-j 
rašte: “To i Owo” tarp kitų ša
lių minima ir Lietuva.
— Lenkų dideliame savaitraš

tyj “Przewodnik Katolicki” va
sario 23 d. straipsnyj antrašte: 

■ “Protestujemy Przeciw Odda- 
niu Pol Polski” yra du kart mi
nimas ir Lietuvos vardas, ir net 

i kartą angliškai “Lithuania” ir 
i lenkiškai “Litwa”.

— Vietiniame savaitraštyj 
“The Catholic Standard and j 
Times” vasario 23 d. laidoje net; 
dvejose vietose labai plačiai ir 

i užjaučiančiai kalbama apie 
! Lietuvos reikalus — labai ilga- 

Panaši žinutė tilpo ir vietinia-;me editoriale antrašte: “What 
me laikraštyj “The Philadel-; About Lithuania?” ir ilgame 
phia Inąuirer vasario 18 d. lai-1 pranešime iš Washingtono ant- 
doje, o Philadelphia Record rašte: “Lithuanian - Americans 
vasario 22 d. pranešime iš Lon-; issue Plea For Homeland”. 
dono antrašte “Polish Decision' ._  n. «
Hit In Commons”, kur rašoma, merika - Echo 
kad Churchill už savo beribinį laidoje net 
pataikavimą, nusileidimą mas
koliams su baisiausia skriauda 
silpnoms tautoms, gavo labai 
karčių pipirų nuo parlamento 
narių... šalę kitų nuskriaustų 
valstybių yra minima ir Lietu
va.

I

Toliau lenkų laikraštyj 
“Gwiazdoj Polarnoj” vasario 24 
d. laidoje, redakcijos straips- 
nyj antrašte: “Stalinas Išlošė 
Jaltos Konferencijoj” — mano 
pastaba, tarp kitko yra pasa
kyta ir tas. kad Lenkija, kaip 
dabar daro ir Maskolija link 
silpnesniųjų tautų, niekuo ne
buvo geresnė už dabartinę Mas- 
koliją. Pavyzdžiui sakoma, nors 
ir Lietuvą, savo silpnesnę kai- 
minką. arba nors kompromisi
niu būdu, bet jėgos priemone 
prispyrė Lietuvą užmegsti su

“Lietuvos Respublikos Dienos” 
ir kad tą dalyką sumanė pp 
Kristopai ir Emilija Žemaičiai, 
ir kad čia atvykęs iš Washing- 
tono kalbėjo Dr. Juozas Rajec
kas, ir New Yorko “Maldos 
Diena Už Lietuvą” ir dar kiti 
dalykai, ir galų gale telpa pa
raginimas. kad ukrainiečiai 
siektų lietuvių pavyzdį kovoje 
už savosios šalies — Ukrainos 
laisvę.
— Beje minėtame lenkų sa

vaitraštyj “Przevvodnik Kato- 
licki” tilpo straipsnis antrašte 
“Pomiędzy Wschodem A Zacho- 
dem” yra minimas Lietuvos ir 

1 lietuvių vardas. K. V.
_____________

Rinkliava Bažnyčiose Vysku
pų Šalpos Fondui

— Ir lenkų savaitraštyj “A- 
•” vasario 25 d.

keturiuose skirtin
guose straipsniuose yra minima 
ir Lietuvos reikalai.

— Ukrainiečių naujienraštyj 
anglų kalba “The Ukrainian 
Weekly” straipsnyj “Too Many 
Tears” yra minimas ir lietuvių 
— “Lithuanians” vardas.

— Ukrainiečių “Amerikoj” va
sario 24 d. laidoje yra tilpęs gan 
ilgas straipsnis antrašte “Obs- 
tajut Za Litvoju”, kuriame išgi
riami tie, kurie kaujas ir dar
buojas už Lietuvos laisvę — jie 
yra vadinami jos siela. Tas 
straipsnis prasideda žodžiais: 
“Maža Lietuva, nedideliausia. 
bet joje yra siela. Amerikiečiai 
lietuviai ištempia visas savo 
jėgas, kad visur būtų išgirstas 
balsas kokius žiaurumus varto
ja raudonoji Maskva jų sename 
krašte ir jų pastangos veik vi
sados vainikuojasi pasisekimu”.

Prie to yra paminėta ir vieti
nis Philadelphijos Vasario 16 
minėjimas ir gubernatoriaus 
Edvvardo Martin’o paskelbimas

Sekmadienį, kovo 11 d. 
Jung. Valstybių katalikų 
bažnyčiose įvyks rinkliava 
dėl Bishops’ War and E- 
mergency Felief Fund.

Šis Amerikos Katalikų 
Vyskupų Šalpos fondas 
teikia pagalbą nukentėju-

KREGŽDĖ IŠ TABOR siems žmonėms nuo karo. 
FARMOC i Jis Yra suteikęs stambią
rnamva pagalbą ir Lietuvos žmo-

Philadelphia, Pa. — Vasario . .
27 d. pastorius atnešė siunti-'vlsle”s >•?»“' 
nius, tarp kurių užtikau ir rv v*
kregžde is Tabor Fanuos... gra- ga] Fond U y 
zų prospektą, garsinanti vien- _________
genčio Juozo Bačiūno valdoma . ...
atostogoms puikių vietų. Tai .nerei.k*a Porcijos
tikrai sumanus ir gražus skel- .Jtrciukes pirkimui J V. 

ibimas — veikaliukas, papuoš- Karo Bonu.
|tas gražiais paveikslais ir įsta- 
biomis skaitlinėmis, pavyzdžiui: 
stambiomis raidėmis pažymėta, 
kad Tabor Farmojc nuo 1893 m. 
iki šio laiko atostogavo 200.000 
žmonių.

Toji
“Tabor 
kančiais
Bachunas born of Lithuanian 
parentage”... o jo adresas yra: 
Tabor Farm. Sodus. Mich. K. V.

brošiūrėlė pavadinta 
Farm” prasideda se- 
žodžiais: “Joseph J.

• t b b ji>:

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvib
Į Direktorius
į 602 VVashington Blvd 
į BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
• Limosinai dėl visokių reika'ų
* Patarnavimas Dieną ir Nakt|

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 

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 1SO4-R
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Prancūzija-Didis Klaustukas?

- Msgr. Cartwright gina Lietuvos tei 
sės. - Bolševikų įsakymas ūkininkams, 
atiduoti visa maistų, pasiliekant sau 
tik trims dienoms. - “Lai dzivo Lietu
va” - Lietuviškos dainos ir tautiniai 
dral užiai Washingtone. - Amerikie

čiai kariai prie mūsiškių dešrų ir 
kopūstų.

i l 
darosi ne tik USA,jterį Dr. A. Bilmanį su po-! 

nia. Ministeris įnešė daug 
jaukios nuotaikos pasaky
damas nuoširdžią, priete- 
lingą kalbą, primindamas 
abiejų broliškų tautų kan-’ 
čias nacių ir raudonųjų' 
vergijoje. Visiems gilų į-Į 
spūdį padarė žinia, kad: 
bolševikai kaikuriose Bal
tijos valstybių vietose įsa
kė gyventojams, kad ati- 

bažnyčioj~ tarp Lietuvių j duotų visą turimą maisto 
Draugijos narių matėsi i ir seklų atsargą, pasilik-
ministeris P. Žadeikis,
Latvijos ministeris Dr. A. 
Bilmanis, J. Kajeckas ir 
visi lietuviai studentai iš 
Katalikų Universiteto ir 
Domininkonų kolegijos. 
Nuoširdus Washingtono 
lietuvių draugijos globė- nienės šūkis (latvių kai-

Washingtone, kurs šiuo turėdami Latvijos minis- 
metu aaiosi ne lik į
bet ir viso pasaulio sosti-! 
nė, yra gražus būrys lietu
vių kilmės žmonių, kurie 
taip gyvai ir sutartinai 
plečia savo veikimą. Ypa
tingo pasisekimo šiemet 
turėjo paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo. Vasario 18 d. ry
tą Nekalto Prasidėjimo 
gražioj, gotiško stiliaus

Prancūzija nedalyvavo Jaltos konferencijoj, visų 
pirma dėlto, kad nebuvo pakviesta. Bet kodėl gi jos 
nepakvietė? Kai kurie teigia, kad ji, Alijantų manymu, 
neužtektinai dalyvavo jos pačios išlaisvinime. Bet rei
kia atsiminti, kad militarinė Prancūzijos pajėga buvo 
beveik likviduota. Armija didžiumoj pakliuvo vokie
čių nelaisvėn. Laivynas buvo dalinai britų sunaikintas, 
dalinai įkorporuotas į Anglijos laivyną. Tuo būdu 
prancūzai tegalėjo vesti partizanų kautynes ir vedė 
jas labai ryžtingai. Savo laiku Alijantų spauda nega
lėjo atsigėrėti Prancūzijos partizanų žygdarbiais. Ir 
dabar prancūzų armijos daliniai kovoja vakariniam 
Alijantų fronte. Sakoma jų permaža. Bet reikia su
prasti Prancūzijos padėtį: iš kur ji ims tinkamų vyrų 
tuč tuojau suorganizuoti galingą armiją? Pustrečio 
milijono randasi nacių nelaisvėj, gal kita tiek išvaryta 
Vokietijon dirbti; gi ir namie reikia kelių milijonų dar
bininkų krašto žemdirbystei ir industrijai palaikyti. 
Pagaliau, kad ir ant greitųjų suburtų kokią didesnę 
armiją, bet į mėnesį - kitą jos neapginkluosi ir neiš
lavinsi. Tam reikia ilgoko laiko. Visa tai apsvarščlus, 
tenka pripažinti, kad esamose sąlygose Prancūzija da
ro ką tik gali Alijantams pagelbėti. Tad priekaištas, , „ „ _
kad ji tingiai darbavosi savo išlaisvinimui, čia netinka, jas kun. Giedra prie alto- ^a): 
Ir patys kaltintojai tik puse burnos tą priekaištą iški-I riaus Lietuvos intencija 
ša. Jie gi patys pabrėžia ekonominį Prancūzijos sune- į Mišias atnašavo. Pamoks- 
galėjimą. Ekonominiai sunaikinta šalis negali gi, tarsi lininkas msgr. J. K. Cart- 
kokia Amerika, stebuklingai suorganizuoti ir dar ste
buklingiau apginkluoti keliolikos milijonų kariuome
nę. Taigi šia kryptimi priekaištai yra daromi tik dėl 
visa ko — daugiausiai dėl priekabės kritikuoti genero
lo DeGaulle politiką. Ot čia kaip tik ir reikia ieškoti 
Alijantų nepasitenkinimo priežasties.

Gen. DeGaulle staiga pradėjo Alijantams nepa
tikti. Jam prikišama didingus užsimojimus ir tokius 
pat reikalavimus. Jis norįs padaryti Prancūziją pirmos 
klasės valstybe. Toks užsimojimas iš viso nesąs peikti
nas. Dar gi pagirtinas. Bet kad DeGaulle nežinąs nė 
kada nė kaip “išsišokti”. Visų pirma, jis persilpnas 
stoti greta tikrųjų galiūnų. Antra vertus, jis ne tuo 
keliu einąs. Jis atšaldė kairįjį prancūzų tautos sparną 
— komunistus, kurie žada jį apleisti ir daugiau su juo 
nebendradarbiauti. Kadangi ne tik Jaltoj, bet ir visose 
konferencijose vadovavo Rusija, tai 
sau išvadą, kur atsidurs DeGaulle, nustatęs prieš save 
tokią “realistinę” (suprask: brutalinę) pajėgą?..

Taip kalba “realistinės” politikos šalininkai, savo teises*. —L.
Mums gi atrodo kaip tik pageidautina, kad komunistai, džiotume jas ar sutiktume, 
jį apleistų. Deja, taip nebus. Nepadėt tai jam nepadės, 
bet jo neapleis. Kenks kiek įgalėdami. Tačiau DeGaulle 
tiek jau prisižiūrėjo jų darbeliams, kad rizikuoja užsi
traukti “realistinių” galiūnų nemalonę, by tik išgelbė
tų savo tėvynę. Jis tikisi išbristi. Prancūzija, kad ir la
bai suvargyta, vis dėlto dar tebėr didelė valstybė. Su 
kolonijomis ji tebeturi virš šimto milijonų gyventojų. 
Prancūzai darbštūs ir taupūs. Sunkiausiuose savo is
torijos perversmuose jie visuomet greit atsigriebdavo. 
Atsigriebs ir dabar, kad tik juos ramybėje paliktų. Kai 
kas teigia, kad dabartinė Prancūzijos politika sudaro 
didelį klaustuką. Bet tikrenybėje klaustuko čia nėra. 
Prancūzija nori gyventi — tai ir visas galvosūkis.

D A R B I N
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Maironis-Tautos Dainius
“Gražu, kai pavasaris, 

griaudamas ledą.
Pažadina gamtą 

skaisčiais spinduliais;
Gražiau, kai didvyriai 

mylėdami veda
Tėvynę naujais 

atgimimo keliais.”

3
šia tautos gyvybę stiprino. 
Jo plunksna ir žodis kaip 
auksinis ginklas gynė sa
vąsias teises. Maironis 
drąsiai prabilo lietuviškai 
sulenkėjusioje dvasinėje 
seminarijoje. Jis, o ne kas 
kitas ją sulietuvino. Įstai
ga, kuriai jis visą savo am
žių su atsidėjimu sunkiai 
dirbo, ir iš kurios išėjo pir
mieji mūsų tautos pionie
riai.

Sukurta ugnis negeso. 
Narsi lietuvių dvasia, jų 
karštas kraujas tikrai iš
pirko Lietuvai laisvę. Da
bar tautos laimę kurs ne 
kardas, bet darbas, moks
las, kūryba. Ir vėl Mairo
nis — ta judamoji dvasia, 
tas centras, kuris būrė, 
šaukė:

Į darbą broliai, vyrs į vyrą! 
Šarvuoti mokslu vien giliu!
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

Kiek džiaugsmo Mairo
niui sulaukus laisvos Lie
tuvos! Senelis tėvynės lais
vės laikų su viltimi laukė. 
Dabar nežino kas atsitiko. 
Praėjo kančios ir baisi ne
laisvė. Maironis dainuoja: 
Nejaugi tai ne sapnas? ne sva

jonė...
Jauna, laisva, pati savęs valdo

vė,
Tautų eilėn įstojo Lietuva.

Kaip seniau Maironis ra
gino jaunimą į drąsius žy
gius, kurie keltų Lietuvos 
garbę, taip dabar tėvynės 
meilės skatinamas, jau
čiąs pareogą sudrausti lai
svoje Lietuvoje plintančią 
nedorovę. Jis skaudžia šir
dimi subara Lietuvos val
dininkus, kurie pamėgę 
prabangą ir pinigus, tik 
savo nauda rūpinasi, o tė
vynės reikalus apleidžia. 
Jautri poeto širdis neišlai
ko karčiai nesudejavus:

Ministerijų pritvėrę
Joms neskundžiame kasos 
Ir iš jos, gerai įgėrę 
Siausti turime drąsos
Tai skaudžiausia buvo 

Maironiui matyti tokius 
negerovės reiškinius. Vie
nok Maironio giesmių gar
sai, pilni gilaus ir rimto 
patriotizmo nuoširdžiau 
tebeskambėjo. Jo lirinės 
eilės “Pavasario Balsuose” 
melodijomis plaukė. Kas 
negirdėjęs: “Kur bėga Še
šupė”, “Kur lygūs lau
kai?” Kas nepamėgo “Ma
no gimtinės”, ar nesimeldė 
į “Mariją Skaisčiausią Le
liją”? Jos žavėjo kaimieti 
ir mieščionį. Net broliu
kas, sesutė apleisdami tė
vynę, parsivežė anapus jū
rų “banguojančio Nemu
nėlio” prisiminimus.

Iš tiesų, Maironis nusi
pelnęs tikro tėvynės my
lėtojo vardą. Dievas, tėvy
nė ir artimas buvo jo nuo
latinė raštų tema. Ir kaip 
jis visa jungė meile. Tik 

i sveika ir dora širdis galėjo 
j tokius meilės kūrinius su- 
į kurti. Maironis — didvsis 
Į tautos dainius. Jo raštai — 
tėvynės meilės paminklai.

V. Da-tė (“S. K. A. A/')

darni ūkyje maisto tik 
trims dienoms...

Ministeris Bilmanis reiš
kė tvirtos vilties dėl Balti
jos kraštų nepriklausomy
bės. Gausiu plojimu buvo 
palydėtas ir ponios Bilma-įtai tautos gyvybei išlaiky

ti, meilė pats veiklusis ak
stinas. Mūsų kalba ir bū
das buvo protėvių meilės 
jėga apginti. Lietuvos sū
nūs skelbė tautos idėjas, 
dainiai išgarsino jos gar
bingą vardą, poetai dėjo į 
lietuvio krūtinę meilės su
žadintus jausmus, kurie 
gaivino nemarią tautos gy
vybę. Visa tai brangus pa
likimas, kuris amžiams 
liudija lietuvių gilią meilę 
tėvynei.

Vienas žymiausių

Lietuvą slėgė žiauri des
poto ranka. Rusas slopino 
lietuvio sąžinę, neleido iš
tarti nė vieno lietuviško 

• žodžio. Jis plėšė Lietuvą, 
lenkas ją lenkino, plėšrus 
vokietis ją engė. Lietuvoj 
buvo tamsu ir nyku. Šim-

— Maironis. tai garbingų knygnešių 
galingiausia žygiavo į kartuvių aikštes

dė savo galvas už kiekvie
ną nekaltą lietuvišką žodį, 
už kiekvieną lietuvišką 
knygelę.

Maironis pats kentėjo 
matydamas tauti e č i u s 
priespaudą kenčiant. Gai
la buvo liaudies, kuri jun
go prislėgta tylėjo. Gaila 
ir inteligentijos — Lietu
vos dvaro, kuri sulenkėju
si ar surusėjusi marino sa
vitą lietuvišką sąmonę. 
Lietuva kentė, jos kantrūs 
vaikai vilko sunkų jungą, 

tos Be.t “vargai pagimdė ga- 
meilės atstovų bei kūrėjų liūnus , samanotose _ lūš- 
buvo Maironis. Prelatas nęlčse atbudo tėvynės sū- 
Jonas Mačiulis Maironis— nus ^Įdžią praeitį atminę . 
tautos dainius, poetas, ra
šytojas, dramat u r g a s, 
mokslininkas, profesorius 
ir pasižymėjęs dvasinin
kas. Maironis savąją tėvy- 

inę laikė aukščiau savųjų 
! reikalų. Jis tik jos reika
lais gyveno. Jis jai dirbo ir 
aukojosi iki mirties. Jo 
meilė neturėjo ribų.

Prieš Nepriklausomybės

Jei meilė galingiausia žygiavo j Kartuvių austės 
I žmogaus gyvenime jėga, a{ Rusijos tyruose pagul-

— Lai dzivo Lietuva!
Vaišėse dalyvavo ir pro

fesionalai: Dr. Bražinskas, 
kurs atjausdamas sunkias 
Lietuvos dienas, žadėjo 
gyviau prie lietuviško vei
kimo prisidėti, dalyvavo 
fotografas Barisas, o taip
gi J. Gabrielavičius, apdo
vanotas Lietuvos atsižy- 
mėjimo ženklu (medaliu). 
Iškviesti kalbėjo kun. Gie
dra, domininkonas tėvas 
Jurgelaitis ir studentai 
kunigai: Dr. Širvaitis, Gal
čius, Šimkus ir Prunskis, 
pareikšdami didelį pasige
rėjimą Washingtono lietu- 

ivių veikimu. Ponia Kajec- 
| kienė ragino busimąsias 
■motutes nepamiršt vaikus 
mokyt lietuvių kalbos.
LIETUVIŠKI ŠOKIAI 
LINKSMINA 
USA KARIUS

Jau nuo anksčiau 
vių ‘ _ _____ ___ _______
kvietė pavaišinti karius ir. jo parblokšta erškėčiuo- 
sudaryti jiems pramogą P-j tuose vergijos takuose, 
Mc.Cann, Egzekutivinis Maironis gyveno ir kūrė. 
Direktorius Katalikų Unit- j---------------------------------
ed Service Organizations gai pasirodė solo. Koncer- 

'(USO). Jis lietuviams pa-tinėj ir šokių programoj 
lankus žmogus. Anksčiau dalyvavo O. Gavelytė, M. 
jo dėka būdavo suteikia-, Semulytė, S. Kaminskaitė, 
ma patalpos liet, dr-jai su- Agn. ir E. Pavilionytės, 
sirinkimams Knights of Andrauskaitė, E. Stankų- dainos pagavo ne vieną iš- 
Columbus salėje.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis 
buvo pasirinkta karių vai
šėms. Apie 150 Amerikos 
karių skaniai valgė lietu
vaičių paruoštą dešrą, ko
pūstus ir kitus valgius, prisidėjimu prie dainų ku- mo pranašas. 
Valgių gaminimui vadova- nigai Giedra, 
vo ponia Jurkienė, 
anvo lietuvaitės tautiniuo- juokino amerikietis kun. jos salvartavo Maironis, 
se kostiumuose. Vaišės Donnelly, kurs prieš įsto- Niekas tiek meilės tėvynei 
nuo 6 vai. nusitęsė iki pu- damas į seminariją yra 
sės vienuolikos, kareiviai buvęs artistu ir dabar pui- 
ir jų šeimų nariai džiaugė- kiai mokėjo suvaidinti kai- 

• si. kad tai buvusios pirmos mimo,
tokios rūšies vaišės ir pa
čios maloniosios, kokias 
čia turėjo. Buvo ir progra
ma. Gen. Petkevičaitei a- 
kompanuojant buvo sudai
nuota keletas pasisekusių 
lietuviškų ir angliškų dai
nelių, P. Gavelytė sekmin-

lininkas msgr. J. K. Cart- 
wright, pabrėždamas krik
ščioniško teisingumo ir 
laisvės dėsnius, 
prisiminė:
— Šiandien mes 

nepriklausomybę 
tautos, Lietuvos, kuriai vėl! 
gręsia sunaikinimas. Lie
tuvos šventė mums prime
na ir nepriklausomybę jos 
kaimynų: Suomijos, Esti
jos, Latvijos ir daugelio ki
tų tautų, kurios yra žiau
rios prievartos pavojuje. 
Tai vis mažos tautos, bet 
jų teisės į laisvę remiasi 
tais pačiais pagrindais, 
kaip ir pačių didžiųjų. Jei 

. mes paniekintume jų tei
ses, mes paniekintume ir 

Jei mes min-

gražiai

minime 
mažos

i

galite padaryti

lietu-
dr-ją \Vashingtone metus, kada Lietuva gulė-

! Ir Maironis užsidegęs 
karšta tėvynės meile, dva
sia maištinga verždamos 
iš krūtinės, kėlė prispaus
tuosius j kovą už laisvę. Jo 
gyvas žodis suskambėjo 
galingai. Pranašingas jis 
buvo. Nuaidėdamas per 
plačiuosius Lietuvos lau
kus, atsimušė į išvargintą 
lietuvio sielą.

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada 
Ne veltui ji tiek iškentėjo... 
Nes kryžius gyvatą žadėjo... 
Didingos tautinės min

ties idėjos subangavo. 
Tautos pranašo balsas pa
siekė ir sukerpėjusį lenko- 
maną ir Rusijos vergą. 
Stebuklingos Maironio

■ / f į,

Kiniečiams užėmus Namhkam, Burmoje, r? d o ir šią 
Buddhos statulą, padirbtą ir marmuro ir jau k ilipkos 
perkirsta per ranką.

kad kita galybė jas min
džiotų, mes griautume ir 
savo teisių pamatus... Šis 
laikotarpis sle g i a n t i s 
tiems, kurie myli taiką ir 
teisingumą, bet jei žmoni
joje viltys blanksta, tai 
Dievuje jos yra šviesios. 
Jis išmokė žmones mylėti 
laisvę, tikėtis jos, mirti dėl 
jos, gyventi dėl jo's. Jame 
glūdi mūsų viltis sulaukti

K-- tautų laisvės, kuri yra vie- 
nintėlė taikos viltis”.
PRIE VAIŠIŲ STALO

Ministeris Žadeikis turė
jo išsiskubinti į New Yor- 
ką, kur įvyko pamaldos už 
Lietuvą. J. Rajeckas išvy
ko į lietuvių masinį susi
rinkimą Philadelphijoj, 
kur turėjo pasakyti kalbą, 
visi gi kiti Washingtone 
gyveną Lietuvių draugijos 
nariai susirinko prie jau
kaus vaišių stalo Roose- 
velt viešbuty. Lietuvaitės 
kaikurios buvo rūtų šake
lėmis pasipuošusios, o ma
žasis Gabrielius švytravo 
su lietuviška trispalve.

Vaišėms vadovavo veik
lioji draugijos pirmininkė 
Ona Gavelytė iš Scranton, 
Pa. Dalyviai jautėsi lai
mingi savo tarpe tą dieną

naitė, B. Stankūnienė, Vai- sigimėlį — tautos išgamą, 
ciekauskienė. Šauniomis 
šeimininkėmis buvo A. 
Kullman (Povilonytė), H. 
Yčaitė, p. Marcinkevičai- 
tės ir kitos. Daug gyvumo
įnešė savo atsilankymu, vadinamas tautos atgimi- 

Niekas tiek 
Galčius ir nesielvartavo dėl savo tė- 

Patar- Šimkus. Gražiai visus pra- vynės nelaisvės, kiek dėl 
r, !*«««« C? O 1 T ra V* f Q T T i 1 C

Išgirdo jo balsą visa tauta 
ir jos sūnūs ir dukterys 
stojo į žadinimo darbą — 
“pajudinti žemę“.

Užtat teisingai Maironis

neparodė, kiek parodė ji
sai. Ne pats vienas karštai 
mylėjo tėvynę, bet ir kitus 
šaukė ją mylėti:
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę. 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą se 

mia.
Čia grynai dvasiai tiek sveiko 

peno!
Kupini tėvynės meilės

kuriuos juokingus nume
rius.

Pažymėtina, kad Wa- 
shingtono lietuvių draugi
jos dauguma yra jauni 
žmonės, Lietuvoj nebuvę, 

■čia gimę ir augę, bet paro- 
jdą daug meilės savo tėvų 
{žemei. KorespJraginimai ir dainiaus dva-

i
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sveikinimais ir

!
narys laikė mišias kun. Antanas Du-

SIDABRO JUBILIEJUS
Šešių Seselių 

Šv. Kazimiero Šventėje
Jubiliejaus iškilmės prasidės 

kovo 4 dieną devintą valandą 
šventomis Mišiomis, kurias au
kos kapelionas kun. B. Urba, 
Šv. Kazimiero Seserų koplyčio
je-

Dvidešimt penkių metų pasi
aukojimo — Vienuolinio gyve
nimo darbuotės garbingą su
kaktį minės, kilniai savo parei
gas beeinančias, šios Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolijos Jubi
liatės :

Sesuo M. Felicita — iš Cum- 
bola. Pa., Saldžiausios širdies 
parap. Seselė darbavosi įvairio
se parapijose, šiais metais mo
kytojauja Šv. Antano parap.. 
Cicero. Illinois.

Sesuo M. Lucina — iš šv. Juo
zapo parap.. Scranton, Pa. Dar
bavosi parap. mokyklose, šešis 
metus Vilią Juozapo Marijos A- 
kademijos ir nuo 1941 metų Šv. 
Kazimiero Akademijoje dėsto 
gamtos mokslą.

Sesuo M. Aloiza — Šv. Trejy
bės parap. Chicago. Illinois. Ei
na Generalės Asistentės parei
gas nuo 1940 metų, buvo naujo
kių mokytoja, mokytojavo aka
demijoje. ir ėjo Vyrės, pareigas. 
Š.Š. Petro ir Povilo parap. Chi
cago, III.

Sesuo M. Eleanora — Aušros 
Vartų parap. New York. Moky-j 
tojavo įvairiose parap. Chica-' 
goję, nuo 1930 iki 1941 ėjo A- 
kademi jos vedėjos pareigas. 
Mokė Vilią Juozapo Marijos A- 
kademijoje. šiais metais vado
vauja Saldžiausios Širdies mo-} 
kyklai. Clovis, New Mexico.

Sesuo M. Bernarda — iš Die
vo Apvaizdos parap. Chicago, j 
Hiinois. Ėjo mokytojos pareigas 
keliose mokyklose Chicagoje. • 
Nuo 1929 metų darbuojasi A- 
kademijoje muzikos skyriuje su 
orkestru ir choru.

Sesuo M. Augustina — švč. 
Trejybės parap. VVilkes-Barre, 
Pa. Nuo 1920 metų tebedarbuo- 
jasi parapijinėse mokyklose. 
Vyresniosios pareigas ėjo šiose 
parapijose: šv. Mykolo. Chica
go. III., Š.Š. Petro ir Povilo, 
Rockford. III., Nekalto Prasidė
jimo. Chicago, III., šv. Kry
žiaus. Mt. Carmel, Pa. ir Šv. 
Kazimiero. Worcester. Mass.

Jubiliatės jaunystėje pamilo 
Kristaus namų gražumą ir Jo 
garbės gyvenimo vietą. Todėl, 
jėgų nesigailėjo ir dygaus kelio 
nesibijojo, pažadėdamos Die-

vui amžiną ištikimybę, narsiai 
nešdamos Dievo ir artimo mei
lės pasiaukojimo žibintuvą dvi
dešimt penkis metus. Per šiuos 
metus Seselės pasišventusiai ir 
energingai darbavosi. Turėda
mos reikalaujamus mokytojoms 
laipsnius bei auklėjimo gabu
mus. savo ramumu, nuolanku
mu ir meile skiepijo ir ugdė 
vaikelių širdyse kilnias idėjas. 
Jų gražus pavyzdys ir teikiami 
patarimai giliai persilėjo į mo
kinių jausmus, ir valią, kurie 
nutiesė gaires į sektinus idea
lus. į tikrą gyvenimo tiksią. 
O kaip gražu ir kaip kilnu, kas 

savo valia
Paaukoja Kūrėjui jaunystė ir 

širdį jos gryną.
Laimingiausia tikrai yra skirta 

dalia
Ką globoja šventovė Vienuoly

no!
Brangios Jubiliatės, lydime 

Jus širdingomis maldomis, 
džiaugsmingais l._.............— -
linkime Jums didžiausiame ma
lonume tęsti kilnius Viešpaties 
darbus ir sulaukti Aukso Jubi
liejaus! Š. K. S.

--------------------
į

PADĖKA
Šv. Kaz, Ak. Rėm. Skyriui,

Šv. Kaz. Parap., 
Ph i ladelph i joj
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Laidotuvės Nepaprastai 
Iškilmingos

Kadangi a. a. Jonas Letkaus
kas buvo toks ištikimas bažny
čios tarnas, tad mūsų kleb. kun. 

jDr. Mendelis pasirūpino, kad 
paskutinis Jonui patarnavimas

žmonių, kur tik būtų kuoiškilmingiausias. Prie 
atnašavo iš-

A. A. Jonas Letkauskas
Nelaboji Mirtis vėl aplankė 

mūsų koloniją. Šį kartą išplėšė 
iš mūsų tarpo vieną iš malo
niausio būdo asmenų, būtent, 
a. a. Joną Letkauską. Jonas bu
vo žinomas visiems. Kur tik bū
davo būrelis 
būdavo koks linksmas susirin- } didžiojo altoriaus 
kimas, parengimas, ten a. a. Jo- kilmingas gedulis mišias patsai 
nas Letkauskas savo linksma klebonas. Jam pagelbėjo kun. 
šypsena, savo gražia dainele vi- Jonas Mendelis ir kun. Jokūbas 
sus patraukdavo. Jis buvo ištiki- Spencer. Prie šoninių altorių 
mas Švč. Vardo dr-jos 
nuo tos dr-jos įsikūrimo mūsų binskas ir kun. Paulius Dver. 
parapijoj. Per. pereitus 8 ar 10 Trečiadienio vakare prieš laido

tuves kun. Antanas Dubinskas 
buvo atvykęs į namus atkalbėti 
rožančiaus dalį. švč. Vardo dr- 

■jos nariai netilpo kambariuose. 
Tiek jų buvo susirinkę pagerb-; 
ti savo mirusį narį. Palaidotas; 
Holy Redeemer kapuose. A. a. Į 
velionio žmona dėl flgos nega-į 
Įėjo dalyvauti savo vyro laido
tuvėse. Visa Baltimorės lietuvių 
kolonija reiškia šeimai ir gimi
nėms giliausią užuojautą. Lai 
gerasis Dievas juos visus rami
na jų skausmo ir liūdesio valan
doje, o už mylimo Jono vėlę ta-

Nuotrupos
Ponia Veronika Stravinskienė, 

zakristijonų Ivoškų duktė, pa
sidavė operacijai Johns Hop- 
kins ligoninėje, antradienį kovo 
6 d. Rūpinasi vyras Martinas, 
rūpinasi tėvai. Linkime poniai 
Stravinskienei veikiai pasveikti.

■ i šeštadienį, kovo 3 d. palaidota 
senukė Magdalena Dumeikienė. 
Turėjo virš 80 metų amžiaus ir 
ilgą laiką sirgo. Kun. Antanas 
Dubinskas atnašavo laidotuvių 
mišias.

Sekmadienį antra kolekta 
bažnyčioje buvo Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Surinkta virš 
$100.00 aukų. Kovo 11 d. Lietu
vių Svetainėje, Hollins St. bus 
prakalbos surištos su dabarti
niu vajumi. Karių Motinos rūpi
nasi, kad kuodaugiausiai lietu
vių dalyvautų.

Moterų Sąjungos vietinė kuo
pa jau paaukojo $5.00 Velykų

1 gėlėms. Tokią pat auką suteikė 
: Pranas Razauskas tam pačiam 
’ tikslui.

Mūsų mokyklos vaikučiai gau
na daug pagyrimo nuo svetim
taučių, kurie atsilanko mūsų 
bažnyčion už jų gražų giedoji- 

I mą sekmadieniais per mišias 
8:30 vai. Tų vaikučių tik 100 ir 
ne visi gali giedoti, bet tie. ku
rie gieda tikrai turi stiprus bai- 

j sėlius ir pripildo mūsų erdvingą 
bažnyčią.

Girdėjau, kad kun. dr. Mende
lis šiais metais pasiuntė Kunigų 
Vienybės Centro iždininkui, 
kun. Jonui Boll, $500.00 mišių 
stipendijų persiųsti Vyskupui 
Bučiui Lietuvos pabėgėliams 
kunigams. Nėra abejonės, kad 
tai yra garbingas tikslas.

Kario Petro Makarausko žmo
nai padaryta operacija Šv. Juo
zapo ligoninėje. Ligonė grįžo 
namo ir sveiksta. Petras randa
si kur nors Vokietijoj.

Gailestingos Sesutės “Little 
Sisters of the Poor” pradžioje 
gavėnios surinko virš $2,200.00 
stovėdamos prie mūsų bažny
čios durių. Jos nuoširdžiai dė
koja savo geradariams už jų 
gausias aukas.

Sekmadienį, kovo 11 d. antra 
rinkliava per visas mišias viso
se bažnyčiose bus Amerikos 
Vyskupų nuo karo nukentėju- 
siems gelbėti Fondui. Pereitais 
metais pusantro milijono dole
rių buvo išdalinta karo nelai
mingiesiems per Vatikaną, per 
Šv. Tėvo atstovus įvairiuose 
karo kraštuose.

metų prisidėjo žymiai prie baž
nyčios išpuošimo ar tai Kalė
doms ar Didžiajai Savaitei arba 
Velykoms. Sumanus, darbštus, 
mylįs bažnyčios grožį. Letkaus
kas mūsų zakristijono Ivoškos 
buvo brolis, patarėjas ir ben- 

kurio ma- tybė, kaip kad buvo Mindaugo, dradarbis. Jie visam kame susi- 
mytė yra tikra lietuvaitė - že- Gedimino ir Vytauto laikais, o taikė ir gražius darbus atlikda- 
maitė, nes jo per tūlą laiką ne- mūsų laikais 
bemato ir pasiilgsta. Praėjus karą ir priešų invazijas.

i Vasario 16 daug kas klausinėja:
"Kokia buvo priežastis, kad tas visos patriotiškai nusiteikusios 
mažas smuikininkas nedalyvavo spaudos — laikraščių, kad me- 
programoje?" tus po plinių... kenksmo veiks-

Nežiūrint ar kam patinka, ar mus. taip tarybininkų, kaip ir 
ne. bet jis yra (nors pagal jo sąjungininkų remtų lygiai pas- 
amžiaus jis yra kūdikis — 12 
metų amžiaus) visuomeninė į- 
žymybė. Ne veltui prezidentas 

į Rooseveltas ir jo žmona, Eleo- 
' norą Rooseveltienė pereitais 
metais, lapkričio mėnesį, kai 
jam suėjo 12 metų amžiaus, ■

; abu bendrai ir atskirai prisiuntė 
'jam, kapitonui Teddy Kuligovs- 
kiui linkėjimus laiškais.

Visiems gali būti yra žinoma, 
kad su kap. Teddy Kuligovskio 

į pagalba parduota labai daug 
Karo Bonų. K. V.'

Redakcijos prierašas. p. K. V.
taip ir neišaiškino, kodėl kapi- n^aj susipažinti pas viengenčius 
tonas Teddy Kuligovskis neda- Kristopą ir Emiliją Žemaičius

pitonu - inžinierių Pauliu Laba-

Tai biški bomberio uodegėlė! Kai žmogysta pasily- 
gina, tai nei ligi pusės negali prilygti. Tai milžinas B-17 
bomberis.
čiai žinomą vardu kapitonas tų tapti laisva, suvereninė vals-! 
Teddy Kuligovskis,

Su giliu nuoširdumu dėkoja-! 
me kleb. kun. Ig. Vaiančiūnui' 
už maloniai suteiktą leidimą rė
mėjoms surengti metinę pramo
gą š. m. vasario 25 dieną mūsų 
įstaigų Šv. Kaz. Sės. Vien. Chi- 
cagoj ir Juozapo Marijos Vilią. 
Newtown'e, naudai.

Nuoširdžiai dėkojame Sky-, 
riaus Valdybai, visoms rėmė
joms ir visiems vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie pa- 

. rengimo didelio pasisekimo iš 
kurio pelno mūsų įstaigoms Ii-! 

’ ko gausi auka $540.00.
Taip pat tariame nuoširdų a- 

čiū Skyriaus uoliai pirmininkei 
Agotai Kundrotienei ir pasi-j 
šventusioms veikėjoms Onai! 
Jurgaitienei ir Agotai Mažeikie
nei. Jų sumanumu ir pasidarba
vimu parengimas buvo toks ne
paprastai sėkmingas.

Mūsų malda prašys Dievą 
gausiai laiminti ir atlyginti vi
siems prisidėjusiems prie pra
mogos pasisekimo. Visų pasi- 
aardavimą brangiai įvertiname. 

Šv. Kazimiero Seserys
(Šv. Kaz. Parap., Phila.'i

■

Pasiilgimas
Mažo Smuikininko Kapi

tono Kuligovskio

Philadelphia, Pa. Matyt čia 
yra daug žmonių, pamylėjusių 
vietini mažą smuikininką, pla-

ly vavo Vasario 16 minėjime?

Philadelphijos Veikėjų Vie
šas Pareiškimas Ir 

Reikalavimas

• V|

prieš dabartinį vo Dievo garbei ir Dievo Namo 
| papuošimui.

Prie to. mes kartu prašome ir

tangas kovoje už Lietuvos lais
vę.

Už šios sueigos dalyvius pasi
rašo:

Vii. Poška, Jonas Grinius,
K. Žemaitis, Pranas Pūkas,
K. Žadeika, Ant. Kaniušis, 

K. Vidikauskas.

PHILADELPHIA. PA
SUSIPAŽINIMAS SU ĮŽYMIU 

VIENGENČIU
Vasario 23 d. vakare, rašan

čiam šiuos žodžius, teko asme-

su mūsų įžymiu viengenčiu, ka

Mirtis Visai Netikėta
A. a. Jonas Letkauskas buvo, 

dar jaunas žmogus, nesulaukęs' riame dievobaimingą AMŽINĄ 
nei 60 metų amžiaus. Sunkiai. 
nebuvo sirgęs. Štai ketvirtadie-: 
nį, vasario 22 d. dirbtuvėje už-} 
puola jį nepaprasti skausmai,! 
parveža jį namo, penktadienį 
jaučiasi geriau, bet šeštadienį 
gydytojas mato reikalą gabenti 

; jį ligoninėn, kur norima daryti 
i operaciją. Po ilgų pasitarimų 
! numatyta, kad Jonas operacijos 
neatlaikys, taip, kad aprūpintas 
šv. sakramentais, Jonas miršta 
sekmadienį naktį. Visi lietuviai 
liūdi Jono mirties. Dar per Lie- pamaldomis ir buvo laikoma 16 
tuvos Nepriklausomybės puotą, 
vasario 16 d. Jonas dirbo Lietu
vių salėje, o 9 dienos vėliau Jo
nas guli karste. Smūgis šeimai: 
didelis nuostolis parapijai, kolo
nijai.

; ATILSĮ. —
Didžioji Malonės Novena
Kovo 4—12 dd., tai Šv. Pran

ciškaus Ksaveriečio Didžiosios 
Malonės Morenos dienos. Šv. Ig
naco Tėvų Jėzuitų bažnyčioje 
net 15 kartų į dieną per 9 die
nas yra laikomos pamaldos. Mū
sų šv. Alfonso bažnyčioje 4 kar
tus į dieną. Pirmadienį ir antra
dienį šv. Pranciškaus novena 
buvo sujungta su P-lės Švč. Ste
buklingo Medalikėlio novenos

kartų. Novena mišių už intenci
jas visų, kurie atlieka Malonės 
Noveną bus atnašaujama kovo 
19-27 dd. Gan didelis būrys mal
dininkų lankosi Šv. Alfonso 
bažnyčion į Šv. Pranciškaus 
novenos pamaldas.

a-

nausku. Jis yra jaunas, paeinąs 
iš Raseinių, inteligentiškas ir j 
labai malonus. Jeigu žmogus; 

' nežinotum tą, tai niekados ne- ’ 
patikėtum, kad tai buvęs marių ! 

'vilkas... jūreivis - kapitonas, j 
(Ant jo veido negalima pašte-} 
bėti nei mažiausio šešėlio to 
žiaurumo, kuris “puošia” jūrei- ■ 
vi; viršininką, o ypač kapitonų 
veidus). Pasikalbėjus su juo, 
matosi, kad jis tvirčiausiai tiki 
į tą, kad Lietuva po karo ir vėl

Mes. Philadelphijos veikėjai 
šalininkai Amerikos Lietuvių

Tarybos ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos. susirinkę vasario 28 d. 
svetainėje, 718 Callovhill St., ir 
apsvarstę visapusiškai Lietuvos 
vadavimo reikalus priėjome 
prie tos galutinos išvados, kad 
visų viengenčių lietuvių, kurie taps visiškai laisva, nepriklau- 
trokšta, kad Lietuva po šio ka- soma suvereninė valstybė. Iš 
ro būtų ir vėl visiškai laisva, pasikalbėjimo su juo. matome, 

kad jis yra žmogus plačios eru
dicijos — visapusiškai išsilavi
nęs.

ir

ATSIMINKITE šias papra
stas KETURIAS TAISYK.

Akių Įtempimas sugadina akis

JAUNIEMS!

1. Skaitykite, studijuokite, slū
kit’* ar žaiskit? arti skaitomos 
lempos.

suvereninė valstybė, tai būtinai 
reikalinga yra jų ko tampriau
sia vienybė.

Todėl mes ne tik pageidauja
me ir prašome, bet tiesiog rei
kalaujame vardu Lietuvos lais
vės nuo viršuje minėtų organi
zacijų Centrų to. kad nepažei
džiant. nepažeminant viena ki
tos autoriteto ir prestižo, ko- 
veikiausiai rastų būdą susitarti, 
kad užuot viena kitai kenkus

I

I (Mums atrouo. kad Amerikos 
Lietuvių Taryba nekenkia nei 
vienai tautinei nusiteikusiai 
grupei. Red.), kaip kad tas bu
vo iki šiol, vardu vienybės, vie
na kitai kovoje dėl Lietuvos 
laisvės pagelbėtų.
išvien, suglaudus pečiais kovo
tų už laisvę mūsų brangiausios 
tėvynės Lietuvos. Kad šiai ka
ro viesulai praūžus, ir vėl galė-

i

žodžiu, kad

atspindžio nuo
bolbF. priešais šviesą.

Atspindis įtempia akis.

Šios dvi katės nusikaltusios su savo aštriais nagais, 
kai jos padraskė tūlos asmenybės kailinių pečius, tai 
šios katės turi eiti į teismą, Cambridge, Mass.

IŠVYKO Į KARO TARNYBĄ
Vasario 23 d. vietinės našlės 

Marijonos Čiurlionienė jau tre
čias sūnus. Jonas Čiurlionis iš
vyko į Dėdės Šamo karo tarny
bą.

I 
veikėjo - korespondento.

i

PAMALDOS UŽ ĮŽYMU 
VEIKĖJĄ

Teko sužinoti, kad senieji 
viengenčiai Briedžiai už vėlę 
mūsų buvusio nenuilstamo. įžy
maus
a. a. Kazio Dryžos užprašė šv. 
mišias, kurios bus atnašautos 
Šv. Kazimiero šventėje, kovo 4 
d., Šv. Kazimiero par. bažnyčio- 

K. V.

Mokyklose vienas iš penkių vaikų turi defektuo
tą regėjimą. Kolegijoje keturi studentai iš dešimts 
turi nesmagumus su akimis. Žmonija įpratusi per 
daugelį šimtmečių gyventi už namų sienų — lauke 
būti, nepavyko jai nustatyti — pritaikinti tinkamą 
šviesą namuose.

Mūsų laimei, mokslas surado atatinkamą saulės 
šviesą įvesti ir į namus. Taipgi mokslas mus moki
na kaip naudotis namuose įvesta šviesa, kad ji ne
būtų akims kenksminga.

Čia^ra keturios paprastos taisyklės kaip tinka
mai išlaikyti akis. Užsimokėtų kiekvienai šeimai 
jų prisilaikyti:

Vcn^kit*- šešėlių.
•. kad šviesa tiesiai švhrStu 

j knygą ar darbą. Sesei i s ga
dina akis.

Duok akis patikrino r<-KU- 
liariai J< i aky;, yra «i<jf> ktu..- 
tos. regėjimui g.ili daug padė
ti pritaikinti akiniai.

i.

EDISON
COMPAN Y

Ateityj' galima bu- gauti 
bėtinu elektrikiniy dalyką *’> 

mtaupyi darbo. Tik žiftrėk. kad dmtų suy- 
dnnak jūfl namuos. būtu tlnkania- - n^“’ 
iinua JŪSŲ narna. turėtu būt. ir-ru-t. 

\DEQCATE WIRINC. Pasikall-’k ap.' t-u 

Hektrikiniu kontraktorium.



Penktadienis, Kovo 9, 1945

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Knygos-"Vytis Ir Erelis 
Rėmėjų Skaičius Didėja

KVIEČIAME

nepajėgtume šio veikalo 
išleisti.

Todėl Jus kviečiame į 
talką: savo* parama padė
kite pagerbti lietuvišką 
knygą, duokite progos 
šiam veikalui greitai išei
ti į pasaulį.

Mes kviečiame Jus į tal-

Kas aukos $5, bus laiko-

- > -

5

esu

Sūnaus Palaidūno Sugrįžimas
ANDRĖ GIDE —("N. R.")

Artūrui Fontainui
Tęsinys

Mano broli! aš
toks, koks tu buvai išvyk
damas. O! pasakyk: argi tu 
savo kelyje nieko kito ne
sutikai, kaip tik apgaulę? 
Ar visa tai, ką aš nujau
čiu ten esant skirtinga nuo 
to, kas yra čia, argi tai mi
ražas? Ar visa, ką aš jau
čiu savyje nauja, tik be
protybė? Sakyk, ką tu su
tikai savo kelyje, ka’š pri
vertė tave nusiminti? O! 
kas privertė tave grįžti?
— Aš nustojau laisvės, 

kurios ieškojau: belaisvis 
būdamas, 
nauti.
— Aš čia
— Taip,

tarnauti blogiems šeimi
ninkams; čia tu tarnauji 
savo tėvams.
— Ach! tarnauji, kad tar

nautum; ar bent negalima 
laisvai pasirinkti sau bau
džiamos ?
— Aš to tikėjausi. Kaip 

Saulius paskui savo asiles, 
aš ėjau vedamas savo no
ro; bet kur jo laukė kara
lystė, aš ten radau skur-

Kviečiame priimti malo-fbe visuomenės paramos, 
niausią žmonių svečią ir 
draugą.

Tas senas žmonijos drau
gas yra knyga.

Mes leidžiame stambią 
lietuvišką knygą — apysa
ką “Vytį ir Erelį”.

Šį veikalą parašė senas 
mūsų spaudos darbininkas;
kun. Dr. K. Urbonavičius j ką.
— J. Kmitas. į Kas aukos $10 dolerių,

Jau penkiasdešimt metų;bus laikomas “Vyties ir 
jis ištikimai tarnauja lie- Erelio” garbės rėmėju, 
tuviškajam raštui. Išleidęs
savo eilių, apysakų, verti- mas rėmėju.
mų, dabar jis mūsų skaity-i Paprasta knygos prenu- 
tojui duoda savo stam- : 
biausią kūrinį — “Vytį ir 
Erelį”.

Ši knyga stambi ne tik 
puslapių skaičiumi. Ji! 
svarbi ir savo turiniu: jojei 
aprašomi įdomūs lietuvių! 
tautos gyvenimo metai li
gi paskutinių dienų.

Drauge skaitytojas ten 
ras daug gražių nuotykių, 
juokingų scenų, skanausi 
juoko.

Už tai knyga kiekvienam 
bus ne tik rimtas pasiskai
tymas, bet sykiu ir įdo-Į 
mus, viliojantis laisvų va-i 
landų palydovas, geras ir į 
dažnai linksmas prietelius.

Šiandien išspausdinti di-j Šią savaitę prisidėjo prie 
desnei knygai reikia stam-j išleidimo “Vytis ir Erelis” 
bokos sumos. Mes vieni,!sekantieji:

merata yra S3.
Garbės rėmėjų, ^rėmėjui 

ir prenumeratorių vardai l 
bus garbingąi atspausdin-; 
ti knygoje.

I

Ir dar neužmirškite: gar-! 
bės rėmėjams ir rėmėjams 
pats autorius savo ranka 
knygą užrašys.

Iš tikrųjų reta proga sa
vo šeimai įsigyti tokią 
brangią dovaną*

Pinigus siųskite —

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Andrius Zaleckas, So. Boston, Mass.................... 10.00'
Julia K. Yakavonytė, Brockton, Mass................ 10.00
Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass.....................10.00
M. Norbutas — did. lietuvių labdarys, Cambridge 10.00 
John Krugelis, W. Lynn, Mass. ......................... 10.00.
Feliksas Šlapelis, Rochester, N. Y.......................  10.00:
Mrs. Anna Jurgaitis, Phila., Pa............................... 8.00;
Marijona Žiurolienė, Dorchester, Mass. .............. 5.00
J. Slanina, So. Boston, Mass....................................5.00

• Magdalena Ausikaitė, So. Boston, Mass. ................5.00
Kun. Fr. Valukevičius, Rochester, N. Y.................5.00:
Josephine Narenkaitė, Lowell, Mass.................... 5.00
Kazimieras Rusilas, Amsterdam, N. Y.................... 5.00 Į
Angelija Čarnauskienė, Jersey City, N. J............. 5.00
Julia Oreskienė, Binghamton, N. Y.........................5.00
Antanina Bubnis, Chicago, III................  5.00
Mrs. Agnės Bačenas, Kearny, N. J.......................  5.00
Elena Rusienė, Dorchester, Mass...........................5.00
Ona Perekšlytė, No. Abington, Mass.................... 5.00;
Kun. F. Kenstavičius, Lawrence, Mass................  5.00
Antanas ir Emilija Kauneliai, Roxbury. Mass. 5.00' 
Ona Kratavičienė, Detroit, Mich........................... 5.00 į
A. Sukis, Hudson, Mass.........................................  5.001
Mykolas Abračinskas, Brockton, Mass................  5.00,
D. Antanaitis, Phila., Pa...........................................5.00
Pranas ir Ona Tuleikiai, So. Boston, Mass. 5.00
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn................  5.00
Antanas Klinga, So. Boston, Mass.......................  5.00
Bernardas Nenartonis, Chicago, III.......................  5.00
Peter Jarvis — biznierius, So. Boston, Mass....... 5.00!
Uršulė Kubelle, Stoughton, Mass. 5.00į
Kun. Simonas Saulenas, So. Boston, Mass..............5.00
Ignas Kymantas, So. Boston, Mass. ..................... 3.00
K. Luinis, Dorchester, Mass. ................................ 3.00
Matas Mockapetris, Dorchester, Mass..................  3.00

, Kazimieras Leiga, Broooklyn, N. Y.........................3.00
Simon Bundza. Worcester, Mass...........................  3.00
Mrs. L. Ginkevičius, Pluta, Pa. ..............................3.00
Antanas Matjoška, Dorchester, Mass. .................  3.00
A. Balvočius, Hartford, Conn........................... 3.00
F. Gaide, So. Boston, Mass....................................... 3.00
F. Barčaitė, Phila., Pa............................................. 3.00
Mrs. Monica Aboys, Scranton, Pa. 3.00
P. Arlauskas, Webster, N. Y..................................  3.00
Feliksas Krancevičius, Lavvrence, Mass. .............3.00
F. Vancevičienė, Hartford, Conn......................  3.00
Veronika Grenis, So. Boston, Mass. 2.00
Ona Navickienė, Dorchester, Mass. 2.00
K. Stackienė, So. Boston, Mass. .................. 1.00I
Ignas Stega, Dorchester, Mass. 1.00

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams, 
Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus knygos “VYTIS IR ERE
LIS” išleidimo. “DARBININKO” Adm.

Parblokšti japonai Philippinuose nevisur ir pasipriešina. Štai kaip Dė
dės Šamo kariai įsiveržė į Subic Bay sritį, tai nerado mažiausio japonų pa
sipriešinimo ir išlipę kariai ilsisi ir džiaugiasi lengvai laimėję krantinę.

Kad Tau Atleistų Rožė, Kurios

Besižvalgydama aplinkui 
ir į viską žiūrėdama jaut
ria mąstančio žmogaus a- 
kimi, be abejo, pastebi, 
kad žmonių gyvenime yra 

į netvarkos, kažko trūksta, 
i Kur tik pažvelgi, visur 
I matosi priešingumai. Čia 
! graži, žydinti gamta, o jos 
.glėbyje nelaimingas žmo
gus. Bet kodėl gi tas žmo
gus, skirtas būti pasaulio pasauly, 
valdytoju, toks nelaimin--tik savo laimės daro visus 

, gas. Kodėl tiek vaitojimų nelaimingais, i 
, ir ašarų ? nė to, kuris tą laimę graib-

Dėl to, L_ -___
venimą padarė žiaurų ir 
negailestingą. Gyvenimas 
pasidarė pavojingas, kaip 
pavojinga audros įsiūbuo-į 
ta jūra; gyvenimas pasi
darė nemalonus, kaip ne
malonios vėsulo sukeltos 
bangos, užklupusios ke
liauninkus jūros viduryje. 
Gyvenimas pasidarė žiau
rus ir negailestingas, nes 
trūksta žmonių, kurie tu
rėtų jautrią širdį nelai
mingam žmogui. O nelai
mingam tenka pabūti 
kiekvienam žmogui, nors 
jis ir ant aukso kalno sė
dėtų.

Kiekvienas žmogus turi' 
sielą, protą ir laisvą valią J 
Dauguma žmonių protu ir 
laisvąja valia naudodamie
si kuria tik savo asmeninį 
gyvenimą, visai nesirūpin
dami kitais. Kaip nuo na-i 
mų šeimininkės priklauso! 
namų tvarkingumas ir 
kambarių puošnumas, taip 
nuo kiekvieno žmogaus 
priklauso viso gyvenimo

turite prieš save. Tik rei
kia eiti geru keliu, su tvir
tu pasiryžimu ir viltimi, 
žinoti ko nori ir kaip eini.

Kiekvienų metų paskuti
nę dieną seniesiems me
tams gulant neprikeliamai 
į savo amžiną kapą, o nau
jiesiems lipant sostan į a- 
nųjų vietą, tau sese, turi 
kilti galvoje mintis apie 
laiką, tą keistą ir baisų da
lyką. Iš tikro jo esama kei
sto ir baisaus: jis daro 
žaizdas ir gydo jas, įstu
mia į nelaimes ir ištraukia 

į^iiš jų, jis išspaudžia ašaras 
Tas" ieškojimas ir. ^,iovj.na >s- Kasmet Jis 

. užskleidžia dar vieną tavo 
neišskyrus Wgos puslapį.

** t -r <-» r-« z-\-r- 1 o i Ir r, i a z-v z-\

grožis, laimė ir džiaugs-į 
mas. Kiekvienas žmogus į; 
gyvenimą turi įnešti savo! 
dalį. Niekas negali sakyti: i 
kas man darbo. Toks jo 
nusistatymas jam pačiam 
pakenks, nors jis to ir ne
žinos. Deja, tokių “kas 
;man darbo” nusistatymo 
• žmonių yra begalybė ir dėl 
!to taip nejauku žmonių!

;dą. Ir vis dėlto...
— Ar tu nenuėjai klaidin

gu keliu?
— Aš ėjau pirmyn.
— Ar tu esi tikras? Ir vis 

dėlto yra dar kitų karalys
čių ir žemių be karaliaus, 
kurias reikia atrasti.

— Kas tau tai pasakė?
— Aš žinau. Aš jaučiu. 

Man jau rodosi, kad aš ten 
viešpatauju.
— Išdidus’
— Ach’ ach’ tą patį tau 

pasakė mūsų Tėvas. Kodėl 
tu man tai dabar kartoji? 
Kodėl tu neišlaikei šito iš
didumo! Tu nebūtum grį
žęs.
— Tada aš nebūčiau ta

vęs pažinęs.
— Būtum, būtum, tenai, 

kur aš tave būčiau atradęs, 
tu mane būtum pripažinęs 
savo broliu; net dabar man 
dar rodosi, kad išeinu ta
vęs ieškoti.
— Tu išeini?
— Ar tu nesupratai? Ar

tu pats manęs nepadrąsini 
išeiti ?

— Aš norėčiau tave ap
saugoti nuo grįžimo; bet 
tik apsaugodamas nuo išė
jimo.
— Ne, ne, nesakyk man 

to; ne, ne tai tu nori pasa
kyti. Juk ir tu pats išėjai 
kaip nugalėtojas, argi ne?
— Ir kaip tik dėl to bau- 

* džiava man rodėsi dar sun- 
i kesnė.

— Tai kodėl gi tu pasida
vė:? Ar tu jau buvai taip 
nuvargęs?

— Ne, dar ne; bet aš sua
bejojau.
— Ką tu nori pasakyti?
— Suabejojau dėl visko, 

dėl savęs paties; aš norė
jau sustoti, kur nors apsi
stoti; prabanga, kurią man 
pažadėjo tas šeimininkas, 

!mane sugundė... taip, aš 
fdabarzgerai jaučiu; aš su
klydau.

Palaidūnas nulenkia gal
vą ir užsidengia akis ran
komis.
— Bet pradžioje?
— Aš ilgai ėjau per dide- 

; lę, laukinę žemę.
— Per dykumą?
— Ko tu ten ieškojai?
— Aš pats nebesuprantu.

(Bus daugiau)

I

aš turėjau tar-

esu belaisvis, 
bet aš turėjau

užskleidžia dar vieną tavo

kasmet laikas užgesina 
dar vieną tavo gyvenimo 
žvakyno žvakę, kasmet nu
krečia dar vieną tavo gy
venimo medžio lapą. Me
tai! Koks smulkutis lašelis 
amžinybės beribiame oke
ane, bet kaip didelis lašas 
žmogaus gyvenimo mažu
tėje taurelėje. Kas žino ir 
kas gali pasakyti, kiek tų 
lašų bėra ir tavo gyveni
mo jaunam žiede. Skubėk 
tad gera proga naudotis.

Sakysi, jei šiandien nie
ko nenuskriaudžiau nei 
darbu nei žodžiu, ką turiu 
prašyti atleisti kai kalbu 
žodžius ‘atleisk mums mū
sų kaltes’. ’

Sese, prašyk, kad tau at- 
, kurio vei-

kad žmogus gy- j styte graibsto.
Mergaite, jei tu nori savo 

gyvenimu sumažinti gyve
nimo vargą, jei tu nori su
mažinti ašarų upės srovę, 
tai pirmų pirmiausiai turi 
įvertinti tą laimę, kurią 
tau teikia jaunystė. Gy
venkite kažin kiek ilgai, 
sako vienas poetas, bet pir
mas jūsų amžiaus dvide
šimtmetis yra ilgiausias ir 
laimingiausias viso jūsų] 
gyvenimo; ir nuo to, kaip 
jūs tada pasistatysite savo 
gyvenimo rūmą, taip gy
vensite ligi tol, kol jūsų 
akys užsimerks grabny
čios šviesoje amžinam po
ilsiui.

Pavasaris yra pažadų lai- leistų našlaitis, 
kas. Jaunystė yra vilčių ir delio nenušvietei džiaugs- 
pasirįžimų amžius. Todėl mo šypsena; prašyk, kad 
reikia savo jaunose dieno- tau atleistų nuskriaustas 
se gyventi taip, kad kiek- gyvulėlis, 
vieną dieną lydėtų tvirtas t džiamo neapgynei; prašyk, 
nusistatymas ir nesu-i kad tau dovanotų rožė, ku- 
griaunamas pasiryžimas 
susikurti sau laimingą ry
tojų ir savo gyvenimu su
mažinti esamo vargo kie
kį. šiandien du keliu jums 
tiesia jūsų gyvenimo auš
ra — jūsų jaunystė. Vie
nas kelias — nerūpestin
gumas, o kitas — pasiry
žimo ir ištvermės. Kuriuo 
keliu eini?

Savo jaunystėje Horaci
jus rašė: — aš susirūpinęs meta kitiems po kojų, kad 

jie greičiau sukluptų. Jei 
visi ar bent daugumas taip 
darys, baisu juk bus. Ir 
dėlto toks nemalonus pa
sidarė žmonių gyvenimas. 

Mergaitės, ar šios rūšies 
žmonių grupėje gali jums 
rastis vieta! Eidamos to
kiu keliu ar galite tikėtis, 
kad būsit laimingos? Ar 
galite tikėtis, kad lengva 
jums bus šios žemės kelio
nė, jeigu tikrai žinosite, 
kad yra sugniužusių po 
gyvenimo našta dėlto, kad

HE S PREPARED not for cx- 
ploring the Artic or residing ir 
Siberia, būt just to paint a 
sign in Brooklyn. N.Y. Samuo! 
Mordfin v.-raps up in v.-oolen 
cap and mufflcr for chillv busi- 
ness of spcnding six hours on 
■caffold in ncar-zero veather.

I

ieškojau laimingo kelio, 
kuriuo galėčiau su šypse
na pereiti šios žemės vargo 
klonį. Aš tam darbui pa
švenčiau visą jaunystę, 
nes norėjau, kad, pats bū
damas laimingas, galėčiau 
ir kitiems savo linksma 
šipsena palengvinti 
sielvartų valandas.

Nesvarbu koks jūsų tur
tas ir kokia jūsų padėtis, 
tačiau visos ateity galite 
būti laimingos, nes jaunos 
esate ir visą gyvenimą dar

ju

I

neištiesėte gailestingą pa
galbos ranką! Ar daug ta
vo šalstančiai širdžiai pa
dės mirties valandoje 
grabnyčios šiluma, jei gy
venime nesušildei tų, ku
rie tavo širdies šilumos i 
buvo tikrai reikalingi.

Foersteris lygina žmo
gaus gyvenimą prie nuplė
šiamojo kalend o r i a u s. 
Kasdien plėšiama nuo jo 
vienas lapelis, kasdien jis 
eina plonyn. Neužmiršk, 
kad kasdien krinta vienas 
tavo gyvenimo lapelis, 
krinta amžinai ir negrįž
tamai. Todėl reikia rūpin-i 
tis, kad nė vienas lapelis j 
nebūtų nuplėšiamas tuš
čias arba prirašytas juo
dai. Turi kiekviename auk
so raidėmis žibėti praleis
tos dienos. įvertinimas is-; 
reikštas šiais žodžiais: ■ 
“Išpildžiau man skirtąjį 
uždavinį. Aš prisidėjau 
prie pasaulio papuošimo, 
nes palengvinau kenčian
čiam jo gyvenimo valan
das”. ~ “L-S”;

kurio skriau-

ri nuvyto, nes jos nepalais- 
tei.

Ir kaip dažnai tos, ku
rios turėtų parodyti jaut
rią, švelnią, kitus užjau
čiančią širdį, padaro ki
tiems daug skausmo, rodo 
daug pavydo, piktumo, sa
vimeilės. Vietoje visus 
tuos bloguosius jausmus 
užgniaužus ir užrakinus 
savyje, juos lyg tyčiomis

i? EVERY DROP COUNTS!

FATS
salvage

Camp Edvvards. Mass.—The cook at Camp Edwards shows a couple of 
WACS just how he salvaged all waste fats from the kitchen. Combined 
Army and Navy salvage in 1944 totaled approximately 52,000,000 pounds.

1
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CAMBRIDGE, MASS.

Paminėjo Iškilmingai 25 
Mėty jubiliejų

pakviestas kalbėt p. F. A. Kran- 
cevičius. kuris trumpais bruo
žais perbėgo draugijos nuveik
tus darbus tarp, kurių pažymė
jo. kad draugija įtaisė Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus 
altorių, nupirko šešius liktorius, 
prisidėjo įtaisyme varpo, ir su 
stambia auka statymui bei bai
gimui bažnyčios, ir kiekviena
me reikale, kada tik buvo atsi
šaukta į draugiją, draugija vi
suomet parėmė klebonų užma
nymus ir prisidėjo su auka ir 
darbu. Ponas Krancevičius ragi
no tėvus įrašyt į šv. Kazimiero 
draugiją savo sūnus, 
užimtų senųjų vietas, 
vienintelė išeitis ir 
draugijos gyvavimas, tai pakei
timas senųjų jaunuoliais, ir pa
ėmimas draugijos vairo į savo 
rankas. Tada bus užtikrintas 
draugijos gyvavimas ir bus ga-įvo labai 
limybės švęst draugijos auk- 
jubiliejų.

Kunigai Dr. A. Bružas ir k 
F. Kenstavičius pasakė labai i 
gražias šioms iškilmėms pritai-- 

i kintas kalbas, už kurias da’y- 
viai nesigailėjo gausių aplodis- 

Principaliu kalbėtoju 
buvo klebonas kun. Pranas M. 
Juras. Jis savo gražia kalba su
žavėjo klausytojus, nes jis ap
dovanotas yra iškalba ir jam 
žodžių netrūksta. Kun. Juras 
palietė draugijos istoriją ir nu
veiktus darbus, kaip tai. Bažny
čiai ir tautai, ir nurodė reika
lingumą turėt tokią draugiją 
parapijoje; ragino molinas ir 
tėvus įrašyt jaunuolius į Šv. Ka- 

Įzimiero draugiją. Kun. Jure 
ir turininga.

LatcrcHct . Mass. — šv. Kazi- 
miėi\> R. K. pašalpinė draugija 
šventė savo sidabrinį jubiliejų 
š\. Kazimiero dienoj. 4-tą kovo 
šių metų, s vai. rytą įvyko šv. 
mišios, kurias draugija užprašė. 
Mišias atnašavo klebonas kun. 
Pranas M Juras. Tos dienos iš
kilmėms pritaikintą pamokslą 
pasakė misijonierius kun. Dr. 
Antanas Bružas. Beveik visi 
draugijos nariai dalyvavo mi
šių šv. aukoje, ir visi ėjo "in 
corpore” prie šv. Komunijos. 
Kun. Dr. Bružas pagyrė draugi
jos narius, kurie skaitlingai da-. 
lyvavo pamaldose. Ištikrųjų y- 
ra garbė draugijai už dalyvavi
mą pamaldose su savo vėliava 
ir su ženklais, ir kaip tik toks 
pasirodymas padaro gražų įspū
dį. ir kiekvieno-nos patraukė a- 
kį į tą šalį, kur draugijos nariai 
sėdėjo.

Po pietų. 4-tą vai.. įvyko 
draugijos bankietas šv. Pranciš-! 
kaus parapijos salėje. Bankie- 
tas buvo toks, kokio šioje kolo-įmentų. 
nijoj per ilgą laiką nebuvo, nes 
valgių ir gėrimų buvo tiek daug, 
kad dalyvavusieji negalėjo su
naudoti visų. Valgius pristatė 
p. Weigel. Neapsirikau pasakęs, 
kad rengėjai, asmenyje pp. Jo
no Sakavičiaus ir Kasto Ven- 
čiaus surengė tokią puotą, ko
kios pas mus per ilgą laiką ne
buvo. Taip ir įvyko.

Vakaro vedėju buvo p. Jonas 
Sakavičius, kuris pasakė įžan-| 
ginę kalbelę ir pakvietė kun. P. j kalba buvo įdomi 
Jurą atkalbėt maldą. 1 
nūs visiems, prasidėjo kalbos 
Pirmiausia pakviestas pirmas 
draugijos pirmininkas, p. Ado
mas Stravinskas, kuris pasakė 
turiningą kalbelę. Toliaus buvo 
iššaukti buvusieji pirmininkai: 
pp. Adolfas Auryla. ■ Aleksan
dras Valinskas. Rapolas Ger- 
čius. Kastas Vencius ir Felik
sas A. Krancevičius. Prie gar
bės stalo sėdėjo klebonas kun. P. 
M. Juras, vikaras kun. Feliksas 
Kenstavičius. kun. Dr. Antanas 
Bružas, 
pirm. 
Vladas J 
sevičius.
vusieji draugijos
K. Vencius pasakė trumpą kal
belę ir jierskaitė laišką nuo vie-i 
no iš draugijos tvėrėjų, tuo lai-! 
kinio klebono kun. Prano Vir- 
mauskio. Kun. Virmauskis savo 
laiške išreiškė draugijai ge-; 
riausius linkėjimus, i...... .......
no. kad jis prisidės, prie šio ju i Imkime 
biliejaus su malda ir net paža-' ja
dėjo atlaikyt šv. mišias draugi
jos intencijai trumDoį ateitv.
Laišku vis:’tapo sužavėti, už ką mįe ir .gerus Įinkėjimus. 
išreiškė nuoširdžią padėką gau
siais aplodismentais.

Į

idant jie 
nes tik 
ilgesnis

s s s e s B 
& e &

Kovo 3 d. p. Joana Santackie- 
nė, motina keturių karių, su
laukė liūdnos telegramos iš Ka
ro Departmento. Pranešta, kad 
jos sūnus jūreivis. Jurgis San- 
tackas. 19 metų amžiaus, karo 
veiksmuose Pacifike yra dingęs.

Kiti jos trys 
Europoj: Kazys 
svs — Anglijoj 
— Prancūzijoj.

Reiškiame

sūnūs randasi 
— Italijoj, Sta- 

ir Domininkas

p. Santackienel 
užuojautą ir tikime, kad jos 
sūnus nebus žuvęs, tik laikina 
dingęs.

Karys viršyla M- Gerdvainis. 
kuris grįžo pas tėvelius pasisve
čiuoti 21 dienai, šiomis dieno
mis susirgo ir patalpintas ligo
ninėje.

Karys M. Gerdvainis. būda
mas Pacifiko karo zonose buvo 
sužeistas ir sirgęs malaria. ta 
ir dabar spėjama, kad pasimai 
nius klimatui, malaria atsinau
jino. Linkime greit pasveikti.

A. A. Al. Vaitkūnas
Mirties Angelas netikėtai ap

lankė mūsų namus ir atskyrė 
nuo mūsų brangų vyrą ir myli
mą tėvą. Negailestinga mirtis 
atplešdama šeimos narį visuo
met palieka namuose daug liū
desio ir skausmo. Bet mums šis 
mirties Angelo atsilankymas' 
paliko daug didesni skausmą.!

{nes a. a. Aleksandro mirtis bu J Kar-vs virš-vla A‘ Bartkus, ra- 
i ankstyva ir visai neti-1dio,komumkacij°s operatorius, 

aį Į keta. Tačiaus mūsų gilų liūdesį I P^^stas į Europą. Rašo tėve- 
i ir aštrų skausmą labai nuošir-

un. Įdžiai stengėsi palengvinti
' I “Į 

i

lliams. kad esąs laivu kelyje į ■* .
Europą. Kelionė esanti pavojm- 

! ga ir audringa.
i®
I
i
I

Šaltai žiemai siaučiant ir upių laivai turi paimti ma
tomai atostogas. Štai Hudson upėje šis laivelis turėjo 
net virš ledo išlipti belauždamas ledą.

Pasisoti-’ klebonas paprašė atsistot, irsu- sias gėles.
. 114 a- j:___

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

Paterson, N. J. — šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, 1U 
vai. atlaidai, Tretininkų reko
lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Chuago, III. — Šv. Jurgio pa
rapijoje, kovo 4 — 11d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O.F.M.

Bayonne, N. J. — Šv. Myko
lo parapijoje, šv. Juozapo nove- 
na kovo 10-—19 d. — Tėvas Ag
ne! i us Krasauskas. O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 12-18 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba. O. F. M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba, O.F.M.

Detroit. Mich. — šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 26 d. — balan
džio 1 d. — Tėvas Justinas 
Vaškys, O.F.M.

Toronto, Ont. — Lietuvių pa
rapijoje, balandžio 4—8 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys. OFM.

FRA NCISCAN FATIIERS, 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.

sušvelninti a. a. velionies ir mū
sų giminės, draugai ir prieteliai. 

Dėlto, iš krauju pasruvusių 
širdžių dėkojame visiems už su
teiktą suraminimą mūsų gyve
nimo liūdniausiose dienose.

Ypatingai dėkojame kuni
gams: J. Vaitekūnui. A. Kace- 
vičiui. K. Žvirbliui. O. P.. J. Ku-> 
previčiui. MIC. ir J. šauliui? Šią savaitę lankosi pas savo 
MIC., už šv. mišias ir iškilmin-.žmoną marinas \ . Sabas. Jis at- 
ga palaidojimą: Broliui J. Ba-,vYko atostogų vienai savaitei, 
niui. MIC. ir p-nui V. Stasevi-'Po atostogų grįžta atgal į sto- 
čiui už parūpintą gražų giedoji-i vYk^ Karoliną valstybėje, 
mą. Visiems giminėms, priete-i ^veikiname- 
liams ir draugams už dažnai ----------------
lankymąsi šermenyse, maldas.’ Pas tėvelius p.p. Priškiniusj 
užprašytas šv. mišias ir gaj.l svečiuojasi jų dukrelė pfc. WAC 

j p-lė H. Priškiniūtė. Taipgi pas 
j Širdingai dėkojame p-nui Wil- i savuosius lankėsi karys J. 

baigus kalbėt, iliam Chisholm už labai nuošir-į Smelsteris.
gausiais aplo-jdųie prietelingą patarnavimą; ----------------

I laidojime. [ Sekmadienį, kovo 4 d.. 3 vai.
draugija pri-j Visiems, kokiu nors būdu pri- P- P-- N. P. bažnyčioje užsibai- 

gė misijos vyrams. Vyrai per 
savaitę nelabai skaitlingai lan- 

: kėši į misijas, žinoma, nebuvo' 
vi- galima daugiau vyrų ir tikėtis, 

visi jaunuoliai karo tarnyboje, 
o namuose liko tik senosios kar
tos vyrai. Tai tie visi per misi
jas gražiausiai pasirodė. Misijo- 
nierius Tėvas J. Kidykas. S. J.. 
puikus, pamokslininkas. 1 
visiems.

Karys J. Baranauskas šiomis 
dienomis lankėsi pas savo žmo
nelę ir dukrelę. Jis jau baigęs 
apmokamąją treniruotę ir neži
nąs ar ilgai dar būsiąs čia Ame- 

1 rikoje.

California karo ligoninėje. Jis 
buvo sužeistas Luzon invazijoj. 
Karys A. Rutkauskas yra pir
mas iš »Cambridge jaunuolių, 
tarnaujantis kavalerijoje 
telių pulke).

BROCKTON, MASS.
Pereitą sekmadienį Brocktono 

parapija tikrai gražiai minėjo 
Šv. Kazimiero dieną. Lietuvos 
Vyčiai, Sodalietės. Marijos Vai
kelių Draugija ir kitos organi-j 
zacijos in corpore 
Komunijos.

Vakare tą dieną Seselių vado? 
vvbėje parapijos salėje mokyk-; 
los vaikučia? ir vytės suvaidino i 
kun. Pr. Strakausko veikalą —■ 
‘•Prie Rojaus Vartų”. Vaidini-; 
mas gražiai pavyko ir žmonėms | 
padarė gražaus įspūdžio. Po! 
vaidinimo kun. J. Švagždvs pra- 
tarė keletą žodžių.

Šią savaite mūsų bažnyčioje! 
Tėvas Jonas Kidykas. S. J. skel-j 
bia misijas.

Pereitame ketvirtadienį Man
ijos Vaikelių draugija turėjo

............................... . r“K‘. pirmą susirinkimą. kuriame 
bažnyčioje jvyks sv. misios Sv. išrinkta veik]i va!dyba. Dvasios! 
Jurgio draugijos užprašytos. vadu paskirtas kun. F. Norbu-i 
Tuo pačiu metu šv. Vardo drau- įas jjs iabai gražiai veikia su' 
o*]
Komuniją.

(rai-
A.D.

PENNY SALE, kovo 9 d.. 8 
vai. vakare, par. salėje parapi
jos alumnai rengia “Penny 
Sale”. Pelnas skiriamas po karo 
grįžusių mūsų karių naudai. 
Kviečiame visus prisidėti ir at
jausti mūsų karius, kurie nesi
gaili dėl mūs savo kraujo 
gyvybių.

nei

ėjo prie šv.

NORWOOD, MASS
I 
i

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitė* nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkinta* dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 

'Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
iš 18 pačios Gamto* gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jus negalite nusipirkti savo apylin* 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

nvv ai 60° vertesU I Iv/Vl Bandymui Bonkutes
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą palenf* 
▼minų nuo reumatiškų ir neuraigišką 
skausmų, rr.uskulinio nugarskausmo, sustin* 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — slkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rakštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

kalbėjo maldą už mirusius na-> 
rius. Kun. Jurui 
suteikta padėka 
dismentais.

Šv. Elzbietos
siuntė skaitlingą reprezentaciją. Ridėjusiems su patarnavimu a 
vadovaujant pirm, poniai Gla- a. velioniui ar mūsų suramini- 
dvs Pallatier. 1 ............... ...
rus linkėjimus Kazimierie-Į Lai 
čiams: taip-gi kalbėjo 
Ludvisė Venčienė.

Šv. Kazimiero draugija nuo? 
širdžiai ačiuoja gerbiamiems. 
dvasiškiams 
kun. Dr. A.
Kenstavičiui
šiame mūsų
kiete ir už
Taipgi draugija taria
džiausią ačiū organizatoriui Kazimieriečiais
kun. Pranui Virmauskiui už čios

1 prisiųstus linkėjimus ir maldas.
' Užtikrinu, kad draugijos nariai 
taip pat atsilygins savo maldose

taip 
sveikatėlės : ku‘ri’ai

kuri išreiškė ge- mui širdingiausiai dėkojame. 
Gerasis

I

I

dabartinis draugijos 
Ksaveras Karlavičius. 

Balevičius. Tomas Sku- 
. Stasys Mockus, ir bu- 

pirmininkai.

Dievas jums 
ponia siems gausiai atlygina.

Nuliūdę. .
Jfa rijo n a V aitkūn ienė, 

duktė Juozapina, 
sūnus Aleksandras ir Juozas.

i
I 
į 
I 

kun. P. M. Jurui.!
Bružui ir kun. F. ■

už dalyvavimą Vyrai nuo 18 metų iki 45-kiv 
sidabriniame ban- priimami į draugiją be įstoji- 

pasakytas kalbas, mo. Šiuomi gi turite progą įsto- 
nuošir- ti į draugiją ir bendrai veikt su 

labui • Bažny- 
k.ir tautos. F. A.

LAWRENCE, MASS
1Į
Thornton susilaukė

~ . T. ir Ona (Padvaiskaitė)
ir užtikri-* »er^- organizatoriui, taip P3 c Thornton susilaukė dukrelės, 

tvirtos sveikatėlė* 1 kuriai duota vardas krikšte 
taria nuoširdų ačiū Darata - Ona.

šv. Elzbietos moterų ir merginų j Sekmadienį, kovo 4 d., iškil- 
draugijai už dalyvavimą iškil- rningai pasibaigė misijos, kurios 

savaites — viena sa- 
antra sa- 
Vadovavo 

Aušrelė.

" ’ • {tęsėsi dvi
j Nuo dienos iškilmių per tris vaite lietuvių kalba, 
i mėnesius šv. Kazimiero drau- vaite anglų kalba. 

Iš eilės gija skelbia naujų narių vajų. kun. Dr. A. Bružas.

t *YYz. .\YYz Yz. j>Y Yz j^Y Yz. ->Y Yz ąY Yz. -%Y -z -v Yz >. - z a - a • • <■ a• ■ z- -a• z ->.

Sekmadienį, kovo 11 d.. 8 vai. 
rytą Šv. Jurgio lietuvių par.

i

ijos nariai bendrai priims Šv. jaunimu — Vyčiais, tai tikimės, i 
į kad ir su mumis gražiai darbuo-! 
sis. Marytė.!

--------- ------------------------

I
No.;

Po sunkios operacijos p. Jo
nas Vilkišius Norwoodo ligoni-j 
nėję sveiksta. Taipgi sužinota, 
kad p. Viesulienė ir p. Smols- 
kis serga ir guli Norwc-odo li-

patiko! goninėje. Gali būti yra ir dau-
giau lietuvių ligonių. Linkime 
visiems kogreičiausia pasveikti.

Sekmadienį, kovo U d., tuoj 
po pamaldų, parapijos svetai
nėje įvyksta Cambridge Moterų

I S-gos 22 kps. susirinkimas. Na
rės kviečiamos dalyvauti, nes 
reikia prisirengti prie artėjan-j 
čio parengimo. Teko patirti.}Cviliku ir abu turėjo malonų 

‘ | pasikalbėjimą.

Šiomis dienomis pp. Paznio- 
kai. gyv. Heaton Avė., gavo lai
šką nuo savo sūnaus kario Jo
no iš Pacifiko. kad karys Jonas 
Pazniokas susitiko su kariu J.

kad kuopos finansų raštininkė 
p. A. Ambrozaitienė puikiau
siai darbuojasi bilietų platini
me. Tikime, kad Sąjungietės ir 
ši kartą pasirodys gražiu pa
rengimu.

Karys A. Rutkauskas grįžo iš 
tolimo Pacifiko. Jis patalpintas

Šiomis dienomis išėjo karo 
tarnybon Juozas J. Uždavinis, 
gyv. St. Joseph Avė. Jo sesutė 
yra vienuolė Šv. Kazimiero vie
nuolyne. Jis yra pp. Uždavinių 
vienintelis sūnus.

Yz. j»Y Yz. j»Y Yjr. j,Y Y<w»Y Yz X*

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI

*»» 
STAMPS

FOFLV1CTORY

BUY
IMTE D
STATĖS

WAR

Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili
niais, pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu. o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

Sgt. Vincas Jakus pasižymėjo 
militariuose veiksmuose Vokie
tijoje ir už tai jis buvo apdova
notas bronzine žvaigžde. Sgt. 
Vinco Jakus mamytė gyvena 
Norwoode.

ATHOL, MASS

s?

sky-

411 WA$HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

I

Susilaukė Sunaus
Ona ir Louis Končiai. 

Abington. Mass. susilaukė sū- j 
naus. P-nas L. Končius yra bi-;

šioje kolonijoje BALF 
rius auga nariais, šiomis dieno-; 
mis įsirašė trys nauji 
Kaip tik bus paskelbtas 
žiu rinkimo vajus, tai 
daugiau veikėjų.

Papildytame aukotojų 
randame ir šiuos asmenis: Jo
nas Andriulaitis. Jokūbas Balt- 
renas. Juozas Rostanskis. Do
mininkas Karoblis. Jonas Robi-, 
šauskas. Antanas Brazauskas, 
Mrs. Reynolds. p. Zapustas, pp. 
Gailiunas, Vladas Matulis, Pr. i 
Ainoris, O. Janulionienė, P: 
Pinigis. J. Valeckas. J. Bendin. 
kas. Vadluga. L. Gasiunas. j

Aukų rinkėjai taria ačiū.
A. Losius.\

nariai.1 
drabu-: 
bus ir.

I 
, i 

sąrase

gazus.

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Idftas $1.00. Atsiųskit m»a apmo
kei® 11 uncijų Gomo-o ir dykai — 
60* vertės — bandymui bonkute* 
Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaido, pridėto*)

Vardas---------------------------------------—.

Adresas--------------- ■

Palto Ofisas____________ —
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

D«pL
1501 Washlngton Blvd., Chlcago 11. UL 
256 Stanley St., Winnipeg, Man., Caxu

I 
I 
I 
I
I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirinininkė — B. CfailinnienS.
8 Winfi< ld SI So Boston Mass 

t*rot. Ra.*t — Ona IvaSkitnė.
440 E Sixth St. So Boston Mass 

Fin. Rašt B Cunienė
29 Gould St. W Roxi»iry. Mass 

Tel. P4rkwav 1864-VV 
Iždininkė Ona SianiuliūtA

177 West 7th St So B >ston Mare 
rvarkdarė Ona Viziri Mienė

948 E. Broartway S Boston Mass 
Kasos r?J Elzbieta Aukštikalnytė 

110 H St. So. Boston Maus

SV JONO EV BL PAMl PINP8

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždvi.
601 6th St.. So Boston. Mass

Vlce-Pirmiriinkas — ETantu, TuietKls 
702 E. 5th St.. So. Boston. Maiw

\ Prot. Ražt — Jonas Glin<-ckis> 
5 Thomas Pk.. So Boston. Maus

Ftn RaSt Aleksandras IvaSka 
440 E Sixth St.. So Boston. Ma.as

Iždininkas Stasys K. Gri'.anaviCi'is.
699 E Seventh St.. So Boston Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

I antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.

Seventh St- So.' Boston. Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės

par protokolų raAtlnlnkę.

\ I

1 Draugija savo susirinKimus laiko kas

Parapijos salėje. 492 E Draugija laiko susirinkimus «as tre
Č14 sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mana.



Penktadienis, Kovo 9, 1945 DKRBINTNK AS 7
I

VIETINES ŽINIOS
Cpl. Vytauto Zardecko ir Lt. 
Antano Zardecko, 7:30 vai. r. j

---------- I
Kunigai skelbė bažnyčioje, 

kad, šioje diecezijoje J. E. Arki
vyskupas R. J. Cushing, D. D., 
jau pradėjo važinėti į parapijas 
suteikdamas Sutvirtinimo Sa
kramentą. Ir jie prašė suaugu- 

yra Sesers mokytojos paruoš- šiųjų žmonių pasinaudoti proga 
ir priimti tą Šv. Sakramentą 
artimoje parapijoje. Pirm ei
siant į kaimyninę parapiją gau
ti tą sakramentą, reikia pasi
tarti su savo klebonu.

ZINUTĖS
poSekmadienį, kovo H d., 

Gavėnios pamaldų, kurios pra
sidės 2:15 v. p. p., įvyks labai 
patrijotingas, originalus, nau
jas vaidinimas “Mūsų Ameri
ka”. “Mūsų Amerika” veikalas

tas.
“Mūsų Amerika” Seselių va

dovybėje Cambridge jaunimas 
vaidino du kartu. Ten žmonės 
negalėjo atsigėrėti turiniu “Mū
sų Amerikos”.

So. Bostono darbščios Sąjun- 
gietės pasirūpino, kad visas So. 
Bostonas ir apylinkės pamaty
tų “Mūsų Ameriką”, pusiauga- žvaigčdė ir profesionalas foot- 
vėnyj. bal žaidimuose. Buvo sunkaus

Kviečia visus ateiti ir pamaty- svorio metėjų pasaulinis čam- 
ti “Mūsų Ameriką” bažnytinėje pionas.
salėje, W. 5th St. -------------

Lt. Al. Bložis, buvęs George- 
town Universiteto atletas yra 
dingęs vakarų fronte. Jis buvo

šeštadienį, kovo 10 d., mišių 
šv. auka bus aukojama gerovei

DAKTARAI

Kovo 14 d., trečiadienį, po Ga
vėnios ir Šv. Teresės pamaldų, 
bus svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas. Prašome at
silankyti visų draugijų atstovų. 
Reikės į seimelį rinkti delega
tus, ir tt.

A f A 
ALEKSANDRAS BRASAS, 

gyv. 816 E. 5th St., So. Bostone, mirė vasario 
25 d. š. m. Palaidotas iškilmingai iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Šv. Mykolo kapuose va
sario 28 d. Mirė sulaukęs 70 metų amžiaus.

A. a. Aleksandras Brasas ir jo šeima buvo 
ilgamečiai LDS organizacijos nariai, “Darbi
ninko” skaitytojai ir rėmėjai.

Mes, velionio žmona ir šeima, likę didelia
me nuliūdime nuoširdžiai dėkojame visiems ir 
visoms už šv. mišias, maldas, pareikštas užuo
jautas ir dalyvavimą šermenyse ir laidotuvė
se; dėkojame Šv. Petro lietuvių parapijos kuni
gam už dvasinį patarnavimą. Taipgi dėkojame 
laidotuvių direktoriui p. Juozui Kasperui, 187 
Dorchester St., So. Boston, už nuoširdų ir gra
žų prirengimą laidotuvių ir patarnavimą. Vie
nu žodžiu dėkojame visiems, kurie kokiu nors 
būdu mums pagelbėjo ir suramino mus liūd
noje valandoje.

Lai Dievas visiems gausiai atlygina, o mūsų 
tėvelio ir vyro, a. a. Aleksandro Braso vėlei lai 
suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę — Marijona Brasienė, 
dukteris Marijona ir Sofija Norkienė ir 

sūnus Aleksandras, karys.

Kun. Abračinskas Su
Sportininkais

Šou 4476
I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass-

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Kovo 16 d., 9 vai. ryte, prasi 
dės 40 valandų atlaidai.

LANKĖSI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

!

DR. AMELIA E. RODD
OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

Sėredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Boston Daily Record, antra-
1 dienio laidoje, įdėjo ryškų pa
veikslą, vaizduojantį mūsų Šv. 
Petro lietuvių parapijos vikarą, 

į kun. Albertą Abračinską tarpe 
Į šios parapijos sportininkų — 
basket bąli žaidėjų Mitkaus, 
Matusevičiaus, Švagždžio ir ke- 
letos kitų. Dienraštis pažymi, 
kad, kun. Abračinskas, lanky
damas kolegiją, buvo įžymus at
letas - sportininkas ir dabar y- 

„ira šio ratelio vedėju — coach.
Rap.

Lietuvis Leitenantas Laimė
jo Bronzinę Žvaigždę

Šiomis dienomis pp. Pasteliai, 
gyv. Broadvvay, So. Bostone, 
gavo žinią, kad jų sūnus leite
nantas Vytautas Pastelis, kuris

Kalba adv. F. J. Bagočius.
Kaipo dalyvis lietuvių delegaci
jos pas prez. Rooseveltą 1940 
m. citavo prezidento pareiški
mą, kad Lietuvos Nepriklauso
mybė nėra prarasta, ji tik laiki
nai užgniaužta. Taipgi pacitavo 
Statė Departmento bei Ameri
kos vyriausybės per Sumner 
Wells padarytą pareiškimą 
smerkiantį Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją ir tų šalių 
nepriklausomybės naikinimą 
suktu būdu, jų didžiojo kaimy
no (Rusijos). Reiškia, šios ša 
lies vyriausybė, negi mainys sa 
vo žodį, bei nusilenks prieš dik
tatorišką smurtą Lietuvos ne 
priklausomybės klausimu. Juk 
šios garbingos ir galingos šalies 
vadai nesusiteps savo rankų pa- 

1 gelbėdami uždėti vergijos rete 
žius ant nekalto Lietuvių tau
tos.

U. S. Treasury atstovas Shee 
hey dėkojo lietuviams už uolų 
rėmimą karo pastangų gausiai 
perkant karo bonus ir įteikė 
adv. Grigaliui ir S. B. Piliečių 
Draugijai oficialius atestatus,

■ dėl to pasidarbavimo.
Pasirodo muz. R. Juškos gru

pė, susidedanti iš šių žinomų 
solistų: Dr. J. Antanėlis, A. Ba
rauskas, P. Antanelytė, A. Gra- 
bijoliūtė, H. Taruškaitė ir M. 
Traškevičiūtė, ir įspūdingai pa- 

> dainavo: Užtekėjo Mėnesėlis.

Atvyks Į Bostoną
Balandžio 8,1945

tės. F. Rudytė. R. Martinkus, 
J. ir A. Veniai, S. Janeliūnas, J. 
Danielius, L. Janusas, A. Iva
nauskas, A. ir R. Ivaškai. Rap.

Sunkvežimis Su Anglim įva
žiavo J Pečiulių Namą

Onos Pe- 
k am barį, 
Bostone, 
smarkiai

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE 4 INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

t Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Didingas Lietuvos Nepri- 
klausomybės Minėjimas

Atvyksta Gubernatorius 
ir Mayoras

Posto adjutantas J. Romanas 
viešai praneša, kad atvyko Mas-lKur Bėga Šešupė ir Štai Mėnu- 
sachusetts valstybės gubernato
rius. Aukštasai pareigūnas su
tinkamas širdingomis ovacijo
mis. Su gubernatorium kartu 
atvyko ir Bostono Mayoras.

Adv. J. Grigalius, perstato 
gub., Maurice J. Tobiną, kaipo 
tikrai nuoširdų ir didelį lietuvių 
ir Lietuvos draugą. Jo Eksce
lencija savo jautrioj kalboj pa
reiškė, kad jam ši lietuvių ko
va už Lietuvos laisvę gerai su
prantama, nes prieš kelesde- 
šimts metų airiai turėdavo pa
našius susirinkimus ir vedė pa
našią kovą, kurioje ir jo tėve- 

Todėl, mes

Trečiadienį lankėsi “Darbi
ninko” bendradarbis Feliksas 
Krancevičius iš Lavvrence, Mass. 
Atsilankymo proga atnešė ke
letą LDS narių duokles ir įstoję 
į kun. Dr. K. Urbonavičiaus; 
knygos — “Vytis ir Erelis' 
prenumeratorius, aukodamas ’ 
fondan S3.00.

Trečiadienį, kovo 7 d., “Dar-j 
bininke” lankėsi ponios Ona I- 
vaškienė su sūnum Gediminu ir Į 
Lueija Zaikiene su dukrele Lu-' 
ei ja. Abi ponios yra žinomos 
kaipo Lietuviškų Tautinių Šo-l 
kių populiarizuotojos. Kaip jau karo veiksmuose Bu.-liai dalyvaudavo,
žinoma, p. O. Ivaskiene South bronzinę žvaigždę šiandien turime laisvą ir nepri-

su jais pildo atatinkamas prog
ramas, j ‘ " “ - • ■
gyvendama Chicagoje aktyviai 
veikė Ateitininkų šokėjų gru
pėje. Juodvi dalyvavo pereitais 
metais Philadelphijoj Tautų 
Festivale. Dabartiniu laiku p. 
Zaikiene apsigyvenus So. Bos
tone, bet jos mylimasis vyras (Bfea Party„ gekmadienį

už pasižymėjimus. Sveikiname! klausomą Airiją. Ragino lietu- 
Leit. Vytautas Pastelis civi- vius, kelti savo balsą, neatlai- 

o jis visuomet.gi p. Lueija Zaikiene Įiame gyvenime buvo orkestras įįiai kovoti, o jis visuomet, 
vedėjas. Jo orkestrą daug kartų ki k tik gelbės lietu-
yra grojus Lietuvių Darbininkų ® °
radio programoje. viam šioje kovoje. Bostono ma

yoras J. Kerrigan, taip-pat pri
siminęs Lietuvos garbingą pra-

■ Stepono Dariaus Amerikos eitį ir lietuvių piliečių puikias 
, . raSFATpartr^eta^dienį i**“’** visokeriopą

daktaras Zaikis tarnauja Dedei kovo X1 d 3 vaL p0 pietų p^to galimą, paramą, nes jis įr-gi 
Šamui karo tarnyboje. įname, 265 C St, So. Bostone, esąs ateivių iš Airijos sūnus ir

TEA P ARTY

šokėja, akrobatė 
sutiko atvykti į

Pirmadienį, kovo 5 d. Batchel- 
der - Whittemore Coal kompa
nijos stinkvežimas su anglimis 
atbulas pakalnėn važiavo ir į- 
važiavo į pp. Juozo ir 
čiulių namo priekinį 
399 E. 7th St., So. 
Sunkvežimas taip
trenkė į namą, kad išmušė na
mo sieną ir užvertė visą prieki
nį kambarį anglimis.

Sunkvežimio vairuotojas ban
dė sulaikyti, bet stabdžiai 
(brakes) nelaikė — slydo ir to
kiu būdu be kontrolės nuriedė
jo pakalnėn į namą. Gyventojų 
nesužeidė, nes tuo laiku prieki
niame kambaryj nieko nebuvo. 
Tik sunkvežimio vairuotojas 
labai išsigando ir susinervavo. 
Jis buvo nuvežtas į ligoninę, pp. 
Pečiuliai gyvena ant trečiųjų 
lubų. Jie yra savininkai Pet- 
chell’s Shoe Store, 447 W. 
Broadvvay, So. Boston.

Šamui karo tarnyboje.
Šią savaitę lankėsi LDS Cen

tro pirmininkas kun. Pr. M. Ju
ras iš Lawrence, Mass.

Taipgi lankėsi kun. Jonas Vai
tekūnas. vargonininkas Vladas 
Stasevičius ir Kazys Gaidimavi- 
čius iš Providence, R. I.

Antradienį lankėsi Adomas 
Yarmalavičius iš W. Lynn, 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino “Darbininko” prenu
meratą, kalendoriaus fondui ir 
Darbininkų radio programai 
aukojo po $1.00.

i

J Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
J Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
t gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

| 22B E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. M

AV V V aa U., v » yvz £

i name, 265 C St, So. _____
Kviečia visus dalyvauti. ■ todėl savo jausmais artimas lie-

Komitetas. tuviams.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
I

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- f 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- * 

giai patarnauja.

258 West Broadway, South Boston, Mass. ii

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

36»S»iM»a363lBaX»l3SX»BS»SXX^^

pi J
coop

ėrativeBankI
430 BIOADWAY • IOUTR IOI1ON

lis.
Sekė rinkliava kovai dėl Lie

tuvos laisvės. Jai vadovavo ko
miteto iždininkai Dr. A. L. Ka- 
pochy, A. J. Namaksy ir rašt. 
Pr. Razvadauskas, J. Arlauskas 
ir k. Rinkėjos buvo tautiniuose 
kostiumuose. Surinkta apie 
$800.00. Nors šio komiteto gar
bės pirmininkų tik vienas Dr. P. 
Jakmauh estradoje tesimatė, 
bet kito, kun. Pr. Virmauskio 
prisiųsta $25.00 auka iškalbin
gai pasakė kur jo širdis.

Jaunųjų Programa
Po pertraukos, sekė jauname

čių tautinių šokių grupės prog
rama vad. O. Ivaškienei. Pradė
jo tautiniu šokiu “Kubilas”. Se
kė vaizdelis “Verkia Lietuva”, 
kuriam prologą pasakė Floren
cija Petraitytė. Milda Martin
kaitė pasakė jausmingai eilė
raštį Lietuva. Pačios mažiausios 
atliko “Vilniaus Kalneliai” mar
šą, pasakė sutartinai eiles “My
lėkit Vaikeliai”, pažaidė ir pa
dainavo “Ievužę” ir “Aguonėlę”. 
Vanda Griganavičiūtė ryškiai 
padeklamavo “Mano Ryžtas”; 
berniukai pašoko Žemaičių Mi
kitą (su lazdomis) ir visi baigė 
savo dalį su šokiais Jonkeliu ir 
Suktiniu. Programos numerius 
efektingai perstatinėjo 
A verk aite.

Rūtelė Kilmonytė
Iš Montreal, Canada.

Talentinga ir pasižymėjusi 
dainininkė, 
vaidintoja,
Bostoną ir Lietuvių Jauname- 
čių Tautinių Šokių Grupės pa
rengime išpildyti dalį progra
mos, kaipo viešnia, artistė. Pa
rengimas įvyks Balandžio-Ap- 
ril 8 d., Municipal Building, 3 v. 
po pietų, So. Boston, Mass.

Lietuvių Jaunamečių Tautinių 
Šokių grupė, kurią mokina ir 
kuriai vadovauja patriotinga ir 
nuoširdi lietuvaitė, p. Ona Ivaš- 
kienė, užsitarnauja mūsų pla
čiosios visuomenės paramos. To
ji grupė yra dalyvavus visuose 
mūsų tautiniuose parengimuose 
— išpildžius dalį programų tau
tiniais šokiais, dainelėmis ir tt., 
ir ne tik mūsų parengimuose, 
bet ir kitataučių organizacijų 
parengimuose tautiniais šokiais 
kėlė lietuvių vardą. Todėl mes, 
lietuviai turime už tai būti dė
kingi p. Onai Ivaškienei, kuri la
bai daug laiko ir sveikatos pa
švenčia mokydama jaunuolius, 
vadovaudama jiems, ir taip pat 
turime įvertinti mūsų jaunuolių 
ir jų tėvelių pasišventimą.

Geriausia proga parodyti savo 
nuoširdumą ir įvertinimą daly
vaujant Lietuvių Jaunamečių 
Tautinių Šokių Grupės parengi
me.

Sugrįžo Iš Italijos

Korporalas Juozas Stu- 
kas, sūnus pp. Juozo ir 
Mostos Stukų, gyv. West 
Roxbury, šiomis dienomis 
sugrįžo iš Italijos karo 
veiksmų. Paviešėjęs tris 
savaites pas savo tėvelius, 
išvyko į Kaliforniją, kur 
tęs karo mokslus.

Kitas pp. Stukų sūnus, 
būtent, Rikardas yra Phili- 
ppinuose.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

f

Alvytė

Rezoliucijos
Rezoliucijų komisija 

danti iš adv. K. J. Kalinausko, 
S. Michelsono ir adv. J. Cūnio 
perskaitė eilę rezoliucijų. Išsa
mią Lietuvos reikalais vyriau
sybėms ir atstovams anglų kal
ba ir lietuvių kalba: Lietuvos, 
Am. Liet. Tarybos ir BALF rei
kalais. Kiekviena rezoliucija 
priimta vienbalsiai rankų pakė
limu.

Sekė tolimo svečio, iš Chica- 
gos, nors seniau Bostone gyve
nusio, Lietuvos Konsulo, Dr. 
Petro Daužvardžio, išsami, įdo
mi. ir meistriškai pasakyta kal
ba. Palygino Lietuvos ir Belgi
jos geografinį panašumą. Tik 
Belgijos didysis kaimynas Ang
lija ją proteguoja, ją apgina, 
pagelbsti nepriklausomybę at- 
steigti. To gi negalima esą pa
sakyti apie Lietuvos didįjį kai
myną Rusiją. Kuomet Belgijos 
užsienio ministeris Spaak nese
nai išreiškė Anglijai viešą pa
dėką, tuom tarpu Lietuvos U. R. 
ministeris Urbšys, kartu su ki
tais Lietuvos ministeriais ran 
dasi Rusijos nelaisvėje.

suside-

Lietuva — Ekzekucijos 
Kamera

Lietuvon okupantai nieko 
svetimo neįsileidę praeity, neį
sileidžia ir dabar. Lietuva oku
pantų rankose esąs hermetiškai 
uždarytas kalėjimas ir ekzeku
cijos kamera, kur beabejo vyks
ta lietuvių naikinimas.

Šis įspūdingas Vasario 16 
minėjimas baigtas Amerikos le
gionierių, tylos ir susikaupimo 
valandėle už žuvusius lietuvius 
ir karius ir iškilmingu vėliavų 
išnešimu.

Jį suruošė susidedąs iš visų 
srovių Boston Committee for 
Lithuanian Independence. Valio 
už tai komitetui. Rap.

Programos Dalyviai
Bostono Lietuvių Jaunamečių 

tautinių šokių grupės dalyviai 
išpildę patriotinę programos 
dalį, Lietuvos Nepriklausomy
bėj minėjime vasario H d., So. 
Boston High School auditorijoj 
ir tuomi prisidėję savo darbu 
prie bendros kovos už savo tėvų 
gimtinės žemės nepriklausomy
bę: Pranė Baliukonytė, L. Ro- 
manskytė, V. ir E. Ivanauskai
tės. L. Balčiūtė. F. Petraitytė. 
R. Vaitkūnaitė. D. Dvareckaitė,
E. Cenčiūtė. A. ir D. Averkai- 
tės, E. ir R. Barevičiūtės. R. ir 
P. Navickaitės. M. ir R. Praka- 
paitės, E. Zaleckaitč, Janeliū- 
naitė. V. Griganavičiūtė, M. 
Martinkaitė, M. Markelionytė,
F. Danieliūtė. O. Grigaliūnaitė. 
L. Janušaitė. Z. ir P. Bernotai-

I
1 Res. Šou 3729 Šou 4618
I Lithuanian Fumiture Co.

MOVERS — Į 
Insured and '

Bonded
Local & Long j 

Distance I
Moving

335 - 328 W. Broadvvay |
So. Boston, Mass.

I

I

I

GRABORIAI

S-BarasevičiusirSūnus
MOTERIS PAGELB1NINKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street į

South Boston, Mass.

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia šermenim* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
Į FUNERAL H<

i

1

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
G ra bortai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Bostoft 2809
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HARTFORD. CONN.
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Kra-
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RYTINIU =—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEW BRITAIN. CONN.
PASIGEDO LAIKRAŠČIO 

“DARBININKO”
šios kolonijos lietuviai. “Dar

bininkui” išėjo 4 pusi, kovo 2 d. 
ir visai negavus ekstra kopijų 
platinimui, pasigedo ir laukia 
“Darbininko” kaip pirmiau 8 
puslapių. Karas visus paliečia. 
Turėkime kantrybės.

MISIJOS PAVYKO
šv. Andriejaus lietuvių 

bažnyčioj Tėvas Agnielius 
sauskas. O. F. M., vedė misijas 
pereitą savaitę. Žmonės gausiai 
lankėsi į misijas ir klausėsi iš
kalbingų pamokslų jauno misi- 
jonieriaus. Ypatingai džiaugia
si Tretininkai-ės, nes turėjo 
progą gauti visuotinius atlaidus 
ir profesijos atnaujinimą.

Tėvas Agnielius dalyvavo 
Tretininkų susirinkime ir su-

X

*
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•&••• ......

Kovo 4 d.. Švč. Trejybės lie
tuvių par. mokyklos svetainėje 
įvyko meno programa, kurią iš
pildė vietinis Marijos Vaikelių 
— Sodaliečių skyrius ir taipgi 
atvykusios Sodalietės iš Water- 
bury, Ansonia ir New Britain 
skyrių.

Vietinis Sodaliečių skyrius, 
kaip šeimininkės, pirmiausia iš
pildė savo programos dalį. 
Programos vedėja priminė su
sirinkusiems Šv. Kazimiero — 
Lietuvos globėjo šventę ir pa
kvietė visus sugiedoti .Ameri
kos, Lietuvos ir Šv. Kazimiero 
himnus. Sodalietės suvaidino 
pamokinantį veikaliuką. Labai 
įdomu ir malonu buvo klausytis 
gražiai vartojant lietuvių kal
bą. Duetas ir grupė dainininkių nuoširdžiai darbuojasi
labai švelniai atsiliepė į kiaušy- 

teikė daug gražių pamokinimų aus^- T žbaigė skiču — vie- 
ir papasakojo savo įspūdžius iš skyriaus darbuote. 
Šventosios Žemės.
yra dėkingi Tėveliui 
už pamokslus ir kalbas, o klebo
nui kun. M. Pankui už pakvieti
mą.

Misijos užbaigtos iškilmingai
kovo 4 d.

Kad paskubinus karo medžiagų gamybą, 180 merginų atėjo j Kali
fornijos statybos kiemą, kad užimti vyrų-vairuotojų darbus, o vyrus at
leidus svarbesniems darbams.

skyriaus pirmininke yra p. Va
lerija Vyteli (Kaunietytė), kuri 
labai energingai darbuojasi.

ir kitos ir kiti valdybos nariai. 
Taipgi pridavė aukas Raudo- 

tinio skyriaus darbuote. 'naJam Kryžiui Svč- Trejybės
par. Vyrų klubas $5.00 ir pp. 

Tretininkai Waterburietės gana gražiai petron- ir Antanas Mazotai 
Agmeliui parodė vaidinimu “Perdaug- 55 oo Amerikos Lietuvių Pilie- 

neperdaug , būtent, kad labda-> Nepriklausomas klubas au
gybės darbas visados Dievui pa- kojo S25 00 vertės karo boną ir 
t.nka. Vaidinimu Scarf Dance pat3 klubas ruošia kovo 11 d. 
sužavėjo visus netik rūbų gro-1 ^urum-Burum” savo svetainė- 

, 227 Lawrence St. Koresp.

au- 
Vo-

MIRTIS GATVĖJE
Vasario 24 d., 1 vai. rytą 

tomobilius užmušė Alfonsą 
lungevičių, 55 metų amžiaus,
gyv. 300 East St. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną, sūnų ir 
dukterį. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis švč. Marijos 
kapuose.

A. a. Alfonsas Volungevičius 
užmuštas prieš pat jo namus 
toje pačioje gatvėje, kur jis gy
vena, 
buvo 
buvo 
m o.

I »žiu, bet labiausia artistiniu vie- je 
įningumu ir suderinimu. Daug, 
pasiruošimo buvo reikalinga to
kiam vaidinimui.

Ansonijos Sodalietės suvaidi
no veikaliuką. kuris buvo kaip 
radio programa, transliuojama J 
oro bangomis. Viena buvo ra
dio pranešėja, o kitos veikėjos. 
Jų programa susidėjo iš dainų, 
juokų, šokių, pasakų ir kitokių _ _

i margumynų. Tą jų energiją, į jai. būtent. A. F. Kneižys, 
7 i iniciatyvą ir originalumą žmo- bininko” redaktorius.

WATERBURY, CONN

Skaityk ir Pasakyk 
Kitiems

Automobilio vairuotoju 
jo kaimynas, kuris tuojau 
areštuotas ir laukia teis-

LAIMĖS VAKARĖLIS
Šį sekmadieni, kovo 11 d., 

rapijos salėje įvyks laimės 
karėlis Seselių

pa-
va-

SVARBIOS IR ĮDOMIOS 
PRAKALBOS

Kalbės trys įžymūs kalbėto- 
“Dar- 

kun. Dr. 
nės labai įvertino netik aplodis- J- Vaškas, Marianapolio Kolegi- 
mentais, bet ir komplimentais, jos direktorius, ir J. B. Laučka, 
programai užsibaigus. I “Amerikos” redaktorius.

Paskutinę programos dalį iš-' Šie plataus patyrimo vyrai ža- 
pildė New Britain Sodalietės. ! da mums daug ką pasakyti. 
Jų vaidinimas puikiai pavyko. Mes, lietuviai esame apšvietą 
Užbaiga buvo pavesta P. švč. mylinti žmonės, nepraleisime 

šios progos neišnaudoję.
Sekmadienį, kovo 11 d., 3 vai. 

po pietų eisime visi į parap. 
naują svetainę. Ten už 25 cen
tus įžangos gausime nemažai 

Visi gėrėjosi, kad Sodalietės! dvasinio maisto ir praleisime 
vartojo gražią lietuvių kalbą. I laiką naudingai. (Kolektų ne- 
Kiekvienas priminė, kad jauni- bus).

i mui jų mylima kalba nesveti
ma. Be to, Sodaliečių veikimas

lutinai nutarė ruošti prakalbas 
dėl katalikiškos spaudos ir įga
liojo visų trijų draugijų pirmi
ninką komp. A. Aleksį tą darbą 
atlikti. Komp. A. Aleksis prane
šė, kad yra pakviesti kalbėtojai 
— “Darbininko” redaktorius A. 
F. Kneižys ir “Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka. Kun. 
Dr. J. Bogušas kalbėjo apie 
spaudą ir prakalbų ruošimą už- 
gyrė. Kleb. kun. J. Valantiejus 
taipgi pritarė prakalboms. Pra
kalbos įvyks sekmadienį, kovo 
11 d., 3 vai. po pietų, šv. Juoza
po parapijos mokyklos svetai
nėje.

Sekančios draugijos pridavė 
aukas Federacijai: Gyv. Rožan-1 nelis. 
čiaus $1.60; Tretininkų $1.11; rinkta $120.00; 
Apaštalavimo Maldos 50c.; Mo
terų Rūtos $8.50; šv. Onos 
$3.32; Moterų Sąjungos $2.15; 
Kristaus Kančios $1.70.
$18.95.

Viso

I

Marijos — Sodaliečių globėjos
Pranciškiečių garbei. Taip ir užsibaigė pus- 

paramai. Pradžia 4 vai. po pie- trečios valandos programa, 
tų. Rengėjos kviečia visus da
lyvauti.

IŠ ŠV. ROŽANČIAUS DRAU
GIJOS DARBUOTĖS

Pereitą sekmadienį, kovo 4 d., 
draugija turėjo užprašius šv. j 
mišias, kurias atnašavo kun. A. 
Tamuliūnas. Visos narės ben-R1 
drai priėmė šv. Komuniją ir au-! 
kojo šv. mišias ir maldas už 
Lietuvą ir kareivius. Taip pat ir j 
Š». Vardo draugijos nariai per' 
šias šv. mišias priėmė šv. Ko
muniją.

Po pietų įvyko Šv. Rožančiaus 
draugijos susirinkimas. Išklau-; 
sius raštininkės užrašų ir komi-i 
sijų pranešimo, pasirodė, kadi 
Užgavėnių vakarėlis davė grą
že, us pelno.

Paskirta iš iždo 10 dol. dėl

Dalyvių buvo pilna svetainė. 
Visi buvo patenkinti programa.

Rengia Katalikų Federacija.

visus sužavėjo savo gyvumu iri Kun. Dr. J. Vaškas, MIC., ves 
i vieningumu. Visi suprato, kad .Novėną prie Šv. Juozapo lietu- 
Sodalietės įdėjo daug darbo į’vių parap. bažnyčioje, nuo kovo 
savo parengimą. i 10 iki 18 d.d., kuriems laikas

Reikia pagirti Marijos Vaike-, pavėlina, turi auksinę progą iš
bus - Sodalietės už jų gražų' prašyti sau malonių nuo šv. 
pasirodymą. Padėka priklauso i Juozapo.
ir Seselėms, kurios labai daug 
pagelbėjo Sodalietėms viską su
tvarkyti.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS IR LIETUVIAI

Šios kolonijos organizuoti lie-

į tvarka: 5:15 po pietų ir 7 vai. 
| vak. bus anglų kalba, o 8 valan
dą lietuvių kalba. Taip bus kas

I vakarą. Noveną ves kun. Ma- 
žukna, MIC., iš Marijonų Kon
gregacijos, įžymus 
įlinkas.

Klebonas kun. I.
kviečia visus savo

pamoksli-

Kelmelis 
parapijie

čius ir kaimynus lankytis į No- 
venos pamaldas ir naudotis Die
vo malonėmis, atlikti Velykinę 
išpažintį ir pasiruošti prie šven
tų Velykų.

Kun. 1. Kelmelis.

Išleisti V. Bacevičiaus 
Lietuviški Šokiai

I

Bacevičiaus Lietuviškų šokių 
pirkėjai gauna priedu nemoka
mai Bacevičiaus paruoštą pia
nui ir giedojimui Lietuvos Him
ną, tos pačios leidyklos labai 
gražiai išleistą. Lietuvos Him
nas turi du tekstu: lietuvišką ir 
anglišką poeto N. Rastenio ver
time.

Paragan Music Publishers 
(83 Fourth Avė., New York 3, 
N. Y.) išleido Vj/iatz/o Bacevi
čiaus piano albumą, “Four 
Lithuanian Dances”, op. 35: 
“Wooden Shoes” (“Klumpako
jis”), “Swallow” (“Blezdingė
lė”, “I want to sleep” (“Noriu 
miego”) ir “Round Dance” 
(“Suktinis”). Albumas net 22 
puslapių labai gražiai ir solidiš-

“Four Lithuanian Dances” al
bumą galima įsigyti pas patį 
autorių, pasiunčiant jam laiš
ką su pranešimu, kiek egzem
pliorių atsiųsti ir pridedant paš
to piniginę perlaidą (money or
deri arba čekį sekančiu adresui 
V. Bacevičius, 68 West 71-st St., 
New York 23, N. Y. Gavus čekį 
albumas bus tą pačią dieną iš
siųstas.

Tėvy Jėzuitų Misijos
Brooklyn, N. Y. — Apreiški

mo parap., kovo 4 — 25 d., f. 
Antanas Mešlis, S. J.

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
par., kovo 5 — 18 d., T. Jonas 
Kidykas, S. J.

Chicago, JU. — Visų šventų 
parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — Šv. Alfonso 
parap., kovo 26 — Bai. 1 d., T. 
Jonas Kidykas, S. J.

į Pittsburgh, Pa.
: žengimo parap., bai. 8 — 
j T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Į Pittsburgh, Pa. — Šv. Vincen
to parap.. bai. 8 — 10 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

West Lynn, Mass. — Švenč. 
Širdies parap., bai. 15 — 22 d., 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — šv. Kazimie
ro parap., bai. 22 — 29 d., T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

tPakštas. Visų kalbos buvo pa- 
triotingos ir turiningos.

Klubo Vyrų choras, vadovau
jamas muziko Jurgio Dregin-
čiaus, labai gražiai sudainavo 4 kai išleistas; apdengtas puošniu 
dainas.

Pertraukoje padaryta auKų! 
rinkliava. Surinkta $141.20. 
Stambesnes aukas davė šie: J. 
Baltrukonis įteikė Schuyler B. 
& L. Assosiacijos $10.00; po 
$5.00 — T. Narauckienė. B. Ko- 
hanskienė, P. Mikulskis, P. Gri-j 
kauskas; po $2.00 — p. Žiugž
da, A. Girulis, p. Juška. A. 
Aukštakalnis, p. Atkučiunienė,! 
A. Norvaiša, p. Mašinauskas, p. į

i viršeliu.
Didžiausia Amerikoj leidyk

la Carl Fischer, kooperuodama 
su aukščiau minėta leidykla, 
tūkstančiais cirkularų siūlo Ba
cevičiaus albumą Amerikos vi
suomenei.

Originališki lietuviški šokiai 
pianui pirmo kartą išleisti A- 
merikbj, lietuvių visuomenei 
reikalaujant ir tuo papildant 

Vancevičius,'p. Uolozas, p. Juk- mūsli lietuvišką piano literatū- 
.„11_ Viso su smulkiomis su-į1"^ kurios taip trūksta.

už ženklelius; Šokiai nėra sunkūs groti, pri- 
Iš viso susidarė einami visiems piano mėgė- 

Atmokėjus išlaidas, jams ir mėgėjoms. Albumo kai- 
, na $2. Gaidų nusiuntimas ne
mokamas.

Trumpai apie Kristaus 
čios draugiją. Ši draugija 
ganizuota pereitais metais, lai
ke šv. Juozapo par. Jubiliejinių 
misijų. Yra gausus būrys narių 
— vyrų ir moterų. Tačiau vyrai 
mažai dalyvauja susirinkimuo
se.

Kan- 
suor-

Vasario 25 d. įvyko LDS 5 
kuopos susirinkimas. Šiame su
sirinkime dalyvavo daug vyrų. 
Keli nariai pasiėmė tikietų LDS 
kuopos kortavimo vakarėlio, 
kuris įvyks balandžio 8 d., po 
pamaldų — 2:30 vai. po pietų, 
šv. Juozapo par. svetainėje.

Kviečiami visi dalyvauti, ypač 
LDS nariai. Atsilankymu pa- 
remsite kuopos reikalus. Prašo
mi įsigyti tikietus iš anksto, 
kad komisija žinotų kiek daly
vaus. Tuomet galės kiekvienant 
geriau patarnauti.

Koresponden tas.

gauta $21.20.
$141.20.
likusi suma paskirta ALT —
Lietuvos reikalams.

Po prakalbų rengėjai gražiai 
pavaišino svečius kalbėtojus 
klubo kambaryj. Rengimo ko
misijoj buvo šie: V. Peteris, V. 
Šūkis, K. Nakrošis, J. Baltruko
nis, M. Červinskaitė, J. Stasilio- 
nis, A. Girulis.

Šiame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo susirinkime ženklelį “x” į langutį šitaip ). 
—rezoliucija Lietuvos-

Paminėjimas pavyko, 
rengėjams ir padėka 

programos dalyviams.

priimta 
reikalu.
Garbe

I

□

Dangun Į-
15 d.,

VILLA JOSEPH MARIE 
Holland Road, Newtown, Pa.

Naujos Koplyčios Statybai Auka
Savo auką skiriu žemiau paženklintu tikslu. (Prašome padėti

Aukoju įrengimui grotelių, lango, altoriaus ir duodu $. . 
Amžino Rėmėjo auka—$100 ar daugiau. (Aukoju S 
Rėmėjo auka—$25.00 ar daugiau. (Aukoju $ 
Geradario auka — Kiek galima. (Aukoju $

Aukas galima siųsti ir paštu.

J. s. □
□

Vardas

Antrašas

par. 
pra-

□

OPUS

NEWARK,N.J.
Švč. Trejybės lietuvių 

bažnyčioje, kovo 11 dieną, 
sideda Novena prie Šv. Juozapo 

. ir tęsis iki kovo 19 d. Novenos

Per pastaruosius du mėne-
Viską Matęs, sius prisirašė prie LDS 5 kuo

pos sekanti asmenys: ponios Ie
va Viltrakienė, Agota Saukie- 
nė, Amilija Jenušienė, Marijo- 

i na Petkevičienė, panelė Marce
lė Andrikytė, Vadas Klima
šauskas ir Jonas Gailius. Svei
kiname!

i

gėlių papuošimui altorių Vely- tuviai tariasi ir darbuojasi šu
kų šventėms. Taipgi paskirta rinkti Raudonajam Kryžiui ma- 
auka šv. mišioms, kurios įvyks žiausia du tūkstančių dolerių. 
Panelės švč. Pasveikinimo Vasario 22 d., parapijos moky- 
šventėje. kovo 25 d. Prisiminta klos svetainėje įvyko Raudono- 
pa vergtoji Lietuva ir jos kovai Į jo Kryžiaus Lietuvių skyriaus 
/ Į, - O —‘ ▼" . O ,1 C- . . w. . -1,/“... , —« 1 n t .r. 1 .. i > 1, , — ne 1—> n n 1— —v m , m

narė;
pasiųstos 
Tarybai.

Kitas draugijos susirinkimas
įvyks balandžio 8 d. pirmą sek- nų. Pp. Giedraičiai, 
madienį po Velykų, 2 vai.
pietų.

/ 
e 
f 

t 
t 
f 
f 
t 
f 
t 
f 
f

lepriklausomybės ir laisvės'susirinkimas, kuriame dalyvavo’ 
s sudėjo aukų, kurios bus įvairių draugijų atstovai. Nu-: 

Amerikos Lietuvių tarta ruošti bazarą kovo 17 d., 
parapijos svetainėje, 339 Capi- 
tol Avė. Jau gavo įvairių dova-! 

nuoširdūs 
po, geradariai, aukojo $8.00.

T.M. | Raudonojo Kryžiaus lietuvių

LDS 5 kp. (card party) įvyks 
balandžio 8 d., parap. naujoje 
svetainėje. Nuoširdžiai prašome 
visų narių įsigyti tikietus į virš 
minėtą parengimą.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 25 d., šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos patalpose, pir
mą vai. po pietų. J. T.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

i.
I ..................

i Vasario 25 d. įvyko Federaci- 
; jos 22 skyriaus. BALF ir Tėvų 
Savųjų draugijos susirinkimai. 
Šios visos trys organizacijos 
vieningai darbuojasi, ir todėl jų

i susirinkimai būna gausūs atsto
vais.

, Tėvų Savųjų draugija užpra
šo šv. mišias paskutinį sekma 
dienį. 10 vai. rytą už kareivius. 
BALF skyrius darbuojasi Lie-

HARRISON-KEARNY, N. J.
Vasario 25 d. įvyko Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas, kurį su
ruošė Draugijų Sąryšys Lietu
vių Politikos klubo svetainėje.

Pirmiausia p. J. Baltrukonis 
pasakė kalbelę apie Lietuvos 
praeitį ir perstatė 'programos 
vedėju adv. K. Paulauską, kuris 
taip pat pasakė jautrią kalbą 
apie Lietuvą. >

Dievo Motinos Sopulingos 
par. choras sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus ir tris 
patriotines daineles, vadovau
jant muzikui S. Globiui. Po to. 
Sesutėms vadovaujant, parapi
jos mokyklos mergaitės suvai
dino patriotingą veikaliuką. 
Vaidino šios mergaitės: Lietu
vą perstatė — A. Butkiūtė ir A. 
Kohanskaitė; Vėliavą
Rapšiūtė. Eiles pasakė A. Na- 
krošaitė, U. Nakrošaitė. Visos 
savo roles atliko pavyzdingai. 
Taipgi gražiai deklamavo E. 
Abromaitytė, ir sudainavo dai
nelę.

Kalbas pasakė kleb. kun. L. 
Vaicekauskas, miesto mayoras, 
kun. S. Stonis, p. J. Healey ir p. 
F. Vincent, tarybininkai, adv.

ir prof. K. Į

M.

| tuvos žmonių šelpimo darbe, o
< Federacijos skyrius rūpinasi
{ : švietimo reikalais. Dabar auka

vo Raudonajam Kryžiui $10.00, K. Jurgela, Lietuvių Informaci- 
| užprašė giedotas šv. mišias, ga- jų Centro vedėjas,

Federacijos skyrius rūpinasi


