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ra Šv. Patriko šventė. Šv. 
Patrikas yra Airijos glo
bėjas. So. Bostone tą pačią 
dieną minima ir evakuaci
jos diena, būtent, Anglijos 
karo jėgų išstūmimo iš So. 
Bostono. Toji sukaktis So. 
Bostone kasmet • iškilmin
gai minima.

Jau dabar visos So. Bos
tono krautuvės yra pasi
puošusios vėliavomis ir 
tautinėmis spalvomis, šeš
tadienį įvyks paradas. Tą 
dieną pradedame visos va
landos lietuvių darbininkų 
radio programą.

Pereitą sekmadienį šių 
žodžių rašytojui teko daly
vauti ir kalbėti Šv. Juoza
po lietuvių par. auditori
joj. Waterbury, Conn. Pra
kalbas suruošė Federaci
jos skyrius, kurio pirmi
ninku yra energingas ir 
uolus vadas, komp. A. J. 
Aleksis.

Parapijos klebonu yra 
kun. Juozapas Valantie- 
jus, labai kuklus, nuošir
dus ir uolus parapijiniame 
ir visuomeniniame darbe. 
Jojo vadovaujamoje para
pijoje Yra didelis būrys 
pasišventusių veikėjų, ku
rie vieningai darbuojasi 
Bažnyčios, tėvynės ir vi
suomenės labui.

Tikrai buvo malonu da
lyvauti ir naudotis Water- 
buriečių nuoširdumu ir 
vaišingumu.
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Apie Leit. Žardecko
HeroiškiTą

Bostone, rašo, 
apdovanotas tur

Kvislingų komunistų 
spauda rašo, kad paverg
toje Lietuvoje spausdina
mi rusų kalba “Elemento- 
riai”. Vadinasi, Lietuvoje 
kartojasi istorija, kurioj 
mes randame, jog Rusijos 
carai, norėdami surusinti 
lietuvių tautą, uždraudė 
spausdinti knygas lietuvių 
kalba — lotynų raidėmis ir 
pradėjo spausdinti rusų 
raidėmis. Dabar dar blo
giau — spausdinami “Ele- 
mentoriai” rusų kalba.

Kvislingai džiaugiasi, 
kad maskoliai užsimojo 
sumaskolinti lietuvius.

Po Jaltos Konferencijos 
Daugiau Nesusipratimų

Šiomis dienomis Rumu
nijoj įvyko valdžios per
mainos. Rumunijos pre
mjeras gen. Radescu ir vi
sas jo ministrų kabinetas 
atsistatydino. Atsistaty
dinti privertė raudonieji 
komunistai demonstraci
jomis ir riaušėmis. Rusijos 
užsienio reikalų vice-komi- 
saro Andrei* Višinsky buvo 
atsiųstas iš Maskvos neva 
taikinti?!

Nauju Rumunijos pre- 
mieru paskirtas Petre 
Groza, kuris organizuojąs 
kabinetą, kaip praneša 
Maskva, iš “įvairių sro
vių”. Bet rimtesnieji parti
jų vadai atsisako įeiti j 
Grozą kabinetą.

Dabar pranešama, kad 
gen. Radescu turėjo pasi
šalinti ir prisiglausti Ang
lijos ambasadoje, nes jc 
gyvybei gręsia pavojus. 
Raudonieji reikalauja, kad 
gen. Radescu ir Dr. Juliu 
Maniu, kuris yra labai po-

Boston Traveler, kovo 14 
d. laidoje, įdėjo Leitenanto 
Antano Žardecko atvaizdą 
ir aprašimčlį apie šio lie
tuvio heroiškumą karo 
lauke.

Leitenantas Žardeckas 
apdovanotas dviem bronzo 
žvaigždėm už narsumą 
kautynėse. Jis mūšio lau
ke tapo iš St. Sarženio pa
keltas į leitenantus už ypa
tingą gabumą kaipo kovo
jantis vadas (...for his out- 
standing ability as a fight- 
ing leader). Savo tėve
liams. kurie gyvena 2 Mer- 
cer St., So. 
kad jis
būt už tai, kad kaipo arti
leristas išmušęs priešo 
tankų, kulkosvaidžių, ir 
pačių priešų. Tą galėjo pa
daryti per savo didelę drą
są prišliauždamas net 150 
jardų artumo prie priešo 
pozicijų.

Leit. Žardeckas yra bai
gęs Rox.bury Memorial 
High School 
metai kaip 
riuomenėje.

Džiugu, 
jaunuoliai 
savo narsumu, 
kad šis jų pasiaukojimas of Merit ordinu už ypatin- 
nenueis veltui... Atneš ne- gą atsižymėjimą savo tar- 
tik Amerikai 
galę bet ir jų garbingai tė
vų žemei Lietuvai laisvę liai taip pasižymėjanti ko- 
ir nepriklausomybę. Rap.įvoje už savo šalį. Rap.

I
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Geležinkelius

I
Įdomi vaikų audiencija Olandijoje, kur susėdę ant amunicijos 

klausosi amerikiečio kario paaiškinimų, o gal laukia saldainių ar 
dovanėlių.

Londonas, kovo 15 —An 
glijos ir Amerikos didiej’ 
bombanešiai 11-tonu bom
bomis, kurios vra 25 pėdu 
o colių ilgumo, tnuskinc 
Vokietijos svarbiuosius 
geležinkelius, aliejaus san
delius ir militarinius pa
status šiaurinėje Ruhi 
srityje.

Trys Didžiosios Valstybės 
Pasikeitė Notomis Rumu

nijos Reikalu

Lietuvis Apdovanotas 
Kinijoje I

Bostono lietuvis, Leite
nantas - Pulkininkas A. J. 
Gricius, Amerikos Kariuo
menės Kinijoje štabo vir-kad lietuviai

taip pasižymi šininkas (chief of staff) 
Tikėkime, tapo apdovanotas Legion

visišką per- nyboje.
Valio, lietuviai jaunuo-

RAUDONIEJI RYŽTASI SUNAI
KINTI VOKIEČIUS BALTIJO 

PAKRAŠTYJ
Londonas, kovo 15— Ru-I Raudonieji bando užbaigti 

sijos raudonoji armija pa
greitintu tempu ryžtasi 
sunaikinti tuos Vokietijos 
nacių likučius, kurie yra 
apsupti Baltijo pakraštyj.

i 

puliarus asmuo Rumuni
joj, būtų areštuoti ir nu
bausti, nes jie esą talki- • i r * • i t r j •

DAUGIAU ĮRODYMŲ APIE P. 
ŠVENČIAUSIOS PASIRODYMĄ

Fresno, Cal. — Protes
tantas patvirtina Sgt. Gil- 
bert R. Arguelles, katali-į 
ko, pasakojimą, kad jis j 
matęs P. Švč. Marijos ir! 
Kūdikėlio pasirodymą per 
kelias naktis ant bažny
čios sienų, iš lauko ir iš 
vidaus, Pietinėje Italijoje, 
pereitą liepos mėnesį. Juo 
yra Įeit. James-3- Young iš 
Los Angeles.

“Aš net negaliu išaiškin
ti to,” sako Įeit. Young, 
“kaip pamačiau spindinčią 
Marijos ir jos Kūdikėlio 
figūrą. Aš tą vaizdą ma
čiau per dvi nakti”. Leit., 
Young yra protestantas.

Šį P. Švenčiausios su Kū
dikėliu apsireiškimą matė 
kelis kartus protestantai 
ir katalikai jaunuoliai, ku
rie yra karo tarnyboje, I- 
talijoj.

Pirmas, kuris pamatęs 
Švč. Marijos su Kūdikėliu 
pasirodymą ant bažnyčios

Alijantų Kontrolės Ko
misija Rumunijoj neturėjo 
jokio pasitarimo apie Ru
munijos valdžios permai
nas. tačiau jis sakė, kad 
sovietų Rusija painforma
vo Britanijos valdžią apie 
reikalingumą valdžios per
mainos.

Anthony Eden pareiškė, 
kad “nėra įrodymų, k: d 
gen. Radescu asmeniai bū
tų įveltas į prieš alijantų 
veiksmus”, ir jis (Rades- 
su) buvo priglaustas Britų 
ambasadoj, kai jis pareiš
kė, kad “jo gyvybei gręsia 
pavojus nuo politinių opo
nentų”. Aišku, kad gen. 
Radescu neieškojo ir ne
prašė tokios prieglaudos 
pas sovietų atstovus.

18 Iki 20 Mėty Vaikinai 
Bus Draf tuo jam? Armijon
VVashington. D. C„ kovo 

15 — Per tris ateinančius 
mėnesius bus draftuojami 
vaikinai 18 iki 20 metų 
amžiaus, su maža išimti
mi. armijon, nes armijai 
reikia daugiau jaunų vyrų.

Šį pareiškimą padarė 
ir Laivv-

Londonas, kovo 15 —An
glijos užsienių sekretorius 
Anthony Eden pasakė par
lamentui, kad Britanija, 
Jung. Valstybės ir Sovietų 
Rusijos valdžios pasikeitė 
notomis apie bendrą Ru-i 
munijos padėtį, kur Rusi--' 
jos valdžia savarankiškai j 
reformuoja Rumunijos! 
valdžią.

Anglijos užsienių sekre
torius Eden nesiūlė prie- 

ikaišto Kremliui, tačiau pa
žymėjo oficiališkai aiškiai, 
kaip ir buvo įtarta, kad pa-į 
keitimas premiero gen. i 
Nicolai Radescu premieru’ 
Petere Groza yra grynaj i bendrai Armijos 
(sovietu reikalas. no vadovybės.* ~

kaip jis atsirado. “Aš ma
čiau kaip kunigas bandė ji' 

Į nuskusti (chisel it), bet! 
• veltui. Aš negaliu to viso! 
(išaiškinti, tačiau jis ten y- 
įra ir aš žinau, kad jis ten' 
' nebuvo nupieštas. Šis vaiz
das dabar nyksta.” rašo 
Įeit. Young.

Sgt. Gilbert R. Arguelles 
; sako, kad bandyta ne tik 

nuskusti (chisel it), bet ir 
chemikalais nutrinti, bet 
veltui.

Tą vaizdą matė keli šim
tai amerikiečių kareivių, 
tarp kurių buvo ir kapelio
nų. Tačiau niekas negali 
išaiškinti to įvykio.

Leit. Young motina yra 
tvirtai įsitikinus, kad ką 
jos sūnus parašė yra teisy
bė, ir ji nuo savęs pridėjo, 
kad jos sūnus matė ste
buklą. Ji pareiškė: "Mes 
esame protestantai.”

ii J ,

Paryžius, kovo 15 — Pir- atlaikyti 
moji amerikiečių armija 

I pasistūmėjo į šiaurę, ‘ ry
tus ir pietus Rhine upės 

’ pakraštyj ir iki punkto be
veik tik mylia nuo didžio
jo vieškelio, kuris jungia 
Ruhr klonį su Frankfurt- 
on-the-Main.

Linz ir Lakenborn srity j 
amerikiečiai taip pat pasi
stūmė pirmyn. Pietinėje 
srityje amerikiečių trečio
ji ir septintoji armija 
triuškina vokiečių pozici
jas Saar’e.

Vokiečiai,

amer i k i e č i ų 
spaudimo, traukiasi atgal.kautynes su naciais, kad 

savo karo jėgas galėtų ko- 
j greičiausia atsukti link
Berlyno.

Karpatų kalnuose raudo
nieji užėmė Zvolen mieste
lį, kur yra geležinkelių 
junginys prie Hron upės, 
Slovakijoj. Vengrijoj vo-j sienos iš vidaus ir iš lau- 

;į

Leit. James C. Young ra
šo savo motinai, kad jis 
per dvi nakti matęs P. Ma
rijos su Kūdikėliu vaizdą 
ant bažnyčios sienos. Tas 
vaizdas buvęs raudonos 
spalvos. Niekas nežino

i

Prancūzai Kovoja 
Indo - Kinijoj

ninkavę fašistams. Vadi- kiečiai puolė raudonąją j ko, buvo žydas, Cpl. Louis 
naši, komunistai, turėda- armija, bet ji tuos puoli-'Heisler, 24 m. amžiaus.

............................ I
I

mi už savo pečių raudoną- mus atmušė, 
ją armiją, pradėjo “valy- Rusijos komunikatas sa-

— žudyti Rumunijos ko. kad Rytinėje Prūsijoje
vadus. Tai patvirtina ir-užmušė daugiau kaip 4,000 
komunistų spauda.

Kvislingų “L.” rašo:
“Pirmiausiai ši valdžia 

(suprask, Grozos, kuris v- 
ra, kaip paduoda “Human 
Evepts”, komunistų orga
nizacijos ‘Artojų Frontas’ 
vadas. Red.) pradėjo valy
ti kraštą nuo visokių hitle
rininkų. tautos priešų.”

Gen. Radescu valdžia

(vokiečių ir paėmė daugiau 
kaip du tūkstančių vokie- 

ia'čių į nelaisvę.
I

I

Ii
ii

i

20,000 Japonų Užmušta lwo

Lenkijos Kareiviai Protes
tuota Prieš Jaltoj 

Sutarimus

Paryžius, kovo 15—Pran
cūzijos kariuomenės kovo- 

ija Indo-Kinijoje prieš Ja
ponus. tikėdami susilaukti 
Alijantų pagalbos, kad 
priešas to krašto visiškai 
neužvaldytų.

Sakoma, kad Prancūzi- 
i ios karo laivai kovoja ir

negalėdami Pacifike prieš Japonus.

Londonas, kovo 15 — A- 
pie tūkstantis lenkų ka
reivių ir darbininkų susi
rinkę išnešė protestą prieš 
“trijų didžiųjų” sutarimą 
Jaltoje padalinti Lenkiją. 
Jų protestas pasiųstas A- 
lijantų vyriausybėms. Jie 
pasmerkė Lenkijos padali- 

; nima, Lenkijos gyventojų 
išvežimą į Rusiją ir Lenki
jos naminės sargybos ka
rių šaudymą.

Jaltos sutarimu Rusija 
užima 77,606 kvadratinias 
mylias arba 51.6 nuošim
čius prieškarinės Lenkijos 
teritorijos. Ta. dalis, kurią, 
Jaltos sutarimu Rusija, 
užima yra didesnė, kaip 
sudėjus Olandiją. Belgiją. 
Daniją ir Vengriją. Toje 
dalyje gyventojų yra 13,-, 
199,000; apie 42 nuošim
tis yra dirbamosios žemės 
ir 62 nuošimtis miškų ir 

! pievų...
Helsinki, Suomija, kovo1 Tiesa, rytinės Lenkijos 

prieškarinės teritorijos y- 
ra Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos. Todėl tų terito 
rijų negali savintis Rusija 
be gyventojų laisvo nubal 
savimo.

Žydas Įšventintas 
Į Kunigus

I

I
iGuam, kovo 15 — Jung. 

pirmiausia norėjo pravesti Valstybių marinai iškėlė 
laisvus rinkimus, taip, Iwo Jima saloj Amerikos 
kaip yra numatyta Alijin- vėliavą, kaipo ženklą, kad 
tų komisijos. Toje valdžio
je buvo ir komunistu. Bet 
komunistai organizavosi 
ir organizuotai sukėlė 
riaušes. Taip vadinamas 
“Tautinis Demokratinis 
Frontas”, kuris yra komu
nistų kontrolėje, ‘uždrau
dė’ gen. 
per radio.

Iš viso atrodo, kad Ru- liai gynė tą salą. Daugiau 15 — šeštadienį įvyks par- 
munijoj negalės būti nei kaip 20,000 japonų užmuš- lamento rinkimai Suomi- 
laisvų rinkimų, kaip buvo ta toje saloje. joj. Pramatoma kairiųjų
numatyta, nei laisvės, kol Kautynės tebesitęsią su laimėjimas, nes dabar kai- 
komunistai nebus su- japonais, kurie m užsili- rieji turi pilniausią laisvę, 
drausti. . kę tos salos pakraščiuose, ko neturi kitos partijos.

toji sala jau yra visiškoje 
amerikiečių kontrolėje.

Iwo Jima sala yra 750 
mylių atstumo nuo Tokio, 
Japonijos sostinės. Taigi 
labai svarbi pozicija. Ame
rikiečiams kainavo nema-i 
žai gyvybių, bet nepalygi-j 

Radescu kalbėti namai daugiau kainavo ja-! 
ponams, kurie labai atkak-’

Narwalk, Conn., kovo 15 
— Šventosios Dvasios se
minarijoje Kun. Anton 

iMorgenroth, C. S. Sp. kovo 
; 11 d. buvo įšventytas kuni- 
jgus. Jis yra atsivertėlis 
'žydas.

Rinkimai Suomijoj

’ šeštadienį, kovo 17 d. Lietuvių Darbininkų radio 
t programa bus transliuojama per visą valandą nuo 1:30 
iki 2:30 valandos po pietų iš WESX radio stoties, Sa- 

į lem.
Pradėdami šią radio programą valandos, mes pa

kvietėme adv. Juozą Cunį. Suffolk County District At- 
torney asistentą, pasakyti kalbelę. Mes kviečiame pa
rapijų chorus ir solistus dalyvauti programose. Pe
reitų metų įvykęs koncertas davė galimybę pradėti vi
są valandą. Mes būtume pradėję visą valanda tuojau 
po koncerto, bet sužinoję, kad visos svetimkalbių pro
gramos.bus panaikintos toje stotyje, turėjome nuo to 
atsisakyti. Dabar, pradėję programą iš WESX, Salėm, 
turime išpildyti mūsų pažadėjimą.

Nuo šio šeštadienio kiekvieną šeštadieni Lietuvių 
Darbininkų Radio programa bus per visą valandą, bū
tent, nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pietų.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

i
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DIDIEJI JAPONIJOS MIESTAI 
BOMBARDUOJAMI

Kan. r. Kapočius 
Vokietijoje

2

VYRŲ DRĄSA NUBLANKO 
PRIEŠ MOTERS AUKĄ

Guam. kovo 15 — Trys 
didieji Japonijos miestai 
skaudžiai nukentėjo nuo 
Amerikiečių bombardavi
mo. Tokio, Nagoya ir Osa
ka yra trys didžiausi Ja-: 
ponų miestai.

Iš Guam, Saipan ir Ti-i 
nian salų Amerikos didieji! 
bombanešiai B-29 numetė 
tūkstančius ir tūkstančius 
tonažų sprogstančių jų ir' 

- ^-nĮ'tmųjų bombų į Ja
ponijos miestus. Tie mies

tai yra svarbūs Japonijos 
industrijos centrai ir už 
tai Amerikiečiams reika
linga sudaužyti priešo ka
ro ginklų gamybą.

ėaponai pripažįsta, kad 
Amerikiečių artumas prie 
jų krašto sudaro didelį pa
vojų. Žinoma, vien bom
bardavimu karas nebus 
laimėtas. Reikalinga ka
riuomenei įsiveržti į Japo
niją ir nugalėti ginkluotą 
jėgą. Japonai dar turį apie 
penkis milijonus gerai iš
lavintų kareivių...

Šiomis dienomis kun. P. 
M. Juras, LDS Centro pir
mininkas, gavo kablegra- 
mą per Raudonąjį Kryžių 
nuo kanauninko F. Kapo
čiaus, kurioj apie save štai 
ką paduoda: ‘"Gyvenu 
Neuhausen. Sveikinu kun.

cijų komisijos suvažiavi
me.

Konferencijos tikslas y- 
ra nustatyti kaip ir kiek 
Vokietija turi sumokėti 
karo nuostolius pasibaigus 
karui.

Toje konferencijoje daly- I. Albavičių, kun. A. Pet- 
vaus Jung. Valstybių, Di- raitį, Dr. Račkų ir L. Šimu- 
džiosios Britanijos ir Ru- tj”.

i sijos atstovai.
I
!

i

Tarp daugelio laivo “Zee- 
land” kambarinių — pri
žiūrėtojų pažinojau Erną 
Klassing. Pažinau ją atsi
tiktinai, per bandomuosius 
gelbėjimo pratimus, ku
riuose privalo dalyvauti ne 
tik visi keleiviai, bet ir vi
sas laivo personalas.

Matydavau ją kartais 
stovint laivo antrugalyje, 
prie durų vaikų kambario, 
kurin motinos suvesdavo 
savo vaikus ir palikdavo 
kurį laiką juos prižiūrėti 
kambarinėms. Kai gražus

žmogus
— reiškia žmo-

Willkie Fondas Nepriima 
Komunistų Aukos

Naujas HCWC Pasekre- 
torius

Šiomis dienomis Natio
nal Catholic lVelfare Con- 
ference generalinio sekre
toriaus pagelbininku pas
kirtas kun. Paul F. Turner 
iš Milwaukee diecezijos^

Generaliniu NCWC se
kretorius yra prelatas Ho- 
ward J. Carroll.

Kablegrama išsiųsta lap
kričio 21 d.

Jeigu kas norėtų gauti 
kanauninko F. Kapočiaus 
adresą, tai kreipkitės pas 
kun. P. M. Jurą adresu: 94 
Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Kan. F. Kapočius yra ge
rai žinomas ir mūsų išeivi
jai, nes prieš karą lankėsi 
mūsų kolonijose ir rinko 
aukas Prisikėlimo bažny
čiai, Kaune.

I ŠV. JUOZAPĄ

Amerikiečiai, kaip milžiniški grybai, nusileidžia ant 
Corregidor tvirtovės akmenuoto paviršiaus, kad iš ten 
iškrapščius priešą-japonus.

Mikhailovitch Romoj
Maskva, kovo 15 — Iš 

Maskvos praneša, kad 
Draja Mikhailovitch, kuris 
per ilgą laiką buvo Jugo
slavijos valdžios karo mi
nistru ir kuris buvo kabi
neto nariu savo šalyje, da
bar yra Italijoj.

Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondo Vajus.

New York, kovo 15 —; 
Šiomis dienomis komunis-; 
tų organizacija paskyrė; 
S5,000 Wendell L. Willkie’ 
Memorial namo fondui. I 
Tačiau to fondo valdyba ir 
direktoriai 
nistų auką.

Valdyba 
ji negalinti 
mokratinės
munistų veikla Amerikoje. 
Be to, priminė, kad pats 
Willkie viešai kritikuoda
vo Amerikos komunistus.

Pataria Pakeisti lwo Salos 
Vardą

atmetė komu-

paaiškino, kadi 
suderinti de-' 
idėjos su ko-i 

i

oras — vaikai žaisdavo de
nyje. Šių, vaikus prižiū
rinčių, kambarinių tarny
ba nelengva — nuo 7 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Ką tik buvome praplau
kę Suezo kanalą, plaukė
me toliau Raudonąja jūra. 
Buvo maždaug antra va
landa dic-ną, kai staiga iš 
apatinio denio išgirdau 
neaiškų klyksmą ir po to 
staiga skambų 
per bortą”
gus iškrito į jūrą.

Kol mes sustingusiomis 
akimis žvalgėme jūros pa
viršių, kuriame visai arti 
laivo matėsi įvairių sutvė
rimų nugaros — tai buvo 
ryklių-būrys — staiga iš
girdau garsų pliaukšterė- 
jimą* Kambarinė Klossing 
jau buvo iššokusi per bor
tą. Ji padarė tai, ko pada
ryti, matant tą ryklių gau
ją, nesiryžo nė vienas jū
rininkas — ji šoko gelbėti 
vaiką, kuris žaisdamas už
kopė ant laivo atramos ir 
nuo jos pasprūdęs nukrito 
į jūrą... Valtį jau buvome 
nuleidę, 
vandens 
Įėjome, 
visiškai 
“Ten

O Juozapai tu šventas, 
Pažvelk į mūsų šąli. 
Dievo esi išrinktas, 
Kilnus, skaistus tėveli.

Mariją tu globojai. 
Skaisčią gėlę darželio.
Sūnelį jcs nešiojai, 
Budėjai prie lopšelio.

Pabėgai į Egiptą, 
Apleisdamas namelį.
Nuo Erodo to pikto 
Išgelbėjai vaikelį.

Užtark už mūsų žmones. 
Nutrauk grandis vergijos, 
Išgauk teises, malones 
Žemelei tai Marijos.

Te nieks nesikėsina 
Pavergt jos nuosavybės, 
Jos žemės nenaikina. 
Lopšelio krikščionybės.

Dar kartą atsišaukiam
O, tėve gailestingas. 
Užtark, tavęs mes laukiam. 
Pas Dievą tu galingas.

Chicagos lietuvių kvis- gams yra įsakyta džiaug- 
lingų laikraštis “V.” įtalpi- tis visu tuo, kas eina Ru- 
no žinią iš Vilniaus, kuriai sijos naudai. Štai šiomis 
uždėjo šiokią antraštę; — dienomis. So. Bostone įvy- 
“Liaudžiai Paėmus Tautos ko vienos kvislingų lietu- 
Vairą Nebus Kivirčių Už vių draugijos parengimas, 

... . Teritorijas”. Vadinasi, vi- kurį plačiai aprašo Brook-i
• , sos teritorijos bus sovietų lyno kvislingų laikraštyj,

apie pusę V1SOS j Rusi jos kontrolėje, visos Ten kvislingų pasekėjai — 
tautos sovietų vergijoje, vergai gėrėjosi rusiškomis!

1 Nebus kivirčių, nes visos dainuškomis. Štai ką rašo i 
" teritorijos bus sovietų Ru- apie tūlą dainininkę: “Mes! 

! ai-iria L-nntrnlėio A r tai visi grOŽėjomČS jOS daina- 

vimu. Ypatingai jos daina: 
“Rusija Brangi šalis Lais
voji” karštai įšildė visų 
jausmus”. Lietuva paverg- ! 

j ta. Lietuvos žmonės tre-Į 
imiami į Sibirą, tai mūsų! 
! tautos kvislingams - ver-j 
gams rusiškos dainuškos' 
“karštai įšildė visų jaus-] 
mus”!

Kvislingai pyksta, kad j 
; mes juos vadiname tikruo- į 
;ju vardu. Bet jie savo dar-: 
bais ir raštais aiškiai įro
do, kad jie dirbą, aukoja 
tik Rusijai. Jie šmeižia vi
sus tuos lietuvius, kurie 
dirba ir aukoja Lietuvai. 
Pavyzdžiui, Amerikos be

saulės”, tuviai turi Bendrą Šalpos 
Jaltos Fondą, kuris yra valdžios 

smerkia ne užgirtas ir įgaliotas rinkti 
kurie dirba ■ drabužius Lietuvos žmo-

Iš visų pranešimų suži
nome. kad Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondo vajus! 
eina sėkmingai. Kaikurie. 
miesteliai jau išpildė savo' 
kvotas. Didžiojo Bostono 
miestai 
sukėlė 
sumos, būtent, §4,192,600. 
Tačiau negalima nuleisti 
rankų, bet turime dar e- 
nergingiau ir gausiau au- 

i koti Raudonajam Kryžiui,; y 
j kad toji suma būtų šukei- j ve£^1Pa • „.

. -jt i m ■ Kaip žinoma, Lietuvata su dideliu kaupu. Taip; .atsišaukia n Phillin^ Ket-'nualinta okupantų nacių ir atsišaukia p. rniinps Ket bolševikų žmonės badau-
J & ! ja, bet štai sovietine tvar

ka iš tos Lietuvos siunčia 
300,000 pūdų grūdų į pa
vergtą Lenkiją. Lenkijos 
žmonės gauna pagalbą ne 
iš didžiosios sovietų Rusi
jos, bet iš nualintos Lietu- 

1 vos. Šias žinias paduoda ne 
Į “fašistai”, bet komunistai 
!— sovietų Rusijos vergai.

VVashington, D. C., kovo 
15 — Jung. Valstybių Ats
tovų Buto narys, kongr. 
Hays iš Arkansas įnešė 
rezoliuciją, kad būtų pa
keistas Iwo salos vardas, 
būtent, Marines sala, nes 

■ toje saloje marinai suvai- . pirmininkas, 
dino svarbią kautynių ro- i Mes, lietuviai 
lę.

I

sijos kontrolėje. Ar tai ne

i
I LIETUVOS GLOBĖJĄ
O Kazimierai, tu šventas, 
Karalaiti skaistus, rimtas, 
Nuženg šiandie iš dangaus.

Tavo žemė vėl apgulta.
Rytų meškos ji užpulta.
Argi amžius vėl vergaus ?

Ji parblokšta ant Golgotos," 
Jau šešėliai juodi matos, 
Tamsi josios ateitis.

Mūsų vyrams duok drąsumo 
Ir karžygiško narsumo, 
Teblaivėja jai naktis.

Mūsų tautą numylėjai.
Anuo metu jai padėjai 
Nugalėt užpuolikus.

Mes lietuviai tavo žmonės 
Meldžiam šiandie vėl malonės. 
Išvaryk bolševikus.

Mes nenorim globos jųjų. 
Patarimų svetimųjų. 
Mūsų tauta jau gabi.

Ji mokės save valdyti. 
Kad tik priešai būt išvyti, 
Okupantai nelabi.

Karaiaiti mūs tautybės,
Į Atsišaukiam iš-žemybės.
Tavo broliai mes tikri.

Savo buvusią tėvynę 
j Gink ir gelbėk, nes ją gynė

Tavo tėvas ir kiti. Ū. G.

I

tačiau visai ant 
nuleisti dar nega- 
nes laivas dar ne 

buvo sustojęs, 
ji plūduriuoja”, —

riktelėjo vienas jūreivis, 
rodydamas ranka. Tikrai, 
jai pasisekė dar sugriebti 
vaiką, kurį ji buvo nutvė
rusi abiem rankom ir iškė
lusi virš galvos; judinda
ma kojas, mėgino laikytis 
virš vandens paviršiaus. 
“Pirmyn, kiek tik pajėgia
te”, — riktelėjau savo vy- 

irams, nes iš abiejų valties 
pusių plūduriojančiųjų 
link plaukė būriai tų jūrų

, bestijų — ryklių. Vyrai 
i stengėsi, kiek galėjo, linko 
! irklai, vis greičiau artėjo- 
Į me prie plūduriuojančių, 
i tačiau tuo pačiu laiku tą 
vietą pasiekė ir rykliai...

i Paskutines jėgas sukaų- 
Ipusi, Klassing iškėlė vaiką 
Ą viršų, jį padavė į valtį. 
Kol mes suspėjome pa
griebti pačią Klassing — 
vienas niaurus ryklys jau 
buvo čia. Staiga, nežmo- 

iniškai klykdama, Klassing 
'pasinėrė po vandeniu. Lai- 
jmei, botsmanas dar spėjo 
'ją paskutiniame akimirks- 
įnyje sugriebti už plaukų, 
i Viena jos koja buvo pasru- 
1 vusi krauju — ryklys bu
vo išplėšęs didelį mėsos 
gabalą. Dar viena sekundė 
— ryklys būtų buvęs nu
galėtoju. “L-s”

Mes, lietuviai gausiai 
! prisidėkime darbu ir auko
mis, kad išlaikytume savo 
vardą pačioje aukštumoje. 

Raudonasis Kryžius at
lieka didelį labdaringą 
darbą ne tik karo frontuo
se, bet ir civiliame gyveni
me. Todėl jis užsitarnauja 
visų gausios paramos.

Naujas Ligoninės Laivas 
Paleistas Tarnybon

Praneša, kad šiomis die-

I
iI
i

! nomis užbaigtas statyti ir 
VVashington, D. C. —Šio-paleistas naujas ligoninės 

mis dienomis Jung. Vals- laivas karo tarybon. 
tybių valstybės sekreto
rius Stettinius paskyrė de
legacijos pirmininku Isi- 
dore Lubin, Baltųjų Rūmų! 
ekonomistą, kuri vyks į; 
Maskvą dalyvauti repara-'

Delegacija Į Reparacijos 
Konferenciją

Šis naujas laivas pava
dintas “Louis A. Milne”. 
Jis yra paruoštas vežimui

ELGETA

1,000 sužeistų kareivių, Bažnyčios prieangy vienos,
gražiai ir moderniškai į- 
rengtas.

i . *
K v *

$ ■

Maldaudams išmaldos, stovėjo 
Išdžiūvęs vargšas, gyvas vos, 
Visai ištroškęs, išbadėjęs.

Kreipkitės su užsakymu:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais Įrišta, 

virš 500 puslapių.

Sr Svukita Šiandien 
SteUS ?

6

O žvilgsnis rodė tas kančias. 
Kurias jam išgyventi tenka. — 
Įspraudė akmenį kažkas 
Į jo ištiestą duonai ranką’

M. L.—“A.”

Lietuviški kalbą ir rašą, 
bet rusiškai 

į galvoją kvislingai, 
■skaitę Browderio, 
! kos komunistų 
■ pareiškimų 
konferenciją, 
tik lietuvius, 
ir aukoja dėl Lietuvos iš-;nėms. Kvislingai tą fondą, 
laisvinimo, bet ypač len-! jo valdybą ir bendrai visus 
kus, kurie priešinasi Len- puola, rašo skundus, pro- 
kijos padalinimu. j testus,

Suprantama, I ’ ” T ‘ J

sovietiškai 
pasi- 

Ameri-
<<

apie
I

i testus, kad tik pakenkus 
kvislin- Lietuvos šelpimo darbui.

t

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

KAINA — $3.50 I

Tėvų Jėzuitų Misijos
Brooklyn, N. Y. — Apreiški

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

Brockton, Mass. — Šv. Roko' 
par.. kovo 5 — 18 d., T. Jonas 
Kidykas, S. J.

Chicago, III. — 
parap., kovo 19 — 
nas Kidykas, S. J.

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

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo parap.
T. Pranas Aukštikalnis. S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vincen
to parap.. bal. 8 — 10 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

VJest Lynn, Mass.

Visų šventų basadorius Jan
25 d., T. Jo-

, bal. S — 15 d.:

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

švenč.
Širdies parap.. bal. 15 — 22 d.. 
T. Antanas Mešlis. S. J.

Nashua, N. H. — šv. KazimD- 
$ į ro parap., bal. 22 — 29 d., T

Pranas Aukštikalnį, S. J.

I

t

o sovietų

VVashington, D. C. —Šio- Jung. Valstybės ir Anglija 
mis dienomis Lenkijos am- pripažįsta Lenkijos val- 

Ciecha- džią Londone, 
notvski lankėsi J. V. vals-: Rusija pripažįsta taip va- 
tybės departmente ir įtei- dinamą Liublino komitetą,

i kė Lenkijos valdžios pro-• Todėl tų trijų didžiųjų val- 
! testą dėl nekvietimo Len-jstybių vadai ir negalėjo 
Iki jos atstovų į ruošiamą! susitarti dėl Lenkijos kvie- 
San Francisco konferenci-įtimo.
ją, kuri įvyks balandžio 25 j __________
dieną.

Kaip žinoma, Lenkija y-Į “Gražu, kai pavasaris, 
ra Suvienytų Tautų narys, i griaudamas ledą, 
Todėl ji jaučiasi įžeista ir!Pažadina gamtą 
nuskriausta. ! skaisčiais spinduliais;

Dėl Lenkijos kvietimo'Gražiau, kai didvyriai 
tarp Jung. Valstybių ir! mylėdami veda 
Anglijos iš vienos pusės ir!Tėvynę naujais 
sovietų Rusijos iš kitos pu
sės susidarė skirtumai.

i

Cpl. Vernon Nelson, meat cutter at the AAF Conva'escent uenter, 
Pawling, N. Y., starts raw fat on its way to reuse. After the raw tat ts 
cut, ground, rendered about three hours. and stra.ned through cneese- 
ęlfithj it U ready for reuse in cooking, and finally salvage.

atgimimo keliais.”
— Maironis.
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Amerikiečiai Atbunda
Karas su vokiečiais būsiąs baigtas už kokiti šešių 

savaičių, — taip kalbą Amerikos kareiviai ir genero
lai, anot korespondento Šapiro. Su japonais karas te- 
besitęsiąs mažių mažiausia ištisus metus, jei ne dau
giau. Taip spėliojama iš finansinės laivyno sąmatos, 
kuri šiais metais sieksianti 12 bilijonų dolerių. Tokia 
milžiniška suma ne taikos, bet karo metui skiriama. 
Iš to numanu, kad karas su japonais sunkesnis. Bet 
netenka abejoti, kad abiejuose frontuose susilauksime 
pilnos pergalės, nežiūrint, kaip ilgai karas besitęstų.

Tad kalbama apie taiką. Ir tiksliai daroma, kad iš 
anksto prie to ruošiamasi. Kai kuriuos dalykus nori
ma skubotai pravesti, nes San Francisco konferencija 
jau čia pat — bal. 25. Atrodo, kad ji bus lemianti, tad 
gi siekiama gauti Kongreso pritarimas visų buvusių 
konferencijų nuostatams. Bet su užgyrimu neina taip 
sklandžiai. Kongresas nenori pirkti katino maiše. Jam 
reikia žinoti, kaip tie kohferencijų nutarimai atrodo, 
nes ten būta nemaža slaptų dalykų. Gal ir pats demo
kratinio susitvarkymo branduolys slaptai sudarytas. 
Iškaba demokratinė, bet tūris net pro iškabą raudo
nuoja. Kongresas ne toks jau kvailas, kad to nesu
voktų. Tad jis nori iškabą atskleisti ir tikrojoj esmėj 
ištisą paveikslą pamatyti. Raudonieji kaip tik tą nu- 
junta ir smarkiau kaip paprastai propagandą įtempia. 
Komunistų ir jų pakalikų spauda mėgina griežtai nu
slopinti opoziciją, kuri vis aiškiau ir plačiau pasireiš
kia. Amerikoje veikią rusininkai smarkiai kimba į 
tuos, kurie agituoja už demokratinę, ne už komunisti
nę taiką. Vienas laikraštis (P. M.) suskirsto opoziciją į 
sekamas grupes:

1. Manantieji ir teigiantieji, kad Jalta tai antras 
Munichas.

2. Simpatizuojantieji Lenkijai.
3. Skaitantieji Dėdę Šamą lengvatikiu pastumdė

liu.
4. Prikišantieji Stalinui, kad jis savinasi visą pa

radą.
5. Šūkaujantieji, kad Stalinas su Churchilliu nori 

viską užgrobti.
6. Manantieji, kad jie daugiau už vadus supranta.
7. Protestuojantieji prieš slaptingas sutartis.
8. Pasipiktinę nusiminėliai, kurie neviltingai nu

moja ranka: vis tiek, girdi, pasaulio nepataisysi. Amži
nai kariaus, kaip ir kariavęs. Pastovi taika neįmano
ma.

Kiekvienai grupei prisega kada nors prasitartus 
žodžius, juos pasmerkia ir mėgina reaguoti bei sukirs
ti — daugiausiai pašiepimu. Tos pastangos išeina 
skystos ir nudėvėtos. Atakuoja laikraščius, kaip tai: 
Chicago Tribūne, New York Sun, New York Journal 
ir kt. Taip pat ir įžymesnius senatorius ir spaudos ko- 
liufnnistus: O’Konskį, Sokolsky, David LaWrence, W. 
P. Simms, Court Asher, G. L. K. Smith, Capt. Pater- 
son, Šen. Wheeler, Butler, Nye ir tt. Prisilaikylami ei
linės komunistų taktikos, mėgina užčiaupti Amerikos 
patriotų burnas tuo nudėvėtu riksmu, kad kas ne ko
munistas, tai tas jau savaime yra nacis ir fašistas. Jau 
nuo pat karo pradžios komunistai ir jų pakalikai sten
gėsi tuo šūkavimu visus terorizuoti. Dabar tas apy
kvailis šantažas bei šnipiškas gąsdinimas tiek atšipo, 
kad į jį tik tiek tekreipiama dėmesio, kiek į žvirblių 
baidyklę. Amerikos žmonės jau atsipeikėjo nuo tų 
svaiginamų dujų, pradėjo atbusti ir drįsta pasakyti 
pilną tiesą. K.

Į valstybės teritorijos su a- 
'pie t-c^du-hu jų gyventojų 
| atsk.i .u.i..a cc jų atsuciau- 
simc4 Jei tos žemės nėra 
lenkiškos, tai tuo labiau 
nėra rusiskos. Kaip aukš
čiau pažymėjome, jos yra 

I lietuvių, gudų ir ukrainie- 
; čių. Kaip neturi teisės jų 
savintis lenkai, tuo labiau 
neturi teisės jų reikalau- 

I ti Rusija, nežiūrint, ar ji 
būtų raudona, ar juoda. 
Kilnių Atlanto Čarterio 
principų teisingumo įgy
vendinimas reikalauja, 
kad tų teritorijų gyvento- 

tų leista nevaržo- 
-— laisvai pasisakyti, 

nori priklausyti, 
kad ukrainiečiai 

tų už laisvą, ne-

I
I

jams bū 
unai
kuų jie 
Aišk o, 
pasisa.ry 
priklausomą Ukrainą, -gu
dai už toki? pat Gudiją, o 
lietuviai už tokią pat Lie-' 
tuvą.

“Bet kol kas mes nieko 
negirdime nei apie lietu-!
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DAUG DALYKŲ TIKIME 
BE ĮRODYMŲ

Kun. John S. Kennedy pažymi Pelenų dienoje su pe- 
vių, nei apie gudų, nei apie lenais vaikučių kaktas, kad jie atmintų, jog žmogus 

i ukrainiečių ateitį. Tik tiek yra pelenai ir vėl pavirs į pelenus... Tai gili tikė- 
tegirdime, kad Maskva no- jimo mintis, kuri nusako, kad žmogus privalo ganyti 
ri šias tautas laikyti savo kūną taip, kad išganytų sielą antprigimtiniam gyveni- 
vergijoje, o didžiųjų demo- mui. 
kratijų lyderiai tyli apie 
jų ateitį.

; ui
nusiminimą ir desperaci-lsios aukos dar dedamos 

Tas daugelį lietuvių ją. Iki karo sužalotas gy-j ašies sutriuškinimui, 
stumia į neviltį. Daugelis! venimas bus sutvarkytas! “Mūsų pareiga belsti į 
mano, kad jei tokia Lenki-;ir pokarinė taika bus nu-:didžiųjų ir į pasaulio šą
ja jau “apdirbta”, dėl ku-j statyta, dar įvyks ne vienatinę. Negalimas dalykas, 
rios gelbėjimo alijantai ri-Į konferencija. Gal didieji kad 20-me amžiuje, kada
zikavo stot į žūtbūtinę ko-i dabar vengia rišti tuos; taip daug kalbama apie 
vą su naciais, tai ką čia klausimus, dėl kurių jų i laisvę, lygybę, brolybę 
bekalbėti apie mažą Lie-i nusistatymai skiriasi. Nei( pusketvirto milijono lietu- 
tuvą, Latviją, Estiją. j naciai, nei japonai dar ne-į vių, pustrečio milijono lat- 

“Aiškumo nėra — tas! sumušti. Kraujas dar teka J vių ir du milijonai estų bū- 
tiesa. Bet tas neturi kelti!upeliais ir pačios didžiau-įtų išduoti vergijai”.

1 Gimnazistas Pacelli Gina Šv. Augustiną

Ar tu žinai, kad net to-'miasi, yra neįrodomi. Pav., 
kiuose moksluose, kaip'kad visas yra didesnis už 
pav., matematikoj ir fizi- kiekvieną savo dalį, kad 
koj, yra daug dalykų, ku- per du tašku tegalima iš- 
rių negalime įrodymais vesti viena tiesiąją ir tt. 
pagrįsti vadinas, turime; ko taip yra, mes ne- 
lr2'ąč>;’ - e 1'.. . 'galime įrodyti. Bet vos pa-

•? ■’ Sa' žvelgę į tai tuojau sušo
kai tu kad fizikoj ir ma- me kad uj turj bati Q n„ 
emacsoj kai kuriuos da- įn.

tykus reikia tikėti Ta-|dinfc. matematikos aksijo. 
ciau taip yra.mos yra mums savaime 

Pirmučiausia pažvelkim aiškj j teisingl;mo
j matematiką, len, is tik- u„ neįlime 
rųju, nieko nėra, ką reiktų: 
aklai “tikėti”. Ten viskas^ 0 kiek tokių dalykų gali- 
įrodoma geležinės logikos!ma rasti fizikoj ir chemi- 
dėsniais. Ten viskas tam-: joj- Pav., kas yra medžia- 
priai rišasi, panašiai, kaip 
kokios grandinės dalys, 
pareinančios nuo viena ki
tos.

Taip tu manai. Ir visai 
teisingai: atskiros grandi
nės dalvs jungiasi viena su 
kita. Tik, deja, tu pamiršti, 
kad ta grandinė kabo ore. 
Panašiai yra ir su mate
matika. Visi tie dėsniai, 

I kuriais matematika re- . --------------------------------
stebusį žvilgsnį į liekną,! 
tiesią Pacelli figūrą.

Per bailias mokinių gal-' 
vas perskrido klaiki dide-l 
lio skandalo šmėkla: pyk
čio išsiveržimas, pasikal- 

; su direktorium, 
pašalinimas iš gimnazijos.

Bet ne, mokytojas atro
dė sumišęs. Šito išblyšku
sio Eugenio Pacello akyse 
jis matė liepsnojantį įsiti
kinimą, prieš kurį jis ne
žinojo ginklo, nežinojo, ką 
atsakyti.

Ir iš tiesų, giliau pažiū
rėjus, jis visai nepagalvo
jo, kokią didelę įtaką pir
maisiais amžiais turėjo 

i šventasis Augustinas. Di
dis mąstytojas? Ten buvo 
kiek perdaug pasakyta. 
Bet ar šv. Augustinas iš 

įviso nėra parašęs ko nors, 
kas viršija mąstymo ri
bas? Pavojingas klaustu
kas vyresniajam mokyto-! 
jui!..

Mokytojas dar kartą 
metė žvilgsnį į Eugenio ir 
iškart pasijuto bejėgis 
prieš tą kilnų ryžtingu
mą. Jis žinojo, kad žy-l 
miausi jo kolegos stebėda
mies kalbėdavo apie Euge-į 
nio Pacelli.

Jis nedrąsiai
Jam esą labai gaila, kad 
jis užgavęs vieno savo mo
kinių religinius jausmus...

Tuo metu artimiausioje 
Romos bažnyčioje laikro
dis išmušė dvylika, ir mo
kytojas, paėmęs savo port
felį, nieko neišsitaręs apie 
pasiūlytas diskusijas, at
leido nustebusius moki-1 
nius.

* * *

Bevartydamas senus Eu
genio Liceo Visconti pažy
mėjimus, randi geriausius 
pažymius iš visų kalbų: 
italų, lotynų, graikų. Ta
čiau netrūksta ir iš kitų 
dalykų geriausių pažymių. 
Tik vieną filosofijos pamo- 

i ką pabrėžtas mažytis mi- 
, nusas iš elgesio. Ką neleis- 
įtina Eugenio Pacelli būtų 
Tada padaręs?

1894 m. Eugenio Pacelli 
Visconti gimnazijoje gavo 
“Licenza d’onore”, t. y., be 
kokių ypatingų egzaminų, 

(vien už nepaprastą darbš- 
’tumą duotą brandos ates- 
itatą. Taip pat už konkur
sinį darbą iš naujųjų am
žių istorijos jis laimėjo 

! aukso medalį.
T Vertė St. Sėlenas.!

LRKSA organas “Gar-iniečių žemės. Bet čia įsi- 
sas” kovo 8 d. š. m. laido-;pina taip ryškūs ir viltin- 
je vėl plačiai rašo apie Jai-į gi Atlanto Čarterio prin- 
tos konferenciją ir “trijų 
didžiųjų” padarytus spren
dimus. Padavęs statistinių 
žinių iš rytinės Lenkijos, 
prieina prie taip vadina
mos Curzono linijos.

Rašo:
“Aišku, kad Curzono Ii- būdas 

nija atskiriamos žemės nė- sienos 
ra lenkiškos žemės.. Jos y- giau negu trečdalis buvu- 
ra lietuvių, gudų ir ukrai- sios prieškarinės

(Kovo 12 d. š. m. suėjo ly
giai šeši metai nuo apvaini
kavimo Jo Šventenybės Po
piežiaus Pijaus XII. šia pro
ga čia perspausdiname vieną 
epizode!] iš Jo Šventenybės 
moksleiviškų dienų iš žurnalo 
“Ateitis“. Red.)
Daug garsių žmonių yra 

buvę blogi mokiniai, o iš 
daugelio pavyzdingų mo-! 
kinių vėliau nieko gero ne
išėjo. 

Bet ne visuomet taip at
žagariai atsitinka. Broliai
Eugenio ir Francesco Pa-i 
celli mokykloje visada bū
davo pačių geriausių mo-Į 
kinių eilėse.

Ypač tada, kai Eugenio, 
būdamas 9 metų, įstojo į
Romos gimnaziją Ennio zistai, 
Quirino Visconti..Jį paga- pasiekdavo, 

ivo tikra mokslo karštligė. 
Jis niekada neturėdavo 

į laisvo laiko ir net per kon-! 
certus, kuriuos visa šeima 

| retkarčiais lankydavo, 
pertraukų metu, išsitrauk- 

(davo knygą ir įnikdavo 
studijuoti. O tačiau jis 
muziką labai mėgo.

Nauja knygų spintelė, 
kurią jam tėvas įtaisė, jo 
nebepatenkino. Ant kė
džių, komodos atbrailų — 

(visur, kur tik buvo vietos, 
gulėjo knygos.

Jo seserys, girdėdamos 
jį užgesinant šv:esą tik 
pirmą ar antrą valandą 
nakties, kraipė galvas.

—- Mama. Eugenio per
daug dirba!
— Eugenio. ar tu manai 

popiežium būti?
Nuo to laiko motina pra

dėjo labiau rūpintis jo 
sveikata.

♦ ♦ ♦

Ennio Quirino Visconto 
gimnazija buvo iš tų vals
tybinių. liberalinių moky
klų, nuo kurių “juodieji 

nustatymui. Dau- patricijai” paprastai savo 
(sūnus laikydavo kuo to- 

Lenkijos. liausiai.

cipai. Antras At anto Car-i 
terio straipsnis į.usako, 
kad valstybės nesieks teri
torinių pakeitimų be pa
čių gyventojų sutikimo.

! Dabar Curzono linija pri
gimta. kaip neva geriausias 

rytinės Lenkijos

kad labai naudinga jį lai
kyti moraliniu pavyzdžiu. 
Bet kaip jūs galėjote čia 
pritaikyti savo nepaprastą 
šventąjį, jei tema aiški 
“Vienas didžiausių žmoni
jos vyrų?”

Tada iš antro suolo atsi-

Tėvas, Filippo Pacelli, iš- eilę, labai... naivu. Mes ti-! 
drįso padaryti tikrai ne- kime, Vittorio, kad šven- 
girdėtą savo sluoksniuose tasis Augustinas buvo la- 
žingsnį, nes jis visiškai pa- bai protingas žmogus ir 
sitikėjo savo vaikų nusi
statymu ir . labai vertino 
šios mokyklos nepaprastai 
griežtą, klasikinį lavinimą. 
Dauguma mokytojų pri
klausė tiems patriotams 
inteligentams, kurie mie
lai tikėjo, kad jų mokinių
galingi protai kada nors stojo Eugenio Pacelli, ku- 
aukštai iškels Italijos kul-'rįs, tuos žodžius išgirdęs 
turą. Direktorius, profeso- įš pradžių išraudo, 
rius Cigliutti, mėgo griež- kui pabalo. ' ' ‘ 
tą discipliną.

Ką daugelis mokinių, ku
rie atrodė kiek idealistiš-(garbinimas, — tarė jis. — 
kiau ir buvo labiau išblyš-( yra ne Vittorio, bet mano 
kę, kaip šių dienų gimna- ’ darbas. Aš jam padėjau 

tik dideliu vargu rašant. Todėl jūsų, ponas 
abu Pacelli mokytojau, papeikimas 

berniukai, rodos, buvo pa- liečia mane. Tačiau aš esu 
veldėję. Juristinis aišku- pasirengęs ginti tikrą šv.

o pas- 
Labai rimtai 

jis paprašė žodžio.
— Šventojo Augustino iš-

prabilo

i 
mas glūdėjo jų kraujujeii Augustino didybę ir įrody-' 
jie ir plaukų nešiaušdami, Į ti. kad jis buvo ne tik vie- 
kaktų neraukydami, atro- Į nas maldingiausių žmonių, 
dė rimti. Kilnumas buvo bet ir vienas didžiausių 
jiems toks natūralūs, sa- mąstytojų, savo 
vaime suprantamas daly- pasukęs pasaulio istoriją 
kas, kad net tie berniukai, nauja kryptimi, 
kurie už Liceo Visconti (da pasirengęs dėl šv. Au- 
sienų mėgdavo padūkti, 
niekuomet nepašiepdavo 
brolių Eugenio ir Frances- 
co už jų rimtumą.

3:

Kartą mokiniams buvo 
duotas rašomasis darbas, 
tema “Vienas didžiausių GRĮŽTA PAVASARIS

i 
i
I
i 
I

žmonijos vyrų”. Mokyto
jas, grąžindamas darbus, 
štai ką pasakė:
— Mūsų draugas Vittoro 

nepasirinko nei Cesario, 
nei Kolumbo, nei Napoleo
no, bet panorėjo būti už vi- 

I sus gudresnis ir — jūs ne- 
Įįspėsite — išgarbino šven
tąjį Augustiną, kaip “did.- 
jį vyrą”. — Labai gera, jei 
kas moka ką nors papasa
koti iš šito šventojo gyve
nimo, bet būtų kiek naivu 

j šventąjį Augustiną įstaty
ti į didžiųjų žmonijos vyrų

I

žodžiais

Esu visa-

gustino stoti j diskusijas!
Klasėje staiga įsiviešpa

tavo mirtina tyla. Tik gir
dėjosi, kaip gatvės grindi
niu bildėjo fiakrai.

Mokytojas įsmeigė nu-

1,1

Kai papurtau baltą vyšnią. 
Krenta snaigėmis žiedai. 
Krenta dienos ir negrįžta. 
Ir negrįžta amžinai.

Žydi obelys, alyvos.
Žydi žemė smaragdu. 
Žydi miškas, žydi šilas.
Aidi lankos nuo dainų.

Vėl visa gimtoji žemė 
Pasipils baltais žiedais. 
Tiktai niekad, mano dienos. 
Jūs negrįšit jau čionai.

A. Š-tax "A.’

!ga? Norėdami į tai atsaky
ki, mes susmulkinam kūną 
į be galo mažas, daugiau 

(jau nebesusmulkinamas 
i daleles, vadinamus ato
mus. Bet kas gi yra ato
mas? Tai be galo maža 
materijos dalelytė, bet jau 

■nebepadaloma, dar didęs- 
Inė paslaptis negu pats ku
lnas, kurį mes norime iš- 
(aiškinti jo, to atomo, pa- 
1 galba.

“Traukiamoji kūnų jė
ga”... kaip dažnai mes šitą 
dėsnį pavartojame. Juo re
miasi net visas astronomi
jos mokslas. Tad kas gi 
jis yra? Newton’as apie šį 
dėsnį štai ką sako: “Aš 
pripažįstu, kad kūnai viens 
kitą į save traukia, bet 
kaip tai įvyksta, jokiu bū
du negali suprasti”.

Dar vienas įdomus klau
simas: kas yra elektra? 
Gerai žinome, kad elektra 
šviečia, šildo, suka įvai
rias mašinas, išnešioja ra
dio bangas, bet kas ji yra, 
dar niekam šiame pasauly 
nepavyko sužinoti. — Kar
tą garsus fizikas Eotvos 
kvotė vienoje Vengrų tech
nikos mokykloje moki
nius, ir taip pasitaikė, kad 
vienas mokinys neatsakė 
jam nė į vieną jo klausi
ma. Tad bijodamas neiš

laikyti egzaminų, jis krei
pėsi į profesorių: “Ponas, 

i profesoriau. malonėkit 
mane dar ko nors paklaus
ti”. — “Na, gerai. Pasa
kyk man, kas yra elek
tra?”— “Elektra, elektra... 
Žinojau, bet pamiršau”. 
Tada profesorius švosoda- 
masis jam tarė: “Dabar, 

;mano mielas, tai jau tikrai 
užsitarnavai neišlaikyti 
egzaminų. Iki šiol dar nie
kas šiame pasauly nežino
jo, kas yra elektra. Vadi- 

Inas, tu vienas težino i?’, 
1 kas ji yra. tik, deja, pamir- 
išai”.

T.Thotas (“L-s”)

I

USEO FAT W0RKS HERE!

1

Lisette Verea. singer. exammes the 
4.5 rocket and ground laun-her on 
exhibit m New York City. By-prod- 
ucts of used fats are essential m. 
gredients in the manufacture of the 
povvder this rocket uses. Turn ir* 
every drop of used cooking fat for 
cjth and ettrj ution points.

» l
p' l



Penktadienis, Kovo 16 d.. 1915

Atsidėkojant Už "Darbininko" 
Kalendorius

Išleidus naujus 1915 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsiaėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis: 
Veronica Levickienė. Pittston, Pa..................
K. Valuckas, VVaterbury, Conn......................
Jonas Karvelis, Philadelphia, Pa. ..................
Jonas Akulevičius. Providence, R. I................
Mr. John M. Jurgel, S. Groveland. Mass. 
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass......................
Paul P. Baltutis. Chicago, III............. ..........
August Pavilonis, Latvrence, Mass................
Mrs. J. Nikstenas, Amsterdam. N. Y. ..........
Marijona Žilinskienė, .....................................
St. Lermontas, Detroit, Mich.........................
J. Kulponas, So. Boston, Mass........................
Frank Pūkas, Philadelphia, Pa........................
Jonas Sakaitis, VVorcester, Mass....................
G. Martinkienė, So. Boston, Mass....................
Domenic Antanavičius. VVorcester, Mass......
Kun. J. Bakanas, VVorcester, Mass.................
Joseph Sagatosky, So. Boston. Mass..............
Pauline Šupienius, Shenandoah, Pa................
Mrs. A. Krivinskas, VVaterbury, Conn............
Ona Staniuliūtė, So. Boston, Mass.................
Veronica Samolis, Cleveland, Ohio..................
Kun. J. M. Bakšys. Rochester, N. Y................
J. Griška, Rochester, N. Y...............................
Antanas Dzekevičius, Providence, R. I............
Antanas Paulauskas. So. Boston. Mass. ......
Juozas Saletka. Lowell, Mass...........................
E. Budrevičienė, Lavvrence. Mass....................
B. Kavaliauskienė. So. Boston, Mass..........
Marijona Jeskevičienė, Dorchester. Mass. 
M. Abraitis, Waterburv. Conn........................
S. Deveikienė, Gardner. Mass................. *.......
D: Matas, VVaterbury, Conn...........................
P. Jurkšaitis, Waterbury, Conn......................
A. Klevas, VVaterbury, Conn...........................
A. Šambaris, Waterbury, Conn.......................
F. Šiuopis, VVaterbury. Conn...........................
A. Stoknienė, VVaterburv, Conn......................
K. Petrauskas, VVaterburv, Conn...................
M. Kašėtaitė. VVaterbury, Conn.....................
A. Stolpinas, Waterbury, Conn.......................
M. Karpavičienė, VVaterbury. Conn................
Antanas Dzekevičius. Providence. R. I...........
Adam Rakauskas, Dorchester, Mass.............
Antanas Vilimaitis, Cleveland. Ohio ...........
John Radzevičius. Newtown Bucks Co., Pa. 
Julius Vilčiauskas, VVaterbury, Conn............
Marijona Didikienė, Omaha, Neb. .................
Paul Kervelevičius, Elizabeth, N. J. ..............
Mrs. Geo. Miltarfis, Sioux City, lova.............
J. Galvydis, So. Boston, Mass........................
S. Pocus, Belmont, Mass................................
M. Kriviulienė, Lawrence, Mass....................
Dominic Shukis, Bedford, Mass. .................
Mrs. G. Čekanauskas, New Britain, Conn. 
Mrs. Pleinis, Philadelphia, Pa..........................
Peter Norinkevich, So. Boston, Mass............
Katrina Uzubalienė, Rockford, III...................
Anthony Samson, Norvood, Mass................
Ona Rudienė, Orange, Mass..........................
V atstovas Jonušas, Brighton, Mass. .............
Mrs. A. Zarkauskas. Shenandoah, Pa..........
V. Kaskonis, VVindsor, Vt..............................
Mrs. B. Gustaitis, Scranton, Pa.....................
Mrs. Joseph Montvill. VVaterbury, Conn. . 
Jonas Raudeliunas, Brighton. Mass. 
Jonas Galinis. So. Boston, Mass.
G. Zakarauskas, New Haven, Conn. 
J. Balkevičius, Minersville, Pa.
A. Baronas, Brockton, Mass. ...j....................
Justina Yanulaitis, Scranton, Pa. 
Albina Melinis, Cleveland, Ohio . 
J. Mateciunas,-Phila., Pa.......
J. Adomaitis, VVaterbury, Conn. 
A. Aukštikalnis, Brockton, Mass. .
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.... 1.00 
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.... 1.00 ■ 
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... 1.00 
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1.00*
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1.00 
1.00 
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1.00 
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1.00 
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1.00 

... 1.00 
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Red Cross

VVORCESTER, MASS.

ii-

ti Šv. Komuniją. Taipgi ta pro
ga užprašytos šv. mišios už gy
vus ir mirusius kareivius..

Sekančiame susirinkime 11 d. 
balandžio, įvyks puošnus priva- 
tiškas baliukas sukakties pami
nėjimui.

Labdaringa dr-ja turėjo savo 
pašalpos skyriui pramogėlę 11 
dieną kovo, bažnytinėje salėje 
su dainomis ir užkandžiai. Pub
likos susirinko gan skaitlingai 
ir linksmai laiką praleido. Na
rės ir nariai gausiai suaukojo 
dovanų ir užkandžius. Aukotojų 
vardų neteko sužinoti. Tame 

i sekanti: 
I pirm. Petras Milius, rašt. Ona 
i Keršienė ir Magdalena Žemai
tienė, ižd. Juozas Bačys, ižd. 

’ glob. — Ieva Thompson ir Tere- 
|sė Abrazinsky; Ona Žiurinskie- 
I nė, Marijona ščiukienė, Elzbie
ta Kupstienė, Ona Landžienė, 
Alekas Kuzmickas. Draugija 
dėkinga visiems už aukas.

Su-ja.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINUTES

Moterų Sąjungos 5-tos kuopos 
susirinkime, kovo 5 d., apkalbė
ta bėgamieji reikalai, būtent, 
pramogėlė su užkandžiais ir do
vanėlėmis, kuri įvyks 18 d. ko
vo bažnytinėje svetainėje, 4 vai. 
po pietų, parapijos naudai.

Kviečia visus dalyvauti 
linksmai laiką praleisti.

Taipgi 5-ta kp. rūpestingai 
ruošiasi prie Mass., Me. ir N. H. 
apskričio suvažiavimo, kuris į- 
vyks 15 d. balandžio, Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Kuopa 
ruošiasi atstoves į 
vaišyti. Laukia daug atstovių.

Kviečiamos vietinių kuopų 
• narės (5 ir 69) dalyvauti sesi
jose kaipo viešnios ir vakarie
nėje.

Pakviesta Dr. Paulina Luzac- 
kaitė iš Cambridge, Mass., ir jei

priimti ir pa-| darbavosi

Grupe Philadelphijos lietuvių, Vasario 16 d. paaukojusių Raudonajam Kry
žiui savo kraujo. Tuoj ]
— stovi p. D. Antanaitis, buvęs So. Bostonietis ir populiarus dainininkas.----- — — | 

ikHIAC ’ Daugelis iš jūsų, turbūt,
UllJL/J jLlNlUj Jau Pergyveno tokius sle

giančius -momentus. Kai 
kam net dar blogiau atsi
tiko. Juk iš Philadelphijos 
lietuviškų šeimų apie pus
antro tūkstančio jaunuo
lių, jūsų brolių, sūnų ir 

n“ paties ranka parašytas, vyrų, įstojo į mūsų gink-į 
vadinasi, jis bent sugebė- luotas pajėgas. Nemažas 
jo dar savo ranka rašyti, skaičius jau savo gyvybę 
Reiškia, jis dar gyvas. Su padėjo ant tėvynės auku- 

. ro. Daug didesnis skaičius 
buvo jau bent vieną kartą 
sužeisti. Tų baisių karo 
aukų galėtų būti kur kas 
didesnis skaičius, kad me
dicinos mokslas nebūtų a- 
tėjęs į pagalbą. Mes ame
rikiečiai iš tikro turime 
kuo džiaugtis, kad Ameri
kos medicinos mokslas 
taip aukštai pastatytas, 
kad šiame kare daug ma
žiau karių miršta nuo 
žaizdų negu pirmame pa
sauliniame kare. Pirmes
nis karas nebuvo baisesnis 
už dabartinį, o vis dėl to 
tuomet žuvo palyginus 

“Kažin ar jis sun- daug daugiau žmonių. Mu
kiai sužeistas? Ar jis daug su gydytojai ir slaugės at- 

Ar jam 
Ar jis

Atsakv-«/

po kraujo leidimo pasistiprina kava ir sausainiais. Viduryj aPlinkybės leis, žada atsilanky-

PROF. ALFREDO SENN’O 
KALBA

pasakyta vasario 7 d. s. m. c3+-;e3 
per radio iš WHAT, Phila
delphia, Pa.

Brangūs lietuviai!
Keletą savaičių 

paštas man atnešė 
su kariuomenės 
du. Adresas buvo 
tas man pažįstama ranka. 
Tuojaus pažinau, kad laiš
ką parašė buvęs mano

g,j studentas, geras, malonus kad gydymui turėjo jį iš- 
jaunas vyras, kuris man siųsti iš Europos sausu- 
buvo kaip tikras draugas, mos į Angliją. Ta žinia 
Besiįdomaudamas, kur jis pritrenkė ne tik mane bet 
dabar yra. žiūrėjau į siun- ir visą mano šeimą. Visai 
tėjo adresą, bet begalo iš- mūsų šeimai jis buvo ma- 
sigandau pamatęs, kad 

' laiškas buvo parašytas 
ligoninėj kur 

nors Anglijoj. Žinodamas, 
kad mano jaunas draugas 

.buvo karys, o nepriklausė 
prie medical corps, aš tuo- 

, a'i jaus supratau, Kao kas l.vU v . -.-i*nors negero atsitiko jam.
Tiesiog 
plėšti, 
vojęs,

atgal drebančiais pirštais aš ga
lais k ą 

antspau- 
parašy-

lų gale atplėšiau kon vertą 
ir radau savo baimės pa
tvirtinimą. Tikrai mano 
jaunas draugas buvo su
žeistas kovos lauke. Sužei
dimas buvo toks rimtas,

... 1.00
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...  1.00
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.... 1.00
...  1.00
... . 1.00 .100 vienoj Karo
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lonus ir brangus. Iš karto 
nežinojome, kaip į tą pra
nešimą reaguoti. Visi tylė
jo, nežinodami, ką sakyti. 
Paskui vienas iš mūsų pra
sitarė:
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kraujo nustojo? 
labai skaudėjo? 
sunkiai kenčia?’’bijojau laišką at-

Įsidrąsinau pagal- mo į šituos klausimus mes 
kad laiškas juk jo neturėjome.

bISGORGING St’PPI.t ' ‘ t :o..d : nri equipmrnt der R-d G’ro» cį.- 
and medical sopplie* for >>■ ' tho ' hinesc Rrd Crt»". a ciant transpv,
resls at a» airport someniM re in China after snatoiing the Hi®alaya: 
H ūmo Irom Indis.

A. Dixon, Norwood, Mass.........................
M. Minikauskas, Grafton, Mass..............
V. Brazauskas, Scranton, Pa. ................
John Paszka, So., Boston, Mass..............
Mrs. Celia Lenk, Jamesbury, N. J.........
Ludvik Vasilauskas, Morgan. Pa...........
P. Medlin, Grand Rapids, Mich. ....
Joseph Bujenauskas, Bridgeport, Conn. 
Mrs. Lily Dudanage, Minersville, Pa.......
Mrs. Sveellovich, So. Boston, Mass.......
K. Vaitkevičius, Athol, Mass...................
Peter Tamošauskas, Lavrence, Mass. .. 
S. Gurskas, Dorchester. Mass. ...............
Dominic Bakan, Penns Grove, N. J. ....
Mi . J. Žilis, Kearney, N. J.............
P. Tamulionis, So. Boston, Mass............
Eva Jankauskienė, So. Boston, Mass......
S. Ratkeviczus, Providence, R. I.

Mass. ...................
Raymond 1 -ickevisch. So. Boston, Mass.

' Ralph Dūdas, Amsterdam, N. Y. 
A. Kauneskienė, VVaterbury, Conn. 
R. Shenbriskienč, VVaterbury, Conn. 
K. Dapkus, VVaterbury, Conn. 
V. Devonas, VVaterbury, Conn. 
E. Kintienė, VVaterbury, Conn. 
Elzbieta Barusienė, Brockton, Ma 
Mrs. M. Polishuk, Athol, Mass.
Mrs. A. Patsky, Bridgeport, Conn...........................
Victoras Minkelis, VVestfield. Mass.....................
Mrs. Gumauskienė (Gorman). So. 3' s'.on, Mass 
Mrs. Eva Lutkoski, VVilkes - Bario, 'a. ..........

;Mrs. Angelą Lutkoski, Wilkes - Ba. re, Fa. 
į Mrs. A. Legis, E. Orange, N. J.
K. Buitkus, E. St. Louis, III.

Administracija labai•J

lieka tikrus stebuklus, iš- 
gelbėdami sunkiai sužeis
tus karius nuo mirties ir 
grąžindami juos jų šei
moms. Tačiau be mūsų ir 
jūsų pagalbos jie šito ne
gali daryti. Mes visi, jūs ir 
aš, turime padėti. Mes tai 
galime lengvai daryti. Mes 
tik turime aukoti kiek sa
vo kraujo. Tą kraują gy
dytojai palaikys tam tik
ruose kraujo bankuose, iš 
kur paims, kada jo pri
reiks darant operacijas su-
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.50
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.50 (kia kraujo

Socialis Moterų klubas rengia
si paminėti 10 metų gyvavimo 
sukakti. Kovo 18 d. užprašytos 
šv. mišios už gyvas ir mirusias 
nares 9:45. Visos narės kviečia- 

I mos dalyvauti ir bendrai priim-
--------------------------- ------
Lietuviai gražiai perka ka
ro bonų ir tuo žymia dali
mi prisideda prie laimingo 
ir skuboto karo užbaigime. 
Tačiau karo vedimui rei
kia ne tik pinigų, reikia ir 
jūsų kraujo. To kraujo 
reikia būtinai ir skubiai, to 
kraujo jūs turite duoti, 
jeigu vėl norite išvysti sa
vo brangiuosius tarnau
jančius įvairiose kariuo
menės dalyse. Kada jūsiš
kiai sugrįš ir pasakys 
jums, kad jie gyvi dėl to, 
kad jiems buvo padaryta 
transfuzija su krauju do
vanotu kokio nepažįstamo 
žmogaus, tada jūs galėsi
te su pasididžiavimu pasa- 

' kyti: “Aš ir dovanojau sa
vo kraujo. Aš padėjau tau 
gyvybę išgelbėti. Ačiū Die
vui, kad aš tai padariau!”

Atsižvelgdamas į ypatin
gą lietuvių padėtį ir giliai 
įvertindamas lietuvių pa
triotiškumą, Philadelphi
jos Raudonasis Kryžius 
nori jums duoti progą dar 
daugiau pasižymėti. Lietu- 

• vių tautinė šventė, vasario 
16 d., yra paskirta kaipo 
ypatinga kraujo aukoji
mo diena lietuviams. Pasi
naudokite tokia reta proga 
lietuvių tautos vardui iš
kelti ir išgarsinti. Jeigu 
jums patogu, įsiregistruo
kite pas ponią Antanaitie- 

Neatidėliokite tokio į

.50 

.50 

.50 

.50 
“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera- 

širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

reiKs darant operacijas su
žeistiems kareiviams. Jūsų n?- 
pačių broliai ir sūnūs, ku- reikalo.
rie buvo sužeisti karo lau
ke ir paskui buvo išgelbėti, 
jau pasinaudojo tais krau
jo bankais. Kad jiems ne
būtų davę kraujo paauko
to kitų žmonių, daug kas 
iš jų šiandien nebebūtų; 
gyvųjų tarpe. Kada sužeis
tam kareiviui skubiai rei-

, z.ia kraujo transfuzijos, 
.50 jam vistiek, kas tą kraują 
.50 paaukoja, bile tik jį išlai- 
-50 kys gyvą. Gal jūsų kraują 
.50įgaus koksdietuvis, gal net 
.50 artimas jūsų giminaitis, o 
.50 Į gal koks visai nepažįsta- 
.50; mas, kurio jūs niekada ne- 
.50 matėte nei kada matysite. 
.50 Mes visi esame Dievo vai- 
.50 kai, mes visi esame broliai

' ir seserys, ir dėl to mes tu- 
; rime šventą pareigą viens 
į kitam padėti.

Visi žino ir pripažįsta, 
kad Amerikcs

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonu 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis
Greene, Maine 
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 

ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradieni 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios: vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvyne: 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu: 
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis 
Green^, Maine.

I

Šiame paveiksle matomi Philadelphijos Lietuvių 
Kraujo Aukojimo Vajaus iniciatoriai ir rėmėjai. Tuo 
užsimojimu buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės 

i šventė, Vasario 16 d. Iš kairės i dešinę: p.p. Placidą Du- 
rienė, Domininkas Antanaitis, Petronėlė Antanaitienė,

lietuviai prof. Alfrcd Senn. Virš minėti asmenys per Petronėlės 
šiame kare neatsisako ir Antanaitienės WHAT radio programa ragino Lietuvių 
nebėga nuo savo pareigų, visuomenę, Vasario 16-tą d. aukoti kraują.
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LIETUVIAI KARININKAI
Surinko — Izabellė Baltramaitienė.

Įžangos Žodis
Brangiausią dalį Amerikos lietuvių padarytų au-! 

kų šiame kare rasime ne karo bonų pirkime, bet lietu
vių karių pasižymėjimuose karo frontuose. Arčiau pa
žinti tuos karius, čia pateikiamas sąrašas lietuvių kil
mės karininkų, kurie tarnauja J. A. V. karo pajėgose.

Šiame sąraše telpa tik maža dalis tų karininkų, 
moterų ir vyrų, lietuvių kilmės, kurie jau nuo karo 
pradžios atsižymėjo visuose karo frontuose. Tokio są
rašo rinkimas yra tai ne vieno asmens darbas. Norint 
surinkti pilnesnį sąrašą, reiktų kuriai nors organizaci
jai nuolatiniai ir sistematizuotai rinkti žinias iš visų 
šaltinių — anglų ir lietuvių spaudoj, susirašinėjimais 
ir asmeniškais pasikalbėjimais.

Čia pateiktos žinios nėra vėliausios ir nepilnos. 
Didžiumoj jos paimtos iš korespondencijų lietuvių 
laikraščiuose. Neturint organizacijos, kuri išimtinai 
rūpintųsi mūsų karininkų bei kareivių pasižymėjimų 
užrašymą, būtų gal pageidaujama, kad kiekvienas lie
tuviškas laikraštis kiekviename savo laikraščio nume
ryje talpintų atsišaukimą tuo reikalu su forma nuro
dant kokios žinios yra pageidaujamos — karininko 
rangas, vardas ir pavardė, kurioj tarnyboj tarnauja, iš 
kur kilęs, jo profesija, jo pasižymėjimai, ir kitos žinios.

Šiame nors ir trumpame 312 karininkų sąraše ra
sime šiuos ypatingus davinius:

Žuvusių einant pareigas — 26;
Dingusių be žinios karo veiksmuose — 5;
Belaisvių — 5;
Gydytojų — 40; Dantų gydytojų — 18; Kapelio
nų — 13; Advokatų — 6; Chemikų — 2; Waves—1; 
Slaugių — 24; Inžinierių — 18; WAC — 7; Žurna
listų — 3; Optometristų — 1; Chiropraktikų — 1. 
Jei kas turėtų daugiau žinių apie čia minimus ar 

kitus lietuvius karininkus ir norėtų man jas suteikti, 
prašau rašyti šiuo antrašil: C. V. Baltramaitis, 221 
Bond St., Elizabeth 1, N. J. Visas gautas žinias nuošir
džiau įvertinsiu ir spaudoj kitame sąraše sunaudosi
me.

Šį sąrašą surinko ir sutvarkė mano žmona Izabellė 
Baltramaitienė iš mano archyvo.

C. V. Baltramaitis.
Lieut. Edward A. Abbot (Abračinskas), U. S. N., iš 

Brockton, Mass., gydytojas.
Lieut. Alphonsus Adomaitis, U. S. A., iš Grand Rapids. 

Mich.
Lieut. Walter J. Adomaitis, U. S. A., iš Grand Rapids, 

Mich., tarnavo Indijoj, 1944 m. buvo Fort Mon- 
mouth, N. J.

Capt. Joseph Aklonis, U. S. A., iš Elizabeth, N. J., buvo 
sužeistas Prancūzijoj, turi Purple Heart Ordeną, 
1944 m. grįžo į J. A. V.

Lieut. A. Andriulionis, U. S. A., iš Mt. Carmel, Pa., dan
tų gydytojas.

Capt. Bronius Andriuška, U. S. M. C., iš Chicago, 111. 
Capt. Anthony Akstinas, U. S. M. C., iš Brockton.

Mass., 1944 m. japonų sužeistas užimant Guam 
salą.

Lieut. Joseph J. Aleksa, U. S. A., iš Luzerne, Pa., pašto 
cenzorius Naujoj Gvinėjoj.

Capt. Norbert Aleksis, A. A. F., iš VVaterbury, Conn., 
1944 m. buvo Public Relations Officer, New Delhi, 
India.

Ensign Joseph Aleksiūnas, U. S. N., iš So. Boston, 
Mass., aviacijos instruktorius laivyne.

Capt. Peter Ashmenskas, U. S. A., iš Chicago, III., gy
dytojas.

Lieut. Elena Bakutis, Army Nurse Corps, iš Waterbu- 
ry, Conn., tarnauja užsieny.

Lieut. Jonas Balchunas, A. A. F., iš Philadelphia, Pa., 
lakūnas, kovoja prieš japonus Pacifike.

Lieut. Albin S. Balinskas, U. S. A., iš New Britain, 
Conn., 1943 m. buvo Camp Carson, Colorado 
Springs, Col.

Lieut. Margaret D. Balinskas, WAC, iš New Britain, 
Conn.

Lieut. Baltrušaitis, U. S. N., iš Seattle, Wash., lakūnas. 
Capt. Paul Baranauskas, U. S. A., iš Brooklyn, N. Y., 

inžinierius.
Lieut. Joseph R. Baltrush (Baltrušis), iš VVaterbury. 

Conn., 1943 m. buvo Automotive Officer, Freeman 
Fieid, Seymour. Ind.

Basomis kojomis Filipinų guerriila karys, pasislėpęs už vandens hyd- 
ranto su kulkosvaidžių teškina priešus - japonus Maniloje.

CAMBRIDGE, MASS
kito parengimo. 

Tikime, kad alumnai savo užsi
brėžtą tikslą atsieks, bet žino
ma. padaryti jį pilnai sėkmingu, 
mes visi turime alumniečių gra
žų darbą pilniausiai remti.

Antradienį, kovo 20 d. Jeffer- 
son klubo patalj>ose įvyksta 
kortavimo vakaras, kurį rengia 
mūsų parapijos Vyčiai. Teko 
patirti, kad Vyčiai turi labai 
gražių dovanų visiems laimėto
jams kortavime. Tai kovo 20 d , 
7 vai. vakare, dalyvaukime jų 
parengime.

Simanas Daukantas-Vargo Pele
“Aš ne dėl mokytų vyrų ir
galvočių, bet dėl tų motinų mentas, patriotinių jaus- 
rašau, kurios geb savo vai
kams darbus jų bočių pra
bočių pasakoti.” — S. Dau
kantas.

I 
I 
i 

i j 
' Penktadienį, kovo 9 d. vakare, jiima į vieną vakarą sunaudoti, 
parapijos svetainėje įvyko A I Tai lauksime 
lumnų surengtas ‘‘Per.ny Sale" 
vakaras. Parengimas gražiai 
pavyko ir liko gražaus pelno, 
kuris bus paskirtas karių pa
gerbimo fondan. Alumnai neuž
ilgo surengs ir kitą panašų va-

I

karą, nes iš šio parengimo liko 
dar. daug gražių dovanų, nes j;j 
būta tiek daug, kad nebuvo ga- 

i----------------------------------------
bočių prabočių pasakoti”.

I Iš tiesų reikia stebėtis, 
kaip Daukantas penkioli- 

Ika metų (1835-50) tarnau
damas Petrapily už menka 
algą ir daug darbo turėda
mas archyvuose (išėju
sioms iš apyvartos raš- 

į tams ir dokumentams sau-
ir jo “Istorija, žemaitiška”• goti įstaigose), suskubo 
prasilenkia su tikrove.. tiek daug parašyti ir išleis- 
Daukanto istorija kiek ti knygų (parašė 28' išlei- 
prasikalto mokslui per di
deliu lietuvių vertinimu, 
bet Daukantas tyčia nuty
lėdamas mūsų istorijos 
nelemtąsias vietas, kad 
pasigėrėję garbinga Lietu
vos praeitimi skaitytojai 
užsidegtų meilės jausmu.

Tiesa, vėliau Daukanto 
dvmo Pet*raniiė*s"*sDaūdoie !prat0’ kad liauclls’ sveika i praeities garbinimu susi- dymo retrapiles spaudoje. li įšk vaistiečių liau- žavėjo Aušrininkai Basa- Simano Daukanto knygos,; kartu kar- - ^usrininKai.
“Būdas senovės lietuviu;dls’ lssauSos. Rar^ Kar pavienis prakalba pirma- 

^ormoir.in” /1 t°ms lietuvišką dva-■ jam “Aušros” numeriui
ir liaudį pradėjo■ karto ja kai kurias “Būdo” 

Daukantas savo į autoriaus mintis. Jie kaip 
gausiais raštais. Nors|įr Daukantas tikėjo, kad 
Daukantas geriau valdeįtauta garsi savo praeitimi 
plunksną lenkų, vokiečių negali žūti. Jog senovės 
ir prancūzų kalbomis, bet Lietuvos didvyrių palikuo- 
pasiryžęs kelti liaudį rašė nyS nebegali sumenkėti, 
vien lietuviškai. S. Dau- išsigimti, kad juose nebe- 
kantas, mokslo žmogus, liktų kibirkštėlės šventos 

: pradėjo šviesti lietuvius jų protėvių ugnies, tai 
baudžiauninkus^ papras- mintys “Aušrininkų”, ku- 
čiausiu būdu, išleisdamas rjas jie sėmėsi iš Daukan- 
abėcėlės, elementorius, žo- įo raštų. 
dynėlius. Be to jis išleido _ „. _ , , ...
kaimo žmonėms praktinio!,. ?acla“ Daukanto moks-pu... 
pobūdžio knygeles. “Ug-p®ki veikalą1, Budas... iri _
nies knygelę”, “Tabokos? IstoriJa- savo laikų ;cių meile atsispindėjo vi- 
auginimas”, 
knygelę”, “Pamokslas apie 
sodus”. “Naudingą bičių 
knygelę”, ir kitas ūkines I 
knygeles, daugiausia vers
tines.

S. Daukantas parašė is
toriško turinio veikalų. 
Žymiausias — “Būdas...” 
atvaizduotas ne tiek isto
riškai, kiek poetiškai. Čia 
smulkiai aprašytas seno
vės lietuvių kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas. 
Mūsų protėviams S. Dau- 1 
kantas priskiria aukštą

a. Poška, Valiūnas, Kle-

mų gaivinami ugdė lietu-. 
Įvybės dvasią savo kūryba, : 
bet didžiuma bajorų vis j 

į dar laikėsi lenkiški} papro-, 
i čių ir kalbos.

šiais metais sukanka ly-l g Daukantas su-!
gnu 1<W metų nuo pastro-, u sveika;

Žuvininkas Antonio Gravato (kairėj), ką nors turi 
pasakyti savo draugui. Tai abu žuvininkai tik ką su
grįžę iš gilumos vandenyno, žuvavę.

kalnėnų ir žemaičių” (184-5 . 
m.). Tais laikais knygos ^1esti“ 
pasirodymas lietuvių kal
boj buvo retenybė ir dide
lis džiaugsmas nesulenkė
jusiems lietuviams. Dėl to 
apie tos knygos autorių 
reikėtų prakalbėti.

S. Daukantas gimė 1793 j 
m., Telšių apskr. Žemaiti
joje. Gimė valstiečių šei
moje; tėvas buvo miško 
sargas ir turėjo savo že
mės. Pradžios mokslą ėjo 
Kalvarijoje, domininkonų 
vienuolyne. 1814 m., su ke-, 
liais rubliais kišenėje, iš-i 
keliavo pėsčias į Vilnių. Po. 
dviejų metų baigė Vilniuje 
gimnaziją ir įstojo į uni-į 
versitetą, kurį baigė 1824, 
m. civilinės ir kanonų tei-l 
sės magistro laipsniu.

Bestudentaudamas S. 
Daukantas suorganizavo 
Vilniuje esančius žemai
čius į draugiją, kurios tik
slas buvo kelti lietuvių kal
bą ir stiprinti lietuvių su
sipratimą. Tais laikais vie
ni baudžiauninkai lietuviš
kai tekalbėjo. Tiesa, XIX 
amžiaus pradžioje, kai ku
rie žemaičių bajorėliai, k. kultūrą ir dorą. Taip pat : -------------------- ----------------------------------------------
Lieut. Joseph (gal John) Barisas, U. S. A., iš Chicago, 

III., 1944 m. sužeistas Viduržemio Jūros apylinkės 
fronte.

Lieut. Gerald A. Barto, U. S. A. iš Grand Rapids, Į 
Mich., 1944 m. žuvo karo veiksmuose Prancūzijoj.

Lieut. Simon Baytaia, A. A. F., iš Elizabeth, N. J., la-; 
kūnas už pasižymėjimus Europos frontuose yra 
gavęs Air Medai su Two Oak Leaf Clusters.

Lieut. V. F. Bazilauskas, U. S. M. C., iš Newark, N. J*, 
gydytojas. - i

Capt. Robert P. Belmar (Balevičius), A. A. F., iš Brock
ton, Mass. i

Lieut. Francis F. Barzilauskas, A. A. F., iš Waterbury, 
Conn., lakūnas, 1943 m. buvo Moody Field, Ga. i 

Lieut. John Bendoraitis, A. A. F., iš Eagie River, Wis., 
lakūnas, 1943 m. neteko kojos skraidant virš Vi
duržemio Jūros.

Lieut. Ann Bernatitus (Bernotaitė), Navy Nurse 
Corps., iš Exeter, Pa., slaugė, vienintelė laivyno 
slaugių, kuri povandeniniu laivu išspruko iš Cor- 
regidor, dvi dienas prieš japonų užėmimo tos sa
los, 1943 m. Rear Admiral Bennet jai įteikė Legion 
of Merit, 1944 m. išvyko atgal į Philippinų salas.

Lieut. Henry Bertulis, U. S. A., iš Brooklyn, N. Y., gy
dytojas, 1944 m. mirė nuo žaizdų Prancūzijoje.

Capt. Bičiūnas, U. S? A., iš Corridon, Mo.
Lieut. Raymond Biekša, U. S. A., iš Arlington, N. J..' 

1943 m. buvo paskirtas prie Medical Administra- 
tive Corps.

Lieut. Vincent Biekša, U. S. A., iš Elizabeth, N. J. 
Lieut. Stephen V. Biežis, A. A. F., iš Chicago, III., 1944.

m. dingo be žinios skraidant B-26 bombonešiu 
virš Vokietijos.

(Bus daugiau)

do 13, visas Petrapily savo 
lėšomis).

Vargo Simanas Daukan
tas visą gyvenimą; gyve
no beveik pusbadžiu, nes 
pinigų nedaug tepelnyda
vo ir tuos pačius tėvynės 
reikalams išleisdavo. Prieš 
mirtį prašė, kad ant jo 
kapo būtų pastatytas pa
minklas ir jame būtinai 
būtų įrašyta “vargo pelė”.} 
Tas jo pageidavimas buvo 
išpildytas. Jo paminkle 
buvo iškalti žodžiai: “Atei
vi! miniek jog czionai pa
laidotas Szymanas Dau
kantas, pirmas isz tarp: 
mokytų viru raszitojas se-l 
novės veikalu Lietuvos, • 
Žemaitijos ir kitu naudin-i 
gu kningeliu. Jis par sava 
gyvenimą it vargo pelė be 
palaubos trųsieje vienuti- 
nėj žemajtiszkoj raszyti 
dėlėj naudaus vientau-

šiomis dienomis pas p. A. Ala- 
žutaitienę praleidžia dviejų sa
vaičių atostogas jos sūnus, a- 
viacijos kariūnas. Al. Mažutai- 
tis. Karys Mažutaitis jau užsi
tarnavęs ‘gunners Silver Wings’ 
ir dabar laukia baigiamojo kur
so. kol gaus leitenanto laipsnį.

Karys A. Mažutaitis aviacijo
je studijuoja navigaciją. Linki
me jam geriausių sėkmių moks
le ir taipgi linksmai praleisti a- 
tostogas namuose.

Savo krašto, savo tautie-

Puskarininkas S. Palaima, 
kuris mūšiuose su vokiečiais ne
teko akies, parvežtas Amerikon 
ir patalpintas ligoninėje Kali
fornijoje. Jo brolis aviacijos 
leitenantas B. Palaima, mūsų 
parapijos alumnas. kuris buvo 
atsilankęs kovo 9 d. į alumnie
čių parengimą, rengiasi lėktu
vu vykti atlankyti savo brolį po 
ilgo nesimatymo.

Kovo 13 d. mūsų bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. mišios 
už kovose dingusį jūreivį J.

I
Santacką. kuris jau laikomas 
žuvusiu. Jo motinėlei p. J. San- 
tackienei reiškiame gilią užuo
jautą. netekus brangaus sūne
lio.

Šiomis dienomis 
kai susilaukė 
kad jų sūnus 
sinskas, žuvo 
Vokietijoje.
Jasinskas paliko ir jauną žmo
ną. Reiškiame jo šeimai gilią 

■ užuojautą.

p.p. Jasins- 
liūdno pranešimo, 
karys. Vincas Ja- 
karo veiksmuose 
Be tėvelių, karys

^a-bokos ^StOrija‘" i«a.m.ų:vių mene dL»i»piuucjL» vi-,

Gasnadoriu ^aud^es nePasieRė, nes jeisuose Simano Daukanto;
4 raštų kalba sunki net iš-; raštuose. Nepriklausoma 

mokslintam skaitytojui. ’ Lietuva įvertindama S. 
Nė mokslininkams jo raš- Daukantą, pirmąjį liau
tai negalėjo daryti didelio i dies švietėją, pastatė Karo j 
įspūdžio dėl savo neaukšto;muziejaus sodelyje Kaune’ 
mokslo lygio. Tačiau Dau-'paminklą, kuriame iškalti! šią savaitę lankėsi kariai: J. 
kantas pasisako kam ra-ižodžiai: “Rašau lietuviš-’Patrušauskas ir B. Santackas. 
šęs: “Aš ne dėl mokytų;kai”. Mat. labai svarbu,)Atsilankančių karių skaičius 
vyrų ir galvočių, bet dėl tų kad tais laikais jau rašėįvis mažėja, nes mūsų kariai 
motinų rašau, kurios geb lietuviškai. Į daugumoje jau yra užjūryje ka-
savo vaikams darbus jų E. G-fėfŠ. K. A. A.”J ro frontuose. A. D.

n
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pasirgęs 
šv. Jono ligoni- 

dienomis sugrįžo 
į savo namus ir ilsisi.

LAWRENCE, MASS

LOWELL, MASS.
NAUJAS ALTORIUS

savai-

i. _i

ir

be tormented by Home Vlforriss. Millions of fighters 
biess tha Red Cross for relief from ansiety. Each week thousands of 
znessages pass between Red Cross Field Directors with the troops and 
Home Service workers in home to»ns—emergency ęuestions about wives, 
children, sweethearts or parems. Your doilars wiil boister fighting spirit.

6Penktadienis. Kovo 16 d., 1945

PADARYTA OPERACIJA
Uršulei Zunkienei šiomis die- 

šv. Pranciškaus parapijos' nomis Padar-m skaudi operaci- 
bažnyčioje Sutvirtinimo Sakra- > Operacija sėkminga ir ligo- 
mentas bus suteiktas gegužės 1 nLS S‘ei-ksta.
d . antrą valandą po pietų. Kun. 
Feliksas Kenstavičius ruošia
V ilkučius ir suaugusius, kurie 
dar nėra priėmę Sutvirtinimo 
Sakramento, sekmadieniais, an
trą valandą jx> pietų ir trečia
dieniais. ketvirtą valandą.

Suaugusiems duodama pamo
kos vakarais. Aušrelė.
l»well. Mass.

SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS
Juozas Karsokas. senas mūsų 

kolonijos gyventojas, 
kelias savaites 
nėję, šiomis 
atgal

TEBESERGA
Jau suvirs du metai k^ip sun

kiai serga Stanislovas Kašėta. 
Guli Tewksbury Statė Hospital. 
Jam ramumo ir stiprumo pama
žu sugrįžti atgal į sveikatos 
kelią.

Sekmadienį, kovo 4. šv. Kazi
miero šventėje, šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje tapo pa
šventintas naujas Sopulingosios 
Motinos Altorius, šventinimo 
apeigas atliko parapijos klebo
nas kun. P. Strakauskas. Para
pijos nariai šį altorių paaukavo 
atminčiai savo sūnų ir dukterų, 
kurie tarnauja kariuomenėje. 
Laike šventinimo vietos šv. Ri
tos parapijos mergaitės kadetės 
trimitavo "Taps" atminčiai visų 
gyvųjų ir mirusiųjų parapijos 
kareivių. Laike šv. mišių visa 
parapija priėjo prie šventos Ko
munijos. Pabaigoje mišių, kle
bonas pasakė jausmingą pa
mokslą apie jaunuomenės pasi
šventimą ginti savo kraštą. 
Taipgi tarė padėkos žodį ir pa
rapijos vardu priėmė altorių, 
kaipo ženklą parapijiečių pasi
šventimo nepamiršti savo sūnų 
ir vyrų.

NAUJOS DURYS
Per paskutines kelias 

tęs padaryta daug naujų re
montų. Prie įėjimo bažnyčios 
įdėta naujos ąžuolinės durys ir 
pataisyta iš lauko bažnyčios 
durys. Tai auka geradario sve
timtaučio žmogaus. Taip pat pa
stebėta. kad ir prie altoriaus 
įdėtos naujos zakristijos durys. 
Malonu matyti, kaip mūsų baž
nytėlė kas metą vis gražinasi ir 
svetimųjų akyse rodo, kaip mes 
mylime savo Viešpaties namus 

jos gražumą.

MALDOS DIENA
ma-
su-

i

laagine the added herror of this 
war without the Red Cross!

Suppose the Red Cross hod 
never been created

There would now be no Army of Mercy to save and 
comfort the millions of lives vrecked or dislocated— 
a U over the world by earth’s most destructive war. No 

millions of pints of biood would be collected for plasma.
No millions of heartening, sustaining food packages 

vvould be delivered to despondent Allied war prisoners.
N o emergency messages from home would reach our men. 
No giant hand of compassion would be outstretched 

to help the victims of flood, famine and hurricane.
Only chaos would ke left in the wake of battle and 

catastrophe—if the RED CROSS’ hand of mercy were 
withdrawn!

It is up to you to give—in gratitude that your RED 
CROSS iras created—and grew to keep pace with the 
tvorld’s anguished need.

Give your doilars noiv—give more than ever before!

Thousaads would die from loss of biood where they fett. This is the first war in 
which the folks at home actually saved lives at the front. Surgeons General 
of the Armv a’nd Navy say blocd plasma has been the foremost life-saver in 
this war. The Red Cross, through your biood donations and money, hao 
coliected and distributed millions of pinte to the medical services.

GIVE N0W_ 
GIVE MORE

>

NOmOD, MASS
Pereitos savaitės 

ke” tilpo žinutė, kad susirgo p. 
Viesulienė ir ji buvo 
Norvvoodo ligoninėn.
Viesulienė buvo susirgus, bet ji 
nebuvo ligoninėje. Dabar p. 
Viesulienė jau baigia pasveikti.

LAUKIA PARGRĮŽTANT 
Šiomis dienomis gauta žinia, 

kad iš kariuomenės atostogoms 
grįžta į namus Juozas Sabaliau
skas, kuris išbuvo Hawaii salo
se su virš du metu, ir Stanislo
vas Grenda. kuris baigia trečius 
metus Indijoje. Tėvams ir gimi
nėms bus didis džiaugsmas 
tyli savo artimus sveikus 
grįžusius i namus.

Per visą dieną prie įstatyto
Švč. Sakramento parapijos PASVEIKO
žmonės meldėsi už savo sūnus ^ . . . - •, . | Ona Grigiene po sunkios ligosir vytus, paimtus į kariuomenę. ,r ... Dasveiko. Matosi kaip ji tarpKas penkiolika minučių vienas * . ......1 • sveikųjų vaikščioja,
parapijos narys atkalbėjo dalį;
Šv. Rožančiaus. Dienos metu j 
matėsi, kad jauni, seni. vyra;.i 
moterys ir merginos skyrė savo 
maldas už savo mylimuosius.

Vakare dienos pamaldos pas’-f 
baigė su iškilmėmis. 1 
buvo prigrūsta žmonių, 
pamokslininkas.
Baltrušiūnas iš Cambridge. pa- nas paskirtas naujam Sopulin-'kur kas daugiau ir sudarė gra- 
sakė pamoksią. Ilgai Lowellie- 
čiai nepamirš jo pamokinančių 
žodžių. Garbė matyti kaip mū
sų tarpe jaunųjų kunigų eilėse 
randasi gabių pamokslininkų.
Tai vis mums džiaugsmas.

PADĖKA

Juozas.

K££P YOUR 
RED CROSS 
ATHISSIDE^

mėnesio pabaigoje. Valdyba at-' aplankytų, 
sišaukia į visus taupyti drabu- Dievas 

vajui. ‘ čiui ir 
katą.

Šv. Jurgio lietuvių parapijoj 
suorganizuota Moterų Sodai ici- 

Kelios savaitės atgal Šv. Juo- jos draugija. Pirmame susirin- 
Bažnyčia zapo lietuvių parapija turėjo kime dalyvavo mažai moterų, 

Svetys Centinį Kermošių (Penny Sale), bet pastarame, būtent, trečia- 
kun. Antanas ir pelno liko 8371.96. Visas pel-;dienio vakare, kovo 14 d. atėjo

gosios Marijos altoriui, kuris žią pradžią, 
bažnyčioje pastatytas atmin
čiai visų parapijos vaikinų ir 
vyrų kareivių.

Visiems darbininkams ir pa
rapijos nariams, kurie prisidėjo 
prie sėkmingo surengimo, para-

Jums nereikia porcijos pijos vardu tariu nuoširdų lietu-i 
korčiukės pirkimui J. V. viską dėkų.

P.oni] !

“Darbinin- žius ir juos- Prasidėjus 
aukoti Lietuvos žmonėms.

nuvežta■
Tiesa n ' Trečiadienio rytą, kovo 13 d. 

Norwoodo autobusas, kuris ve
žė darbininkus į Cantoną. susi
mušė su sunkvežimiu ant kryž- 
keiio Dean St. ir Boston-Prof’i-i 
dence vieškelio. Sužeidė 15 žmo- j 
nių. tarp kurių buvo ir p. S. 
Stepanavičiūtė, gyv. 21 Folanj 
Avė., ir ElEla Zervas iš Ded
ham. Tačiau pastarosios buvo 
lengvai sužeistos. Tik keturi; 
sunkiau sužeisti ir turėjo pasi-’ 

ligoninėje.likti
|

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas ivvks sekmadieni, 
kovo 18 d., tuoj po sumos, pa
rapijos svetainėje. Susirinkimas 
svarbus. Todėl valdyba kviečia bitz) gyv Tremont St. Nuvež- 
visas nares ateiti. įr dabar ran(jasi šv. Elzbie-

BALF 22 skyriaus drabužių tos ligoninėje. Brighton. Mass.

SUNKIAI SERGA

Šiomis dienomis sunkiai

Pasimelskime. kad 
grąžintų p. Jonui Urbo- 
kitiems ligoniams svei-

I

PROVIDENCE, R. I
į Šiomis dienomis varg. p. V. 
; Stasevičius gavo sveikinimus 
• nuo savo choro narių pp. Ale- 
į nos Gumauskaitės 
, Ciočytės, kurios 
j Floridoj.
! Pp. Gumauskaitė 
džiaugiasi linksmai

i
I čios
I
I
i
1

ir Bertos 
atostogauja

šu-

laiką gražioje

ir Ciočytė 
praleidžian- 
Floridoje.

NASHUA.N.H.

LDS 65 KUOPOS
susirinkimas įvyks kovo 25 d. 

i po paskutinių šv. mišių. Kvic- 
įčiame visus narius ateiti. Jeig i 
j dar kuris ar kuri esate skolingi 
‘ už organą “Darbininką” arba 
j norite įsirašyti į LDS kuopą, 
tai susirinkime yra geriausia 
proga. Atsiveskite savo drau- 

įgus ir įrašykite į mūsų kuopą.

MŪSŲ KARIAI
Karys Petras Tamulion’S. pn. 

Petro ir Antaninos Tamulioni i 
sūnus, garbingai atleistas iš, 

. Jung. Valstybių laivyno tarny
bos. Jis yra dalyvavęs kautynė
se su japonais. Dabar dirba 
Lietuvių Kooperatyve vairuoto
ju. pp. Tamulioniai yra LDS na
riai.

Šiomis dienomis grižo iš už-
i
jūrio ir atvyko pas savuosius 
praleisti atostogas jūreivis Jo
nas Arlauskas. Jis irgi dalyva
vo kautynėse Pacifike.

p. Ona Jeremičienė gavo iš 
Karo Departmento liūdną žinią, 
kad jos sūnus karys Antanas 
užmuštas karo fronte.

pp. Mykolas ir Alena Barčiai. 
LDS nariai, gavo žinią iš Karo 
Departmento, kad jų sūnus ka
rys Mykolas Bartis nuo žaizdų 
mirė karo ligoninėje Prancūzi
joje.

LDS kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą pp. Myko
lui ir Alenai Barčiam. mirus jų 
mylimam sūnui karo lauk'1. 
Taipgi reiškia gilią užuojautą 
pp. Barčiam ir LDS Centre val
dyba. Lai Dievas stiprina Jus, 
kad galėtumėte pergyventi šir
dies skausmus. Dzūkelis.

GRANO RAPIDS, MICH.
Vasario 25 d. ŠŠ. Petro ir Po

vilo lietuvių parapijos bažny
čioje atnašavo pirmas iškilmin
gas šv. mišias kun. Charles A. 
Salatka. kuris buvo įšventintas 
kunigu dieną prieš tai šv. Juo
zapo koplyčioj vyskupo Francis 
J. Haas. Pamokslą pasakė tos 
parapijos klebonas kun. J. Lin
kus lietuviškai, o kun. A. Arsu- 
lowicz angliškai.

Kun. C. A. Salatka mokėsi ne 
tik Šv. Juozapo seminarijoj, 
bet taipgi mokėsi Basselin kole
gijoj ir Katalikų Universitete 
VVashingtone.

Naujas Kristaus darbininkas, 
kun. C. A. Salatka paskirtas 
profesorium Šv. Juozapo semi
narijos fakultete. Nuoširdžiai 
sveikinam prof. kun. C. A. Sa- 
latką!

ry, prelatas J. Ambotas iš 
Hartford, kun. Ed. Gradeckis iš 
New Haven. miesto mayoras E. 
Lamey, kun. Piscelka, adv. L. 
Velička. Dr. P. Bouchord ir dar 
vienas svetimtautis kunigas.

Kleb. kun. Dr. Cibulskis pa
kvietė prel. J. Ambotą sukalbė
ti maldą, o kun. Edv. Gradeckį 
— programos vedėju. Kun. Gra
deckis labai gyvai ir sumaniai 
vedė programą. Visi svečiai ku
nigai ir pasaulionys pasakė 
gražias ir patriotines kalbas. 
Priminė pavergtą Lietuvą ir ra
gino darbuotis ir pagelbėti Lie
tuvai atgauti nepriklausomybę 
ir laisvę.

Parapijos choras, vadovau
jamas muz. J. Tamulionio. su
dainavo himnus ir keletą daine- 

' lių-
Vakarienė bu\’o 

į Tik gaila, kad vis
■ tokių, kurie gali 
tokius svarbius 
Kitur praleidžia po kelius dole
rius. o parapijai arba Lietuvai

> gaili ir dolerio. Dalyvavusieji 
i tikrai buvo patenkinti.

Pamaldų, programos ir vaka
rienės suruošimu daugiausia rū- 

j pinosi kleb. kun. Dr. M. Cibuls-
■ kis ir kun. J. Bucevičius. Klebo
nas parūpino ir maistą, o šeimi
ninkės skaniai pagamino. Toji 
vakarienė davė pelno apie šim-' 
tą dolerių, kuris lieka parapijai. Į

i
i

Šv.
pija labai gražiai ir iškilmingai 
minėjo Šv. Kazimiero šventę ir

Kazimiero lietuvių para
I 
»

i O » • 11111x71 O D Veli L y i į

sirgo p. Jonas Urbočius i Lietuvos nepriklausomvbės pa. i
„.......... .

ii

Albert R. Barter
I Pirmiau — Pope Optical Co.
: Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
i kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.

tįkrai gera, 
atsiranda ir 
ir neateina i 
parengimus.

skelbimo sukaktį.
Prieš šventę įvyko trijų dienų 

rekolekcijos, kurias vedė kun. 
Kun. P. U. Strakauskas. rinkimo vajus įvyks balandžij Prašo, kad giminės ir draugai jį j vaškas MIC. Sekmadie-

’ nį, kovo 4 d., 10 vai. rytą įvyko 
$5 i iškilmingos šv. mišios, kuriose 

dalyvavo ir J. E. vyskupas iš• 
: Manchester. N. H. Šv. mišias at-
našavo prelatas J. Ambotas. 

| Hartfordo lietuvių par. klebo- 
it nas. ir kun. E. Gradeckis. New 
įGj Haven lietuvių par. klebonas. 
jVį Pamokslą pasakė kun. Dr. J.

Vaškas, MIC., iš Marianapolio. 
Baigiant pamaldas, prabilo ir ; 
vyskupas. Ragino žmones mels- 
tis už taiką ir kad greitai su- 
grįstų mūsų kareiviai, ir taipgi 

į}: melstis už savo tėvų žemę Liejas tuvą. Pagyrė parapijos chorą ir 
**■; varg. J. Tamulionį už gražų 

giedojimą. Po pamaldų prašė ( 
pakviesti chorą ir jo vadą į 
kleboniją. Kai visi susirinko, į j 
tai vyskupas ir klebonijoje gy- r 
rė chorą už giedojimą. -

Vakare įvyko Lietuvos nepri- | 
klausomybės minėjimas šauniu Z 
bankietu ir gražia programa, g 
Dalyvavo ir garbingi svečiai: £ 
kun. J. Valantiejus iš Waterbu- Ž

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI

FOFLVICTORY

BONDS 
ANO .

STAMPS
4

s

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!

Ali WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

j'?::*?: jį'® j į'® jį';'j į'.
• 'M- -m- W'M- -M 'f.,'
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W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimai'-

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 I

I tCTįjt gą% šaš gaį 4^3 <ją& va&

—W£_£__ 1__ u:»«. Dm <Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristotam geriausį toniką |

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems |

Parengimams |
Kainos prieinamos. j

Myopia Club Beverage Co. |
Grafton Ave^ Isiington Mass. i

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namtf Tel. Dedham 1MH-R

f



Penktadienis, Kovo 16 d., 1945 DARBINIU KAS
A’

| VIETINES ŽINIOS
Parapijai keturdešimtė yra 

tas, kas Eucharistinis kongre
sas tautai bei pasauliui.

* . A. . j. . i, , t. .t.l'B.Į'A'.B, ; t . i t l t »

ŽINUTES
Kovo 13 d., tapo pakrikštytas 

Tarnas Viktoras sūnus Tarno ir 
Rožės (Koanaičiūtės) Scanlon.

\ DAKTARAI

šou 4476

Sekmadieni, paskutinėje die-j 
noje 40 valandų atlaidų, 9 v. r., 
Tėvas Pranas Jakimavičius at
giedos šv. mišias parapijos ka
reivių ir jų artimųjų gerovei. 
Intenciją padavė Šv. Petro pa
rapijos Moterų - Merginų karei
viams remti skyrius. Tėvas Ja
kimavičius, S. J., pasakys ir pa
mokslą.

Šiomis dienomis Marytei Pra- 
kapytei, pp. Kazimiero ir Anta
ninos Prakapų, gyv. 802 E. 6th 
St., dukrelei, padaryta operaci
ja Mass. General ligoninėje.

Dėmesiui

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

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

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

!

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

’ Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

{VAIRŪS SKELBIMAI
r

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE& INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass..

Tel. Park-.vay 1233-W

Kovo 14 d., po Gavėnios pa
maldų Įvyko Federacijos sky-Į 
riaus susirinkimas. Duokles pa-! 
mokėjo atstovai Maldos Apaš
talavimo, Tretininkų ir Lietu
vos Dukterų 'draugijos.

Į N. A. Katalikų Seimelį sky-Į 
riaus atstovais išrinkti: adv. A. 
Young, M. Niauronienė ir Ant. 
Majauskaitė.

Nutarta raginti draugijas 
siųsti atstovus seimelin ir reng-Į 
ti Federacijos reikalais prakal-Į 
bas. Įnešta kviesti su prakalba; 
kun. Pr. Strakauską.—

Keturdešimtė Šv. Petro par. 
bažnyčioje kovo 16, 17 ir 19 dd. j

Garbinimas Švč. Sakramento; 
per 40 valandų yra atminčiai 
Viešpaties Jėzaus išbuvimo tieki 
valandų grabe.

Keturdeširntė yra laikoma i 
kartą į metus kiekvienoje kata-Į 
iikų bažnyčioje po visą pasaulį.: 

Katalikas atlikęs išpažintį,' 
priėmęs šv. Komuniją, atlankęs 
bažnyčią, kurioje yra laikoma! 
Keturdešimtė, ir pasimeldęs Šv. 
Tėvo intencijai, gauna visuoti
nius atlaidus.

Ligonys gali gauti visuotinius 
atlaidus ir negalėdami atlanky-į 
ti bažnyčios, kurioje yra laiko-i 
ma Keturdešimtė. Juos kunigas: 
gali atlankyti, namuose.

Dalinius atlaidus gauna kata
likas už kiekvieną bažnyčios 
atlankymą. kurioje Įvyksta ke-| 
turdešimtė.

Šiuos atlaidus galima pavesti 
sieloms skaistykloje esančioms. 

Į Per keturdešimtę visi altoriai! 
yra privilegijuoti.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Moterų ir Merginų kareiviams 
remti skyrius, savo trijų metų 
gyvavimo sukakties proga, už
prašė šv. mišias parapijos jau
nuolių karių gerovei sekmadie
nį, kovo 18 d., 10 vai. rytą, tos 
parapijos bažnyčioje. Valdyba.

Sucrįžo Atostogoms
Šiomis dienomis pp. Krunan

čių sūnus Juozas, kuris yra bu
vęs užjūryj karo frontuose, par
važiavo pas savo tėvelius pra
leisti atostogas. Dalyvavo L. 
Vyčių “Whist Party” kovo 13 d.

LANKĖSI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS.

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

Vlce-Pirmininkė — B. Galiiūnienfl,
8 Winfiela St. So. Boston, Mass 

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

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

Tel. Parkvay—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventn St., Šo. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na.» Drotokolu raštininke .

i

i

SV. JONO EV. BL. PASALPINCt

DRAUGIJOS VALDYBA

SUGAR-SAV1NG RHUBARB PIE Laiškas Iš Europos Karo 
Fronto

Vasario 6. 1945
“Sveikinu visus. Neperseniai 

aplankiau Neapolį ir Mt. Vesu- 
vius. Neapolyj žmonės labai 
vargingai gyvena, ir nežiūrint, 
kad dabar žiema, visi 
bėgioja basi gatvėse 
skurdžiai apsirengę, 
kenčia nuo šalčio. Visi
su išdaužytais langais ir 
lamos.

“Moteriškas drabužėlis

BONO DAY
vaikai 

ir labai

Trečiadienį, kovo 14, “Darbi
ninke” lankėsi p. Marijona Jes- 

i kelevičienė iš Lawrence su savo 
j dukrele Juiia ir sūnum Charles. 
i kuris yra parvykęs dėl 30 dienų 
I “furlough” iš Mediterranean 
; Area. Jis yra Boatswain Mate 2 į 
class ir tarnavęs laivyne inva- 

■ zijoj Southern France. Atsilan- 
: kymo proga paliko auką $1.00 
' kalendoriaus fondan.
į Taipgi lankėsi ponios Gedi- 
, minskienė, Kavaliauskienė ir 
Ignatavičienė. Jos parėmė ka
lendoriaus fondą, 
“Darbininką” ir prisidėjo 
auka leidžiamos kun. Dr. 
Urbonavičiaus knygos.

I

atnaujino
su 
K.

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

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

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

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

Iždininkas
699 E. Seventh Št., So. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broad\vay. So. Boston, Mass

✓
Draugija laiko susirinkimus kas tn 

čią. sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

-Stasys K. Griganavičius

Spring—and rhubarb time! Lei honey be 
"sv/eetening“ in this luscious new dessert 

When the first rhubarb arrives, 
treat the family to a honey I FA irli- 
gig Rhubarb Pie! Don't hold back 
because sugar is short—just make 
your pie extra delicious witb. honey 
for sweetening, and freshly-grated 
orange rind for a new flavor-fillip! 
Make your pie “Whirligig” by 
tvvisting and swirling narrow 
strips of fine pastry on top —an 
easy trick for other fruit pieš, too, 
when you want something diff c r cnt.

Clip the recipe—and let Iioney 
Rhubarb Pie sing a spring song 
on your menu.

Whirligig Honey Rhubarb Pie
Mix 1 eup HONEY' and 3 to 4 
tablespoons FLOUR with 2 tea- 
spoons grated ORANGE RIN’D. 
Combine with 4 eups RHUBARB, 
eut in pieces. . . . Make 1 recipe 
SPRY PIECRUST. Roll y2 of

dough %-inch thiek and line a 
9-inch pie plale. Fili pie shel! \vith 
rhubarb.... Roil remaining <ioup;h 
and eut into %-inch strips. Twist 
strips and make a spirai over ton 
of pie, startinę at center. Brush 
spirai with milk and sprinkle 
lightly with sugar. ... Bake in bot 
oven (425'F.) 50 to 60 minutes.

Spry Piecrust
Mix 2% eups sifted ALL-PUR- 
POSE FLOL'R and 1 teaspoon 
SALT. Measure out “i eup SPRY 
and divide into two eoual parts.
Step 1 for Tcnderness—cut in first 
half of Spry until as fine as meal.
S te p 2 for Flukiness -eut in re
maining Spry until particies are 
size of largo peas.

Add 5 tablespoons eolu IV AT E R, 
mixing thoroughly into a cough.

Lietuvis Pirmininkavo 
Istorinėms Iškilmėms

Kapeliono Jono Daunio
Paminėjimas Sukėlė 

Ovacijas

čiai visur maldauja saldainių,
i gum ir cigaretų. Vyną parduoda Baisiai! _ , , , . ,. l gatvėse oonkomis, bet Kas ga^i 

n^^^.toki sutvėrimą gerti? Amerikos 
be ši-1, "... . ,; kareiviai, gavę atostogas, nei- • 

na valgyti į italų restaurantus, 
bet eina į savo, nes nežino ką 
jie gaus pas italus. Aš mačiau 

'f i savo akimis kaip vaikutis pasi-
....i gavęs nugaišusią katę nese nu-

i luptą į savo namus su dideliu 
džiaugsmu. Turi būti vakarie
nei. nes aš jį sutikau pavaka- 
ryj-

“Su pagarba ir meile visiems, 
pasilieku

Antanas Stonkus”.
Karys Antanas Stonkus, gy

venęs Brockton, Mass.. dabar 
randasi kur nors Italijoj.

I x

(suit) 
kainuoja 90,000 lirų (apie $90.- 
00 Amerikos pinigais). Tą patį" 
drabužį Amerikoj gali įsigyti už 
$8.00 ar $9.00. Moteriški batu
kai kainuoja nuo $12.00 iki 
$30.00, o vyrų batai iki 45.00; 
šilkinės kojinės (stockings) 
$14.00; cigaretai 10 centų- už 
vieną. Muilo kaip ir nėra, bet 
jei kur rasi, tai užmokėsi $1.00. 
Spagetti (kuriuo italai maitin
davosi) galima pirkti tik ‘black 
marketuose’ ir brangiai mokėsi. 
Ta mėsa, kuri žmonėms skiria 
maistui, tai geriau iškasti duo
bę ir palaidoti, o ne žmonėms 
duoti.

“Kelias valandas teko vaikš- 
' čioti Pompei mieste. Žmonės, 
kurie nuo seniai gyvena, tai ir 
dabar tebegyvena ir parduoda 
pieštus paveikslus. Marmurinės!•
stovylėlės labai gražiai padary-j 
tos. Gatvės plačios ir dideliais | 

grįstos. Tos gatvės 
kad per daug metų 
ištrintos vėžes ak- 
atrodo kaip geležin- 

Tame mieste yra 
įspūdingiausia Katedra — aš 
tokios niekur nesu matęs. Alto
riai marmuriniai, labai didelės 
stovylos ir yra nupiešti labai 
gražūs religiniai paveikslai. Sa
koma, kad vien vargonai kaina
vo milijoną dolerių.

“Kur tik pasisuksi, tai vaiku-

i

I

l 
I

me nuo japonų. Taipgi dalyvavo 
kovose ir pietiniame Pacifik 
Patirta, kad po atostogų Lei 
Viktoras Galinis eis naujas 
reigas Washington, D. C.

Ruoškitės Užvesti-
Pergales Daržus

L.

pa-

akmenimis 
taip senos, 
važinėjimo 
menvse ir 
kelio vėžės

Mayoras John E. Kerrigan,
4 

Bostono Purple Heart Ko
miteto pirmininkas, dabar 
veda vajų, kad kodaugiau- 
sia įrašyti Bostono moterų 
ir merginų į Women’s Ar- 
my Corps, kaipo medikales 
technikes.

Bostono mayoras John 
E. Kerrigan aiškiai išdėsto 
reikalingumą moterų ir 
merginų visuose karo 
frontuose, kurios slaugytų 
sužeistuosius kareivius.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA namas už 

$1100, 14 Springer Street, So. 
Bostone, 3-4-4 kambarių. Elek
tra, gesas, dvi baltos sinkos, 
trys pečiai, šaukite ŠOU 3818 
arba 8 Springer Street. South 
Bostone. (20)

Kovo 11 d.. So. Boston • High 
School auditorijoj įvyko istori
nės iškilmės paminėjimui eva
kuacijos dienos — to pirmo 
Jungtinių Valstybių laimėjimo 
revoliucijos kare prieš Angliją, 
kuomet vieną naktį Jurgio Wa- 
shingtono vadovaujami sukilė
liai užvilko kanuoles ant Dor
chester Heights (kalniuko) ir 
iš ten šūviais privertė Anglijos 
laivyną (kovo 17 d., 1776) ap
leisti Bostono prieplauką, šiose J 
iškilmėse dalyvavo, Bostono į 
mayoras John E. Kerrigan, i 
Mass. gubernatorius Maurice J. į 
Tobin ir šiaip daugelis įžymių į 
asmenų, bei pareigūnų. Princi- ; 
paiiu šių iškilmių oratorium bu- j 
vo kapitonas kun. Robert J. • 
White, buvęs advokatas, Kata
likų Universiteto teisių sky
riaus viršininkas ir laivyno ka
pelionų perdėtinis.

Lietuviai gali pasididžiuoti, 
kad šių istorinių iškilmių prog
ramos vedėju buvo jaunas lie
tuvis advokatas Jonas Griga
lius, kurs šią užduotį imponuo
jančiai atliko. (Prieš mėnesį jis. 
pirmininkavo ir Lietuvos Ne-! 
priklausomybės minėjimui).

Didelę aplodismentų audrą 
sukėlė oratoriaus kapitono kun. 
White paminėjimas, kaip jam 
teko sutikti karo lauke South 
Bostono lietuvių tėvų sūnų, ka
pelioną kun. Joną Daunį, su di
džiausiu pasišventimu einantį 
savo pareigas.

Žmonių buvo kaip per Lietu
vos Nepriklausomybės n.inėji-, 

Į mą — pilnutėlė didžiulė audito
rija. Šios iškilmės, prieš ir po 

šiomis dienomis Bostono ma- buvo plačiai spaudoje aprašy- 
pa- tos. Visi dienraščiai pakartojo 

konteste j kun. kap. White išsireiškimą a- 
lietuvį kapelioną kun. Dau- 

Rap.

Dingo Pasižymėjęs 
Karo Veiksmuose

Bronius C. 
karo veiks- 
gegužės 3,

pp. Jonas ir Eugenija Tuzi
nai. gyv. Dorchester. gavo savo 
sūnui pripažintą atžymėjimą — 
oro laivyno medalį su Oak Leaf 
Clusters. St. Sgt. 
Tuzinas, būdamas 
muose Austrijoj,
1944 m. dingo ir apie jį iki šiol 
negavo žinios. St. Sgt. Bronius 

i pasižymėjo karo veiksmuose Ir 
už tai tapo apdovanotas.

Reikia tikėtis, kad St. Sgt. 
Bronius C. Tuzinas grįš sveikas 
pas savuosius. Rap.

Lietuvaitės Radio 
Programoje

gPristatome Vyną, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kds rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
BCRIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

pa- i

Artinasi pavasaris. Bos
tono mayoras John E. Ker- 
rigan atsišaukia į visus 
gyventojus ir ragina ruoš-(. Visi, kurie nori gauti že- 
tis užvesti taip vadinamus mes sklypą daržui, gali 
pergalės daržus, 
karo metu prašalinti mais- ! ku i Park Department, 33 
to trūkumą. ; Beacon St., Boston.

kad šie kreiptis telephonu ar laiš-
90

I r,%xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxnxxxxxxxxx/xvxxxx^xxx%xxxxv

Dorc'nesterio Am. Liet. Piliečių Klubas Rengia

Metinę Vakarienę
Sekmadienį, Kovo-March 18,1945

204 Adams St., Dorchester, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Kviečia visus dalyvauti.
&XVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXKXXS‘

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

i
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local 4. Long 

Distance 
Moving

Į 325 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

I'

VINCAS BALUKONIS, .
Savininkas

Kovo 14 d.. 9 vai. vakare. 
Boston School Committee. turė
jo pusvalandžio programą iš 
WMEX radio stoties, kurią pil
dė parinktos mokinės iš Patrick 
Gavin mokyklos. Jų tarpe buvo 
dvi lietuvaitės. Alena čenčiūtė, 
su kita mergaite puikiai išpildė 
tris smuiko dueto numerius, o 
Florencija Petraitytė interpre
tuojančiai padeklamavo poemą. 
Reikia priminti, kad Petraitytė 
per Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą gana įspūdingai pa
sakė prologą (Aukštaitės) vaiz
dely “Verkia Lietuva”. Abi šios 
lietuvaitės, nuo jaunų dienų da- 
lietuvaitės nuo jaunų dienų da- 
Šokių grupėje ir dalyvaus tos

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston,
Massachusetts %

įt
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GRABORIAI

<

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

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

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai g

E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ? 1 grupės programoje, balandžio S 
d- Municipal Buildinge, So.

«%xxxvxNxxxxxxvx^xx?ixx%%%%%vxxx%xvxx%vvxx%scw6* Bostone. Rap. j
” i

i:
i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

sumažinimo’ planas
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuvišku pietus, / 
užlaiko goriausi alų, vyną ir degti- J 

nę, ir visiems draugiškai ir manda- ' 
giai patarnauja.

South Boston, Mass. I
VX.VXXX.VXVXX.XXX.VXVKXXVX>5

K

yoro John E. Kerrigan 
skelbtame straipsnių 
apie East Boston aerodromą! 
tarpe kontestantų buvo ir lietu-1 
vių tėvų, būtent, pp. Felikso ir; 
Anelės Zaleskų. gyv. 237 W. 
Fifth St., sūnus Edvardas, ku
ris laimėjo dovaną $6.00 vertės 
Was Stamps.

Mūsų jaunuolių pasižymėji
mai karo frontuose ir civiliame 
gyvenime kelią lietuvių ir Lie
tuvos vardą.

pie 
nį.

i

ATOSTOGAUJA

Šiomis dienomis keliolikai die
nų parvyko pas savo tėvelius ir 
žmoną Leit. Viktoras Galinis.; 
gyv. So. Bostone. Jis laike savo: 
tarnybos Dėdės Šamo Laivyne • 

'dalyvavo Aleution salų apvaly-l

I ii

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
panaujinimo pianas.mortgyčių

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

D

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šymenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



Penktadienis. Kovo 16 d.. 1945
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Lietuviu K^taliky Spaudos 
Prakalbos

V'aterlriru. Conn. — Sekma
dienį. k -vo 11 d.. Federacijos 22 
skyriaus iniciatyva ir pastango
mis įvyko prakalbos lietuvių 
katalikų spaudos reikalu šv. 
J i zapo lietuvių par. auditori
joj.

Programą pradėjo komp. A. J. 
Aleksis, Federacijos skyriau, 
pirmininkas, graž.a įžangine 
kalba. Jis pareiškė, kad Fede
racijos skyrius yra nusiteikęs 

Kazimiero šventės 
ruošti prakalbas su gra- 

katalikų 
sudėtinė 
sudaina-

-

kasmet š
proga ruošti prakalh-- 
žia programa lietuvių 
s audos reikalu. Po to. 
dainininkų-kių grupė 
vo Amerikos ir Lietuvos h 
nūs ir liaudies patriotines dai
neles. Solo dainavo p. Adeie 
Coias ir taipgi solo ir duetas 
pp. Konstancija Jegėlaitė ir 
Marcelė Andrikytė giedojo 
giesmę "šv. Kazimierai" ir dai
nelę "Kur giria žaliuoja". Va
dovavo ir akompanavo komp.
A. J. Aleksis.

Komp. A. J. Aleksis pakvietė 
programos vedimui vietinį kle
boną. nuoširdų katalikiškos 
spaudos rėmėją, kun. J. Valan
tieji

Kleb. kun. J. Valantiejus, pa
žymėjęs lietuviškos katalikiškos 
spaudos reikšmę ir supažindi
nęs susirinkusius su svečiais 
kalbėtojais, perstatė alfabetiš
kai kalbėti šiuos kalbėtojus: 
"Darbininko” redaktorių p. A. 
F. Kneižį. "Amerikos” redak
torių p. J. B. Laučką ir Maria
napolio Kolegijos rektorių kun. 
Dr. J. Vašką. MIC. Taipgi kal
bėjo komp. A. J. Aleksis ir kun.
B. Gauronskis. šv. Vardo, 
draugijos Biuletenio redakto
rius. Visi kalbėtojai aiškiai įro
dinėjo kaip svarbu vra skaitvti. 
platinti ir remti lietuvių katali
kų spaudą.

Pabaigus 
ž s skaičius 
numeravo 
n įką". įsirašė į 
i " knygos leidėjus ir užsirašė 
k ‘.’.’s katalikiškus leidinius.

Garbė Federacijos skyriui už 
t- : u reikšmingų prakalbų 
yj jširr.?.!

1 Seseris, kolei jos duktė sugrįš 
iš koncertų po visą Ameriką.

Iš \Vorcester. Mass. buvo at
vykęs advokatas A. Mileris su 
ponia, artimi artistės prieteliai.

Pasižmonėję čionai, brangūs 
svečiai tą pat dieną grįžo namo.

Rytojaus dieną, kovo 12. art. 
Kaskas išvyko iš New Yorko ei
lei koncertų įvairiuose Ameri
kos miestuose iki pat Kaliforni
jos. Tie koncertai užtruks apie 
sesias savaites.

Kiek laiko atgal, artistė Anna 
Kaskas giedojo Katalikų Radio 
programoje, kuri transliuojama 
iš visų tinklinių radio stočių ‘ 
kiekvieną sekmadienį. 6 valan-i 
dą vakare.

Artistė Anna Kaskas jau pa
sižadėjo dalyvauti Lietuvių 
Darbininkų radio koncerto pro
gramoje gegužės-May 20 d.. 
Jordan Ha!!. Bostone.

jas K. Miglinas. Jis gražiai nu
švietė svaroą rūpintis savais 
tėvynės lietuviais. gyvenan
čiais Lietuvoj ir pabėgusiais už 
jos ribų, ir visus kvietė prisidė
ti prie skyriaus veikimo ir būti 
jo nariais.

Principaliu kalbėtoju buvo 
kun. *\ . Puidokas iš Westfieldo. 
kuris savo kalboj vaizdžials pa
vyzdžiais nušvietė svarbą ir 
reikšmę organizuoto veikimo, 
kaip šelpimo, taip ir pačios Lie
tuvos išlaisvinimo reikale.

Pasibaigus kalboms skyrius 
padidėjo dvigubai nariais ir pi
nigais.

Tad Thompsonvilliečlai verti 
pagyrimo už gražius ir patrijo- 
tiškus darbus. Nors maža kolo
nija, bvt savo veikimu kartai 
viršija

t savo ve.x:mu 
ir dideles.

CAMDEN, N J. i

Verbų sekmadienį, kovo 25 d. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje prasidės 40 Valandų atlai
dai. Klebonas kun. B. Virbickas 
kviečia visus lietuvius, vieti
nius ir iš apylinkių pasinaudo
ti Dievo malonėmis.

Kai didžioji kanuolė buvo išmesta iš karo veiksmų ir pastatyta Santo 
Tomas camp, Maniloje, žaidimo kieme, tai ten vaikai pasidarė sau kaip 
žaislą joti. Matomai ir kariai iš to turi daug juoko.
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ketvirtadienį, 
Antanas Du- 

mišias; Juo-

HARTFORD, CONN.
IŠ ŠV. JONO EV. DRAUGIJOS 

VEIKIMO

HEW 8RITAIH, CONN.

programai, nema- 
dalyvių užsipre- 

Ameriką”. “Darbi- 
Vvtis ir Ere-

A.

Ši draugija turi nemažai narių 
ligonių, 
rūpina, 
vienas 
šeigis.

bet visus broliškai ap- 
Pereitą mėnesį mirė 

narys, būtent, Juozas

Draugija iš iždo paaukojo 
§10.00 Raudonajam Kryžiui per 
lietuvių skyrių ir taipgi nupirko 
15 knygučių to skyriaus.

Dar kartą primename, kad A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių skyriaus parengimas 
įvyks šeštadienį, kovo 17 d., 
parapijos mokyklos salėje. Bus 
įvairių dovanų. Kviečia visus 
dalyvauti.

riams išlaisvintų Philipinų sa
lų. Mūsų kunigai aiškino, kad 
tai bus maldininkų ir šv. Alfon
so bažnyčios dovana ne tik tęs
ti šv. Pranciškaus Ksaveriečio 
misijų darbą, bet tinkama Die
vui padėka už mūsų karių lai
mėjimus Pacifiko salose. Su
rinkta virš $1,000.

Ona Bružinskienė vėl randasi 
Maryland General ligoninėje. 
Manoma daryti operaciją. .

Mirė a. a. Juozas Matelis, gy
venęs 1913 Letitia Avė., Morrel 
Park. Palaidotas 
kovo 15 d. Kun. 
binskas atnašavo
zas Kasinskas ’-ūpinosi laidotu
vių tvarka.

Ponia Anelė Miliauskienė, pir
mininkė Karių Motinų dr jos, 
padarė gražų atsišaukimą Ame
rikos Raudonajam Kryžiui Lie
tuvių salėje, sekmadienį, kovo 
11 d.

Mūsų kunigų gauta laiškai 
nuo Juozo Strazdausko iš Ne'.v 
Guinea. Mykolo Šimkevičiaus iš 
Prancūzijos. Leono Kupriūno, 
Antano Sakalausko, Juozo Kve- 
dero iš Italijos. Visi sveiku 
Laukia karo pabaigos.

Sekmadienį, kovo 11 d. Švč. 
Vardo dr-jos bendros Komuni
jos dieną matėsi du šios koloni
jos šulai. Vladas Draginas ir 
Jonas Česna einant prie Dievo 
Stalo su draugija.

! Mūsų Sesutės Zakristijonės 
iš Chicagos ponia 

Murray viešėjo Baltimoreje arti 
Lietuvišku savaitės laiko. Grįžo pirmadienį 

kovo 12 d. atgal į Chicagą.

’ žmonių duosnumu ir vardan tų 
' visų, kuriems teks ši page’ba 
į dėkoja jų geradariams.

Būdelių šeima užprašė raides 
'— JĖZUS —prie Viešpaties ka
po Didžiajam Penktadieniui, o 
Maškevičių šeima paaukojo rai- 

i dės Didžiajam šeštadieniui.
Visi laukia atvykstant Balti- 

į moriečiams jau žinomo ir myli
mo misijonieriaus Tėvo Jėzuito. 

■ kun. Kidyko. Jis viešės pas mus 
Didžiojoj Savaitėje. Sakys pa- 

^uri mokslus per šv. valandą Di-; 
Ona. i 
tėve- Į 
daugį 

džiaugsmo iš savo šeimos nau-į 
jų narių. Trokštame taipgi, kadį 
naujagimiai užaugę būtų ištiki-! 
mi lietuviai ir nariai šv. Alfon
so parapijos. 7 
krikštinų puotą buvo atsilankę Vajug tįk pradėtas. Manoma, 
gerai žinomi šv. Andriejaus pa-:kad Lietuvių Karių Motinų 
rapijos. Philadelphijos į Dr.ja suke!s šiam vajui apiei 

ijiečiai, Alekso Kristaponio tė-į
■ vėliai, pp. Kristaponiai su savo 
marčia buvusia Žemaityte.

i

i 
i

I

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Kovo 5 d. įvyko Moterų Są

jungos 38 kuopos susirinkimas. 
Plačiai kalbėta apie ruošiamą 
vakarėlį, kuris įvyks balandžio į 
8 d.. 4 vai. po pietų, parapijos ’’ 
salėje. Bus įvairių dovanų ir 
margučių paroda. Už gražiau
sius margučius yra skiriamos 
dovanos.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks Velykų antrą dieną. Todėl 
visos narės pasižadėjo atsineš
ti Velykinių pyragų ir po susi
rinkimo turėti užkandžius.

Svarstyta konstitucijos patai
sos. Visos narės remia 5 kuo- 

' pos įnešimą, kad pilna pašalpa 
būtų mokama per šešius mėne- 

įsius, o pusės pašalpos mokėji
mas. kad būtų panaikintas. Pa
reikštas pageidavimas. kad 

metais būtų šaukiamas ‘ 
į šau

kiamas Conn. apskričio suvažia
vimas šį pavasarį.

KRIKŠTAI
Pastariausieji mūsų parapijos 

nariai tapo sekantieji: Ona 
(Masendukaitė) po vyru Vosh- 
ell susilaukė sūnaus, kuriam per 
krikštą duotas vardas Jono Ka
rolio. Bernardas ir Darata Ze- 
linskiai, nuo Glyndon Avė., 
džiaugiasi dukrele, kuri per 
krikštą apturėjo Antanetos var-

dą. Aleksas ir Veronika Krista 
ponis didžiuojasi dukrele, 
buvo pakrikštyta Barbora 
Sveikiname naujagimių 
liūs ir linkime jiems

džiam Ketvirtadienį ir per Atsi- giminaitė 
kėlimo mišias Velykų rytą.

5! Antanas Miceika,
Draugijų Tarybos pirmininkas, 
praneša, kad sekmadienį Lietu
vių Salėje Raudonojo Kryžiaus 
vajui buvo susirinkę virš 300

I
I

Į Knstaponių asmenų jr suaukavo virš $500.

Kovo 18 d.. 1 vai. po pietų į 
vyks LDS 6 kuopos susirinki-j šiais 
mas. Ra porteris, seimas. Taipgi, kad būtų

1 •_____ 1___ • W • ____

Thompsonville, Conn
MALONŪS SVEČIAI IŠ KARO 

TARNYBOS
Pereitą savaitę parvyko iš

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Vietinis Lietuvai 
skyrius, kovo 11 d.,
pietų, surengė iškilminga Lietu- 

. vos nepriklausomybės minėji- 
su‘ mą. Dalyvavo ne tik vietiniai 

' lietuviai, bet ir iš apylinkės 
■ miestelių veikėjai.
i

1 dieną, 
s ir Ma- 

l.mkėsi 
artistė 

buvo at-

Juozas Kasinskas
Ine. < i

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. "!
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 •
Limosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį ; t 

______________________________ I

. Vienas jų mirė pereitą vasarą 
; atostogaudamas pas savo tėve- 
: liūs. Kitas kunigas darbavosi 
Indijoj prie Amerikos kariuo- 

■ menės. Susirgus jo brangiai mo
tinėlei. pereitą mėnesį parvažia
vo į namus ir kiekvieną dieną 
atnašavo šv. mišias sergančios 
motinos kambaryj Šv. Pranciš 
kaus ligoninėje, Hartford. Ct.

A. a. D. Sweeney iškilmingai 
palaidota kovo 12 d., dalyvau
jant apie šimtui kunigų, vie
nuolių ir gausiai miniai pasau- 
lionių. Taipgi dalyvavo ir J. E. 
Hartfordo vyskupas ir trys pre
latai. Šv. mišias
altoriaus atnašavo 
J. P. Sweeney.

Laidotuvės buvo
ir didingos.

Ii 
!

Vaduoti'
3 vai. po užjūrio leitenantas K. Mikalaus

kas pas savo tėvelius, gyv. 182 
Jubilee St. Jis yra lakūnas ir 
išbuvo 8 mėnesius užjūryj. Pa
darė 60 misijų. Už pasižymėji
mus yra apdovanotas oro lai
vyno medaliu ir septyniais Oak 
Leaf Clusters. Grįžo sveikas ir 
visai nebuvo sužeistas!

sky- name!

prie didžiojo 
sūnus kun.

iškilmingos
T. M.

§2,000.
Paskutinę Didžiosios Malonės 

Novenos dieną, kovo 12 d. au
kos buvo renkamos Misijono-

t

Skyriaus pirmininkas Maka- 
ravičius atidarė susirinkimą.' i 
apibūdindamas jo tikslą, ir 
svarbą. perstatydamas rvy-' 
riaus raštininką. pavadinda
mas jį “karalium" apibūdinti 
skyriaus veiklą, kurs jautriai ir Petronėlė 
vaizdžiai kalbėjo apie dabartį- Dental Technical mokyklą. D. 
nę Lietuvos padėtį. Taip pat D. E. T. S. Wac Hospital Camp. 
kalbėjo įžymus kolonijos veikė- Atterbury, Ind. Dabar svečiuo- 
—---- — — —  ■ -iooi noc covn ♦ St ’O 1 i 11 a cr\nr

Ponų J. ir O. Jeninų
sėkmingai

Sveiki-

dukrelė 
užbaigė

15-tąją turėti 
kurio pajamos 

kvotą S800.00.
Lietuvių Tary-

VILLA JOSEPH MARIE 
Holland Road, Newtown, Pa. 

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

ženklelį “x” į langutį šitaip įxl).

Aukoju įrengimui grotelių, lango, altoriaus ir duodu § 
Amžino Rėmėjo auka—§100 ar daugiau. (Aukoju § 
Rėmėjo auka—§25.00 ar daugiau. (Aukoju § 

Geradario auka — Kiek galima. (Aukoju §

□
□
□

i

Aukas galima siųsti ir paštu.

).

).

).

VIS DAR SIUNČIA NOVENOS 
KNYGUTES

Kun. dr. Mendelis ką tik at
spausdino tris šimtus tūkstan
čių naujų Stebuklingo Medali- 
kėlio P-lės švč. Novenos knyge
lių ir į 10 dienų tų knygučių 
trečdali (100.000) pasiuntė mū
sų karo kapelionams, šiandien 
mūsų parapijos novenos knyge
lės randasi visur, kur tik yra A- 
merikos karių. Didžiuma to šim
to tūkstančių egzempliorių pa
siųsta į įvairias karo ligonines 
kaip Prancūzijoj, taip Anglijoj. 
Daug tūkstančių išsiųsta į karo
ligonbučius čia Amerikoje. ^arly^r(jas 
nėra dviejų metų, kaip kun. dr. I 
Mendelis pradėjo tas knygeles Antrašas 
siuntinėti, o jau išsiuntė arti 
750.000. tris - ketvirtdalis mili 
jono. Tos knygelės yra siunčia 
mos dykai. Nei karo kapelionai.!* 
nei pavieniai 
moka. Kun.

! naši sukelti 
I šiam darbui, 
į las yra platinti Marijos garbę ir 
I pagelbėti dvasiniai mūsų nar
sius karius. Kaip jis rašo karo 
kapelionams, tai yra jo ir šv. 
Alfonso bažnyčios maldininkų 
kontribucija šio karo veikiam 
užbaigimui. Kas tik nori gauti 
Novenos knygelių esantiems 
karo tarnyboje yra kviečiami 
kreiptis pas kun. dr. Mendelį. 
Rev. Louis J. Mendelis, 114 W. 
Saratoga, Baltimore 1, Mary- 
land. Knygutės bus tuoj pasiųs- 

į tos DYKAI, nežiūrint reikalau
jamo skaitliaus. Ta pati nove- 

i nos knygelė yra atspausdinta 
lietuviškai su lietuviškomis 
giesmėmis, su kuria patartina 
lietuviams susipažinti. Prašome 
rašyti pas kun. Mendelį.

■M 
lt 

kariai už jas ne-Įj| 
dr. Mendelis rūpi- i x

1M reikalingas lėšas j'
Jo vienintelis tiks- Į jjj

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — §3.50. Rašyk:

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

LVC SUSIRINKIMAS
Kovo 9. penktadienį, 8 vai. va

kare. Lietuvių Veikimo Cent
ras turėjo mėnesinį susirinki
mą parapijos svetainėje.

Tartasi liepos 
bendrą pikniką, 
būtų dapildvti 
kurią Amerikos
ba skirė New Britaino lietuviu 
kolonijai realizuoti. Atstovauti 
Lietuvių Veikimo Centrą įgalio
ti šie delegatai: A. Mičiūnas, V. 
Sintautas ir K. Steponaitis.

Kadangi šiais metais suėjo ly- 
igiai 30 metų sukaktis, kai tra-

~ ' jasi pas savo tėvelius,. gyv. 33
/ ; Dewey St. Po atostogų vyks už-
* imti vietą ir pradės praktikuoti 
J Camp Hood. Texas. Laimingos 
/ kloties Petronėle! Jos brolis Dr.i
5 J. Jenis darbuojasi Laivyne kur giškai žuvo buvęs parapijos į- 
j j nors Afrikoj.RESTAURANT

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

✓

DRITAIN, CONN
Kardok

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

MIRĖ DVIEJŲ KUNIGŲ
MOTINA

Kovo 10 dieną mirė D. Swee- 
ney Šv. Pranciškaus ligoninėje. 
Ji buvo dviejų kunigų ir dviejų 
vienuolių. Kunigai yra žinomi
kaipo raupsuotojų globėjai, pijos reikalus.

kūrėjas kleb. kun. Juozas Žeb- 
, ris, dėl to svarstyta apleistą jo 
į kapą atnaujinti ir. sutinkant 
klebonui kun. Matui A. Pankui, 
iš parapijos paskirti §100.06 
nuolatinei kapo priežiūrai.

Kiti svarbūs svarstymai ir nu
tarimai lietė jubiliejinius para- 

S-ta.

į
NUOTRUPOS

Nuo karo nukentėjusiems 
šelpti VYSKUPŲ FONDUI pe
reitą sekmadienį surinkta 
§250.37. Kunigai džiaugiasi

“Darbininko” Administracija.
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
knyga(s)

Vardas
Gatvė

ir Pavardė
I

ir Valstija


