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AMERIKOS LH.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus
Ketvirtadienį, kovo 4 d. 

Katalikų Bažnyčia švęs 
Šv. Kazimiero, Lietuvos 
■karalaičio šventę. Šv. Ka
zimieras yra mūsų tautos 
patronas - globėjas. Mūsų 
išeivijos gražiausias žie
das — jaunimas yra pasi
rinkęs savo organizacijos Kovo 1 d. prasidėjo A- rinktų $125,000,000 su di- 
— Vyčių globėju Šv. Kaži- merikoje Raudonojo Kry- dėlių kaupu.

sukėlimui Am. Raudonojo Kryžiaus 
Raudonasis įgalioti aukų rinkikai ap- 

Kryžius yra viena svar- lankys kiekvieną namą, 
biausių įstaigų, kuri rūpi- kiekvieną biznio įstaigą, 
naši vien šelpimu nuken- prašydami aukų. Tai bu
te jusiu nuo karo, teikia tina pareiga remti Ameri- 
pagalba 
taipgi civiliams žmonėms'

7 nelaimių paliestiems.
Prezidentas Rooseveltas, 

valstybių gubernatoriai irj| 
miestų mayorai atsišaukė 
į visus geraširdžius pilie
čius, kad aukotų pagal iš
galės Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kuris šio ka
ro metu atlieka didelius 
labdaringus darbus.

Didžiojo Bostono mies- Į rūpinasi visais lygiai, ku
tuose ir miesteliuose Rau-Iriems tik pašalpa reikalin- 
donasis Kryžius yra užsi-jgą.
brėžęs surinkti $3,005,500. Mes, lietuviai, kur tik 

Kiekvienas šios šalies galima ruoškime pramo- 
gyventojas privalo aukoti gas Raudonojo Kryžiaus 
ir dirbti, kad Amerikos naudai, aukokime ir kitus 
Raudonasis Kryžius su- i raginkime aukoti.

II

mierą. žiaus vajus
L. Vyčių organizacija ^125,000,000. 

kasmet iškilmingai mini 
Šv. Kazimiero šventę.

Šiais metais ypatingu 
susinaupimu ir maldingu
mu turėtume prašyti mū
sų tautos Šventojo Kazi
miero užtarymo paveigtai 
Lietuvai ir išsklaidytiems 
lietuviams.

Melskimės, dirbkime, au
kokime ir aukokimės, kad 
mūsų šalis — Jung. Vals
tybės laimėtų karo per
galę, kad pasauliui būtų 
grąžinta taika, kad Lietu
va atgautų nepriklauso
mybę ir laisvę, ir kad pa
vergtieji ir išsklaidyti lie
tuviai atgautų laisvę, ir 
lietuviai grįžtų iš ištrėmi
mo į savo kraštą Lietuvą.

Lai Šv. Kazimieras glo
boja mūsų jaunuolius ka
reivius, kurie kovoja už 
šios šalies saugumą ir per
galę, kad po šio baisaus 
karo visos pavergtos tau
tos galėtų džiaugtis ketu
riom laisvėm, kurias pas
kelbė mūsų šalies vadas— 
Prezidentas Rooseveltas 
kartu su Premieru Chur- 
chill Atlanto Carteryj!

kareiviams, ir kos Raudonąjį Kryžių. 
Kaip pereito karo metu 

j taip ir šio Amerikos Rau
donasis Kryžius kur tik 
'galima šelpė, šelpia ir 
i šelps ir lietuvius, kur jie 
nebūtų: Lietuvoje ar iš
blaškyti po įvairius kraš
tus. Amerikos Raudonasis 
Kryžius nėra politinė or
ganizacija. Ji nežiūri į 

(žmogaus ar žmonių įsiti
kinimus ar rasę, šelpia ir

JIS (Tuesday) KOVAS (March) 2 D„ 1943 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Lietuvių Katalikų Seimelis Pra
dėtas Iškilmingomis Pamaldomis
Pareikšta Ištikimybe Šios Šalies Vy
riausiam Vadui - Prezidentui Roose- 
veltui - Pakartotas Pasižadėjimas 
Remti Mūsų Šalies Karo Pastangas, 
Perkant Karo Bonus - Lietuvių Kalba 
Mokyklose - Stambi Parama ‘‘Darbi
ninkui” - Atsišaukta Remti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Vajų - Atsišauk
ta į Suvienytas Tautas Pagelbėti Lie

tuvai Atgauti Nepriklausomybę.
So. Boston, Mass. —Sek-Jmieras Urbonavičius, kun. 

madienį, vasario 28 d., Šv. dr. J. Vaškas, kuris ne tik 
Petro lietuvių parapijoj į-J sveikino, bet ir pasakė tu- 
vyko Naujos Anglijos Lie-.riningą kalbą apie katali- 
tuvių Katalikų seimelis.• kų veiklą šioje šalyje, ir 
10 vai. rytą tos parapijos. apie katalikiškos at- 
bažnyčioje įvyko iškilmin- Į mosferos sudarymą. Taip- 
gos šv. mišios už šią šalį.;gi sveikino kun. J. Švagž- 
Lietuvą ir lietuvius nu-Įdys, kun. P. Juras, kun. A. 
kentėjusius dėl karo, ir " 
kareivius. Atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. dr. J. 
Vaškas, MIC., Marianapo- 
lio Kolegijos rektorius.

Pirmą valandą po pietų 
prasidėjo Seimelio sesijos

Jėzuitai fina Lietuvos

RUPI A PICT E LIETUVOJ — Valio dalgeli, valio! 
Laisvoj Lietuvoj, lietuvis laisvai dalgelį Švitravo ir 
darbšti lietuvė-motinėlė rišo į pėdus, statė į gubas ir 
džiaugsmingai skaičiavo: viena kapa, dvi, trys ir tt. 
Džiaugėsi lietuvis, kad šiems metams bus apsčiai 
duonelės ir ramiai galės plėsti savo ūkį... Bet ir nepa- bažnytinėje svetainėje, p. 
imate, kai klastingas priešas trempė per Lietuvos že- A.. Daukantas,

Stalinas Yra Tikras Karo 
Viršininkas

Abračinskas, p. A. F. 
Kneižys, kun. P. Juškaitis, 
ir vėliau atvykęs kun. dr. 
A. Bružas ir kun. J. Pet
rauskas.

p. A. F. Kneižys taip gi 
sveikino Seimelį kun. P. 
Strakausko, Lowell’io kle
bono vardu, ir pareiškė, 
kad kūn. P. Str’akauskas 
atsišaukia į Seimelį, kad 
paragintų visus lietuvius 
piliečius rašyti Kongres- 
manams ir Senatoriams 
laiškus, kad jie balsuotų 
už bilių No. 639, kuris įpa
reigotų mokyti lietuvių 
kalbą aukštesnėse moky
klose.

Kun. S. P. Kneižis, Nor- 
woodo lietuvių par. klebo
nas, negalėdamas pats at
vykti į Seimelį, pridavė 

ir p. kruopščiai paruoštą refe- 
B. Jakutis. Mandatų ko-j ratą lietuviškos - katali- 
misija: p. J. Versiackas ir .kiškos spaudos reikalu, 
p. J. Glavickas. Rezoliuci-J kurį perskaitė p. A. 
jų komisija: kun.

, kleb.
P. Virmauskis,

, N. A. Am.
Lietuvių Katalikų Federa
cijos apskričio pirminin
kas, pradėjo sesiją turi-

melę, veržėsi per lietuvio ūkį, ištrypė branduosius ja
vus ir juos sutaupytus rekvizavo, atėmė ir ūkį nusavi
no... Ii pravirko lietuvis: “Už ką gi. Viešpatie brangus, . , „ , ~ ,. - . . _ „ o * - L. 1 - ninga kalbele. Sugiedotataip užsirūstinęs Dangus? Ant musu neturi malones?; A ■ T ■ 4.
Ar gi tai mes jau už kitas plačiai sau valdančias tautas 
daugiau nukaltam, vargo žmonės? Už ką? Už ką mus 

[plaki? Už ką gi mus ranka sunki taip spaudžia am
žiais nelaimingus, kad mes, nelaisviai be kovos, taip 
i turime kentėti!

New York, kovo 1 d. — 
AP korespondentas Henry 
C. Cassidy, koresponden-

f 
I

Amerikos ir Lietuvos him
nai, vadovaujant muzikui 
R. Juškai.

Kleb. kun. P. Virmaus- 
kis vadovavo maldai. Po 
to renkamas prezidiumas. 
Vedėju išrinktas p. Vincas 
J. Kudirka (Norwoodie- 
tis); pagelbininku p. An
tanas Daukantas; rašti
ninkais p. Venčienė

Jung. Valstybės 1944 m.Turės 
4,750,000 Kareivių Užsieniuose

Londonas, kovo 1 — Vo- dideles jėgas šiaurės Af- 
kietijos nacių vyriausioji' riko j. Be to, naminis fron- 
komanda praneša, kad jų tas okupuotuose kraštuo- 
karo jėgos vėl užėmė du se taip pat reikalauja dau- 
svarbius rusų geležinke- giau kareivių. Kada visos 
lio centrus, būtent, Lozo- Sąjungininkų jėgos bus 
vaja ir Kramatorsk. Rau- sujungtos Ašies frontas 
donoji armija pripažįsta turės lūžti ir subirėti. 
“pavojingus kontra - puo-Į 
limus” toje apylinkėje.

Taigi pajėginga raudo-Į 
i nųjų ofensyvą per 100 die-: 
nų ir didelių laimėjimų 
tapo, kaip atrodo, sulai* 
kyta.

Rusai nepatvirtina na- tas Maskvoj, sako, kad 
cių žinių apie užėmimus, tikrasis raudonojo karo 
tačiau rusų pareikštas žo- bosas yra Stalinas. Jis su- 
dis “pavojingus” pasako, daro planus, palaiko kon- 
kad naciai “skubotai at- taktą su savo generolais ir 
veža naujų kareivių ir pa- duoda jiems įsakymus, 
stato juos į veiksmų kau- Pradžioje Stalinas nesis- 
tynėms”. Sakoma, kad ru- kelbė ir nebuvo skelbia-__ 7
sai atmušė penkius nacių mas karo vadu, bet pasta- į metų pabaigoje užsieniuo- zona. Kiekvieną zoną val- 
puolimus. raišiais laikais, ypač gi-;se turės 2,700,000 karei- dys skirtas Hitlerio gene-

Galimas dalykas, kad na- nant Stalingradą, Stalino vių, o 1944 m. pabaigoje rolas. 
ciai bandys sukoncentruo- vadovybė buvo viešai žino- turės 4,750,000 kareivių, i 
ti visas savo jėgas prieš ma. Į
rusus, bet vargiai jiems; Stalinas su savo pagel- 
bepavyks atsigriebti. Darbininkais dažnai dirba ^en‘ , 9’o.Ji;no.Q<sZl5; 
bar naciai turi sutraukiu'naktimis Kremliuje. ma s_u ar^ \ J? oJadrn ’____________________ Z_______________ _______ oro jėgas — 900 eskadro-,

!

(LKFSB) Gal nė vienas 
Amerikos žurnalas anglų 
kalba nepaminėjo taip 
gražiai Lietuvos nepri
klausomybės sukakties, 
kaip jėzuitų leidžiama “A-
merica”. Net du, ir tai pir-1 
mieji, straipsniai — apie 
Lietuvą. Pirmasai para
šytas tėv. Kidyko pabrė
žia, kad Lietuvos žmonės 
kovoja prieš nacių okupa
ciją, toliau straipsnyje 
smulkiai nupasakoja bol
ševikų sudarytą planą
Baltijos tautų sunaikini-1 
mo ir žmonių ištrėmimo. 
Paliečiamas ir Lietuvos 
vyriausybės užsienyje su
darymo klausimas. Kun. 
A. Miciūnas nupasakoja 
lietuvių tautos istoriją, 
kančias caristinės ir rau
donųjų okupacijos metu 
.“"S.““SUTRIUŠKINO NACIUS 
vęs supažindina skaityto
jus su autoriais: Tėv. Ki
dykas, jėzuitas misiono- 
riaująs tarp lietuvių, o 
kun. Miciūnas — “Drau
go” štabui artimas žmo- 
mis dabar 
Marauette 
Be to redakcija dar nuo 
savęs duoda editorialą, 
kuriame gina Lietuvos 
ir kitų Baltijos kraštų 
laisvę.

studijuojąs 
universitete.

* * *
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Washington. D. C., kovo paskirstoma šiaip: Balka- 
1 — J. V. 
viršininko 
maj. gen. Edvards pareiš- jos zona, Norvegijos- ir 
kė, kad J. Valstybės šių Suomijos zona, Italijos

Armijos štabo nų zona, šiaurės Prancū- v komisija: 
pavaduotojas zijos, Belgijos ir Olandi- ■ * a-škas, MIC.,

Naciai Skundžiasi Vilnijos 
Ūkininkų Sabotažu

(LKFSB) Vilniaus kraš- 
nų, kuriems bus reikalin- ^e.-5a smarkial padidėjęs 
ga 2,400,000 vyrų. Šios jė- priešvokiškas

ŠEŠIOSE VIETOSE . eras Eskadrnna

Iš Alijantų Centro, Šiau- Kasserine. Naciai privers- 13 bombonešių, 
rėš Afrikos, kovo 1 — A- ti trauktis iš ]— 
šies karo jėgos Tunisijoj, Prancūzų kariuomenė taip ga 200 vyrų.

ti trauktis iš

pat energingai puola na- 
Kaip praneša, laike

praplėtusios 65 mylių 
frontą nuo Cape Serrat iki cius.
Djebel Mansour, padarė j kautynių arti Medjez-El- 
puolimus. Tačiau Alijantų į Bab prancūzai paėmė 150 

;karo jėgos visus puolimus nacių į nelaisvę, ir tuo pa
sekmingai atmušė, ir su- čiu laiku Laisvųjų prancū- 
mušė priešus šešiose vie- zų korpusas pakraščio re
tose, paimdami į nelaisvę gione paėmė 350 nacių į Į • vI------- i- ....... ..........850 priešo kareivių laike 
dviejų dienų.

Be to .Alijantų oro jė
gos nušovė 11 nacių lėk
tuvų pietinėje Tunisijos 
dalyje.

Amerikiečių karo jėgos 
stumiasi pirmyn žemiau

F.

kun.1 
p. A.

Kneižys. p. K. Vencius.
Sveikinimų kalbas pasa

kė šie vadai: kleb. kun. P. 
Virmauskis, kun. dr. Kazi-I

dr. J. i Kneižys.
1 Seimelis nuoširdžiai

F. kojo kun. S. Kneižiui 
referatą.

Prasidėjo kalbos apie 
katalikiškos - lietuviškos 

Tęsinys 2-rame Dusi.

Japonai Ruošiasi Įsiveržti 
Australijon

dė- 
už

i 
i

> ūkininkų 
sabotažas. Von Renteln 

vėl pagrąsino 
visas kar- 

Kiekvie- ves- *r to^au pieno pri-

> Ašies jė
gas. Eskadroną sudaro 25 neseniai 
koviniai lėktuvai ir 12 iki konfiskuosiąs

pozicijų, nam eskadronui reikalin- statymas būsiąs taip men
kas. Dabar pieno netik ne- 

~ ____ pakanka miesto gyvento-
Naciai Paskirstys^ Europį E.*"1 negauna "ė vai’ 

Į 5 Zonas

Londonas, kovo
Prezidento Sveikata 

Gerėja

nelaisvę.
Algiers radio praneša, 

kad Britų aštuntoji armi
ja veda smarkią ofensyvą 
prieš Mareth liniją pieti
nėje Tunisijoj, kurią val
do maršalo Rommel’io ka
riuomenė.

_____  . 1 —Į
(ONA) — Reynolds news; 
praneša, kad Vokietijos į 
nacių karo vadovybė su-’,l d. — Pereitą trečiadie- 
darė planus okupuotą Eu-!nį susirgo Prezidentas 
ropą paskirstyti į 5 zonas Rooseveltas. Iš Baltųjų 
ir kiekvienai zonai paskir-;Rūmų pranešama, kad 
ti gabiausią Hitlerio gene- Prezidento j 
rolą, laukiant Sąjunginin- miai pagerėjo,

veik yra normaliame sto- karo jėgos
Nacių okupuota Europa vyj. 1 '

kų invazijos.

Iš Alijantų Centro. Aus- didesnį smūgį, kad jie ne- 
tralija, kovo 
MacArthur’o 
praneša, kad japonai stip
rina savo karo jėgas 2000- 
mylių saloj. Tame prane
šime sakoma, kad japonų 
sustiprintos jėgos ruošia
si pulti ir įsiveržti į Aus
traliją arba pradėti stip
resnę defensyvą prieš A- 
lijantus.

Kaip žinoma, Solomon 
salose japonų jėgos smar
kiai buvo sumuštos. Iš 
Guadalcanal japonai buvo 
visai ištrenkti. Taigi da
bar, matyt, ruošiasi nau- 

sveikata žy- jam puolimui. Tačiau A- 
ir jau be- menkos ir

1 — Gen. 
komanda

beturėtų galimybės ne tik 
pulti, bet ir gintis.

Didelė Lietuvaičiųi Pasi
šventėlių Armija

VVashington, D. C., kovo

(LKFSB) Amerikos lie
tuviai tikriausia negalėtų 
išlaikyti savų mokyklų, 
jei jose nesutiktų tik už 
labai kuklų pragyvenimą 
dirbti seserys vienuolės. 
Vienas didžiausių lietu
vaičių vienuolynų yra Šv. 
Kazimiero seserys, kurios 
turi 360 seserų. 26 naujo
kes ir 5 kandidates.sąjungininkų 

susistiprinu- Džiaugiamės tų pasišven- 
’sios užduos japonams dar tėlių augančiu būriu.

K 4,
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Rėksniai "Reksisfai" 
Klaidina Katalikus

Reikšmingas Žodis Apie 
Lietuvą

F ------- J, r ■ ■ ■' ggB8STS=g 7 ...

Lietuvių Katalikų Seimelis

i

i
1 ) PRIS0NERS OF WAR SV’PPLIES—Cases of Red Cross food
and eomfort arlicles shipped to American prisoners of war and 
civilian taternees in Japan and other sections of the Far East are 
marked with their destination by a Red Cross worker in_an East- 
ero seaboard uarehouse

jos Federacijos skyriaus 
pirmininkas, padaro to 
skyriaus vardu pareiški
mą ir įteikia “Darbininko” 
administratoriui $100.00 

j čekį “Darbininką” parem- 
• ti. Vėliau pranešama, kad 
kun. J. Švagždys ir kun. P. 

„ t Juškaitis įteikė po $100.00 
“Darbininkui”. Seimelio 
dalyviai pasižada, sugrįžę 
į savo kolonijas, darbuotis, 
kad “Darbininkas” gautų 
daugiau naujų prenume
ratorių.

Priimta rezoliucijas ‘Dar
bininko’ ir ‘Studentų žo
džio’ reikalu.

Seimelis pasisakė už uo
lesnį ir gausesnį Karo Bo- 

, nų pirkimą, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus rė-

bažnyčią iš vidaus, apma- šios šalies vyriausiam 
žinti parapijos skolą, iš- vadui — Prezidentui Roo- 
leisti juibiliejinę knygą a- geveltųi, ir pakartotos 
pie V aterburio lietuvius.1 prašymas, kad Jung. Vals- 
Ją spaudai jau ruošia tybių vyriausybė ir ben- 
kun. Lunskis. Iškilmėse drai visos Suvienytos Tau- 
tikimasi turėti guberna-;tos pagelbėtų Lietuvai at- 

i torių ir kitus aukštus sve-igauti nepriklausomybę, 
čius. Pažymėtina, kad iš. Rezoliucijų komisija įpa- 

!Waterburio Šv. Juozapo ręigota visais tais reika- 
parapijos yra išėjusių į lais ir klausimais pasiųsti

Pradžia 1-iname puslapyj 
spaudos platinimą, ypač 
“Darbininko” ir žurnalo 
“Studentų Žodis”. Visa ei
lė dalyvių pasisakė už uo
lesnį “Darbininko” ir ‘Stu
dentų žodžio’ platinimą. 
Tuojau atsirado iš dalyvių 
praktiški “Darbininko 
rėmėjai, p. K. Vencius, 
Lawrence lietuvių parapi- 

' Trys Lietuvaitės Artistės

I

Aptemdymui Praėjus
Sekmadienį, vasario 28 

d., nuo 7:55 vai. vakare iki 
8:30 įvyko aptemdymas 
(biąckout) Massachusetts 
valstybėje.

Aptemdymas praėjo ne 
tąip sėkmingai, kaip tu
rėjo būti. Kąikur nepilnai 
suprasta nauji Armijos 
ženklai (signals). Kaiku
rie uždegė šviesas 10 mi
nučių ankščiau, negu rei
kėjo. Bet tai buvo pirmasj 
bandymas.

Oro Saugotojai (War- 
dens) labai gražiai darba- 

! vaši, ir jie susilaukė pagy
nimų.

I 
I

(LKFSB) Buvęs USA 
ministeris Lietuvoje O- 
wen J. C. Norem sidabri
nių Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių proga 

kad “visi tikri 
turi vilties, 

karo pabaigoje

• v

i

Lisbor.as (CIP) — Vo-, 
kiečiams parsidavėliai 
belgai visokiais būdais 
stengiasi išnaudoti savo 
tautiečių religinius nusi
teikimus. kad tuo būdu
juos suklaidinus. Kuomet pareiškė. 
Belgijos pro-naciai “rėk- amerikiečiai 
sistai” bandė surengti jog šio 
viešas pamaldas. Bruselio Lietuva atgys tikrovėje su 
vyskupija jiems neleido 
jų laikyti bažnyčioje. Ne
paisydami. reksistai susi
rinko miesto kareivinės 
kieme ir tenai jas atlaikė.

Viktoras Matthys, laiki
nasis reksistų vadas savo 
kalboje karčiai 
tavo: "Mūsų politinė ku
nigija neapkenčia mūsų; 
tcdėl mes negavome baž
nyčios susirinkti ir pasi
melsti. Mes šį rytą nega
lėjome surasti nė vienos 
bažnyčios, kuri būtų mus 
priklauaus. Belgijos baž
nyčios mūsų mirusių ne
priima. bet viešų žmogžu
džių priima ir iškilmingai 
laidoja, kaip kad atsitiko 
Liege mieste. Kadangi 
mums neduoda bažnyčios, 
draugai, mes susirinkome 
lauke, kaip mūsų karei
viai fronte. Mūsų maldos 
nebuvo mažiau nuošir
džios. ir jos ištikro grei
čiau pasiekė Dievą, nes 
nebuvo akmeninio stogo 
tarp mūsų ir dangaus”.

Reikia

pasirašy

Prie to — lietuvių

tokiomis sienomis, kokios 
buvo apibrėžtos iškilmin
goje sutartyje, 
toje Maskvoje 1920 me 
tais.
tautai turi būti suteiktas 
pakankamas ir geras pri- 

apgailes- ėjimas prie pasaulio jūrų, 
vėl norės 

vietą tarp gerai 
tautų... 

lietu-

nes Lietuva ir 
užimti 
besitvarkančių 
Mano įsitikinimu, 
viai neturi bijotis dėl sa
vo ateities, nes savo pra
eities ir dabarties veiks
mais jie taip aiškiai pa
brėžia savo meilę tų daly
kų, dėl kurių kovoja jung
tinės tautos. Politinė klai
da. kad lietuviai nėra pri- 
skaitomi drauge prie to
kių tautų eilės, kaip nor
vegai. lenkai, belgai, olan
dai, kinai, rusai, britai ir 
amerikiečiai, nes lietuvių 
reikalas yra taip teisin
gas ir jų siekimai taip 
aiškūs”.

Hollywoode Iš Vienos 
Parapijos

(LKFSB) Šv. Juozapo 
parapija Waterbury, Ct. 
ruošiasi minėti savo 50 
metų jubiliejų. Prieš iš-' 
kiimes norima papuošti įįmą’ Pareikšte ištikimy-

suprasti. kad
pra-j 
ap-j 

naciams 
uždraudė ■ 

su jais ben-j

Belgijos vyskupai, 
matydami reksistų

f

Lietuvio Monsignoro 
Sukaktis

gaulingumą ir 
nuolankumą, 
katalikams 
dradarbiauti. 
nizacijos įnirusiems nesu- skirtas šv. Jurgio parapi- 
teikia bažnytinių iškil- jos klebonu. Čikagoje. Tą 
mingų laidotuvių. Reksis- sidabrinę klebonavimo šu
tų vado 
žudys” 
patrijotas, kuri vokiečiai Kovo 14 dieną ruošiamos! 
nušovė ir kuriam buvo su- iškilmingos pamaldos ir. 
teiktos bažnytinės laido- bankietas.
tuvės. Parsidavėliai rek- 
sistai dažnai paversdavo 
laidotuves politinėms de-' 
monstracijoms. tai todėl 
jiems vyskupai uždraudė 
suteikti bažnytines laido
tuves.

(LKFSB) Šiemet suei
na 25 metai, kaip D. G. 

o tos orga- Prel. M. L. Krušas yra pa-

minimas “žmog- kaktį parapijiečiai yra pa
tai buvo belgas sirįžę gražiai paminėti.

Vis Sielojasi Dėl Išvežtų 
į Rusiję Žmonių

>

Laiškas Iš Lietuvos Ėjo 
9 Mėn. Ir 4 Dienas

(LKFSB) Kun. J. Paš- 
j kauąkas, Roselando kle
bonas. gavo laišką iš Lie

tuvos per Raudonąjį Kry- 
jąjų išsiųstą pereitų metų 
geg. 12 d. Taigi laiškas ė- 

; jo 9 mėn. ir 4 dienas. Laiš
ke praneša, kad į Sovietų 
Rusiją išvežė jo du arti- 

i mu giminaičiu: Justiną 
Į Paškąuską ir Leopoldą 
Pečiulį. Justinas Paškaus- 
kas, iš Paulių kaimo, Ra
seinių apkr., prieš atėji- 

! mą bolševikų buvo sava
noriu įstojęs į Lietuvos 
kariuomenę.

i Pečiulis, gyvenęs
i džių vienkiemyje, mokėsi 
Jurbarko gimnazijoje. Kai 
.atėję bolševikai nuėmė jų 
' mokykloje nuo sienos 
kryžių ir jo vieton paka
bino Stalino paveikslą, 
mokiniai paslapčia vėl 
nukabino Stalino paveik
slą ir ton vieton pakabino 
kryžių. Bolševikai apkal
tino už tą darbą Leopoldą 
Pečiulį ir suareštavę pa
sodino į Raseinių kalėji
mą, o vėliau ištrėmė.

Britų Ir USA Vyriausybės 
Žino Apie Vilnijoje 

Pakartus Žmones

•,

i

-

Leopoldas
Barz-

I

i 'Waves* |r 'Spars'
—

; Pirmą kartą savo istori- 
Taut. joj Jung. Valstybių Laivy- 

Tarybos pirmininkas pul
kininkas K. Grinius be 
tiesioginių savo darbų va
dovaujant LTT veikimui, 
be plėtimo bendro darbo 
su Baltijos kaimynais, 
Lietuvos reikalais dar tu
ri pasikalbėjimus su įta
kingais demokratinių val
stybių žmonėmis. Pasku
tiniu metu, Lietuvos ne- 
priklausomybės paskelbi- ‘tuvių*" darbams’.’’Jos taipgi 
mo sukakties proga važi-, reįkalingos svarbesnėms

Pulk. K. Grinius 
Darbuojasi

(LKFSB) Liet. ' i

nas turi “Women’s Re- 
serse” skyrių po vardu 
“Waves” — oficialiai or
ganizuota ir vedama mo
terų, kurių darbas yra pa- 
liuosuoti Laivyno vyrus. 
“Women’s Reserve” prie 
Coast Guard vadina — 
“Spars”.

Reikia 35,000 “Waves” 
ir “Spars” radijo ir krau-

■ kunigus apie 15 ir apie 15 
Į vienuolių, daug karinin
kų ir kitų aukštų profe
sionalų, be to iš parapijos 
trys lietuvaitės yra artis
tėmis Hollywoode.

bito’Na’Se t<SiiSe'vietoms:. kai.p ™echan‘k|i j Senatorius Kalbės Lietuvių 
Dėjo naujoje Anglijoje, lr aViacijos darbuose, spe- č_.
Bostone, Cambridge, ova-.cialėms ir techniškoms! MISinilKime
sario 21 dieną — Brock-Į vi_fnTYią -----------

i

sario 21 dieną 
tone ir Norwoode.
♦ __________

Vilniaus'Universiteto
Profesoriai Lukiškių 

Kalėjime

- ' - —
•• dr 

n

atitinkamas 
šios šalies vjA’ 
tų šalių vyr» 
spaudai.

Seimelis 
niam kleb. ku ’.L- 
mauskui už Seimelio priė
mimą, suruoštos iškilmin
gas pamaldas ir už svetin
gumą; taipgi išreikšto pa
dėka Seimelio ruošėjam.

Seimelis užbaigtos mal
da ir Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Tuoj po sesijų, 5 vai. Šv. 
Petro lietuvių parapijos

• . r
T

Jšh
lene m >jn 

dė ~ i? -!

vietoms.
Moterys privalo būti —
Amerikos pilietės.
Nuo 20 ligi 36 m. 

žiaus, neištekėjusios 
ba ištekėjusios, su 
kais nemažiau 18 m. 
žiaus

Nors du metu turėjo 
lankyti aukštesnę mokyk
lą arba biznio mokyklą.

1. “Waves” ir “Spars” 
nemokamai lavinamos 
svarbiose kolegijose.

2. Traineravimas 
mus. Joms nereik valgių 
gaminti, nei prie stalo 
tarnauti.

3. Joms bus mokama! 
pilna Laivyno alga nuo 
$50. ligi $1.26. per mėnesį, 
ir apart to, pinigų pragy
venimui ir kambariui.

4. Už $200. uniformas 
. dykai.

5. Geras maistas, pui
kiausia medikalinė ir dan
tinė priežiūra, paskyrimai 
jūsų užlaikomiems, žemos 

; Valdžios gyvasties ap-

i

I
it

(LKFSB) Illinois vals
tybės senatorius R. J. Da- 

am-U^y pasižadėjo šv. Jurgio 
ar- 

vai- 
am-

parapijos, Chicagoje, sa
lėje kovo 4 d., Šv. Kaži-j bažnyčioje įvyko iškilmin- 
miero dienoje, pasakyti gos pamaldos už karei- 
kalbą apie religijos reikš- vius. Dalyvavo svečiai ir 
mę žmonių gyvenime.(LKFSB) Iš Londono 

praneša, kad naciai yra 
suareštavę buvusį Vil
niaus universiteto rekto
rių kun. Česlovą Falkovs- 
kį ir profesorių Leoną Pu- 
ciatą. Abu jie buvo užda
ryti Lukiškių kalėjime. 
Paskutiniu metu jie esą! 
perkelti į koncentracijos 
stovyklą į Wyszki. Ta pa
ti informacijų agentūra 
pranešė, kad naciai su
šaudė keletą kunigų, jų 
tarpe kun. Zavadskį Pa
neriuose ir vikarą Maslo- 
nį. Sprendžiant iš pavar
dės kun. Masionis grei
čiausia yra lietuvių kil
mės.

r ’

jdo-

vietiniai lietuviai.

! PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
> yra
[ mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

1 “Šv. Pranciškaus Varpelis”
2 Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00

į; Kanadoje $2.00
jj Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių, 
į; Platintojai,- surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
;! ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
! j gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
; Į meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittshurgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

(LKFSB) Lenkijos Už
sienio Reikalų ministeris 
Raczynskis įteikė notas(LKFSB) Per Raudoną-i

jį Kryžių iš Lietuvos gau- Britų ir Jungt. Amer. Val- 
namieji laiškai daugiausia stybių vyriausybėms. No- 
praneša apie išvežtus į Si-j tose pranešama apie tūk- 
birą žmones ir prašo jiems stančius žuvusių žmonių 
kaip nors pagelbėti. Nese- Lenkijoje nuo nacių ran- 
niai tokį laišką gavo čika- kos. Be to notoje praneša- 
gietė Zuzana Sorziekas; ma ir apie pakartuosius 

Pereito penktadienio va- pranešama, kad 1941 m. Vilniaus krašte 77 žmo- 
1.......... " ' — ” ’ —. Lenkų vyriausybė

armijos lumą buvo išgabentas lie- skatina imtis represijų,
1 ‘ ’ i šoferis Jonas Mic- kad būtų sustabdytas
ikevičius. žmonių žudymas.

Žuvo 10 Bomberiui 
Susidaužius

i

Italų Demokratas Gina
kare arti Biggs Field susi-1 birželio 14 d. į Rusijos gi- nes. 
daužė sunkusis ; “ ’ ’ 1
bomberis. Toje katastro- tuvis 
fojė žuvo 10 lakūnų. ’------

Baltijos Valstybių Laisvę

Naujos rūšies laivo modelis, buvo nuleistas į Ohio, at American 
Bridge shipyard. Prieš devynis mėnesius statymo laivų kiemas buvo tik 
klampynė.

(LKFSB) Savu laiku i-į žintos transportocijos, ki- 
talijoje buvo gyvai išvys
tyta krikščioniškosios de
mokratijos sąjūdis. Vienu 
iš jos vadų buvo žinomas' 
darbo žmonių prietelis 
kun. Luigi Sturzo. Įsistip
rinus Italijoje fašizmui, 
jisai turėjo savo tėvynę 
apleisti. Dabar gyvenda
mas demokratiniuosej . . . i. • .» * •’
kraštuose kovoja už žmo
nių teises savo gabia 
plunksna.

no ir teatrų bilietų ratos.
O.W.I.

|
į SUSITARĖ

Senas elgeta Me jeras 
buvo labai maldingas. Ir 
štai, vieną kartą, karštai 

i jam besimeldžiant pasiro- 
idė angelas Gabrielius.

— Gerasai angele, — ta- 
' rė Mejeras, — ką reiškia 

i šimtas tūks-

Vieną minutę! — at-

Anglijoje buvo Viešpačiui 
paskelbtas jo straipsnis tančių metų? 
žurnale “People and Free- — Vieną minutę! — at- 
dom”, kuriame jisai pa- sakė angelas.
liesdamas eilę dabarties; — O ką reiškia Viešpa- 
klausimų, pasisako prieš čiui šimtas tūkstančių do
tuos, kurie sutiktų, 
Baltijos valstybės būtų 
prijungtos prie Rusijos. J

kad lerių?
— Vieną centą!
— Gerasis angelėli, pa- 

Tą straipsnį persispausdi-j prašyk Viešpatį, kad duo- 
no ir kaikurie Amerikos'tų man vieną centą, 
laikraščiai, kaip, pvz.,1 — Gerai, — tarė angelas, 
“The Catholic Mind”. — lukterėk vieną minutę?

>

Edmund’o Lowe, kino žvaigždės artimiausioji jo 
širdžiai, su kuria jis poilsio laiku ir šnekučiuojasi.
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(LKFSB) Vasario 24 d. 
sueina 25 metai nuo to, 
kai Estijos Seniūnų Ta
ryba paskelbė Estiją Ne
priklausoma valstybe ir tuo sulaužydama 
vyriausiąją valdžią perda
vė 
su 
K. 
ja

"Studentu Žodis
K*

“Vienintelis lietuviškas žurnalas pasaulyje šian
die yra “Studentų Žodis”. Jis eina jau vienuolikti me
tai. Pradžioje buvo skirtas daugiausia mokslus einan
čiai jaunuomenei. Šiandie jis jau rimtas lietuvių švie
suomenės žurnalas”.

Taip rašo “Amerika”. Kas gal pamanys: ar 
“A-kos” redaktorius p. Laučka kartais čia ne perde
da, ypač tuo atžvilgiu, kad “St. Žodis” esąs vieninte
lis lietuvių inteligentų žurnalas visam pasauly. Bet 
kiek pagalvojus, tenka prieiti išvadą, kad tai tiesa. 
Lietuvos spauda dabar tiek užčiaupta, kad negali at
virai lietuviškai pasisakyti. Gi mes, stmbiausioji lie
tuvių išeivija, kito žymesnio žurnalo neturime. Tad 
išeina, kad “St. žodžiui” tenka pasiimti ta garbinga 
pareiga. Ar jis ją tinkamai atlieka? Pačiam girtis ne
dera- bet kai iš šalies vienas rimčiausiųjų publicistų, 
n i 
m

Mal-Italai belaisviai, kurie buvo britų destrcjerio sumedžioti netoli 
tos salos Viduržemio jūroj, kai Ašies prekybinis laivas, kuris vyko iš I- 
talijos į Šiaurinę Afrika, buvo nuskandytas.

16 d. Estijai patiekė So
vietų Rusija ultimatumą 
ir nelaukdama atsakymo 
įvedė savo kariuomenę, 

taikos
sutartį su Estija, Nepuo
limo paktą, Litvinovo - 
Kellogo paktą, sutartis a- 
pibrėžiančias, kas yra už
puolikas ir kitus tarptau
tinius pasižadėjimus. Bol
ševikų okupacija estams 
buvo labai sunki. Kaip 
Lowell Limpus paskelbė 
iš pusiau oficialių Ameri
kos šaltinių, bolševikų o- 
kupacijos metu 1940-1941 
metais Estijoje buvo nu
žudyta 8.000 žmonių, su
žeista 10.000 ir ištremta 
apie 32.000 į Sibirą. Taigi 
raudonoji okupacija iš 
Estijos pareikalavo anie 
50.000 aukų (Žiūr. Va
šingtono “Times-Herald”, 
1941 m. rūgs. 15 d.). Da
bar Estiia kenčia sunkia 
nacių okunacija, kurios 
metu iš Estijos aaberiama 
nemažai turto ir žmonės 
— priverstiniems 
ha m.

Lietuvos ir Estijos 
tykiai visada buvo 
širdūs. Paskutiniu metu 
Estiją lankė Lietuvos žur
nalistų ekskursijos ir lai
kraštininkai savo straips
niais padėjo geriau pažin
ti tą kaimyninę valstybę. 
Į Estijos dainų šventę bu
vo pakviestas ir lietuvių 
choras. Net vienas lietu
vis jėzuitas kaikurį laiką 
dirbo tarp Estijos katali
kų, o vienas dabar Ameri
koj gyvenąs kunigas laik
raštininkas, belaikydamas 
Mišias Estijos sostinėje 
Taline, surado kieliką, ant 
kurio padėtas parašas ro
dė. kad jisai daugiau kaip 
nrieš šimtą metų atgaben
tas iš Lietuvos. Tas rodo 
apie abiejų šalių bendra
vimą.

Estų sidabrinėse nepri
klausomybės sukaktuvėse 
siunčiame tai mielai kai
myninei tautai geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus, 
kad vėl užtekėjus laisvės 
saulei laisvi lietuviai ga
lėtu nuoširdžiai bendrauti 
su kaimynine laisva Esti
ja.

Gelbėjimo komitetui 
ministeriu pirmininku 
Patsų priešakyje. Esti- 
yra labiausiai į šiaurę 

iš visų trijų Baltijos ma
žųjų valstybių, Rytuose 
ji rubežiuojasi su Rusija, 
pietuose su Latvija, o 
šiaurėje, už neplačios jū
rų įlankos — Suomija. 
Estija savo plotu užima 
18.353 kvadr. mylias, taigi 
tik kokį trečdalį to ploto, 
ką turi Illinois valstybė. 
Už Lietuvą Estija mažes
nė ir gyventojų turi daug 
mažiau — tik 1.134.000. 
Gyventojai kiek giminin
gi suomiams. Jų ir kalbos 
panašios. Katalikų Esti
joje n ašai, tik koks tre
jetas bažnyčių, prie kurių 
priklauso keletas tūkstan
čių katalikų. Šiaip, estai 
yra religingi, protestan- 
tai.

Svarbiausias estų užsi
ėmimas — žemės ūkis, 
tačiau žemė nepergeriau
sia, tai kiek galima plėsta 
ir pramonė. Prieš Didįjį 
karą Estijai teko garbė 
turėti didžiausį tekstilės 
fabriką visoj Europoj. Ji
sai buvo pastatytas prie 
Narvos krioklių. Be to, 
Estijoje yra tokio rieba
lais - sakais persigėrusio 
akmens, iš kurio jie ga
minasi tepalų, benzino; 
estai turi ir cemento, po- 
pierio fabrikus bei gana 
išvystytą miško pramonę. 
Žinoma, šio karo metu 
daug kas liko sunaikinta.

Estija yra pakėlusi ilgus 
.c vergijos laikus. Ją valdė 

danai, vokiečių kardinin
kų ordenas, švedai, paga
liau rusai. Paskelbę savo 
nenriklausomybę estai tu
rėjo sunkias kovas dėl 
laisvės. Jiems teko at
mušti apie 20 raudonosios 
armijos atakų ties Narvos 
line ir PeiDuso ežeru. Jų 
armija tainsri narsiai ko
vėsi su vokiečių kariuo
menės likučiais. Po 22 m. 
gražaus nenriklausomo 
gyvenimo 1940 m. birželio

buvo Baltijos valstybių 
atstovai, kurie atrėmė 
“Pravdos” išvedžiojimus, 
būk tai Baltijos valstybės 
esančios Sovietijos dalis. 
Atvykusieji iš Vashingto- 
no Lietuvos atstovas pul
kininkas Povilas Žadeikis 
ir Latvijos — Dr. Alfred 
Bilmanis pabrėžė savo 
kalbose, kad jų atstovau
jamos tautos su tokia 
“Pravdos” pažiūra nie
kuomet nesutiks ir dirbs, 
kad tos trys valstybės vėl 
atgautų nepriklausomybę. 
Tą patį kalbėjo ir Johan- 
nes Kaiv, Estijos genera
linis konsulas. Dr. Bilma
nis, be to, sakė, kad Balti
jos valstybės nereikalingi 
jokie globėjai. Jų valsty
bėse nebuvo bedarbių. Jos 
buvo taikingos, tvarkin
gos ir kultūringos. Jų val
stiečiai ir darbininkai su 
pagelba plačiai praplitu- 
sių kooperatyvų, pakėlė 
savo kraštus taip aukštai, 
jog iš jų galėtų pasimo
kyti tų šalių valdytojai, 
kurie pretenduoja Balti
jos šalis valdyti. Tos ša
lys kentėjo ir nuo vokie
čių baronų ir nuo rusų 
žandarų, ar jie buvo carų 
ar raudonųjų, be skirtu
mo. Jie tai vienodai nega
lėjo ir negali apkęsti Bal
tijos tautų nepriklauso
mybės.

Iš prakalbų pastebėta, 
kad Baltijos valstybės de
da daug vilties į Prezi
dentą Rooseveltą ir De- 
partmentą of Statė, kurie 
ir toliau pripažįsta Balti
jos kraštų Nepriklauso
mybę. Tokios viltys deda
mos ir į Atlanto Čarterį, 
kuris žada laisvę visoms 
tautoms.

Minėjime perskaityta 
daugybė sveikinimų, tarp 
kurių buvo ponios Elea- 
nor Rooseveltienės, Wen- 
dell Willkie, Lord Halifax, 
Dr. Nicolas M. Butler, se
natorius Wagner, Kinijos 
Ambasadorius, Dorothy 
Thompson ir daugelio ki
tų.

Ukrainiečių pasveikini- bės Vašingtone išleistas 
mą, pabrėždamas istoriš- Lietuvos Nepriklausomy- 

. ką sugyvenimą tarp Lie- 
i tuvos ir Ukrainos ir viltį, 
. kad abi tautos galutinai 

susilauks pergalės ir taps 
nepriklausomomis, per-

• davė Dr. L. Mišuga, “Svo- 
bodos” redaktorius”.

I -----------
i Jums nereikia porcijos

Šiais metais, kaip ir kas gose, nes kaip tik dabar 
let, visose lietuvių kolo- Maskva aiškiai iškišo rei- 

minima dvi- kalavimą įjungti Lietuvą 
penkerių metų ir kitas Baltijos valstybes 

Mas
kvos “Pravdos” straips
nis, plačiai platinamas per 
sovietišką ambasadą Va
šingtone, kaip tik ir buvo 
paskelbtas kelias dienas 
prieš Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Simpati-

H] 
nijose buvo 
dešimts 
sukaktis paskelbimo Lie- į Sovietų Sąjungą, 
tuvos Nepriklausomybės 
1918 metais vasario 16 
dieną. Didesnėse koloni- 

i buvo 
ypatingai iškilmingi, todėl 
apie juos nemažai rašė ne 
tik vietinė anglų kalbos 
spauda, bet taip pat ir ki- jos Lietuvos Nepriklauso- 
tatikių laikraščiai. Nuo mybei buvo pareikštos 
didžiųjų kolonijų neatsili- skaitlingose telegramose 
ko ir mažesnės, ypatingai minėjimo organizato- 

laisvoj Lietuvoj, kur yra buvę tiek gabių rašytojų, kiek tai liečia vietinę riams. Komitetas gavo pa- 
Vaičiulaitis buvo skaitomas vienu iš pačių geriausių- spaudą. Taip, pavyzdžiui, 
jų (tai paties Jakšto nuomonė), tai jau čia Amerikoj abu VVaterbury, Conn., 
jis neturi sau lygaus. Jo apysakos tai tikra literatu- dienraščiai nepasigailėjo 
ros pažiba. Visas jas be išskirties Vaišgantas vien dei- savo puslapių tam minė- 
mančiukais tevadintų. Vaičiulaitis tai mūsų Cecho- J^nui .aPrašyti net keliais 
vas.

Su didingu talentu Vaičiulaitis jungia kruopštų, 
kuklų, didvyrišką darbingumą ir užsispyrusią lietu
višką ištvermę. Jau, jau, rodos, teks nutraukti žur
nalo leidimas, nes lėšos visiškai išsisėmė. Tačiau re
daktorius nenusimena. “Leisim, kol dar nors viena 
penkinė bus kišenėj užsilikusi. Gal atsiras gerų žmo
nių”. Gerų žmonių esama, tik kažinkodėl “vieninte
liam lietuviškam žurnalui” leisti jų nebeatsiranda... 
Ar jau lietuvių kultūros žurnalas būtų mums berei- aktyvinimo lietuvių daly- 
kalingas ?

Jei kurie lietuviai taip mano, tai jie susiduria su 
priešinga Amerikos vyriausybės nuomone. Amerika- 
nizacijos vadai ne tokie jau siauri politikai, kaip tūli 
fanatikai norėtų juos turėti. Net karo metu Ameri
kos vadai pripažįsta, kad svetimos kalbos yra nau
dingos, o jau tęvų kalba tai pati reiklingiausia. Visai tik

r "erčiamas, tai pastebi, tad tenka su jo nuo- 
ži* gsmingai sutikti. Ir “D-kui” malonu tai 

įont nuoširdžiai pritarti, nes faktas savaime 
•i, kad p. Antanui Vaičiulaičiui redaguojant irsiu. , __ x.________ _________ ____________

kitiems įžymiems ateiviams — literatams prigelbs- Jose.tie minėjimai 
tint, “St. Žodis” iš tikrųjų daro rimto įspūdžio ir ga
na sėkmingai išlaiko lietuvių šviesuomenės žurnalo 
lygį. Netenka abejoti, kad “St. Žodis” atsistojo tokioj 
pozicijoj vien pasidėkojant Antano Vaičiulaičio vado
vybei. Jis ne tik redaktorius, bet ir pats našiausias 
rašytojas. Jo beletristika negalima atsigerėti, Jei dar

sveikinimus iš- Roosevel
tienės, Willkie, Statė De- 
partmento pasekretoriaus 
Berle, britų ambasado
riaus Lordo Halifax, Do- 
rothy Thompson ir dauge
lio kitų. Lenkijos pažiū
ros pasireiškė konsulo 
Krasickio dalyvavimu...

Minėjimas buvo paruoš-

atvejais. “Waterbury Eve- 
ning Democrat” vasario 
11 įdėjo ilgą koresponden
ciją “Lietuviai prižada lo
jalumą Amerikai”, kurio
je aprašomas lietuvių pa- tas rūpestingai ir iki galo 
siruošimas tai dienai ir 
kartu nusistatymas tą 
dieną panaudoti skatini
mui bonų pirkimo bei su-

vavimo karo pastangose. 
Tas pats dienraštis vasa
rio 15 įdėjo Minėjimo Ko
miteto pareiškimą visuo
menei, paduodamas ant
raštėj ir trumpą jo san
trauką “Lietuva Siekia 

Nepriklausomybės 
suprantama, dėlko. Tėvai susikalbą su savo vaikais Grąžinimo. Tauta nusista- 
turi į juos daug geros įtakos. Tėvų valdžia ir autori
tetas ateina į pagalbą civilinei vyriausybei, kuri visų 
pirma pageidauja gerų piliečių. O kaip jų gali susi
laukti iš tų vaikų, kurie išsilaužę iš tėvų įtakos, savo 
neprityrusiomis jėgomis tiesia sau gyvenimo kelią? 
Be tėvų globos, be jų patarimo, tokie jaunuoliai ir 
jaunuolės eina savais keliais. Neklusnūs, nediscipli- Yorke 
nuoti, silpni religijoj ir dorovėj, jie sudaro valstybei Yorko’ Lietuvių Tarybos 
tikrą galvos skaudėjimą. Ar šiaip, ar taip, kol šioj ša- pastangomis. Tame minė- 
ly tebegyvuoja lietuvių tauta, ji jokiu būdu negali ap- jime be vietos laikraščių 
seiti be savo spaudos. Gi jei tauta nors kiek kultūrin- redaktorių, kalbėjo ir Lie- 
ga, tai ji privalo turėti kultūros žurnalą. Kitaip ji ne
gali savygarbos išlaikyti.

Jei mūsų išeivija, nepajėgia išlaikyti vienintelio 
lietuvių žurnalo pasaulyje, tai čia kas nors, kur nors 
negerai. Bet — gal tai tik papraščiausias neapsižiūrė
jimas, dėmesio neatkreipimas. Dėl tikslesnės orien- 
tuotės žinotina, kad “St. žodžiui” išsilaikyti reikia 
vos 1000 prenumeratų. Tai lengvutėlė visuomenei 
našta. Ar gi neturėtume nė 1000 susipratusių lietu
vių?! K.

čiusi nenasiduoti nei na
cių nei sovietų jungui. 
Waterburio gyventojai 
prašo teisėtumo pokarinio 
atsistatymo programoje”.

Ypatingai iškilmingas 
minėjimas įvyko New 

, suruoštas New
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tuvos Ministras P. Žadei- 
kis, Latvijos Ministras 
Bilmananis, Estijos atsto
vo Amerikoje pareigas ei
nantis konsulas J. Kaiv ir 
Lenkijos konsulas K. Kra- 
sicki. Taip pat susilaukta 
pasveikinimų iš žymių a- 
merikiečių, kaip ponios 
Rooseveltienės, Wendell 
Willkie, Dorothy Thomp
son ir daugelio kitų. New 
Yorko lenkų dienraštis 
“Nowy Swiat” vasario 16 
dieną aprašydamas tą mi
nėjimą pažymi: “Minėji
mas įvyko Lietuvai esant

išlaikytas pavyzdingoj 
aukštumoj.

Tarp pasakytų kalbų y- 
patingai išsiskyrė Latvi
jos atstovo p. Bilmanio 
pranešimas. Rezoliucijos, 
kurios buvo priimtos mi
nėjime, turi eilę reikala
vimų:

1) priimti Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes į 
Jungtinių Tautų (Uni
ted Nations) eiles;

2) prašymas suteikti ga
limybės vyriausybių 
sudarymui;

3) sudarymas kariuome
nės, kuri turėtų teisę ir 
garbę vesti kovas dėl 
Baltijos kraštų laisvės;

4) prašymas pasirūpinti 
tremtinių iš Baltijos 
kraštų į Rusiją liki
mu”.

Labai platų ir Lietuvai 
palankų minėjimo aprašy
mą taip pat įdėjo ukrai
niečių dienraštis New 
Yorke “Svoboda” vasario 
16 dienos numeryje, pažy
mėdamas, kad į minėjimą 
ruošusią New Yorko Lie
tuvių Tarybą yra susibū- 
rusios 5 lietuvių parapi
jos, 4 laikraščiai ir virš 40 
įvairių organizacijų, ku
rių visų devizas: 
“Amerikos pergalė—Lais

vas pasaulis — Nepri
klausoma Lietuva”.

Toliau “Svoboda” rašo:
“Kalbėtojais, be lietuviš- korčiukės pirkimui J. V.

LIETUVA PRAKALBĖJO
“New York Post” vasa

rio 16 dienos numeryje į- 
dėjo straipsnį “Lithuania 
Speaks Up. Defends Sta
tus as a Sovereign Na- 
tion”, kuriame rašo: 
tuvos Pasiuntinybė
šingtone šiandien išleido 
pamfletą, ginantį Lietu
vos kaipo suvereninės 
tautos statusą, ir pareiš
kė, kad ji jau viduriniais 
amžiais sudariusi “labai
didelę Lietuvių valstybę”, vęs toks griežtas, kad nuo 

1864 iki 1904 “spausdini
mas, ir net turėjimas lie-

“Lie-
Va-

8 dienos “Pravdoje” įdėtą 
tvirtinimą, kad Lietuva, 
Latvija, Estija, o taip pat 
ir Besarabija esanti “pa
čios Rusijos teritorija”.

Toliau “New York Post 
sako, 
pareiškiama, 
Lietuvą valdžiusi 
tų iki 1915, per 
kotarpį Lietuvos 
buvo sukilę net 
kartus. Persekiojimas bu-

M 
kad Pasiuntinybės 

jog Rusija 
120 me- 
kurį lai- 
žmonės 
keturis

Tuo pamfletu vadina
mas Lietuvos Pasiuntiny- tuvį§kų maldaknygių bu-

vo uždraustas”.

mas jvyko Lietuvai esant l------ -j—» — ----------(-------------
ypatingai sunkiose sąly-|kų laikraščių redaktorių, Karo Bonų.

bės paskelbimo 25 metų 
sukakčiai paminėti jubi-j 
liejinis “Current News on 
the Lithuanian Situation”j 
numeris. ‘New York Post’ i 
plačiai cituodamas Pa-, 
siuntinybės biuletenį pa-; 
stebi: “šitas pamfletas 
buvo išleistas po to, kai 
Sovietų Ambasada Va
šingtone paskelbė Vasario
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Kg Kalba Šviesūs Lietuviai, 
KAI SVEČIŲ PASIKVIEČIAME

Ir krizės laiku vaišingi kartais net muštis... Ar tai 
lietuviai laiks nuo laiko nėra didžiausias žmogaus 
mėgsta pasikviesti sve- pažeminimas?! Žinoma, ne 
čių, ypatingai, kai darbai pagyrimo verti tie, kurie 
taip nespaudžia ir kol ga- nenori savęs tvarkyti, ta
verna dar neatėjo...

Gražūs, saikingi pasi
linksminimai nėra blogas 
dalykas, tačiau, kad žmo
gus galėtų pasilsėti ir pa
sigerėti, neužtenka pasi
kviesti kcdaugiausia sve
čių, pridėti ant stalo du
benius mėsos ir pyragų, 
prigirdyti svečius alum, 
ar kitais svaiginančiais 
gėrimais ir “ūžti” dieną 
ar dvi. Toks “ūžimas” ne
kartą baigiasi žmogaus 
pažeminimu iki gyvulio, 
nes žiūrėk, vienas kur nu
virtęs guli, kitas nieko 
nebesuprasdamas nesą
mones šneka, kartais net 
lėkštes, ąsočius ima svai
dyti, ginčytis, bartis, o

čiau dar labiau kalti šei
mininkai, nes jie tyčia su
darė sąlygas, kad žmogus 
proto netektų. Šeiminin
kai kvietė svečius, kad 
juos pagerbtų, jiems su
darytų malonumo, bet ką 
padarė? — Pajuokė, paže
mino.

Laikas jau mums su
prasti, kad žmogaus nu- 
girdymas nėra pavaišini
mas. bet tiktai pažemini
mas.

DARBININKAS

I ■ j J

■ i i J|
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ir savo tėvų že-

ĮSIGYKITE

The Lithuanian Language
Kurią parašė profesorius 

ALFRED SENN.
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 VV. Broadway. 
So. Boston, Mass.

No vena Stebuklinaoio 
Medaiikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medaiikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadv/ay. So. Boston, 
Mass.

Two iii dressed vromen have just 
escaped across the Norwegiar. 
frontier.

'•Why do you take such terrible 
chances to come to Sveden?” a 
Stockholm correspondent asked the 
vomen. who had waiked 100 miies

to the border which was patrolled 
by Nazi troopers.

“We have left our homes and 
our possessions knoving we are 
leaving our old life for a crowded 
refugee camp.” the oldcr •sroman 
answered. '‘Life is not worth liv- 
ing in Norwav today. Our home- 
land has beer. turned into an in- 
ferrio.”

Your horre has been scarcely 
scathed by the present war kere in 
Arr.erica. Do your part to keep ac
tus! combat from our shores.

Do your vork. Buy War Bonds 
and Stair.ps.
M'SS 741J 17. S. Treasurj L>Cį>l-

Paskutiniu laiku kai ku
riose vietose žmonės iš
moko gamintis visokių 
šlykštynių, kuriomis, var
dan pasilinksminimo, 
nuodijasi. Kol dar ne vėlu, 
savo pačių sveikatai, do
rai ir geram vardui, mes
kime gaminusios ir varto
jusios visokias burokines, 
cukrines, šamarlakus... 
Be to, ir gero alaus 
kia versti be saiko 
Galime laiks nuo 
svečiams pasiūlyti 
gerti, bet nepilkime 
varta, visokiais įkalbinę- viską gražiai supiausčius 
jimais. Taip pat, jei šei- nedideliais gabalais. Ne- 
mininkai pastebi, kad ku- bijokim, kad vienas, kitas 
ris svečias perdaug 
ka prie ąsočio, turi 
tik pasistengti, kad 
svečias nepasigertų, 
kia pradėti jam įdomesnę 
kalbą, ar pažaisti, padai
nuoti ir tt. Už tokias vai
šes protingas žmogus bus 
tikrai patenkintas, o tas, 
kuris pats savęs negerbia, 
tesižinai, tebūnie ir nepa
tenkintas. Bet dar geriau 
tokių žmonių visai į savo 
namus nekviesti, nors jie 
ir giminės, ar kaimynai 
būtų.

Ypatingai jauskime at
sakomybę prieš savo sąži
nę. siūlydamos ar versda
mos gerti jaunus vyrus ar 
mergaites. Jaunimui vieta 
žaisti, sportuoti, dainuoti, penktam — iš mažos for 
bet ne alų ar 
gerti.

Be to, šeimininkės ture- Taip visko po truputį pa
tų pasirūpinti svečius vai- ragavęs žmogus ne .............................
šinti ne vien tik mėsa ir bus sotus, bet jaus malo- 
pyragais, bet duoti įvai
resnių ir lengvesnių val
gių pvz. daržovių: mišrai- stalo pusę ištiso kumpio, 
nės (vinegreto), žalių rau- visą žąsį, dideliais gaba-

ridikų su lais supiaustytą dešrą, 
O vasarai storai suraikyt, duoną ar 

auginkime ridikėlių, salo- pyragą. Tai labai negra- 
tų, agurkų, pamidorų, žy- žu ir neskanu valgyti, 
dinčių kopūstų ir patys Negera, kai kviečiam per 
juos valgykime ir svečius daug svečių, 
vaišinkime. Mat, daržovės 
ne taip troškina gerti, o . .
be to, tai sveikas ir ska- nai reikia sutvarkyti pa
nūs maistas.

Šiaurinės Afrikos, Bone uoste, Algerijoj, iškraunama iš laivų amuni
cija ir karo reikmenys, dėl ten kariaujančių Suv. Valstybių armijų prieš 
Ašies jėgas, Tunisijoj.

« -

gintų kopūstų, 
grietine ir k.

nerei- 
gerti. 
laiko 
atsi- 
prie-

slen- 
kaip 
toks 
Rei-
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Kepdamos pyragus, pa
sirinkime tokius, kuriems 
nereikia daug 
kiaušinių, mat, riebūs ir 
saldūs pyragai taip pat 
labai troškina ir jais žmo
gus greit persivalgo.

Vieton alaus duokime
svečiams arbatos, kompo-^ 
to, kisieliaus, vaisių.

Į stalą reikia paduoti

sviestoj

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbi 
mo 25 Metų Sukaktį Mes Minėjome

pasakys, kad šeimininkė 
šykšti, bet tai tik neišma
nėlio kalba.

mo 25 Metų Sukaktį Mes Minėjome 
Vasario 14 d.

LOS ANGELES, CALIF.. —
Tos dienos programa prasi

dėjo pamaldomis Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje. Giedo
tos šv. mišios, lietuviškos gies
mės. pritaikintas tai dienai pa
mokslas. Visos tos dienos mal
dos buvo aukotos už mūsų tė
vynės Lietuvos greitą išsiliuo- 
savįmą ir mūsų broliam ir se
serim ištvermės ir kantrybės, 
sulaukti ir vėl šviesesnės die- 

1 nos. Taipgi ir už tuos nelaimin- 
( gus ištremtuosius, kurie kenčia 
badą, skurdą, šaltį neišbrenda- 

i mose Sibiro taigose ir Vokieti
jos nacių stovyklose.

Žmonių buvo pilna 
mažutė bažnyčia.

Trečią vai. po pietų,
salėje, turėjome labai gražią ir 

Kalbėto-

Svečiai gali valgyti kiek 
nori, kai stigs, šeimininkė 
daugiau parūpins. Maži 
gabaliukai, gražiai pa
duoti daug skaniau valgo
mi ir tai parodo šeiminin
kės kultūringumą — susi
pratimą.

Geriau duoti įvairų val
gį, o ne vienos rūšies val
gių stalą nukrauti. Pvz. 
ant vienos lėkštės plono
mis riekutėmis supiausty- 
ta dešra, ant kitos taip
pat plonomis riekutėmis turininss programą. 
— kumpis, trečiam indely Jais buvo PreL 1 Maciejauskas, 
daržovių mišrainė, ketvir- garbės konsuIas J- B:eIg- 
tam rūgštūs kopūstai,

mūsų

Švedų

Į
čiai ras visur tvarką ir 

stipresnę mos gražiai išversta dre- švarą, pamerktų gėlių ir 
butiena (košeliena) ir tt. " seklyčioj paklotų
— - - - . kilimėlių, gražiai uzdang-
ragavęs žmogus ne tik stalų, o be to, pa-

— — - ---------------1... . sve_

numo būti svečiuose. Bū- Jaa^is pagerbti ir ne
tinai atpraskime dėti ant ^r?s to^lam nan}e savęs ir 

seimininkų pažeminti — 
grįš namo laiku, linksmi 
ir patenkinti. “M. L.” j -------------- —--------------

neturėdami 
kur jų sutalpinti.

Kviečiant svečius būti-

------------------=1 11 . . . . L 
bai, kad Lietuva neprarado sa
vo Nepriklausomybės, kad ji 
tik laikinai užgniaužta, kad 
reikia ir turime visais galimais 
būdas remti šio krašto karo 
pastangas, kad jį laimėjus. Ne 
mes vien, ne mūsų vienų kraš
tas kenčia priespąudą, laukia 
išsilaisvinimo ir kitos šalys 
mažesnės ir didesnė, ir todėl 
remkime ir pasitikėkime šio 
krašto vadovybei, prez. Roose- 
veltui. Teko pipirų tiem, kurie 
džiaugiasi savo krašto žmonių 
nelaimėmis, vergija. Jie viską 
daro, kad Lietuvos visiškai ne
būtų. Visiškai nesidrovėdami, 
išsižada savo
mės. Išvadino juos išgamomis, 
prilygino juos judošiui, kuris 
už 30 grašių pardavė savo Mo
kytoją Globėją, o vėliąu pama
tęs nepataisomą savo klaidą— 
pasikorė!

Net bolševikuojantiems pre
lato energinga tiesioginė 'kalba 
patiko.

Kap. P. Labanauskas įrodė 
kiek Lietuva buvo pažengusi 
pirmyn tik per 22 metus savo 
laisvo gyvenimo ir kodėl ji ga
li ir bus vėl Nepriklausoma. 
Nurodinėjo skaičių mokyklų ir 
mokinių įvairiose mokyklose, 
laikraščius, žurnalus, knygų 
leidimą, įvairias įstaigas, per 
kurias ėjo mūsų krašto gyveni
mo gerinimas ir gražinimas. Į- 
vairių produktų gamyba, page
rėjimas našumas derliaus. Pre
kyba. mainai su kitais kraštais 
ir tt. Neužmiršo taipgi pasaky- 

Muzikalė dalis li iš kiek mažai prasidėjo mū-

kis, Kap. P. Labanauskas. Sve
timtaučiai kalbėtojai buvo: — 
Latvių konsulas L. Anderson, 
Čekų konsulas B. Janovsky ir 
Prof. Graham.
susidėjo iš dainų, lietuviškų ir s4 jau šiokia tokia jėga jūroje, 
angliškų, ir piano solo. Progra
mą tvarkė ir vedė p. K. Lukšis.

Iškilmingą susirinkimą pra
dėjome Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Smulkiai ir nuosekliai per
duoti visuomenei kiekvieno 
kalbėtojo kalba man neįmano
ma. Manau tai padarys kiti vė
liau. Tas pats ir su muzikale 
dalimi mūsų programos. Man 
rūpi lietuviškiausios jos dalys 
ir čia trumpai apie jas suminė
siu.

Mūsų tos1 dienos susirinku
siems, labiausia patiko prel. J. 
Maciejausko ir Kap. P. Laba
nausko kalbos. Prelato kalbos 
tema buvo, kad Lietuva prisi
kels. kad mūsų kraštelio nelai
mės yra laikinos, kad karo 
siaubo jėgos išsisems, susmuks 
ir mes vėl gyvensim, tęsim 
gražiai pradėtą Lietuvos gyve
nimą. Tik reikia dirbti mum 
patiem. Vieningiem būti. Pa
kartotinai tikino ] 
prez. Roosevelto žodžiais, pa
sakytais mūsų 15 spalių. 1940 
mūsų Lietuvai Gelbėti Tary-

T. T. Jėzuitų Misijos
I
j
West Springfield, Mass. — šv. Tomo parap., Kovo 4— 

12 d., T. Antanas Mešlis,S.J.
Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo parap., Kovo 10—19 d., 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

prekybinė ir šiaip. Užsidegusiai 
pasakė, kad Lietuvą šimtme
čiais niekas nepajėgė sunaikin
ti, nepajėgs nei dabar; laikiną 
okupaciją iškentės mūsų žmo
nės. Per skausmą ir kraują 
Lietuva ir vėl prisikels.

Kadangi Kap. P. Labanausko 
kalbą sekė tuoj po kario Jur
gelio dainai, kurią publika la
bai susižavėjo ir nenorėjo pa
leisti nuo scenos. Kapitonas 
pridūrė: “Jei mes taip mylime 
savo dainas ir turime žmonių, 
kurie jas dainuoja, mes nežūsi
me”.

Prie progos keletą žodžių a- 
pie mūsų jauną svečią karį 
Jurgelį iš Clevelando. Jis iš 
Lietuvos tik trys metai ir Ame
rikos kariuomenėj jis yra Cor- 
poral’as. Ne tik sudainavo jis 
mum solo, bet padėjo ir mūsų 
būreliui dainininkų. Kad dau
giau mes tokių jaunų žmonių 
turėtume savo tarpe.

Konsulai: mūsų, Latvių, Če- 
pasitikėti įr prof_ Graham kalbėjo te

momis apie išsilaisvinimą iš 
priespaudos svetimųjų, jų var
gus, kovas ir viltis, pasitikėji
mą Suvienytų Tautų pergalei, 
ir kad mes turime padėti.

Muzikaię dalį paruošė muzi
kė p. Kybartienė angliškai. Dvi 
grupes dainų išpildė p-lė Hal- 
loway, o piano solo p-lė Elloy.

Piano solo taip gi gražiai iš-

pildė jaunas R. Masonas, sūnus 
mūsų nuoširdžių ir darbščių 
parapijiečių F. įp M. Masonų.

Mūsų dainininkų grupelė su
dainavo porą dainelių, skambi
nant Seselei Asizi.

Motinėlė Aloyza pasveikino 
susirinkusius lietuvius ir 
džiaugėsi jų nuoširdumu. “Kiek 
jau čia teko Seselėm susitikti, 
buvome malonūs ir mandagūs“, 
pasakė Motinėlė Aloyza. Su
jaudino giliai net ir rambes
nius iš mūsų, kuomet pasakė, 
kad jei lietuvių rastųsi ir ant 
paties mėnulio, tai Seselės ir 
ten juos rastų, lankytų, 4alįn- 
tųsi jų džiaugsmais ir ramintų 
juos varguose.

i Baigėme šį iškilmingą popie
tį, sudainuodami, visai publikai 
pritariant: Kur Nemunas ir 
Dauguva ir God Bless Ameri- 
ca ir Lietuva Tėvynė Mūsų.

Trečia dalis pdogramos buvo 
jau vakare, kuomet pasiskirs
tėme mažesniais būreliais.

p. B. Starkienė vaišino savo 
dainininkus ir visą komitetą, 
kuris rengė 16 vas. paminėji
mą pas poetę - rašytu 
Pucetaitę - Gilienę. 1 
sesutei A. Žeimiene 
džiausią dėkui už pa 
nuoti mūsų prograr 
nėra lengva palikti m<u.. 
kus vakarais ir pavargusius 
nuo darbo vyrus, kad mokintis 
dainuoti. Bet jos pasišventė ir 
mum padėjo. Dėkui taipgi vi
som trim Janušauskų 
moterim, kad 
Malinauskienei 
tei už namus, 
vom mokintis.

• d'*'-,

šeimos 
dainavo, o K. 
- Janušauskai- 

kur suąirinkda-

tiem, kurie nie-Žodelis kitas 
kados ir nieko neveikia, o vei
kiančius nuolat peikia, mokina. 
Kad ir šį kartą teko nugirsti 
užmetinėjimų. kad programa 
buvo neužtektinai lietuviška, 
kad dainų lietuviškų per maža 
buvo ir tt. Bet, gerbiamieji, 
kas kaltas už tai? Juk ir pra
šom ir kviečiam, kad ateitu- 
mėt. kad padėtumėt, ar tai dai
nuoti, ar giedoti, ar ką nors 
suruošti — jūsų nėra. Dirba 
tik maža saujalė žmonių ir dar 
gauna barti, kaip jau po visko.

Juk kitų tautybių žmonės 
neateis mum lietuviškai padai
nuoti. Mes patys turime tai 
daryti. Yra čia žmonių galin
čių, bet neprisiprašysi. Kodėl? 
Nebūkime susnūdę ir turėsime 
parengimuose daugiau lietuviš
kumo. Tiesa, kad neturėjome 
kas mcko. veda, bet dabar to
kio pasiteisinimo nebus galima 
priimti. Viena iš Seselių yra 
labai nusimananti muzikoje ir 
dainoje, tad kviečiami neatsi
sakykit dalyvauti ir pasinau
doti. Ę.S.S.

talpas. Jei atvažiavę sve-

■„m ii'—*

šios rūšies tankai, Šiaurės Afrikos fronte, skina sau kelią per priešo 
pozicijas.

Waterbury, Conn. — Šv. Juozapo parap., Kovo 10 —
i 
I
i
i

Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Šv. Kazimiero parap., Kovo 14— 

21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— 

Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Chester, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4 

d., T. Antanas Mešlis, S. J.
New Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa

rapijoj, Bal. 5—18 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Nashua, N. H. — Šv. Kazimiero parap., BaL 8 — 18 d., 

T. Antanas Mešlis, S. J.
Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
South Windsor, Conn.

Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J. 
Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9—

23 d., T. Jonas Kidykas, S. J. 
Rochestcr, N. Y.

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

I

New Haven, Conn.

i

18 d.,

i

Į

Šv. Pranciškaus parap.,

11 d.,

Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25

* MESSASE FROM EDDIE RICKEMBACKEB

EASTE RN AIR Ll NES.
. N c O — * O'P A r C O

KAkTEZN AIB LIYZ* »TI14»»O ■ lo aOC»STELLXl

orr<cc or 
• < PMCSiOCNY

As. I bara had the nrivilcęs of soelng and 
talking to our boys in the combat zones in the aid 
aorld and throughout the Pacific, Į am convinced 
that if our people on the hone fror.t knaa «hat 
these boys ara going through ir. the hal.-holas of 
the world for us, th-57 srould r.ot worry about taxas 
•nd war bor.ds.

The le»3 
l«g» of p«ying taxe. 
bonds to f i nence and ni.i t.h 
po3Sibl« tian, thereby cai-i:
upon thousanas of the creai of 
addltional billiono of dcliars

.■.e ca<i do is to ascjpt the orlri- 
a -d tujinr xore -nd nore va r 

s war ir. the shortest 
c liejo of thousaodr.

cnr yourer nanhooo and 
fcr uho cnst of it.

V. Mčkenoaelter



Antradienis, Kovo 2,1943 DARBININKAS

Vokiečių “ypatingasis 
teismas” Kaune, kaip ra
šo “Kauener Zeitung”

DAINŲ MYLĖTOJAMS

S

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
■— J----------------

— Vokietijos generalinis 
komisaras Lietuvoje išlei
do potvarkį, kuris pava
dinta# potvarkiu “dėl vie- (X. 12), nuteisė 6 metais 
toa parupinimo repatriam sunkiųjų darbų kalėjimo 
tam# Kauno miesto arity-^ Vytautą Svetiką ir 1 
ję”, Potvarki# nustato, metais paprasto kalėjimo 
kad “visos Kauno miesto Narbutą, kurio vardo ne- 
srityje eaanęio# gyvena- pažymėta- Jie buvo apkal- 
moaįos ir verslo patalpos tinti nuslėpę 1,000 kg. 
yra vieningai tvarkomos”, medvilnės, kuri buvusi su- 
Toliau sakoma, kad “į tą dėta Kauno fąbrįke “Au- 
tvarkyma įeina gyvena- dimas”.
mųjų patalpų i# naujo pa-1 ------ --------
skirstymą#, kartu SU bu-! — “Kauener Zeitung”skirstymas, kartu su buri
tų paskyrimu ir perkeli- (X. 13) rašo, kad Vilniuje 
įBU iš gyvępamųjų ir ver- buvę sušaukti pasitarimo 
s|p patalpų”, šio potvar- “Olandų Rytų Kompani- 
kio vykdymas pavestas jos» žemės ūkio specialis- 
vokieeių komisarui Kauno tai”, kurie dirbą “Ostlan- 

dę”. Vokiečių komisaras 
” . Vilpiaųs krašte supažin-
laikrašeiai dinęs olandus su “žemės 

, jo 
VOję orgamauojamas a- ūkininkais ir gyvenimo 
vįęą kailių rinkimas _v&- sąlygomis”. Kokį darbą 
kiečių kariuomenei, ūki- šie Olandai dirba, laįkrąš? 
pinkams _ už pristatytus tįs nesako- Jis tiktai pa- 
kailius būsiantį mokama mini, kad keli olandai dįr- 
premija, Jie gausią papii-^ - - * • • ’ --
šamai druskos.

=--------

mįeste.

=- Vokiečių 1=< ___ „
skelbiu, kąd visoje Lietuj ūkiu Vilniaus krašte, 

vii# kailių rinkimas _vo- sįygoJūs’’. 
kiečių kariuomenei.

• 1 X • 1

= ^Kąųęper Zeitung” 
(X; 7) praneša, kad į Tau
ragę grįžę 700 “vokie
čių . atriantų į senąją 

. Jie ligšiol buvę 
inti Warthegau 

iŠ srityje). Vyrai 
atvykę jau ank- 

* dabar atvąžiavu- 
jų šeimos.

* : “5
t r G

MAIRONIS
UŽTRAUKSIM NAUJĄ GIESMĘ, BROLIAI

Užtraųksim naują giesmę, broliąi, 
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosime, kaip lig šiolei, 
Kitas mastysime dūmas.

Drągiąi, ąuįštai
Pakils balsąi: 
išauš kita gadynė!
Užgims darhai.
Prašvis laikai. 
Pakils jauna tėvynė!

Ąušra naujos gadynės teka. 
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

Drąsiai, aukštai...
Numesk, tėvyne, rūbą seną, 
Kurį užvilko svetimi!
Jį meilės kerštas tekūrena 
Tėvynės meilės ugnimi!

bą Įgnalino žuvininkystės 
inspektorate.

Laikraštis spęciališkai 
pabrėžia, kad “Ostlande” 
Ūįrba olandai priklausą o- 
ląndų nacionalsocialistų 
partijai.

i

— Vokietijos reicho ko
misaro įsakymu, “Ostlan- 
' (taipgi ir Lietuvos 
“generalinėje 
veikiančioji 

esanti

•T-.

-rr Vokietijos generalinio teisė 
komigąro įsakymu Lietų- i 
vpje nustatytas pieno kie
tos kuri turi pristatyti 
karvių laikytojai, turį tik 
vieną karvę. Jeigu karvė 
laikoma mieste, tai jos sa
vininkas turi pristatyti 
per metus 900 litrų pieno 
jeigu kąrvė laikoma kai- asmenims, kurie nepakan- 
me, tai metinė norma sįe- karnai aptemdinę savo bu- 
kja 400 litrų. Karvės savi- tus. Jie būsią nubausti. 
Pinkas kaime vietoje pįe- Jiems, 
pp gali pristatyti 16 kg. 
sviesto ar lašinių.

srityje”) 
baudžiamoji 

pritaikinta 
Vokietijos baudžiamosios
teisės nuostatams. Vokie

tijos teisė už įvairius nu
sikaltimus numato žymiai 
griežtesnes bausmes.

---- — .——
— Kaune per vieną nak- 
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Drąsiai, aukštai...
Į darbą, vyrai! Šalį jauną 
Prižadins meilės rytmetys.
Galybė meilės viską griauna. 
Žiemos ledus ji suardys.

Drąsiąi, aukštai...
Ranka mus spaudžia geležinė. 
Krūtinę apkala ledais: 
Uždekim meile sau krūtinę! 
Į kovą stokim milžinais!

Drąsiai, aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai, kaip kūdikis, apleis. 
Kursai pamins, ką bočiai gynė,
Per amžius milžinų keliais.

Prąsiai, aukštai...
Tas nė lietuvis, kurs jos būdo, 
Jas žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo. 
Kas verta meilės ir garbės.

Drąsiai, aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties.
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo. 
Kursai didžiais darbais nešvies.

Drąsiai, aukštai...
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu! 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

Drąsiai, aukštai...
“Vai lėkite...”

Eindinį' good lood at reaMin- 
įble prices is no probleni tor the 
V. S. serviceman overseas uhen 
he visits a Red Cross ciub. In 
the ąbove picture a soldier some- 
svhere in the British Klės sets 
hoth a smile and a c u p ot loftee 
from a Ked Cross ivorker. 
right. tuo other soldiers stand 
U'hile the tailor takes care 
their personai appearante.

1 ■' w I 1 ■ —II ■ I I į

Ironing OutTheir Problemai

k®

to t I

išdi-

arba
savo

t— Vokietįjos generalinio 
komisaro įsakymu, Lietu
voje negali būti vykdoma 
jokia pąstątų statyba, ne-

___ be to, gręsia už- 
draudimas visam karo 
metui naudotis elektros 
šviesa.

gavus komisaro sutikimo. R Tarnovo

PENSIVE — Representativa 
Clare Booth Luce of Connec- 
ticut strikes this pose as sha 
listens to Rubber Director 
Jeffers testify before House 
Navai and Military Affairs 
committee in Washington« 
Jhis is her first experienco 
• lt member.,

— Vokiečių laikraščiuo
se Kaune skelbiasi “Vo
kiečių prekybos namai” ir 

______ » “pirma vokie
čių mėsos dirbinių įmonė 

i Lietuvos generalinėje sri- 
i tyje”. Abi krautuvės pa
brėžia, kad jos parduo
dančios tiktai Vokietijos 
piliečiams.

| 
j — “Kauener Zeitung” 

(X. 16) persispausdina
straipsnį, paskelbtą vo
kiečių pedagoginiame žur
nale “Die deutsche Volk- 
sschule” (Vokiečių liau
dies mokykla). Straipsny-

I je sakoma, jog šio meto 
: vokiečių mokyklų uždavi- 
! nys esąs išugdyti vokie
čius 
ervolk). Vokiečių mokyk- 
I ..............................

į žvilgsnį “į rytus”. Būsi- Įj--- 44.................
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I
i
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vyrai ir vaikai, padėjusieji 
brutalėje kovoje, kartu sū 
savanoriais išsislapstė 
kalnuose.

Tačiau, kai naciai užėmė 
Dražgošės kaimą, ten bu
vo pasilikusių apie 160 
mūsiškių kaimiečių. Na
ciai jiems įsakė krauti į 
vežimus visas jų nuosavy
bes, atiduoti visus galvi
jus, vištas, kiaules. Po to 
viską išvežė. Be to, naciai 
išdraskė iš bažnyčios auk
sinius baroko altorius, 
taip pat nudraskė visas 
brangenybes nuo sienų ir 
išsivežė. Paskui namus ir 
tvartus padegė arba 
namitavo.

i Kurie pasipriešino 
j nesutiko atiduoti
; turto, nežiūrint, ar tai vy- 
ras, moteris ar vaikas, vi
si tuojau buvo sušaudyti.

Moters ir maži vaikai 
: buvo bendrai suvaryti. 
Kas su jais atsitiko, nesu
žinojau. O gal buvo iš
tremti į Vokietiją arba ki
tur.

Visi vaikai virš 12 metų, 
ir vyrai tarp 40 ir 50 me
tų, buvo suvaryti į klebo
nijos kiemą ir sušaudyti.

“Janezek! Jonukas!” 
griaudžiai pašaukė Stella, 
kai jai apsakiau visą isto
riją.

Raportas nepaduoda 
vardų Dražgošės kaimie
čių, kurie žuvo arba dar 
gyvi, ir nieko negalėjome 
sužinoti apie malonaus 
vaikučio likimą. Jis gal 
sutiko mirtį nuo bado ir 
šalčio kalnuose, gal buvo 
nacių sušaudytas. O gal į 
svetur su savanoriais ko
votojais pabėgo iš kaimo.

Jei jis liko dar 
nūngi yra 14 metų, 
nia kaip tikrovėje, bet aš 
manau, kad jis dar 
žiūrint į jo veidelį 10 me
tų atgal, tiesiog žvelgiant 
į mėlynas jo akutes, į ly
rišką jo pobūdžio malonu
mą, į tas nekaltas jo ran
kutes, kurios Steliai pada
vė lauko gėlę, tai reiškia 
Slovėnijos esme, siela vil
tį-

mi sumesti galus. Tačiau, 
kaimas buvęs labai akin- 
gas, įdomus. Matėsi įvai
rių gražių gėlių vazonuo
se, kurie dabino net pa
prasčiausios bakūžės lan
gus. Kiekvienas, kurį su

nikome, buvo sujaudintas, 
net džiaugėsi, kai dažino- 
jo, kad esame iš Ameri
kos. Nes kai kurie iš jų tū
pę jo savo giminių valsty
bėse: Ohio, Pennsylvania 
įp Įdinnesota.

Visgi, maloningiausia 
mūsų apsilankymo dalis 
buvo kai turėjome apleis
ti ©razgošės kaimą. Mat, 
hely sutikome vaikutį, 
kųps pažiuro į mus ir nusi
šypsoję. Jis turėjo gal 4 
metelių, bet buvo apsuk-; _ 
pus, raudonveidis, gražiais pasidalino Slovėniją. Ne 
geltonais garbanuotais 
plaukais. Jis vilkėjo namų 
ąųstos drobės marškinė-! 
lįųs, kurie iš ryto buvo! 
bąlti, bet paskui ne, ir dė
vėjo sulopytas kelnaites. 
Jo kojytės pusiau dulkė
tos nuo kelio dulkių.

“Jis tikrai žavus!” ang
liškai pratarė Stella.

Vaikutis nesuprato jos 
žodžiu, bet žinoio, kad e- 
šame patenkinti iš jo. Tuo 
tarpu džiaugsmas nušvie
tė malonų jo veidelį.

“Kaip vadiniesi?” jo pa
klausiau slovėnų kalboje.

“Janezek”, atsakė vai-

LOUIS ADAMIC.

!jimą su Janezeku, mąsty
dami, kaip ten viskas yra 
su juomi. Stella dažnai 
pakartodavo:

“Nūngi, jis turi būti ko
kių šešių metelių, arba... 
aštuonių, ...dešimt, ...dvy

likos...”
1941 metų pavasarį, vo

kiečiai ir italai užėmė Ju
goslaviją. Tarp savęs jie

gyvas,
Neži-trukus aš sužinojau, kad/ 

teritorija kartu su Draž-. 
gošės kaimu teko na-;: 
ciams. Po keletos mene- ; 
šių, slaptu susisiekimu 
pradėjau gauti žinių iš ; 
mano gimtinio krašto po i 
nacių rėžimu — žinių apie 

. tėvynainių savanorių su- ' 
kilimus, nacių terorą, sa
viškių herojizmą.

Vienas raportas buvęs, 
kad praėjusią žiemą na
ciai sunaikino Dražgošės 
kaimą.

Gruodžio 31 dieną, 1941 
metais, didoka dalis Slo
vėnų savanorių sukilėlių- 
kovotojų, nuo šalčio pa
bėgusių į kalnus, buvo at- 

'gavę kaimą. Nors prisibi
jodami žiaurių pasėkų, 
dauguma kaimiečių padė
jo kovotojams užimti kai
mą. Naciai kareiviai buvo 
įsikasę apie penkius kilo
metrus nuo kaimo. Sausio 
9 dieną, 1942 metais, kaip! 
tik sužinojo, kad Slovėnai 
savanoriai kovotojai įsi
tvirtino kaime, nacių arti
lerija paleido ugnį į Draž-- 
gošės kaimą. Ta pragariš-Į 
ka ugnis tęsėsi per dvi 
dienas.

Kai prasidėjo artilerijos į 
puolimas, daugelis iš kai-j 
miečių, ypatingai moters! 
ir vaikai, pabėgo iš kaimo.

1 •- • ’ ’ H

gyvas.

FKEEDOM - Design of the 
new one-cent “Four Free- 
doms” postage stamp, to 
replace the present per.ny 
defense stamp. It will be 
placed on sale on Lincoln's 
Birthday. Feb. 12. Head is 
that of Liberty, holding the 

t^rch
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Jame taip pat gyveno vienas malonusis vaikutis...

Vertė A. T. (Samata) Į gosią vijoje. Trumpą laiką 
, atgal
žmona .r as lankėmės ?a|n ?raįi Tai bu.

!vo mano gimtinės Slovė
nijos šiaurinėj daly. Čia 
mano žmona ir aš darėme 
ilgas vaikštinės kalnuo
tais keliais. Gi vieną die- 

Įąą, gražiu kloniu einant į 
miestą, susiturėjome kąi- 
me vadinamame Dražgo- 
šė,

Tai buvo vienas iš dides
niųjų Slovėnijos fcaimų. 
Stątistįka nurodė 88 na
mus su 450 gyventojais. 
Tai buvęs labai senovinis 
kaimas. Vienas iš kaimie
čių su dideliu išūidumu 
mus nuvedė į bąžpyčią pa
rodyti auksinių baroko 
altorių, kuriuose iškalta 
dąta skaitėsi 1658 metai.

Dauguma kaimiečių bu
vo skurdžiai, vos galėda-

Šių vadovybėn paskirti 
vokiečių generalinio ko
misariato valdininkai.

Dabar patirta, kad už- 
daryti taip pat žemės Ūkio 
Rūmai. Jų vietoje vokie-i 

I čių įsteigta “Vyriausioji 
žemės ūkio gamybos val
dyba”.

I

— Kaip jau rašėme, visi 
Lietuvos kooperatyvai

vadų tauta (Fuhr- privaiomaį turėjo įstoti į 
. . .- i-Lietuvos generaJmes sn-

la turinti kreipti jaunimo tįes Kooperatyvų §ąjun- 
I rytus . Būsirigą” įurį savo ruožtų sų? 

moji vokiečių karta tunn- daro “Qatlando” kooperą- 
ti pasidaryti “gyva vokie- tyvų sąjungos daįnį; Ko. 
tybes atrama Rytuose, operatyvų Sąjungos Lie

tuvoje vedėju paskirtas 
vokietis Teįchert.

gyva vokie-
- ■ :

kuri savo uždavinį atliktų 
sąmoningai”. Jaunimas 
turįs pasirinkti tokias 
profesijas, kurios turėtų 
plačių perspektyvų “vo
kiškuose Rytų kraštuose”. 
Tarp tokių profesijų pir
moje eilėje minimas že
mės ūkis.

SEIMININKIŲ DĖMESIUI

— Jau buvome rašę, kad 
vokiečiai uždarė Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės 
Rūmus, kurių vietoje į- 
steigta “Lietuvos genera
linės srities ūkio rūmai”.

“Ja-ne-zek”, Stella pa
kartojo lyg nenuvokdama.

“Tai reiškia Jonukas”, i 
aš jai paaiškinau.

Vaikutis tur būt supra
to, kad mes “amerikan- 
cai”, būtent, amerikiečiai, 
ir prasitarė:

“Mano dėdė Janezas, Jo
nas, yrą Amerikoje”.

Plačiose mėlynose vai
kučio akutėse ryškėjo pa
prasta saulės ir vandens 
varsa. Iš jo veidelio neiš
nyko šypsena tur būt dėl 
to, kad buvo labai gyvas 
ir linksmas vaikutis.

Jis apsižvelgė, ir pakely 
nužiūrėjo gražią lauko gė
lę, kurią nuskynęs, jis nu- Kai kurie bėgo į kalnus ir 
dulkino savo pirštukais ir mirė iš bado ir nuo bai- 
padavė mano žmonai Stel- saus šalčio. Kitų lavonai 
lai. Ji apsidžiaugė net iki buvo rasti, 
ašarų.
mas, 1 
tarė: 
Dievu! 
kiūtino keliu.

Sugrįžus į gyvenbutį, vintą — naciai puolė Draž- 
Stella tą lauko gėlę įdėjo į gošės kaimą su tankais, 
knygą ir užvožė. Ji dar te- patrankomis ir artilerija, 
belaiko tą atmintiną gėlę. Savanoriai mūsų kovoto- 
Per pastaruosius dešimt jai užmušė bei sužeidė a- 
metų mes dažnai atsime- pie 100 nacių kareiviu, po 
name mūsų susitikimą ir|to pabėgo į kalnus. Visi 
trumpą malonų pasikalbę-Į kiti likusieji kaimiečiai,

I

Jei norį būti gera šeįmįninkė-virėja, taį tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą “VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus SU monęy orderiu siųskite:

''Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

kai pavasarį
Lyg sarmatyda- tirpo ledas ir sniegas. Ta- 

vaikutis balsiai pra- čiau, kaimiečių didžiuma 
“Z Bogom! — SuZ Bogom! — 

— ir skubiai
laikėsi iki paskutinio, kad 
ginti savo namus.

Sekmadienį, sausio ue-
I■ GUARDSMAN — Lew Jen- 

kins, who stood ’em up and 
knocked ’em down as former 
lightweight boxing cham- 
pion, now works for Uncle 
Sam as member of U. S. 
Coast Guard. He’s shown in 
uniform during brief fur- 

lough in New York.
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Antra 0FF1CIAL TABU OF POINT VALUES FOR PROCESSED FOODS
No. 1—Effective Mareli 1,1943

Punuant to Ko t lon Order A’umhar 13
BOSTON. MASS.. Kovo 1 — | Keturiolika punktų: Visos ki- 

Office of Price Administration ’ tos daržovės dėžėse ir bonkose. 
pagal ir daržovių sunka ir kombina- 
pirkti cija. kuri kitaip nėra atžymėta 

vai-
1 d.

paskelbė punktų vertę, 
kurią šeimininkės gali 
konservuotus (canned) 
sius ir daržoves po kovo

Pravesta registracija mokyk
lose. Kiekvienas, kuris turėjo 
cukraus knygutę, gavo knygutę 
antrą, kurioj yra 48 punktai 
mėnesiui. Punktų vertė, kurią 
paskelbė. tikimasi nepasikeis 
per kovo mėnesį.

Dauguma šeimyninio didu
mo dėžės yra 14 iki 16 punktų 
eilėje, išskyrus konservuotą 
sriubą ir keletą kitų dalykų.

štai kaip nustatyta punktų Lima Beans, Green 
svaro ke- Beans. Broccoli. 
virš svaro Spinach.

Dešimt punktų:
uncijų. šaldytos daržovės
ir vaisių sunka, kščiau.

KITAS KONSERVUOTAS
MAISTAS:

aukščiau arba žemiau.

Dešimt punktų: Beans (sau
sos įvairios rūšies dėžėse ir 
bonkose įimant: Baked Beans. 
Soaked Dry 
Beans. Kidney 
tils. Beets 
beets).

I

Pork ir
ir Len-

Beans.
Beans

(įimant pickled

Penki punktai: Sauerkraut.

ŠALDYTOS DARŽOVĖS:

PO I N T V A L U E S
W E 1 G H T

Otar

C
Otar
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FRUITS AND FROT JUKES
Canned and Bottied (mcliding Spiced Fndts)

APPLES (todudint Citata) i 3 5 1 6 8 10 13 15 17 19 21 23 25 2i 29 51 • '
APPLESA4JCE i 3 5 6 8 1 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 *
APRICOTS 2 5 7 10 13 | 20 24 28 31 34 37 41 44 47 50 13
BERRIES—aH vartota 1 4 6 8 11 1 14 | 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 11 i
CHERRIES. rad sour Rtlad 1 4 6 8 H 1 14 | 17 21 23 26 į 29 32 34 37 40 43 ii
CHERRIES, otar 1 4 8 11 1 14 | 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 11
CRANBERRIES aad SAUCE 1 4 6 8 11 i 14 | 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 ui
FRUITS FOR SALAD ta FRUIT COCKTAIL 1 4 6 8 11 1 14 | 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 11
GRAPEFRUIT 1 3 5 6 8 1 10 | 13 i 15 17 19 1 ži 23 is 2i 29 31 8 *
GRAPEFRUIT JUICE 1 3 5 6 8 1 10 13 | 15 17 1 19 21 23 25 27 29 31 8 -
GRAPE JUICE 1 3 5 6 8 1 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31' 8
PEACHES 1 4 1 6 8 11 1 14 i 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 11'
PEARS 1 4 | 6 8 11 1 14 17 21 23 26 29 32 34 3i 40 45 ir
PINEAPPLE 2 5 | 7 10 13 | 16 20 24 28 31 34 37 41 44 47 50 13'
PINEAPPLE JUICE 1 4 Į 6 8 11 1 14 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 11
AH otar caaaad and betttod Indis, fruit Jukas, and cotnbiaations 1 3 1 5 6 8 1 10 1 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 8

Frozen 1 “T 1 i
CHERRIES 2 1 5 i 7 10 13 1 16 | 20 24 28 31 34 37 41 44 47 50 13
PEACHES 2 1 5 | 7 10 13 16 20 24 28 31 34 37 41' 44 47 80 i»
STRAtoBERRIES 2 5 | 7 10 13 16 20 24 28 31 34 37 41 44 47 50 13
BERRIES, Otar 2 5 | 7 10 13 16 20 24 28 31 34 37 41 44 47 SO 13'
Ali atar Irann fruits 2 5 1 7 10 13 16 20 24 28 31 34 37 41 44 47 SO 13:

uneo ano ueny vatM 1 1
PRUNES 3 8 1 11 15 20 25 31 38 43 48 53 58 63 68 73 78 ES
RAISINS 3 8 11 15 20 25 31 38 43 48 53 58 63 68 73 78 EI
AK atars 1 3 5 6 8 1 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 1 EI

VEGETABLES AND VEGETABLE JUICES * T 4c. K. 10 «.
Owr

M*
•var

1a.2«.
8««r

Uh IMU ŽUo 2M2« 3l Stoto. sAJ
% 4«- 7 «- ‘ioT "mT* 1^2? iru. unl TT TT utį sTK T4to~| L2

ASPARAGUS 1 4 6 1 8 11 14 17 21 23 1 26 29 I 32 34 37 1 40 ■■43 }«
BEARS, FRESH ŪMA 2 5 1 7 1 10 13 16 20 24 28 1 31 34 1 37 41 44 47 50 13'
BEARS, GREEN ta WAX 1 4 6 8 11 14 17 21 23 26 29 1 32 34 37 40 43 11,
BEARS, ai tamd aad MBtddnr vartota iatiudtofRikadBtaat, 

’ Saakad Dry Baaat, Ptrit ta Baans, Kidaay Baaas, ta Laatils 1 . 3 S 6 8 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Į

31
i '

S
BEETS (taadtoutekM) 1 3 5 1 6 8 1 10 ( 13 1 15 17 19 1 21 23 25 27 29 31 8
CARROTS 1 4 6 1 8 11 1 14 17 1 21 23 26 1 29 32 34 37 40 43 11
CORN • 1 4 6 1 8 11 1 14 17 ‘21 23 26 1 29 32 34 37 40 43 11
KAS 2 5 7 1 10 13 • I® 20 24 28 31 1 34 37 41 44 47 50 13*
SAUERKRAUT 1 2 2 1 3 4 I 5 6 8 9 10 1 11 1 12 13 14 15 16 4
SPINACH 1 4 6 1 8 11 1 14 17 21 23 26 1 29 I 32 34 37 40 43 llr
TOMATOES 2 5 7 1 10 13 1 16 20 24 28 31 1 34 1 37 41 | 44 47 50 13*
TOMATO CATSUP aad CHILI SAUCE 1 4 6 1 8 11 1 14 17 21 23 26 1 29 32 34 1 37 1 40 43 11
TOMATO JUICE 1 4 6 1 « 11 14 17 21 23 26 29 1 32 34 37 40 43 11
TOMATO PRODUCTS, *H eth 2 5 7 1 10 13 16 20 24 28 31 34 1 37 41 44 47 50 13*

1 .4 0 0 11 |4 17 21 23 26 29 32 34 37 40 43 H
. Frozen 1 1

ASPARAGUS 2 5 1 7 1 10 13 J 16. 20 i 24 28 31 34 37 41 1 44 47 50 13
BEANS, ŪMA 2 5 ! 7 1 10 13 ! 16 1 20 1 24 28 1 31 34 37 41 ! 44 47 50 13
BEARS, GREEN aad WAX 2 5 7 1 10 13 i 16 20 1 24 28 31 34 37 41 44 47 50 13
BROCCOLI 2 5 7 1 10 1 16 20 ! 24 28 31 34 37 41 1 44 47 50 13
CORN 2 1 5 7 i 10 13 1 16 20 1 24 28 31 34 37 41 | 44 ! *7 50 13
PEAS 2 1 5 7 10 13 1 16 20 1 24 28 31 34 37 41 I 44 1 47 50 13
SPINACH 2 1 5 7 1 10 13 .1-16 20 1 24 28 31 34 37 41 1 44 1 47 50 13
*1 tote trata vantabtos 1 1 3 5 1 6 8 1 10 13 1 15 17 1 19 21 ! 23 25 1 27 1 29 31 ; 8

mn MttKSFD fmk 1 | T“ 1 Į j 1 , | | 1

SOUPS, CANNED AND BOTTLED—ai t»as ta vartota 1 1 3 1 5 • 6 8 1 10 1 13 1 15 17 1 19 21 123 25 1 27 I 29 1 31 8 '
BARY FOODS, eata t MM, to ty*B ato vatota tnapi ■* ta omh 4 omas—indudin? 5>/2 ounccs - • i Points Over 5'/2 minos—including 9 ounces • • 2 Potots

Šešiolika punktų: Asparagus. 
ir Waxed 

Corn. Peas.

Visos kitos 
negimtos au-

vertė dėžėms vieno 
tūrių uncijų arba 
<iviejų unicijų. ir įimant vieno 
svaro šešių

Vaisiai
dėžėse ir bonkose, Įimant 
vaisius su prieskoniais:

Šešiolika punktų: Apricots. 
Pineapple.

Keturiolika punktų: Berries 
(įvairių rūšių). Cherries. Cran- 
berries and Sauce, Fruits for 
Salad and Fruit Cocktail, Pea- 
ches. Pears. Pineapple Juice.

Dešimts punktų: Apples (in- 
cluding Crabapples), 
sauce, Grapefruit. 
Juice. Grapejuice.

Dešimts punktų: 
kščiau nepažymėti 
žėse ir bonkose.

Dešimts punktų: Soups. dė
žėse ir bonkose. įvairios rūšies, 
išskyrus 11-ounce dėžes, ku
rios yra 6 punktų vertės.

KCDYKIŲ MAISTAS, dėžė
se ir bonkose. įvairios rūšies, 
išskyrus pieną ir cereals.
vertas vieno punkto nuo ketu
rių uncijų iki ir įimant penkių 
ir pusės uncijų. Kūdykių mais
tas nuo penkių ir pusės 
iki devynių yra vertas 
punktų.

Populerios šeimyniško 
mo dėžės su daržovėmis
arba 20 uncijų (vienas svaras, 
trys arba keturios uncijos!, 
kurių vertė punktais yra pažy
mėta žemiau.

yra

Apple-
Grapefruit

Visi kiti 
vaisiai

au- 
dė-

ŠALDYTI VAISIAI:
Šešiolika punktų: Visi šaldy

ti vaisiai.
DŽIOVINTI IR MIŠINIO 

SKYSČIUJ VAISIAI:
Dvidešimt penki punktai: — 

Primes ir Raisins.
Dešimts punktų: Visi kiti 

Dried ir Dehydrated vaisiai.
DARŽOVĖS IR DARŽOVIŲ 

SUNKA . DĖŽĖSE IR 
BONKOSE:

Fresh 
Tomatoes. 

tomato produktai.
To- 
ku-

uncijų 
dviejų

didu-
yra 19

Šešiolika pu nktų: 
Lima Beans. Peas. 
ir visi kiti 
išskyrus Tomato Catsup.
mato Juice ir Chili Sauce. 
rie yra pažymėti žemiau.

Keturiolika punktų: Aspara- 
gus. Green ir Waxed Beans. 
Carrots, Corn, Spinach. Toma
to Juice, Tomato Catsup ir Chi
li Sauce. (Pažymėtina, kad ke
turiolikos unicijų Catsup ir 
Chili Sauce bonkutė yra 8 
punktų vertės).

šeimyniško didu- 
sunka 24 uncijų 

Juice. 17-punktų: 
Juice. 17-punktų: i

Populerios 
mo dėžės su 
yra: Tomato 
Pineapple
Grapefruit Juice. 13-punktų. ir 
Grape-juice. 13-punktų.

Sunkos vertė punktais 46- 
uncijų dėžėse yra: Tomato 
Juice. 32-punktai: Pineapple 
Juice. 32-punktai: Grape-juice: 
23 punktai: Grapefruit Juice. 
23 punktai.

daržovė- 
Jų vertė

Populerio didumo dėžės su 
šaldytais vaisiais ir 
mis yra vieno svaro, 
punktais virš 14-uncijų ir įi
mant 18-uncijų yra sekančiai: I

Visi šaldyti vaisiai, 13-punk- 
tų. Daugiausia vartojamos šal
dytos daržovės. Asparagus. Li
ma Beans. Green ir Wax Beans, 
Broccoli. Peas ir Spinach. 13-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 VVinfield St., So. Boston. Mass.

i’rot. Rast. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkuay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 B. 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. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
r>»!» protokolų rast.minkė

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas G’ineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Maso. 

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

punktų, ir visos kitos šaldytos 
daržovės. 8-punktai.

Oficiali punktų vertės lentelė, 
kuri telpa šiame puslapyj, yra 
padalinta į 16 kolumnų. api
manti kiekvienos dėžės ir pa
kelio didumą, kuris sveria iki 
keturių svarų. Septyniolikto- 

i

JAUNIEMS SKAITYTOJAMS
TRUPINIAI

Amerikiečiai labai mėg-t
sta visokias keistenybes. I maišelį tabakui”.

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

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Perkins MarkeiPovilas Brahmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

*

kad jis pašalintų vištą iš daug, bet per dieną mar
kių vertė nukritusi ir 
jiems mokėt bereikia iš vi
so tik litas. Kad taip tai

liūto narvo, nes čia jai 
gresiąs pavojus būti liū- 

. Priešin-

je kolumnoje paduoda kiekvie-, Yra keisčiausių draugijų,l 
no daikto vertę svarais, kad a- Sąjungų jr klubų. Bet kei

sčiausias esąs melagių 
klubas. To klubo nariai 
dažnai rengia melavimo 
rungtynes ir melagin- 
giausiam melagiui sutei
kia vieniems metams klu
bo karaliaus titulą. Pavyz
džiui vienas melagis gavo 
melagių karaliaus titulą 
už šitokią melagystę. Jis 

! papasakojo: “Aš medžio
jau bizoną (laukinį jautį);

pimti daiktų vertę virš keturių 
svarų. Tokiu būdu visų punktų 
vertė turi būti išspręsta pagal 
svorį. Suradimui punkto vertę 
už daiktus dėžėje ar pakelyje 
šioje lentelėje, kur daiktai yra 
paduoti 
skysčio 
uncijai, 
vienam 
lyginasi

Oficiali punktų vertės lente
lė bus prilipyta 
krautuvėje.

skysčio uncijomis, 
uncija lyginasi svorio 
Pusė kvortos yra lygi 
svarui, viena kvorta 
dviem svaram.

luozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wdshinaton Blvd
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoalnal dAI visokių reikalų.
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bizoną, o bizonas^ ragais į0 sudraskytai. _____ __________
nudūrė liūtą. O aš bizoną gaj, grasina apskūsią Bu- jie nutarė paūžt dar il- 
iškepiau ir suvalgiau, o iš cką teismui. Žvėrių augin- giau. Prisivaišinę sekan- 
liūto kailio pasisiuvau įojas vištą iš narvo pašali

no. Bet nuo to laiko liūtas 
ūmai nuliūdo, nebeėdė 
jam paduoto maisto ir po 

Amerikoje, Massapeąue poros savaičių pastipo, 
miestelyje, netoli New Gyvulių gydytojai išskro- 
Yorko, įvyko labai įdomus dę liūtą jokios ligos nera- 
nuotykis. Garsus 
tojas ir laukinių 
gaudytojas Frank 
turi didelį žvėrių 
paukščių ūkį. Neseniai į _
vieno liūto narvą įlindo 
višta ir pradėjo lesinėti jo Kartą Lietuvoje įvyku- 
maisto likučius. Ir kas šioj bankos byloj vienas 
nuostabiausia, kad liūtas liudininkas pasakojo tokį

■ įdomų įvykį: tik įvedus li-> 
tus keletas lietuvių perėjo 
sieną ir užėjo į restoraną. 
Tuo laiku markių vertė 
krito beveik kas valanda. 
Ilgai vaišinęsi paprašė są
skaitą. Markėmis jiems 
reikėjo mokėt daug, bet 
litais — tik pusantro. Na, 
kad taip pigu — vyrukai 
nutarė paūžti iki vakaro. 
Valgė, gėrė. Vakare atne
ša sąskaitą. Markėmis —

kėliau- do ir pripažino, kad žvė- 
žvėrių ris pastipęs iš ilgesio, kad 
Buck iš jo narvo pašalino jo my- 

ir retų limą vištą.

kiekvienoje nutvėriau jį už ragų ir no-I vištai nieko nedarė. Paga- 
rėjau nusukti galvą, bet liau višta pradėjo lanky- 
ūmai pamačiau didelį liū-itis į liūto narvą vis daž- 
tą. Kas daryti? Paleisiu niau ir vakare pasilkdavo 
bizoną, tai jis mane suba- jame nakvoti. Visi stebė- 
dys. Jei nešausiu liūto, tai josi tokia keista draugys- 
jis mane sudraskys. Tada 
aš išsitraukiau revolverį 
ir nušoviau liūtą, paskui 
vėl griebiau bizoną. Bet, 

ii štiesų, aš ir šito neda
riau, nes kol aš traukiau

į

te ir daugelis smalsuolių 
atvykdavo pažiūrėti, kaip 
plėšrus žvėris sugyvena 
su paprasta namine višta. 
Bet čia įsikišo 
globos draugijos 

revolverį, liūtas sudraskei ir pareikalavo iš

4 6- : -a__

• *

gyvulių 
atstovai

Bucko,

čią dieną teužmokėjo tik 
55 cnt., nes markių vertė 
dar labiau nukrito.

Kartą, dar prieš šio ka
ro išsiplėtimą, Olandijos 
karalius pasikvietė pas 
save be kitų svečių ir ka
talikų ministerį Borzetą. 
Buvo pasninkas. Ministe- 
ris duodamų mėsiškų val
gių nevalgė.
— Ar Tamsta sergi? — 

paklausė karalius.
— O, ne. Esu visai svei

kas. Nevalgau dėl to, kad 
pas mus katalikus šian
dien pasninkas.

Tai buvo drąsus elgesys 
ir tiesus žodis. Visi pasi
džiaugė ministerio tvirtu 
būdu. Karalius liepė jam 
atnešti pieniškų valgių. 

Į Taip, tikrai drąsus vyras 
' visada elgiasi pagal įsiti
kinimus. Gi bobiškas bai
lys pirma apsižvalgo, ar 
kas ne šyptels...

“M. L.”

• J
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DARBININKASAntradienis, Kovo 2, 1943

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES viams knygos. Vajus tęsis nuo 

kovo 1 d. iki kovo 6. Geras kny
gas aukokite mūsų šalies gynė
jams nunešdami jas į artimiau- 
sį viešą knygyną.

Vas. 28 d. tapo pakrikštytas ! 
Jonas Jokūbas Jono ir Bronis-i 
lavos (Vasiliauskaitės) Sulli- 
vans.

Per kovo mėnesį Amerikos 
Raudonasis Kryžius varo vajų 
piningams rinkti. Rinkikai lan
kysis visų namuose ir krautu
vėse. Patrijotingi piliečiai au
kuos kiek galės ir gelbės rinkė- i 
jams atsiekti jų tikslą.

Vas. 21 d., mirė, nuo sunkve
žimio sužeidimo, kareivis Jonas 
Baltyšius, 27 metų, gyv. 15 Ju- 
lian St., Roxbury, Mass. Šioji 
nelaimė jį ištiko gatve su drau
gais kareiviais, einant, Pyote, 
Texas. Paliko žmoną Stanislavą 
(Andrukonytę), tėvus ir brolį. 
Tapo labai iškilmingai palaido
tas, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
So. Boston, Mass., kovo 1 d., 10 
vai. ryte., Šv. Juozapo kapuose.

Jaunimo rekolekcijos prasidė
jo kovo 1 d., 7:30 v. v. Į jauni
mo rekolekcijas kviečiami ir se
nieji žmonės. Rytais rekolekci
jų pamaldos yra 9 v. Rytais yra 
kviečiami ateiti vaikai, studen
tai, nes nėra jiems mokyklų. 
Šią savaitę gali lankytis rytais 
ir visi nedirbantieji. Rytais ir 
vakaris rekolekcijų pamokslus 
sakys kun. dr. Juozapas Vaš
kas, MIC.

Šiomis dienomis, apart misio
nieriaus kun. dr. Vaško ir vieti
niu šv. Petro par. baž-

ir darbuojasi kun. J. 
ir kun. J. Daunis.

• >• A

d., mirė, miesto ligo- I
trijona Matulaitienė, 

78 metų, gyv. 436 W. 2nd St. 
Paėjo Elvitų parapijos. Ameri
koje pragyveno 50 metų. Pali
ko tris sūnus ir dukterį. Laido
jama, kovo 2 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios.

Seserų namelio koplyčios fon
dui ponai A. ir O. Vitkai auka
vo $15.00, ponai Starinkai au
kavo $25.00. Pavieniai sudėjo 
$22.00 arnotų fondui. Kunigai 
ir Seserys yra labai dėkingi au
kotojams.

Organizuotai renkamos karei-

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

I

(VAIRŪS skelbimai

?
nyktų, bet tas nieko ne-J 
gelbsti. Manoma, kad. 
stumbrai ‘ išsigimsta, ir 
greitai visai išnyks jų
veislė. Tada tiktai paveik- greičiausiai 
sluose galima bus pama- tie, kurie 
tyti, kaip atrodė tie 
tuvos girių karaliai.

Lie-

Lietuvių Komunistų 
Parengimas

Šios apylinkės lietuviai komu
nistai, prisidengę “The Massa- 
chusetts Lithuanian Commi- 
tee” vardu turėjo parengimą. 
Municipal Building salėje, vas. 
28 d.. į kurį buvo susirinkę dau
giausia apylinkės miestų komu
nistai bei jų simpatizatoriai. 
Šiaip vietinių lietuvių, nekomu
nistuojančių, visai nesimatė. Į- 
žangos ėmė po 55c.

Programą pradėjo komunistų 
vadinamas “tėvas” A. J. Kups
tis, kuris perstatė pryčerį Ku
bilių vesti programą. Šis pa
kvietė grupę padainuoti, kaip 
vedėjas sakė: “Amerikos him- 
nalą”. Paskui ieškojo publikoje 
kalbėtojo Powers. Nors vienas 
atsišaukė, bet turi būt dėl juo-’ 

Į ko. Kubilius tvirtino, kad jis 
nuo Powers “] 
(Įdomu, ką dabar Kubilius su j Beje, tas komunistų “Lietuvių 
tuo telephonu darys ? NeR.) ir' Komitetas Massachusetts V als- 
jis žadėjęs tikrai būti. Bet taipjtijoje savo kvietimuose kvietė 
jis “tikrai” ir nepasirodė. Kai- ateiti ir “apvaikščioti Raudono 
bėjo Dr. Hugh Cabot, apie rusų Kryžiaus Sekmadienį . Bet iš 
padarytą pažangą medicinoje.; komunistų kalbėtojų kalbų bu- 
Principaliu kalbėtoju buvo ko- ivo aišku, kad tai buvo “raudo- 
munistų “Laisvės” redaktorius jnos vėliavos sekmadienis , nes 
A. Bimba. Jis kalbėjo bimbiš-j principalis kalbėtojas daugiau- 
kai. Be kitko, jis pareiškė, kad ■ šia kalbėjo apie “raudoną vė- 
“armija. kuri įmaršuosianti į Havą .
Berlyną, bus raudonoji armija. Į Kada komunistų choras gie- 
ir vėliava, kuri bus iškelta Ber-; dojo Amerikos himną, tai aiš- 
lyne, bus raudonoji vėliava”. į kiai girdėjosi tik vieno Stasio 
Raudonoji vėliava būsianti iš- Pauros balsas, o kiti choristai 
kelta Kaune
Bimbos kalbos.

PLAS.MA SAVĘS LIVES—On 
land and sea, the lives of American 
tightinK men are beinu saved by Red 
Cross blood plasma. The upper pic- 
ture shous Navy pharmacist matės 
learning the proper technique of 
giving transfusions. Below. precious 
blood is being shipped to a proces- 
sing laboratory in a speciali* built 
refrigerated container.

Gražus Kailis Atima 
Gyvybę

Iš smulkesnių žvėrių 
i išnaikinami 

, kurie turi gražius, 
brangius kailius. Sibire, 
Kanadoje ir Aliaskoje bai
gia nykti baltosios ir sida
brinės lapės. Todėl jas da
bar augina garduose. Si
bire jau retai randami 
juodieji sabalai. Kitur bai
giama išnaikinti ūdras, 
bebrus, ir kitus gražiakai- 
lius žvėriukus. Pietų A- 
merikoje, Andų kalnuose 
buvo begalės šinšilų. Jų 
kailius miestų ponios la
bai mėgsta ir brangiai už 
juos moka. Todėl dabar 
šinšilų labai mažai beliko, 
žmonės nori pasipuošti 
gražiais kailiais, o žvėre
liai dėl to baigia nykti. 
Turbūt, po keleto dešimtų 
metų minėtų žvėrių ir 
žvėrelių niekas gyvų ne
bematys. Žmonių godu
mas juos išnaikins, kaip 
išnaikino daugybę įvairių 
žvėrių ir laukinių gyvulių

žinoma Mass. lietuviams iki šio 
; komunistų parengimo. Komu
nistai skelbė šį parengimą, kai- 

į po “visų lietuvių masinį susi- 
į rinkimą”, bet lietuviai gerai ži
nojo ir žino, jog tai buvo tik 
komunistų ir komunistuojančių 
lietuvių susirinkimas iš visos 
Naujos Anglijos.

Jeigu komunistai surinktas 
'aukas tikrai sunaudos nupirki- 
’mui dviejų ambulansų Rusijai 
i ir vieno — Amerikos Raudona- 
Į jam Kryžiui, tai jie nors Suvie- 

gavęs telephoną”. I nytU Tautų talkininkę parems.
—_ , > • ■ LLT •

ir Vilniuje. Po laikė akis įsmeigia į popierius 
buvo daroma ir tik JU niurnėjimas girdėjosi.

kolekta - vajus pirkimui ambu-. Pasirodė, jog jie Amerikos him- 
lansų Rusijai. Stambesnės au- i no dar nėra išmokę kaip reikia 
kos buvo nešamos prie estrados I giedoti, mat dar neseniai komu- 
ir tuoj skelbiamos. Iš žinomų, nistų chorai tą himną pradėjo 
vietinių profesionalų teko nu- j giedoti s 
girsti tik Dr. Repšio $25.00 au- į Lietuvos himno turi

; ka | visai nemoka, kad negieda. Bet

Kur Dingo Lietuvos 
Miškų Žvėrys

Iš knygų ir senų žmonių 
pasakojimų mes žinome, 
kad seniau Lietuvos miš
kuose buvo daug stambių 
žvėrių ir laukinių gyvulių: 
meškų, Stumbrių, brie
džių, lūšių. Dabar šitų gy
vūnų mūsų krašte — Lie
tuvoj — visai nebėra. Vie
ns kitą briedį retkarčiais 
dar pamato žmonės. Lū
šių per pastarąjį dešimt
metį tik porą kartų buvo 
aptikę Lietuvos miškuose. 
O stumbrų ir meškų nie
kas iš dabar gyvenančiųjų 
nėra matęs. Juos galima 
pamatyti tik paveiksluose 
arba žvėrynuose, šitie gy
vūnai išnyko todėl, kad 
sumažėjo miškai, o pa

savo susirinkimuose. į daugėjus gyventojų, visur 
būti jie pridygo sodybų, ir miško V — • • 1 — 1 w A.

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Jeigu $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston, Mass.

i Tarpais dainavo Ramoškaitė• Rusijos himną tai labai ener- 
iš New Yorko, 7 vyrai iš Nor-i traukė. NcR...
woodo (jie padainavo ir “po’ 
ruski”), 4 vyrai iš Bostono ir! 
storų moterų ir vyrų grupė iš į 
Montello. Šie užbaigė Rusijos Į 
ir Amerikos himnais. Lietuvos j

PADĖKA

A.

REIKALINGA MOTERŲ arba 
MERGINŲ, kaipo kambarinė 
tarnaitė ir valytoja. Dienos ir 
nakties darbas. Atsišaukite — 
“Housekeeper’’, Hotel Essex, 
Boston, Mass. (12-5)

REIKALINGA VYRŲ valytojų 
ir namo prižiūrėtojų. Atsišau
kite “Housekeeper”, Hotel Es- 
sex, Boston, Mass. (12-5)

Milijonai Bizonų 
Amerikoje

Bizonai giminingi stum
brams, laukiniai, skelta- 
nagių veislės raguočiai. 
Prieš 50 metų Amerikos 
tyrlaukiuose buvo milijo
nai bizonų. Kadangi jų 
mėsa labai gera, o odos 
labai tvirtos ir brangios, 
tai per kelias dešimtis me
tų medžiotojai juos be
veik visiškai išnaikino. 
1922 m. Amerikoje bizonų 
buvo vos apie 200. Tada 
valdžia visiškai uždraudė 
juos medžioti, paskyrė 
sargus jiems saugoti todėl 
ligi 1935 metų bizonų vėl 
priaugino ligi 2.000 galvų. 
Bet visvien jie nebegali 

i skaitlingiau pasidauginti, 
lnes visĮ tyrlaukiai jau ap- veislių. Tik knygose iš pa- 
: gyventi. Tiktai tam tyčia veiksly mūsų vaikai ir a- 
I Jiems paskirtose vietose nūkai sužinos, kokių gy- 

vunų butą musų laikais.
“M. L.”

I

(rezervatuose) jie dar gy
vena, iš visų pusių žmonių 
suspausti. Nebeturi seno
sios laisvės.

BROCKTON, MASS
Paskutinės Žvėrių 
Karaliaus Dienos

Dar neseniai Afrikos dy
kumose buvo daugybė liū
tų. Daug jų buvo Azijoje, 
Himalajų kalnų srityje ir 
kitur. Dabar jie jau baigia 
išnykti. Indijoje jau visai 
išnyko karališkieji tigrai 
ir baigia išnykti bengališ- 
ki ir kitų rūšių tigrai. Se
niau labai sunku būdavo 
tokius žvėris sumedžioti, 
nes menki titnaginiai ar
ba šratiniai šautuvai toli 
nesiekdavo, o žvėrys arti 
žmonių neprisileidžia. Da
bar toli šaunantieji kariš
ki šautuvai pasiekia ir nu
dobia juos per kilometrą. 
Todėl garbingo žvėrių ka
raliaus liūto ir plėšriausio 
tigro dienos jau suskaity
tos. Indijoje, Indokinijoje, 
Ceilone, ir Afrikoje baigia 

■ nykt drambliai. Nors jų 
'niekas nešaudo, o tik gau
do prijaukinimui, bet kas
met jų skaičius mažėja. 
Dabar tik turtuoliai Indi
jos karaliukai arba did
miesčių žvėrynai dar turi 
dramblių. Laisvėje jų la
bai mažai liko.

I

I

Žvėrys Neberanda 
Vietos Gyventi

Amerikoje, ypač vakari
nėje Jos dalyje, kalnuose 
ir miškuose, buvo begalės 
meškų. Jos pridarydavo 
gyventojams nemaža nuo
stolių, ir sunku buvo nuo 
jų apsiginti. Dabar tenai 
visai neliko meškų. Net ir 
žvėrynams jų nebeužten
ka. Prieš karą Rusijos 
šiaurėje juodųjų ir rudųjų 
meškų buvo begalės. Dėl 
jų būdavo pavojinga ke
liauti per miškus. O dabar 
medžiotojai laiko dideliu 
laimikiu Jei per metus pa
siseka sumedžioti bent 
vieną. Deiinuotojo vande
nyno pakraščiais ir jo sa
lose veisėsi daugybė di
džiųjų baltųjų meškų, ku
rios dabar labai retai be
sutinkamos. O Europoje 

žvėrims pasidarė ankšta, juodų ir rudų meškų nie- 
Vienus žmonės sumedžio- kur nebėra, — išnyko vi
jo ir išnaikino, kiti pasi- siškai. Žmonės išstūmė 
traukė į kitus kraštus, jas iš jų karalystės ir pa- 
kur didesni miškai, J 
rečiau gyvena žmonės.

kur tys užėmė ju vietas.

SVASTIKOS VERGIJOJE”— 
Kovo 21 d. Brocktono lietuviai 
galės pamatyti gražų, šių die
nų veikalą “Svastikos Vergijo
je“, tai yra 3 aktų, 4-rių ati
dengimų drama, kuri vaizduoja 
lietuvių vargus ir kančias Vo
kiečių okupacijoje.

Šį veikalą režisuoja kun. F. 
Nor butas.

<

ĮSIGYKITE

“Šventųjų Gyvenimas" 
knygą. Joje yra kiekvie
nai metų dienai skiriamas 
šventojo ar šventosios 
gyvenimo aprašymas. 
Knyga gražiai apdaryta, 
gausiai iliustruota — su 
paveikslais, 354 puslapiai. 
Kaina S4.00. Užsakymus 
su money orderiu siųski
te — “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston. 
Mass.

!
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
<avo skelbimais remia 

rhi r» i n ka ”

GRABOR1AJ

Žmogaus Godumas 
Viską Išnaikina

Žiloje senovėje šiltuose 
kraštuose būta milžiniškų 
paukščių stručių (strau
sų). Iš atkastų jų griaučių' 
ir kiaušinių matyti, kad' 
jų būta milžiniško didu
mo, ligi 5 metrų aukštu
mo. Vienas jų kiaušinis1 
svėręs apie 8 kilogramus. 
To paukščio kiaušinių pa-' 
šaulio muziejuose yra a- 
pie 40 štukų, bet paukš
čiai jau seniai išnykę. Ne 
seniai Afrikoje buvo labai 
daug vidutiniško didumo 
stručių, anų milžinų pali
kuonių. Bet stručių plun
ksnos labai tinka ponių 
skrybėlėms papuošti. To-’ 
dėl dėl tų plunksnų me
džiotojai jau baigia juos 
naikinti. Amerikoje buvo 
labai daug šakiaragių an-l 

ir stirnas į

S. Barasevicius Ir Sūnūs
MOTERIS PAGELBININKF
LIETUVIŲ graborius I* 

balsam uotojas 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay.
SO BOSTON MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

638 Dorchester Ava
Tel COLumbla. 253*

i

a. Tenterio nuliudusi žmo-( 
f na Marijona Tenterienė ir šei-Į 

himno nedainavo, nors kalbose įma nuoširdžiai dėkoja Šv. Pet- ■ 
buvo minima apie laisvą nuo l ro lietuvių parapijos kunigams 
Smetonos, Gabaliausko ir Gri- už dvasinį patarnavimą, susir-’ 
niaus Lietuvą. i gus ir mirus jos vyrui ir šeimos

Po salę tūlas svetimtautis t tėvui; dėkoja visiems giminėms i 
pedliavojo komunistinį laikraš- • ir prieteliams už dvasinius ir 

o vienas , gėlių bukietus, dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse, ir ben
drai visiems, kurie kokiu nors' 
būdu prisidėjo mūsų nuliūdimo 
valandoje.

Taipgi nuoširdžiai dėkoja lai
dotuvių direktoriui D. A. Zaiet- 
skui, 564 E. Broadway, kurio 
laidotuvių įstaigoje a. a. Stasys 
Tenteris buvo pašarvotas, už 
malonų patarnavimą.

Lai Dievas visiems atlygina 
šimteriopai!

Marijono Tenterienė 
ir šeima.

tį “Daily Workerį”. 
lietuvis pardavinėjo Browderio. . 
komunistų vado brošiūrą.

Pažymėtina, kad komunistų į 
spaudoje ir lapeliuose buvo, 
skelbiama, jog tą “mitingą” 
ruošia “Lietuvių Komitetas Į 
Mass. Valstijoje”, tačiau tojo 
komiteto egzistencija nebuvo

LANKĖSI i
i
I

★ Sekmadieni, važiuodami 
Katalikų Seimelio užsuko 
“Darbininką" kun. J. Petraus
kas ir Petras Tūbelis iš Brock
tono. P-nas Tūbelis pasakojo, 
kad jo sūnus ir duktė yra Dė-

iš
i

i

Stumbrus lau Galima 
Suskaityti

T Seniau stumbrų buvo ne 
tik Lietuvos giriose, bet ir 
Čekijoj. Lenkijoj, Rusijoj, 
Austrijoj ir kitur. Dabar 
jie visur išnyko. Tiktai 
lenkų buv. okupuotosios 
Lietuvos Baltvyžių girio-

dės Šamo karo jėgų tarnyboje. je Gardino gubernijoje, 
★ Pirmadieni lanKėsi kun. J. dar užsiliko kelios dešim- 

Skalandis iš Lawrence, Mass., tys šių gražių milžinų, 
kun. F. Norbutas iš Brockton, Prieš karą buvo draudžia- 
Mass. ir kun. J. Kripas iš Hart- ma 
ford, Conn.

medžioti stumbrus. 
Tiktai Rusijos carai ret- 

; karčiais atvykdavo į Balt- 
vyžių girią ir surengdavo

CASPER
FUNERAL HOME I
187 Dorchester Streei

South Boston. Mas» 

loseph W. Caspei 
(KASPERA8) 

ualdotuvly Direktorių* <• 
Baisa m uotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Niuo 
koplyčia Šermenims Dyk* 

r«i ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960★ Lankėsi ilgametė LDS narė

Morta šapamienė. Atsilankymo s^u^b;ų ^edžioklę7Tada 
proga užsimokėjo metinę duok- ■ - ....

J L£ MUVV 101X0,1 VVIUU .

ię ir kalendoriaus fondui auko-;200 galyų Lenkai taip patĮ
jo $1.00. draudė stumbrus medžiot,

I

NOVENOS
prie 6v. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...........
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagclbos. Kaina 
už Sielas Skaistykloje. Kaina ............................—
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
j 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

: ★ Lankėsi Aleksandras A. 
(Vitkus ilgametis “Darbininko” 
r skaitytojas. Atsilankymo proga 
! atnešė savo sūnaus kareivio fo
tografiją, kuri neužilgo 
“Darbininke” ir aukojo 
kalendoriaus fondan.

jų buvo priskaitoma apie

bet jie kasmet vis mažėja, tilopų (į ožkas
Dabar jų priskaitoma tik panašūs žvėreliai). Be a- 
apie 60 galvų, o gal šių todairos medžiojant, 1916 

davė pro- m. tų antilopių buvo likę i 
vos 2 galvos. Dabar rezer-į 

$1.00 žėti. Nors ir labai rūpina- vatuose jų vėl priaugintai 
kad jie visai neiš- 150 galvų.

tilps
dienų suirutės
gos tai skaitlinei suma-

masi,

ZALETSKAS
PUNERAL KOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON MASS 

A Zaletska* F E Zalet»k«» 
Grabortal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nakt} 
KoplyCia šermenims dykai 

NOTARY PCBLIC
Tel- ŠOU Boston 081» 
tol. ŠOU Boston 2B0B

o
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kuris 
šalies 
geros
dalv-

I RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOSį- - - - - - - -  i ■ —

Minėjom Lietuvos Nepriklausomv 
bes Sukakti

B

r a
K-,

b-mMĮ

KODĖL ROŽE
TURI SPYGLIUS

mininkas. Jo kalba buvo labai 
įdomi faktais pagrįsta ir nuro
danti ką Amerikos lietuviai tu
ri veikti, kad prisidėjus prie 
šios šalies karo laimėjimo ir 
Lietuvos gelbėjimo.

Trumpą kalbą pasakė vieš
nia p-nia Alena Devenienė iš 
NVateibury. Conn.. prisiminda
ma Lietuvą labai gražiai kai ji 
buvo laisva, ir kokį vargą ji 
kenčia dabar.

Taipgi pirmą kartą į mūsų 
koloniją atsilankė Dr. Petras 
Vileišis, kuris nesenei yra at
vykęs iš Lietuvos ir kuriam te
ko matyti lietuvių vargus bol
ševikų 
gyvu

RAUDONŲJŲ ATAKAS - Kur nors Pietinėje Rusijos dalyje, ši nusisekusi fotografija, parodo, 
kaip raudonųjų pėstininkai daro puolimą su pagelba lauko artilerijos, ant nacių įsitvirtinimų.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

džiaugsmo, 
lietuvius 
dėl šios 

Lietuvos:

NENV HAVEN. CONN. —
Vasario 21 d. šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 25 metų sukakties mi
nėjimas. Atsilankė gražus skai
čius lietuvių, kuriems tikrai rū
pi Lietuvos reikalai ir jos atei
tis. Iš priežasties darbo, 
yra reikalingas dėl šios 
apsigynimo, daug mūsų 
valios lietuvių negalėjo
vauti, bet kai kurie pasireiškė, 
kad “mūsų mintis buvo su ju
mis".

Minėjimo programą pradėjo 
kun. Edvardas Gradeckas, pa
sakydamas patrijotišką įžangi
nę kalbą, kurioje kvietė visus 
vieningai dirbti dėl atgavimo 
laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai. Programą vesti pa
kvietė visuomenininką p. Kazj 
Vilniškį, kuris savo nuoširdžioj 
kalboj pareiškė 
matydamas vietos
vieningai dirbančius 
šalies ir tėvynės 
smerkė tuos lietuvius, kurie 
visokiais būdais bando tarnau
ti Lietuvos pavergėjams.

Programa pradėta Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
jausmingai sugiedojo Šv. Ka
zimiero parapijos choras, va
dovystėje varg. p-nios A. Kri- 
pienės. Taipgi sudainavo kelias 
patrijotlškas daineles, kurios 
suteikė didelį malonumą klau
sytojams. P-lė Onutė 
kaitė iš Ansonia. 
jančiai solo išpildė 
kužė samanota" ir
Klausytojai nesigailėjo 
dainininkei aplodismentų. Onu
tė tikrai yra maloni, simpatin
ga ir draugiška. Ji niekuomet 
nesigaili laiko pagražinti mūsų 
parengimus savo gražiomis dai
nelėmis.

Pakviestas pasakyti kalbą 
šio vakaro svečias kalbėtojas 
p. Juozas Laučka. laikraščio 
“Amerikos" redaktorius ir A. 
L. R. K. Federacijos centro pir-

Dubins-
Conn. žavė- 

“Kur ba- 
“Karvelėli”. 

jaunai

okupacijos metu. Jis 
žodžiu pasakė apie jų 

žiaurų šeimininkavimą. Jis nu
rodė kodėl mes lietuviai turime I
laikytis vienybėje, ir kodėl mes i 
turime vieningai dirbti Lietu
vos tremtinių šelpime ir dėl 
atgavimo laisvės Lietuvai. Ne
vienam ašaros per veidą nurie
dėjo išgirdus apie Lietuvos o- 
kupantų žiaurumus.

Kadangi įžangos į paminėji
mą nebuvo, tai Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu paprašy
ta pagal išgalės aukų tam nau
dingam tikslui. Geros širdies 
klausytojai sudėjo aukų $92.25.

Kun. E. Gradeckas perskai
tė rezoliuciją, kuri vienbalsiai 
priimta ir kuri buvo pasiųsta 
Jung. Valstybių Prezidentui ir 
kitiems valdininkams.

Vakaro vedėjas padėkojo vi
siems už atsilankymą, ir pa
kvietė Kun. E. Gradecką tarti 
savo žodį. Kun. Gradeckas dė
kojo publikai už atsilankymą ir 
aukas, ir pasidžiaugė mūsų 
kolonijos lietuvių susipratimu
ir duosnumu dėl tėvynės. , 

Vakaro nuotaika buvo jauki1 
draugiška ir tikrai patrijotiš- 
ka. Rengimo komisijai pri
klauso padėka už pasidarbavi
mą. ypatingai už pakvietimą 
tokių įžymių kalbėtojų.

R
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SHENANDOAH. PA. —
Mūsų miesto vietinis laikraš

tis “Evening Herald". kuris tu
ri apie 30 tūkstančių skaityto
jų Vasario 16 d. laidoje pirma
me puslapyje didelėmis raidė
mis antrašte “Lithuanians 
Mark Independence Day” labai 
palankiai aprašė Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. Patal
pino Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaraciją su vardais tų. 
kurie aną deklaraciją 1918 m. 
16 d. vasario pasirašė. Laikraš
tis pažymėjo, kad kaikurių val
stybių gubernatoriai, ir dauge
lio miestų mayorai specialėmis 
proklamacijomis Lietuvos Ne
priklausomybės dieną savo val
stybėse bei miestuose paskelbė, 
primenant Lietuviams ir jų 
prieteliams atatinkamai tą die
ną apvaikščioti.

Laikraštis perdavė Šv. Jur
gio parapijos klebono praneši
mą. kad Shenandoah

■ Lietuvos
dieną formaliai 
sekmadienį.

Jf. atatinkamomis

lout ten thousand Lithuanian 
war į Americans of Shenandoah. Pa., 
the and its vicinity, voice our ad- 
are miration and gratitude

Prcsident Eranklin 
Roosevclt and to the
Minister of England. Mr. NVins- 
ton Churchill, for giving to the 

,. wor!d the Atlantic Charter andI
>f the Four

Žmonės 
7:30 su- 
svetainę.

kenčiančius žmones, 
buvo raginami vakare 
sirinkti į bažnyčios 
kur įvyksta koncertas ir pra
kalbos. kad baigus pradėtą Lie
tuvos 25 m. Nepriklausomybės 
Sukakties minėjimą.

KONCERTAS IR
PRAKALBOS

(Legenda)
Tai buvo labai senai, ka

da žemėje buvo daugiau 
medžių, gėlių drugelių ir 
paukščių. Netoli vieno 
miesto buvo rožių gojelis, 
ir tarp akmenų čiurleno 
gražus upelis.

To gojelio rožės buvo ge
riausios visoje žemėje, jos 
neturėjo spyglių. Dabar 
žemėje ir tokių upelių ne
bėra. To upelio vanduo 
buvo skanus, kaip limona
das, jame taip pat buvo, 
kaip ir limonade, oro pūs
lelių, burbulėlių. Nuvar
gę keleiviai mėgdavo ilsė
tis rožių pavėsyj, kvėpuoti 
maloniu jų aromatu ir at
gaivinti nuvargusį savo 
kūną skaniu upelio vande
niu.

to our
Delano
Prime

democracy; and
VVHEREAS. during this 

the small nations suffered 
most and some of them 
cntirely dcvastatcd; and

NVHEREAS, Lithuania. being 
one of the small nations, suf
fered tvzo invasions, one of the 
Soviet Union in Jui.e. 1940, 
and another of Nazi Germany the principles of 
in June, 1941, and today finds Frcedom, do hereby pledge our 
herself under the sadistic 
pression of the Nazis; and

WHEREAS. the independence 
of Lithuania was proclaimed 
on the 16th day of February. 
1918, in the National Council 
meeting at Vilnius, Lithuania, 
and thereafter of all the Allies, 
the free and independent Re- the United

Į
public of Lithuania was estai)- rights of all nations participa- 
lished: and ting in our affected by this

VVHEREAS. the Rupublic of war, be they large or small. as 
Lithuania having thus emergea the Atlantic Charter provides. 
once more as a free and inde-1, 
pendent country. dedicated it- 
self to the task of peace, indus- 
try. commerce and learning. 
and thereafter the nation and 
its people prospered and p.ved 
in peaceful. friendly 
monious relations in the com- 3— That in order to prevent 
munity of nations of the world: bloodshed and repetition of the 
and predatory nations to vietimize

NVHEREAS. the Republic of the Lithuanian people and pre- 
Lithuania having a representa- clude any misrepresentation of 
tive form of governn.ert vas the will of the people we ap- 
thus recognized and its inde- peal 
pendence thereby guaranteed vide 
by all nations 
United Statės, 
and Russia: and

NVHEREAS.
h a ve 

political or cultural nia. 
similar

Soviet Union
or their peoples būt our Statė

op- livcs and our fortunes towards 
i the realization of those prin- 
ciples enunciated in the Atlan- 
tic Charter and the Four Frce- 
doms.

BE IT
SOLVED.

1— That

Kai miego angelas prie- 
temyje skrisdavo į miestą 
pas vaikučius, jis nusileis
davo pasilsėti, gėrėdavosi 
kartu su žmonėmis, rožė
mis, jų nepaprastu aroma
tu ir atskridęs į miestą, 
pripildydavo vaikučių 
kambarius atneštu su sa
vo sparnais rožių kvapu.

Kartą angelas nusileido 
pasilsėti ir išgirdo nema
lonią naujieną: visos rožės 
buvo išdykusių vaikų nu
skintos...

Jie pas nuskynė ne dėl
FLRTEER RE- to, jjems būtų reikėję 

daug gėlių, bet dėl to, kad 
the Government of jas skinti buvo labai link- 
States support the sma

Jie nepagalvojo apie tai, 
i kaip gera ir malonu buvo 
nuvargusiems žmonėms 
jų pavėsyje prie upelio 

j pasilsėti. Jis dar nežinojo, 
kad kartais tai, kas vie
nam žmogui malonumą 
teikia, kitam didžiausį 
skausmą...

Jie, pav., gaudė druge
lius, laikė juos už sparne
lių... Paskui drugeliai ne
begalėdavo sutrintais 
sparneliais skristi ir turė
davo žūti... Žūti ne iš kar- 

i to — jiems dar tekdavo 
daug kančių iškęsti nuo 
skruzdžių, raguotų vaba
lų ir net nuo “Dievo kar
vyčių”!...

Nuliūdęs angelas sėdėjo 
prie upelio ir graudžiai 
verkė, jam buvo gaila nu
skintų rožių.

Naktinis vėjas nunešė 
angelo ašaras prie rožių 
krūmų. Nuo to laiko ro
žių krūmai apaugo 
triais spygliais, 
galėtų apsaugoti 
žes.

Be it further resolved. | Dabar nuskinti 
That copies of this resolution bai sunku, reikia 

be sent to our President. Fran- nes galima skaudžiai SU- 
klin Delano Roosevelt. to the sižeisti. “V. Ž.”
Secretary of Statė, Cordell. —---------------
Huii. to the Secretary of NVar. j Gyvenimas — tai privile- 
Henry L. Stimson. and to the‘gija jėgoms išbandyti, O 
representatives of the Statė kai ta privilegija drąsiai 

causes fear of Pennsylvania in both Houses imama, patogių progų pa- 
and great concern to the Lith- of the United Statės Congress sitaiko daug dažniau, negll 
uania people everywhere: at NVashington. D. C. 
th ere fore

BE IT RESOLVED. that we £ 1
the Lithuanian Americans, lo- J 

; yal citizens of the United > 
the dietator statės of America, including a 

Italy and ]arge number of the 521 Uni- J
Japan against the liberty of ted Statės soldiers now serving 

i the people everywhere forced ,n our armed forces and who J 
■ the United Statės to take arms have elose relatives in Lith-1 5 
to defend itself and the people s ; uania. assembled in St. George 5

, Į rights and liberties on land and

Vakare žmonių susirinko 
na svetainė. Jokios įžangos 

Svetainėje tarpe kalbų 
padaryta Lietuvos reika- 
rinkliava. Vakaro vedėju 
viešų mokyklų mokyto- 

Slezauckas.

pil-
ne-

buvo, 
buvo 
lams 
buvo 
jas p. Edmundas Slezauckas. 
Muzikalę programą išpildė Šv. 
Jurgio parapijos choras, vado
vaujant Prof. Juozui Sabaičiui. 
Programa susidėjo iš: Ameri
kos ir Lietuvos himnų ir iš se
kančių dainų: 1. ‘Sužadinkim 
Lietuvą’, 2. ‘Kur Giria Žaliuo
ja’. 3. ‘Važiavau Dieną’, 4. ‘Kur 
Bėga Šešupė’, 5. ‘Gimtinės 
Garsai’. 6. ‘Tykiai Nemunėlis 
Teka’, 7. ‘Kanklininko Daina’, 
8. ‘Sveiks Mėnesėli’, 9. ‘Serena
da’. 10. ‘Labanakt’. 11. ‘Star 
Spangle Banner’. Kalbas pasa
kė: Ed. Slezauckas. kun. J. Ka
ralius, ir Dr. Mariona Remei- 
kytė. Buvo priimta rezoliucija, 
kurią perskaitė vakaro vedėjas 
Ed. Slezauckas. Visa programa 
išėjo puikiai. Lietuviškas ūpas 
buvo pakilus. Buvo pranešta, 
kad Lietuvos reikalams surink
ta $180.00. Visu Nepriklauso
mybės minėjimu reikia pasi
džiaugti.

2— We appeal to the Con- 
gress of the United 
vvhen discussing 
terms. to include 
for the restoration 
tical independence

and har- nia. 
the com-

Statės, 
the peace 

the demand 
of the poli- 
of Lithua-

lietuviai
Nepriklausomybės 

apvaikščios 
vasario 21 d. su 

pamaldomis 
bažnyčioje ir koncertu ir pra
kalbomis sekmadienio vakare, 
bažnyčios svetainėje.

Laikraštyje buvo pareikšta, 
kad lietuviai Lietuvos Nepri-

■ klausomybės dieną apvaikščio- 
! ja su liūdesiu, nes Lietuva, jų
tėvų ir protėvių kraštas kenčia 
baisią nacių priespaudą. Lie

tuvių tauta visą savo viltį deda 
J. V. karo laimėjime. Jie tvir
tai tiki, kad po karo teisėtu
mas ir teisybė ims viršų, ir kad — -
pilna laisvė savo gyvenimo MINĖJIMO ATGARSIAI 
tvarkyti bus duota visoms tau- Vietinis anglų kalba einantis 
toms taip, kaip Atlanto Carte- laikraštis “Evening Herald”

■ rio reikalaujama, tai reiškia ir Pirmadienį, vasario 22 d. laido-
Lietuvai. Je Lietuvos Nepriklausomybės

Klebonas pareiškė, kad J. V. 25 m- sukakties minėjimą gra- 
lietuviai uoliai ir garbingai re
mia visas karo pastangas. Pa
vyzdžiui. Shenandoah lietuviai 
nuo Amerikos įstojimo į šį ka
rą iki šių metų pradžios nupir
ko $207.275.00 karo bonų ir 
$7,575.00 taupymo ženklų. Ka
riuomenėje Shenandoah lietu- į 
vių jaunuolių yra 521. Net ir 
mokyklos vaikučiai kas mėnuo and outrages of 
parduoda už $800.00 taupymo nations. Germany, 
ženklų.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

DĖMESIO!

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį
U

i

į

including the the
Great Britain ries 

iI

to our government to pro- 
as soon as possible for 
occupation of the territo- 
of Lithuania by the milli-

tary and navai forces of the 
the people of United Statės, supplemented by 

• no national. the national army of Lithua-

"ŽVAIGŽDĖ", tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

"ŽVAIGŽDĖ" trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

"ŽVAIGŽDĘ" skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE" surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ".

Kaina metams 50 centą. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuota Jėzaus Širdies paveikslą.

“Žvaigždė'” dabar padidinta astuoniais puslapiais.
• Užsakymams adresas:

"ŽVAIGŽDĖ”
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

I žiai aprašė. Patalpino ir rezo
liuciją. kuri buvo pasiųsta Pre
zidentui. Valstybės Departa
mentui, Pennsylvanijos Sena
toriams ir kongresmonams.

Štai priimtoji rezoliucija:
TEXT OF RESOLUTION

Lithuania 
religious, 
interests 
those of : 
Germany 
differ therefrom in every con- the Congress of the United 
ceivable aspect: and

WHEREAS. the repeated above measures.
I

Soviet Union announcements 
that the Baltic Statės ųuestion 
is not an open auestion as the 
Communist organ “Pravda” of 
February 8. 1943 editorially
declared and which was reprin- 
ted by the Information Bulle- 
tin of the Soviet Embassy, Wa- 

ishington. D. C.,

or akin to 4— We earnestly pray and 
o," Nazi implore the representatives of 

__ in both Houses of

Statės to bring to pass the

v • aš- 
kad jais 
savo ro-

rožę la- 
mokėti,

spėsi jas išnaudoti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIMAS

Sekmadienį, vasario 21 d.
Šv. Jurgio par. bažnyčioje per sea: and
visas 5 mišias žmonės buvo ra-! NVHEREAS, the United 
ginami melstis už Lietuvą,! Statės being morally, physical- 
prašant laisvės ir nepriklauso- ly and materially one of the 
mybės. Už Lietuvos Nacių prie- ‘ most powerful countries will 
spaudą ir komunistų ištrėmime undoubtedly bring vietory for

I

Church Auditorium, Shenan
doah. Pa., this twenty-first day 
of February. 1943, on the oc- 
casion of the twenty-fifth an- 
niversary of the Proclamation 
of Independence by the people 
of Lithuania, representing ab-

Užsisakykite Toniko Pas Mus | 
Pristatom geriausį toniką į. 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. į
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. \
į GraftonAve., Islington Mass. J
\ Tel. Dedham 1304-W \

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lWf-R




