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New York — (CIP) — 
Šiomis dienomis pasirodė 
pirmas numeris CIP Fo- 
rum mėnraščio, kurio tik
slas: “išaiškinti ir plėsti 
demokratijos ideologiją”.

Šis leidinys yra vaisius 
darbo, kurį pradėjo Dak
taras Hein Hoeben, Olan
dijos Katalikų Spaudos A- 
gentūros vedėjas, virš de
šimts metų atgal. Pradžiai 
įvyko tuojaus po Vatika
no Spaudos Kongreso 1936 
metais, kada Daktaras 
Hoeben suvienyjo Olandi
jos ir Belgijos Spaudos 
Centrus, ir pradėjo rinkti 
ir platinti katalikiškas ži
nias įvairiomis kalbomis 
ir suvirš trisdešimts Eu
ropos šalyse. Užėjus nacių 
okupacijai, jo darbas, ži
noma, buvo užgniaužtas 
ir patsai dr. Hoeben su ke
turiais pagelbininkais bu
vo areštuotas ir nužudy
tas. Sulyg turimų žinių, 
kiti šeši bendradarbiai yra 
gyvi, bet laikomi koncen
tracijos stovyklose.

Trumpą laiką prieš jo a- 
reštą, dr. Hoeben suspėjo 
savo darbą pavesti Belgi
jos Kat. Spaudos Centro 
Direktoriui, kuriam pasi
sekė pasprukti iš nacių 
rankų ir apsigyventi Lis- 
bone. Čionai laikinai Tarp
tautinis Kat. Spaudos 
Centras buvo atsteigtas, ir 
vėl sudarytas žinių rinkė
jų iš visų Europos kraštų 
tinklas, šie žinių rinkėjai 
slaptai veikia; beveik vi
suomet gyvybę stato pa
vojuje.

Iš Lisbono Direktorius 
atvyko į New Yorką ir čio
nai. įsteigė Amerikos Pro 
Deo Informacijų Centrą 
vadovybėje p. Frank ir 
Anna M. Brady. Neužilgo 
pradėjo leisti CIP Corres- 
pondence, korespondenci
jas iš Europos, kurios at
sižymėjo tuo, kad netiktai 
žinias teikia, bet ir jas pa
aiškina. Taigi šiais leidi
niais pradedama vykdinti 
plati Pro Deo Sąjūdžio 
programa. Vienas iš pa
matinių šio Sąjūdžio 
punktų yra: “Nori padary
ti geresnį pasaulį — pra
dėk nuo savęs”. O antras 
šiam panašus: “Jeigu nori 
žmoniją pagerinti, page
rink pasaulį, kuriame ji 
gyvena”.

CIP Forum ketina, Pro 
Dea — Dėl Dievo — pro
pagandą varydama, plėsti 
demokratijos idėjas: 1. pa
siremiant istorijos pergy
venimais; 2. pasiremiant 
sveika filosofija; 3. pagal 
krikščionišką - Katalikiš
ką šviesą ir tradicijas.
REDAKCIJOS PASTABA

“Darbininko 
respondentas.
C., seka Pro Deo sąjūdį, ir jis £us užsirašyti 
yra pasižadėjęs teikti “Darbi
ninko” Skaitytojams CIP žinias 
ir CIP Forum'o radinius.
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Naciai Atstūmė Raudonuosius
Londonas, kovo 10 

(ONA) — Šiandien Len
kijos valdžia ištremime 
pasiuntė Sovietų Sąjungai 
protestą dėl nužudymo 
dviejų tarptautiniai žino
mų lenkų žydų socialistų 
vadų, Viktor Alter ir Hen- 
ryk Ehrlich.

Alter, 51 m. amžiaus, 
buvo Lenkijos amatninkų 
unijos kongreso egzekuty-j 
vio komiteto narys, ir Elr- 
lich, 59 m. amžiaus, Darbo 
ir Socialistų internaciona
lo egzekutyvio komiteto 
naryss. Abu yra pasižymė
ję socialistiniame veikime 

j Lenkijoj, ir yra Žydų So- j 
cialistų “Bund” organiza
cijos įsteigėjai.

Sovietų vyriausybė slėpė 
tų dviejų žydų socialistų 
nužudymo priežastį. Bet 
reikalaujant Amerikos u- 
nijoms, Sovietai leido sa
vo ambasadoriui Litvino- 
vui paaiškinti Amerikos 

I Darbo Federacijos pirmi
ninkui Green dėl ko buvo 
tiedu socialistai nužudyti.

Sovietai sako, kad jie Rusijai, 
skleidę “propagandą So- liam H. Standley, pasakė [mo, kad sovietai nori su-i 
vietų kariuomenėse dėl 
sudarymo atskiros taikos 
su Vokietija”. Jie buvę 
teisiami ir slaptai sušau- 

; dyti gruodžio mėn., 1941
m.

!

Tarnybai Lenkijoj

Londonas — (Ona) — 
Pranešama, kad Britani
joj lenkai paruošiami civi
liai tarnybai Lenkijoj. Šio
mis dienomis būrys lenkų 
jau užbaigė civilės tarny
bos kursą.

Lenkijos 
Raczkiewicz 
Snell, Britų 
rys, pasakė
gusiems kursą lenkams.

prezidentas 
ir lordas 
tarybos na- 

kalbas užbai-

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

gero oro, nes kulkų išlan- 
mcdelio

Sakoma, kad šis japonų trokas turi pilnai 
džiotas ir atrodo, kaip tarka. Trokas panašus į amerikoniško 
trokus. Dabar matosi šis trokas šio kario - australiečio žinioje.

Sovietą; Slepia Nuo Savo 
Žmonių Amerikos Pagalbą

Maskva, kovo 11 — A-Į lūs Rusijai neteko daug

Londonas, kovo 11 —Vo
kiečiai atstūmė sovietų 
Rusijos armiją 100 mylių 
atgal, ir briaujasi link 
Kharkoyos.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė pripažįsta, kad jų 
kariuomenės apleido svar
bius miestus, 
Krasnograd, 
Pavlograd,
meisk, Kramatorsk, 
venko, Slavyansk ir Lisi- 
chansk. Iš tų miestų ru
sai buvo žiemos metu iš
varę nacius. Rusai sako, 
kad vokiečiai varosi vėl 
užimti Khargovą.

Naciai praneša, kad jie 
užėmė

vos. Kituose frontuose ru
sai nugali vokiečius. Jei 
vokiečiai užimtų Kharko- 

i vą, tai karo frontas būtų 
1 kaip ir praeitą pavasarį, 
įtik abi pusės netiek stip
rios.

Vokietijos “Talkininkės" 
Nenori Nacių Kultūros

Vokietijos neva talki
ninkės (anot CIP) nacių 
kultūros nenori priimti. 
ITALIJOJE literatūros ra
teliai savo suėjimuose neį
sileidžia jokios nacių įta
kos, pabrėždami, kad ita
lams lotynų kultūra yra 

Lyubotin miestą, pamatinė. RUMUNIJOJE
Prancūzai Patrioti Nužudė 15 nuo Kharkovos ir Geležinės Sargybos rūpės-

23 Nacių Viršininkus
V«

Londonas — Prancūzų 
patriotai užpuolė nacių 
karininkų būtą Lille mies
te ir rankinėmis granato-

merikos atstovas Sovietų Ta įvų ? Atstovas Standley mįs 23 jų užmušė. 
Rusijai, Admirolas Wil-įsako: “Nėra jokio klausi--------------------------

‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ į
laikraštininkams, kad so-įdaryti nuomonę čia ir už-( 
vietų Rusijos vyriausybė' sienyje, kad jie vieni ko- 
nepasako Rusijos žmo- voja prieš vokiečius”, 
namo or»io Amorilznc tai. VCiolr kurtu Rtalinsc; vip-

1

nėms apie Amerikos tei
kiamą pagalbą Sovietams. 
Jis sakė: “Aš nematau ta
me jokio politinio tikslo. 
Tai yra daromą, kad įti
kinti žmones, jog Rusijos 
galybė viena nugali vokie
čius. Aš domiai sekiau lai
kraščius ir neradau pripa
žinimo, kad Rusija gauna 
karo pagalbą iš Amerikos. 
Yra žinoma, kad Rusija 
gauna tūkstančiais lėktu
vų iš Amerikos. Bet Rusi
jos žmonės neturi progos 
sužinoti, kad Amerikos 
žmonės teikia visokią pa
galbą”. Taip kalbėjo Ame
rikos atstovas Maskvoje.

Kodėl Sovietai nepasako 
savo žmonėms, kad Ame
rika siųsdama karo gink-

BOMBARDAVO MUNICH’Ą 
- - - - - - - - - - - - - ♦  

Londonas, kovo 11 —1 Naciams Nesiseka Afrikoje 
Anglijos lakūnai, nakties, ______
metu, išmetė šimtus tonų! Londonas, kovo 11 — Iš 
bombų ant Munich miesto. Vichy, Prancūzijos prane- 
Vokiečiai pripažįsta, kad šama, kad Afrikoje Ame- 
padaryta daug nuostolių, rikos kariuomenė nugalė

jo nacius ir užėmė naujas 
vietas. Anglijos ir Prancū
zijos kariuomenės Afriko
je taip pat triuškina na
cių karinę galybę ir stu
mia 
prie

siems Gerb. “Darbininko” skai
tytojams naudotis tomis svar
biomis žiniomis. Visi tie skai
tytojai, kurie turi užsiprenu
meravę tik penktadienio “Dar
bininko” numerį, turėtų užsi
prenumeruoti ir antradienio, 
nes CIP žinias ir CIP Forum’o 
straipsnius talpinsime abejuose 
numeriuose. Gerb. Skaitytojai,

specialus ko- LDS nariai turėtų para.
VVashington. D. jutus lietuvius darbinin-

i “Darbininką”. 
Gavėnios metu visi stokime į 
lietuviškos katalikiškos spau
dos. ypač “Darbininko” platini
mo darbą.

“Darbininko” bendradarbiais 
yra įžymiausi mūsų dvasiškiai, 
profesionalai 
“Darbininko”

• « *

MAKE
EVERY 
PAYDAY

BOND DAY

ir darbininkai, 
bendradarbiai 

rašo, kad tais jų raštais galėtų 
naudotis visi lietuviai išeiviai, 

. kurie, ačiū Dievui, dar turi 
spaudos laisvę. Branginkime ją!

Kiek kartų Stalinas vie
šai kalbėjo, tiek kartų jis 
sakė, kad: “Rusija viena 
neša karo naštą”, ir visuo
met reikalauji’ antrojo 
fronto. Ar karas Afrikoje; 
nėra antras frontas? Ar 
nuolatinis bombardavi
mas Vokietijos industri-j 

įjos miestų nėra antras 
[frontas? Jei Amerika iri 
I Anglija nebūtų teikusi, 
I Rusijai pagalbos, vokie- Į 
čiai seniai būtų užvaldę 
visą Rusiją. Kodėl nepri-j 
pažinti tiesos?

Šitas Amerikos atstovo 
pareiškimas Maskvoje, i 
sukėlė Amerikos žmonėse 
nemažai klausimų. Ko Ru
sija nori? Koks jos nusis
tatymas bus po karo, ko 
ji reikalaus? x__ ______
atnaujins sutartį su Japo
nija?

A. t A.

Valki, 30 mylių į vakarus niu išleista Hitlerio para- 
nuo Kharkov. šytos “Mein Kampf” laida

Maskva praneša, kad ei- vietinės policijos konfis- 
na žiaurūs mūšiai ir vokie- kuota. VENGRIJOJE per 
čiai turi didesnę ir galin- ištisą šalį atnaujinamas 
gesnę kariuomenę. Sako- tautinis pamaldumas į šv. 
ma, kad vokiečiai sutrau- Steponą, o “dvasinės idė- 
kė prieš rusus 25 divizijas jos” iš Vokietijos neranda 
kariuomenės. Vokiečiai 
sako, kad jie esą 12 mylių 
nuo Kharkovos.

Iš Maskvos 
pranešama, kad 

: sulaikyti netoli

vėliausiai 
vokiečiai 
Kharko-

pritarimo. SUOMIJOS lai
kraščiai pasisako prieš 
nacizmą: “Suomija kovoja 
dėl demokratinės tvarkos, 
kurią ji paveldėjo nuo sa
vo protėvių”.

PRANCŪZAI SUKILO PRIEŠ 
OKUPANTUS NACIUS 
--------------------- 4-----------------------------------------------------

Londonas, kovo 11 — 
Prancūzai, nebepakesda- 

Įmi nacių priespaudos įvai
riuose miestuose, kaip Pa
ryžiuje, Lyons ir kitur, su
kilo prieš juos ir nužudė

Amerikos Atstovas Pas 
Stalinę

Maskva, kovo 11 — A- 
merikos atstovas Sovietų

daugiau kaip 500 vokiečių. į Rusijai, admirolas Stand- 
Prancūzai yra prisirengę Į ^eY turėjo pasikalbėjimą 
sukilimui, jie turi ginklų :su sovietų^ Rusijos dikta- 
kovoti prieš nacius. ;toriu Josef Stalinu. Pasi- 

i kalbėjimo turinys kol kas 
nepaskelbtas.

i

I
ii

Karo Sekretorius Stimson 
Už Kariuomenės Didinimą
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių karo se
kretorius Stimson, atsa- 

Po kydamas visiems tiems, 
mažiau imti 

vyrų karo tarnybon, kad 
nesutrukdyti apsigynimo 
darbų, pareiškė, jog iki 
šių metų pabaigos būtinai 
reikia turėti Jung. Valsty-

Dr. Kazys A. Savickas,
pp. Antano ir Mortos Savickų, 
gyv. So. Bostone, sūnus, kuris 
pereitą rudeni žuvo Karo laivų 
su priešu kautynėse. Jis žuvo 
gindamas šią šalį.I

A. a. Dr. Kazys A. Savickas XXCXX V, XXV
Ar Stalinas balandžio 17, 191o m..’

Bostone. 1934 m. užbaigė Me- 
chanic Arts High School. P 
to jis mokėsi ir užbaigė Lincoln kurie siūlo

Dėl Amerikos Ambasado- Ch1iropPctic1oSllegep ^na' polis, Ind. 1938 m. Praktikavo 
New Hampshire ir Michigan 
valstybėse. Per pastaruosius 
du ir pusė metus jis dirbo įvai- 

ndmirnlaq riose laivų komPaniJose. Kaipo bių armija iki 8.200,000, į- 
’ ” ’ ’ ” ’ - - skaitant ir 150,000 moterų

pagalbinėje tarnyboje.
Karo sekretorius Stim-

liaus Sovietams Pareiškimo
Kaip žinoma, Jung. Vals

tybių ambasadorius Sovie
tų R.USijai. aumii viuu ..... v.J , j c virsimnkas važiavo j įvairiusStandley pareiškė, kad So- , 4 ‘ .J r , _ , . kraštus, kaip tai: Pietinę Ame-vietų vyriausybe slepia 
nuo savo žmonių kiek ji 
gauna karo reikmenų ir 
kitokios paramos iš Ame
rikos. Šis pareiškimas su
kėlė labai daug įvairių 
kalbų.

Amerikos spaudos ir ra
dio komentatoriai įvairiai 
ir pakartotinai komentuo
ja admirolo Standley pa
reiškimą.

I Jung. Valstybių pa-sek- 
___  __ ___ Iretorius Sumner Welles, 

mouc, Čekoslovakijoj, pa- kovo 9 d. pareiškė, kad 
smerkė mirtimi septynius ambasadorius Standley į
čekus. Pasmerktieji kalti- padaręs tą pareiškimą: 
narni priklausime organi- Maskvoje be savo valdžios' 
zacijai, kuri pristatė gin- žinios, 
klus ir priešinosi Vokieti-•> Sumner VVelles pasiuntė 
jos nacių režimui. i kablegramą adm. Stand-

Kiek laiko atgal nacių ley prašydamas atsiųsti 
teismas nuteisė mirties savo pastabas dėl padary- 
bausme kitus šešius če- to pareiškimo, kad Sovie- 
kus, ir juos nužudė. I Tęsinys 2-rame pusi.

Hitlerio armiją artyn 
jūros. •

Mirtis Čekams

Če-Londonas (Ona) — 
koslovakijos valdžia Lon
done gavo žinių, kad na
cių teismas Brno ir Olo-

15,000,000 Amerikos 
Kariuomenėje

Washington, kovo 11 — 
Senatorius Downey pa
reiškė, kad prieš šių metų 
pabaigą Amerikos kariuo
menėje bus 15 milijonų 
kareivių.

1500 Darbininkų Grįžo 
| Darbą

riką, Afriką ir Europą.
Sausio mėnesi J. V. Karo De- son priminė, kad Ašis turi 

partmentas praneša pp. Savic- apie 14 milijonų ginkluotų kurie išėjo 
kam. kad jų sūnus Dr. Kazys 
žuvo kur nors būdamas šios ša
lies karo tarnyboje.

A. a. Dr. Kazys paliko dide
liame nuliūdime tėvelius, sese
rį Ameliją (Savickaitę) Groden 
ir brolį Vincą, kuris dabar yra 
Jung. Valstybių Coast Guard 
tarnyboje.

Lai ilsisi žuvusio už šią šalį 
lietuvio kario vėlė ramybėje!

Providence, R. I. kovo 11
— Tekstilių darbininkai, 

į streiką ant- 
vyrų. radienį, sugrįžo prie dar-

Jeigu Jung. Valstybės bų. Darbininkų unijos va- 
neturės didelės armijos, das pareiškė, kad sutari- 
tai karas gali užsitęsti mas sudarytas su kompa- 
perilgai, sakė Stimson. nijos vadovybe.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 13 d., 2 vai. po pietų vėl turėsi

me progą klausytis Darbininkų Radio programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Qwbi- 
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
DIO, 366 Broadway, Šo. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA-

Kaip jau buvo rašyta, kad 
šiomis dienomis p. Amelija 
(Savickaitę) Groden gavo ži
nią. jog jos vyras Patrick J. 
Groden taip pat žuvo kauty-1 
nėse su priešu.

p. Amelijai Groden ir visai;
pp. Savickų šeimai reiškiame -------------  r---------------------- ------------- --
užuojautą. Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Kovo 12 d., 1943

ĮVAIRIOS žinios
Pijus XII, Taika Ir Fašistai '

* _____________ Pereitą pirmadienį, kovo
(LKFSB) Amerikietė U- 

nited Press koresponden
tė E. Packard. nekataiikė, 
kuri per trejus metus ste
bėjo Vatikano gyvenimą, 
spaudoje pranešė, kad fa
šistų, ypač Musolinio nea-

e* 2
reikalauja jaunų

MOTERŲ

Patartina visiems šį patarimų lapelį išsikirpti ir laikyti savo namuose, 
kad visuomet galėtum rasti ir sekti iš oro puolimų (air raid) aliarmo ženk
lus (signals).

Bostono Visuomenės 
Apsaugos Komitetas (The 
Boston Committee on Pu- 
blic Safety) Šiandien at
sišaukia, prašydamas 50 
moterų, kurios galėtų per 
dvi pastarąsias savaites 
pašvęsti vakarus vietinia
me Racionavimo Tarybos 
ofise (Rationing Board 
Office). Moterys ar mer
ginos, kurios norėtų pa
gelbėti karo pastangoms 
ir kurios yra susipažinu
sios su raštinės darbu, 
prašomos tuojau kreiptis 
į Safety Committee Vo- 
lunteer ofisą, 9 Park St., 
asmeniai arba telephonu. 
Telephono numeris yra: 
CAPitol 5620.

i Nereikalaujama, kad sa
vanorės dirbtų kiekvieną 
vakarą, bet gali skirti po
rą valandų bile kurį vaka
rą, kada patogiausia, šis 
yra pirmas atsišaukimas, 
kurį gavo Volunteer ofi
sas, nakties darbui. Die- 

, nos darbui dar ir dabar y- 
ra didelis reikalavimas sa
vanorių, kad užsiregis
truotų raštinės darbui 
Park Street centre arba

New Delbi, Indija, kovo bile kuriame Volunteer In- 
11 — Amerikos lakūnai formation Centruose, ku- 
nuolatiniai bombarduoja rie randasi visame mieste. 
Japonų tvirtoves Burmo- 
je. Sunaikinta ;

8 d., Statė House, Bostone, 
Massachusetts valstybes 
Kongreso Švietimo komi
tetas išklausė už ir prieš 
bilius, kurie reikalauja, 
kad lietuvių, lenkų, ir vi-Į 
sos moderniškos kalbos 
būtų mokomos viešose ’ 
aukštesnėse mokyklose.

Adv. A. O. Shallna, Lie- Į 
tuvos Garbės konsulas, ■ 
Dr. Povilas Jakimavičius 
(Jakmauh), adv. K. Kali-' 
nauskas pasakė kalbas, į- 
rodinėdami lietuvių kai- j 
bos reikšmę ir reikalingu
mą tą kalbą dėstyti moky
klose, jeigu atsiranda no
rinčių mokytis. Dalyvavo 
taipgi kun. P. Strakaus- 
kas, adv. Antanas J. i 
Young, Federacijos sky
riaus pirmininkas, p. A. F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius, ir kiti, ir užsi
registravo už tą bilių.

Lenkų kalbą gynė lenkų 
patriotai.

Iš Amerikiečių kaikurie 
užsiregistravo ir kalbėjo 
prieš.

Pažymėtina, kad viena, į 
kuri pasisakė esanti rusė,' 
nei iš šio, nei iš to prade- 

i jo kalbėti, kad lietuvių iri 
lenkų kalbos yra tik rusų'į Spauda ir radio skelbia, 

i kalbos tarmės, o tik jie, kad Sovietų vyriausybė, 
;tą kalbą vadina komunis- Vįenaį dienai praėjus nuo 
■ tinę . Ji pasirodė tikras jung Valstybių ambasa- 
komumstinis typas. • - —

;kas nebėjo suprasti ką i pareiškimo,

i

i

I

<

rašo toliau ta nekataiikė, 
gerai pažįstanti Vatikano 
gyvenimą E. Packard, — 
Pijaus XII taikos dėsniai 
labai gražiai sutinka su 
paskelbtaisiais Atlanto 
'Charteryje, kur Roosevel-

pykanta prieš popiežių pa- į tas ir Churchillis nusako 
augo, kai Italija įstojo į anglų - amerikiečių karo, 
karą. Pijus XII panaudojo siekimus. Iš tiesų, vienin- 
visą savo įtaką, kad Itali- ------ ‘ -- ■
ja nekariautų, už tat Mu
solinis Vatikaną ėmė lai
kyti centru opozicijos 
prieš jį. Vatikano piliečius 
stropiai seka fašistų slap- Jis, pavyzdžiui, 
toji policija: italai, kurie reikalą ne tik garantuoti 
turi daugiau reikalų Vati- saugumą mažoms tau-j 
kane dažnai būna policijos toms, bet ir tautinėms ma- 
tardomi. “Gal drąsiausis žumoms, kurios sudaro 
popiežiaus žygis prieš dalį didesnės valstybės”, 
jungtinį ašies valstybės Pijaus XII paskelbtieji 
spaudimą, — rašo minėta teisingos taikos punktai 
žurnalistė, — tai atsisaky-. ypač svarbūs lietuviams, 
mas ašies valstybių karą nes Ja^s popiežius pasisa- 
prieš sovietus' paskelbti kydamas už mažųjų tautų 
. . . . , , JaisvA np tik tnn naciu pi.kaipo šventą kryžiaus ka- - - - - - - -
rą prieš bedievybę”, o to 
labai siekė ir naciai, ir fa- talikų spaudą paskatina 
šistai. “Ir priešingai, — tą patį daryti.

tėlis skirtumas tarp po
piežiaus taikos siekimų ir 
mūsų yra tas, kad popie
žius savuosius išvystė žy
miai detaliau, smulkiau, 

numato

laisvę, ne tik tuo pačiu gi
na ir Lietuvos laisvę, bet ir 
visą galingą pasaulio ka-

i
I

DĖL AMERIKOS AMBASADO 
RIAUS SOVIETAMS PAREIŠ

KIMO
Pradžia 1-rname puslapyj | bombas, šovinius ir kito-

I

Amerikos Lakūnai Naikina 
Japonus Burnoje I

VATIKANAS PADEDA SUIEŠ
KOTI DINGUSIUS ŠEIMŲ 

NARIUS

I
t

tai slepia nuo savo žmonių mu^ciJ4* 
Amerikos paramą Sovie-

1 tams.
Spauda ir radio skelbia

(LKFSB) Karo metu Kaikurie iš tų belaisvių 
daugelį šeimų ištinka ne- buvo ankščiau paskelbti 
laimės kai tėvus, sūnus kaip dingę be žinios ar žu- 
paima belaisvėn, kai juos vę kautynėse, 
kur išgabena. Norėdamas’ t ________
kiek galint padėti nelai- ' 
mingoms šeimoms popie-' ANT MELSVŲ EŽERO 
žius yra sudaręs specialų BANGŲ
biurą. Į jį iš visų kraštų 
plaukia šimtai tūkstančių 
laiškų ir telegramų, su 
prašymais surasti karo 
metu atskirtus šeimos na
rius. Nemažas skaičius 
pasišventusių vienuolių 
nuolat dirba pagelbėda- 
mos 
Vatikano radijas patar
nauja perduodamas trum
pas žinias. Koks čia dide
lis darbas atliekamas ga
lima spręsti iš to, kad pas
kutiniais metais Vatikano 
radijo stotis dirbo 86.000 
minučių vien tik perduo
dama informacijas apie 
belaisvėn patekusius, per 
radiją buvo paskelbta 
139,340 užklausimai ar 
pranešimai apie surastuo
sius. Jau pereitų metų pa
baigoje “Catholic Times” 
buvo paskelbęs vardus 
17,000 belaisvių, apie ku
rių suradimą buvo prane
šęs šisai Šv. Tėvo biuras.

^^' doriaus admirolo Standley 
, paskelbė 

. . jung. Valstybių “Lend- 
« . administratoriaus

mo komisija įteiktus bi- raportą kiek ir ką Jung.

Sovietų geležinkeliams 
pasiųsta 75,000 tonų bėgių 
ir 17,000 tonų kitų geležin
keliams reikmenų. Pasiųs
ta 140,000 lauko telefonų 
ir šimtams tūkstančių 
mailių lauko telefono lai
dų. Pasiųsta 268,000 tonų 
įvairių petroliejaus pro
duktų sovietųų lėktuvams 
ir sunkvežimiams.

ji norėjo pasakyti. lj_
Jeigu Kongreso Švieti- LeaJe

—---j- ę—--- — raportą kibk ir Ką jung.i 
lius ar bilių priims, Ui ta- į Valstybes pasiuntė Sovie- ' , x
da bus perduoti Kongre- tams. “ 500 sunkvežimius (trokų),da bus perduoti Kongre- tams, 
sui.

Ant melsvu ežero bangų 
Laivelis supos be irklų, 
O tu sėdėjai prie manęs 
Ir skynei vandens lelijas.

Vienos Lietuvaitės Vienuo
lės Tėviškėje

Puošei lelijoms krūtinę, 
< Sakei, kad būsi mylima, 

besikreipiantiems. Dabar jau viską pamiršai, 
i Sau kitą mylimą radai.

Į Man kanklės skamba rankose 
■Jų aidas žūsta bangose, 
Jame girdėti ta dalia. 
Kurią mano širdis kenčia.

Mėnulis šviečia aukštumoj 
Ir kelią tiesia tolumon, 
Ant tylių ežero bangų 
Laivelis supas be irklų.

Praslinko metai keleri, 
Ir vėl buvo naktis tyli. 
Laivelis supas be irklų, 
Ir man vienai taip neram u.

S kam bėkit. kanklės, ant bangų, 
Skambėkit liūdesiu giliu — 
Dabar širdy mano žaizda, 
Ir neužgis ji niekada...

(LKFSB) Iš Lietuvos 
ateinančios žinios be na
cių žiaurumų mums pra
neša, kad pirmieji oku
pantai - bolševikai buvo 
pasiruošę iš Lietuvos iš
vežti žymiai daugiau žmo
nių, tik jau nesuspėjo. An
tai, be kitų buvo numaty
ta išvežti ir namiškius da
bar į USA atvykusios se
selės Rogalskytės. Jos mo
tina ir sesutė vos vos ne
buvo sušaudyta. Jos brolis 

! agronomas, Naujamiesčio 
viršaitis, buvo iš savo ū- 
kio išvarytas. Lietuviai 
daug kentėjo bolševikų o- 
kupacijos metu, daug 
kenčia ir dabar — po na
ciais.

i Lenkai Ruošėsi Minėti 
Lwowo įsikūrime Sukaktį

Šiomis dienomis Infor- 
aerodro- macijų pagelbininkai pa- 

mai, tiltai ir karinės tvir- šventė savo laiką Dor- 
tovės. chesterio Distrikte kaimy

ninėse kolonialinių prekių 
(grocery) krautuvėse, aiš- 

Naciai Areštavo 100 Macių kindami punktų sistemą 
pirkėjams. Prieš tai je tu
rėjo specales pamokas.

I
I

Sovietams' pasiųsta: 72,-

Pereit, šeitadienį Lend- 17f°° "L3”™*?
Lease administratorius autom°l»Į>.U. L700 moterį- 
Steninius paskelbė, kad "Į* dv^clV g 1>300 karl- 
Jung. Valstybės iki sausio 
1 d., 1943 m. pasiuntė So
vietams daugiau kaip 
6,200 tankų, 5,600 lėktuvų, 
dešimtis tūkstančių tro
kų, lengvųjų karinių auto
mobilių ir kitokių reikme
nų, tonus įvairaus maisto 
ir įvairių drabužių.

Šią savaitę “Lend-Lease! 
administratorius Stetti- i

nių traktorių.
I Pagaliau pasiųsta arti 3 
milijonai porų armijos ba
tų sovietų kareiviams, ku
rie kovų laukuose turi 
braidžioti per sniegą, le
dus ir purvus. Ir apie 18,- 
000 tonų skūros pusbačių 
padams.

tunisija

Kareivių

Londonas — (Ona) — 
Iš Belgų šaltinių gauta ži
nių, kad Vokietijos nacių 
pareigūnai areštavo ir pa
talpino į kalėjimus 100 į 
Vokiečių kareivių, kurie 
buvo Arras stovykloje, už 
atsisakymą vykti į Rytinį 
frontą.

l

Lietuvis Užbaigė Aviacijos 
Kursą

LTT Rezoliucijos Atgarsiai 
Užsienio Spaudoje

(LKFSB) Liet. Taut. 
Taryba randa kas kart di- 

■ dėsnio susidomėjimo. Iš 
i Londono mums praneša, 
j kad net tenai spaudoje pa-

LTT darbus ir rezoliuci
jas.

Šiomis dienomis 16 Mas- 
sachusetts kadetų už
baigė aviacijos kursą Ar- 
my Air Forces Navigation 
School, San Marcos, Te- 
xas. Tarpe graduantų yra 
vienas lietuvis, būtent, 
Andrius P. Minkus iš 
Easthampton, Mass.

"PILOTO DUKTt"

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieS oro permainą, jauti dieg
lius. rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį. — tuojaus. nieko nelaukdamas. 
JsJgyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementu iš tolimų kraStų svieto. Ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingi? kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai. 2-oz $1.00. 4-oz. $2.00, 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite nei joktų kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplankysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą

Vardas ir pavaldė

Gatvė ir numeris .......... ..... .....................

Miestas ...............-................... Valstija

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666. NEVVARK, N. J.

pagarsinimą atmokėsi pastoriui C. O. D.. kada atneS Galingą Mostį.
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mostis 1-oz. 75c. •
Deksnio Galinga Mostis 2-oz $1.00
Deksnio Galinga Mostis 11oz. $2.00
Deksnio Galinga Mostis 16-oz $5.00

Londonas — (ONA) — 
Lenkų susirinkimas pami
nėti Lwowo miesto 600 
metų sukaktį nuo jo įsikū
rimo, kuris buvo numaty
tas kovo 8 d. tapo atidėtas, 
kaip oficialiai sakoma dėl 
“techniškų priežasčių’’.

Kaip žinoma, Lwowas, 
kuris dabar yra nacių o- 
kupacijoje, yra toje Len
kijos dalyje, kurią Sovie
tų Rusijos raudonieji bu
vo okupavę, ir dėl kurios 
dabar eina ginčas tarp 
lenkų ir raudonųjų. Sovie
tų Rusija savinasi ne tik 
Lenkijos dalį, kurią ji bu
vo okupavus pagal susita
rimą su Hitleriu, bet ir 
Pabaltijo valstybes.

nius paduoda skaičius apie * Nacių pasiryžimas atsi-j sirodė informacijų 
kitus daiktus, ypač susi- į laikyti Tunisijoj neabejo- * 
siekimų priemones ir karo; tinai buvo paskatintas 
medžiagą, būtent: j prezidento Roosevelto kal-

Iki 1943 m. vasario 1 die- bos Lincolno Dienos pro- 
nos Sov. Rusijai pasiųsta ga, kada jis pasakė: “Hit- 
daugiau kaip 580,000 tonų leris nujaučia pasekmes 
plieno, 46,000 tonų alumi- Alijantų pergalės Tunisi-] 
no ir duralumino, 21,500 joj. Tos pasekmės yra in- 
tonų zinko, 94,000 tonų va- vazijos Europos kontinen- 
rio ir žalvario ir kitų pra- to. Spaudimas Vokietijos 
moninių medžiagų, kaip ir Italijos bus neatleidžia- 
tai nikelio molybdeno so- mas. Rusų armijos Rytuo- 

į vietų lėktuvų, tankų ir ki- se užduoda vokiečiams 
tų karo pabūklų fabri- didelius smūgius, mes tu- 
kams. :rime taip pat padaryti ir

Pasiųsta 50,000 tonų tre- vakaruose. Priešą turime 
mol ir TNT, ir 75,000 tonai mušti iš visų pusių, kad 
kitų chemikalijų, reikalin- jis nežinotų, kur suktis”, 
gų sovietams gaminti; O.W.I.

NCWC Įsteigė Pokarinės 
s Agentūrą

Prelatas Bryan J. Mc- 
Entegart iš New Yorko, 
tautiniai žinomas socialio 
darbo vadas, išrinktas 
War Relief Services egze- 
kutyviu direktorium. Toji 
pokarinės pagalbos agen
tūra, pasibaigus karui, rū
pinsis šelpimu nukentėju
sių nuo karo įvairiose ša
lyse.

Pietų Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

Į i_

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar* 
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

W«shington, D. C., kovo 
11 — J. E. arkivyskupas 
Edward Mooney iš Det- 
roit, NCWC Administra- 
tyvės tarybos pirminin
kas, praneša, kad šiomis 
dienomis National Catho- 
lic Welfare Konferencija 
įsteigė pokarinės pagal
bos agentūrą — War Re- 
lief Services.

* *

Šiomis dienomis “Darbinin
kas” baigia spausdinti penkių 
veiksmų dramą — “PILOTO 
DUKTĖ”, šį veikalą parašė 
kun. F. L. Kenzel, C. SS. R., 
vertė T. Savo lėšomis išleido 
kun. Pr. M. Juras, Šv. Pranciš
kaus par. klebonas. LaMrrence. 
Mass.

Norintieji gauti šį gražų ir 
įdomų veikalą, kreipkitės į 
“Darbininko” administraciją, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.
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J PIJUS XII - GERIAUSIAI INFORMUOTAS ŽMOGUS PASAULYJE
- Jaunystes nuotykiai.

Nekataiikė Amerikietė 
j Apie Popiežių

— Tiesa, mano pareigos 
yra tai šventa įpėdinystė, 
paveldėjimas, bet, o, kaip 
sunkus ir pilnas rūpesčių 
kelias, kuriuo mylimoji 
Dievo Apvaizda veda mus, 
— pratarė Pijus XII savo 
25 metu vyskupavimo su- 
kaktuvėse. Šiemet, visas , 
kataliku pasaulis kovo 12 1 
d. švenčia Pijaus XII vai- ’ 

karinę užsienių politiką ir pradedame ją tęsti nuo se- nikavimo trejų metų su- 
no, šeši šimtai metų atgal buvusio, laikotarpio. Mes kaktį ir mes norime ar- : 
nutraukiame buvusį nuolatinį vokiečių brovimąsi į čiau pažinti tą Šv. Petro 
pietų ir vakarų Europą ir kreipiame savo žvilgsnį į ry- laivo vairininką; tuo la- 
tų žemes. Mes galutinai likviduojame prieškarines biau, kad tas 67 metų Va- 
pastangas įsigyti tolimas kolonijas, ir ateity varysi
me teritorijalinę politiką. Bet jei šiandie kalbame apie 
Europos žemes, tai visų pirma turime mintyje Rusiją 
ir jai gretimas mažasias valstybes”.

Taip rašo Hitleris savo knygoje Mein Kampf 
(psl. 950-51). Reiškia, sena pasaka: vokiečių tradici
nis “Drang nach Osten” (brovimasis į Rytus), pradė
tas dar kryžuočių, uoliai jų vykdomas ir taip drama
tiškai Vytauto ties Žalgiriu nutrauktas. Per sekamus 
šešis šimtmečius tas Drang nach Osten buvo daromas pasaulinio karo. Tasai karas jas abi suklupdė. Jų pa
taikos keliu. Karžygiškų puolimų nėra buvę, išskyrus vergtosios tautos įsigijo nepriklausomybę. Ir dabar 
septynerių metų karą (1756-63), kuriame dalyvavo jos abi, norėdamos tas tautas iš naujo pavergti, tarp 
carienė Elžbieta prieš Friedrichą II. Bet tada puolikai savęs mirtinai susipešė — už grobį. Carų ir kaizerių 
buvo rusai; vokiečiai tik gynėsi. Šiaip jau vokiečių jau nebėr, bet teutonų ir slavų imperializmas ne tik, 
įtaka į Rusiją buvo tik kultūros srityje, bet ji buvo kad neišnyko, bet pernelyg išbujojo. Nauji šūkiai, 
labai stipri. Galima sakyti, kad vokiečiai formavo- dirbtinai pasisavinti skambūs vardai, dalykų esmės 
tvarkė rusų imperiją, pradėjus nuo Petro I. Katarina nepakeitė. Abiem rūpi paveldėti visą Europą ir visam 
II buvo vokietė. Jos sūnus Povilas I vaidino rolę vo- pasauly turėti vadovaujančią rolę. Abiejų puikybė ir 
kiečių kapralo ir užtempė rusų armiją ant vokiško godulystė neturi ribų. Teutonas ir slavas užsimanė 
kurpalio. Tą patį galima pasakyti apie Aleksandrą I būti ponais, ir kaipo tokie, turėti pastumdėlių ir ver- 
ir Nikalojų I. Pagaliau pastaraisiais laikais Nikalojus gų- Ar jiems tai pavyks? Abiem pavykti negali, tik
II žmona buvo vokietė. Valstybės viršūnėse vokiečiai vienam. Kuriam? Abudu tikisi, bet nėviens nežino, 
jautėsi kaip namie. Tokios pavardės kaip Fermor, Kad ir smaugiami ir niekinami, mes žinom daugiau 
Ferzen, Michelson, Pahlen, Nesselrode, Kaufmann, už juos: kad tikrų tikriausiai nugalės — Apvaizda. 
Plėvė, Grippenberg, Kaulbars, Renenkampf, Keller ir Stebėtina ta Dievo Apvaizda, štai, anot paties 
daug, daug kitų skaitėsi pažibomis rusų armijos ir ei- Hitlerio, tas brovimasis į Rytus — Drang nach Osten 
vilinės valdininkijos. Dviejų valstybių santykiai buvo — dar kryžuočių pradėtas ir per trejetą šimtų metų 
tamprūs ir giminingi. Latvijos ir Estijos baronai ture- vykdomas, staiga nutrūko — net šešeriems šimtme- 
jo Peterburge ko ne karališkas privilegijas. Kuomet čiams. Tai ilgoka pertrauka. Jos metu mūsų abipusiai 
1870 m. kilo vokiečių - prancūzų karas, Napoleonas kaimynai nesnaudė ir lietuvių tautą sujungtomis jė-
III puoselėjo daug vilčių, kad Austrija, įpykusi ant vo- gomis pastoviai smaugė, o bet gi mūsų tauta išliko
kiečių už 1866 m. pralaimėjimą, ateis jam pagalbon, gyva ir dar nepriklausomybės susilaukė! Tegu vėl už- 
Bet Austrija neišdrįso, nes gerai žinojo, kad tokiam ėjo laikinė pertrauka ir klaikus pavojus. Bet smaugi- 
atsitikime Rusija, labai palanki Vokietijai, tuč-tuojau kų jėgos nebesujungtos. Jie mirtinai kaunasi — kaip 
Austriją užpultų. Tuometinis vokiečių kancleris Bis- andai. Kai galingas su galingu susiremia, tai abudu 
markis net palikęs testamentą, kad Vokietija visada tiek išsisemia, kad tarp pergalės ir pralaimėjimo ne
palaikytų gerus santykius su Rusija... Tuo būdu abi daug skirtumo tepasilieka. Gi Apvaizda stebi ir lau- 
valstybės taikiai ir draugingai sugyveno iki pirmojo kia, kol išdidūs bedieviai ragus nusilaužys... K.

ligiją. Tada dar būdamas 
‘kardinolu mokėjo ir į už
sienio spaudą tą svarbų 

, 1 Vatikano raštą slapta iš-
Popiežius moka 8 kalbas. — Tarnas atidengia karai- gabenti. Kai nacių^ puikai 

nolo paslaptį. —110 ir 129 pasikalbėjimai. - Kę daro popiežius per lėktuvų bugo pasiųsti Belgijos ka- 

atakas. - Pijus XII ir Lietuva
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams -------------  $4.00
Viena kart savaitėje metams... $2.00
Užsieny metams ----------------- $5.00
Užsieny 1 kart aa-tSj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Kovą Laimės-Apvaizda
“Mes nacional-socialistai nubraukiame visą prieš-

— Mačiau aš jį pirmą 
kartą. Su binokliais žiūrė
dama į jį, aš galėjau paste
bėti jo liesą, asketišką vei
dą su rimtomis tamsiomis 
akimis. Tai kovojančiojo 
veido išraiška, kuri suda
rė įspūdį, kad jo savinin
kas pasiekė tos didelės 
kantrybės su klystančia 
žmonija tik praktikuoda
mas per savo amžių nuola
tinį savęs nusimarinimą. 
Kai dešimtys tūkstančių 
klaupėsi ant grubaus gat
vės grindinio, norėdami 
priimti popiežiaus palai
minimą, net nekatalikai, 
tokie kaip aš — rašo E. 
Packard — giliai atjautė
me tą baisią atsakomybę, 
kuri gula ant pečių šio 
žmogaus, kurs lieka dvasi
niu tėvu 330.000.000 pase-

Mokslo Žmogus
Bet Apvaizda užkrauda

ma tam vyrui tokias pa
reigas jau iš anksčiau bu
vo gausiai apdovanojusi 
atatinkamais sugebėji
mais. Buvęs popiežiaus 
mokytojas Antonio Nevia- 
ni išgirdęs, kad jo auklėti
nis išrinktas popiežiumi, 
pratarė:

— Aš vis atsimenu Euge
nijų Pacelli, kai jis sėdėjo 
antrame suole mano kla
sėje. Jis buvo mano pats 
supratingiausias ir pats 
geriausias mokinys”.

Nuo jaunatvės Eugeni
jus buvo uolus moksle. 
Vienas jo mokslo draugas 
pasakoja, kaip kartą ank
sti ryto 4 vai. jų šeimą pa
žadino bildesys į duris. 
Kai tėvas atsikėlęs išėjo

metus turi aplankyti po
piežių (jei to, kaip dabar, 
nesutrukdo karas) ir su 
juo aptarti įvairius to kra
što bažnytinį gyvenimą 
liečiančius reikalus.

tikano senelis yra taip 
simpatingas net ir neka- 
talikams. Antai Pijaus XII 
išrinkimo metu Romoje 
buvusi nekataiikė United 
Press korespondentė E. 
Packard taip apie naująjį __ _____ ___ ______
Bažnyčios vadovą atsilie-tkėjų, ir tai tokiais sąmy- pasižiūrėti, atrado Euge- 
pė: I šio laikais”. i ” ~ ’

Pirmaeilis Diplomatas
Kard. Pacelli, kuris Pi

jaus XII vardą gavęs užė
mė Šv. Petro sostą, yra ne 
tik gabiausias, bet ir la
biausiai tarptautinį gyve
nimą suprantąs diploma
tas ir valstybės vyras, ko
kį tik Bažnyčia galėjo 
duoti, — taip apie popie
žių atsiliepia minėtoji ne- 
katalikė E. Packard. Jau 
vien aukščiau minėtasai 
gausus svetimų atstovų 
sąrašas Vatikane rodo a- 
pie didelę popiežiaus įta
ką tarptautiniame gyveni
me. Dabartinis popiežius 
su įvairiais uždaviniais, 
dar būdamas Pijaus XI 
pagelbininku yra lankęsis 
ir Amerikoje, ir Anglijoje 
ir daugybėje Europos kra
štų. Būdamas Vatikano 
valstybės sekretoriumi tik 
Pacelli turėjo teisės kas
dieną ištisomis valando
mis su Piju XI aptarti 
svarbiuosius pasaulio 
klausimus. Sudarant gar
siąją Laterano sutartį, Pa
celli vesdamas tuos reika
lus per porą metų turėjo 
apie 110 pasikalbėjimų su 
gabiu italų teisininku pro
fesorium Barone ir apie 
129 pasikalbėjimus su 
Pijumi XI. Jau iš to gali
ma spręsti 
praktikinį 
dabartinis
tarptautiniuose 
kiuose.

Savo darbe Pijus XII pa-

nijų Pacelli, kurs buvo a- 
tėjęs pasiskolinti užrašą 
praeitos dienos pamokų, 
kada jisai negalėjo moky
kloje būti. Namų šeimi
ninkas tą 17 metų jaunuo
lį varė namo išsimiegoti ir 
ateiti vėliau, bet jis nesi
traukė nuo durų, kol gavo 
užrašus ir turėjo laiko 
juos išmokti. Argi reikia 
stebėtis, kad Eugenijus 
vėliau baigęs kunigo auk
štuosius mokslus gavo net 
tris mokslo daktaro laips
nius: teologijos, filosofijos 
ir bažnytinių teisių. Da
bartinis popiežius moka 
net aštuonias kalbas: ita
lų, anglų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų, vengrų, 
lenkų ir lotynų, nekartą 
jomis įvairiuose kongre
suose yra kalbėjęs. Popie
žius dabar yra geriausiai rodo ryžtingą teisingumo 
informuotas žmogus pa- gynimą ir nepaprastą drą- 
saulyje. Vatikane net 41 są. Nors Vatikanas fašis- 
kraštas turi savo pasiun- tų apsuptas, jisai rado 
tinius, o patsai popiežius priemonių per pasaulie- 
turi savo nuncijus ar dele- čius pristatyti į kiekvieną 
gatus 57 šalyse. Be to, vokiečių parapiją Pijaus 
kiekvienas pasaulio vys- XI raštą, pasmerkiantį 
kūpąs bent kartą per 5 nacių žiaurumus prieš re-

kokį didelį 
pasiruošimą 

popiežius turi 
santy-

raliui, Olandijos karalie
nei Vilhelminai, Luksem- 
burgo kunigaikštienei 
Charlotai užuojautos raš
tus drauge patikrinda
mas, kad nuolat melsis 
“už atgaivinimą pilnos 

'laisvės ir jų kraštų nepri
klausomybės”. Kai fašis
tai negailestingai puolė 
graikus, Jo Šventenybė 
graikams pasiuntė $25.- 
000.00 šelpimo reikalams. 
Panaši suma buvo pasiųs
ta Belgijai ir Olandijai. 
Kai japonai niokojo Kinų 
žemę, popiežius nepabūgo 
suvargusiems kinams pas
kirti pašalpos $100.000.00. 
Neveltui, kai Pacelli buvo 
paskirtas kardinolu, jisai 
padarė priesaiką ginti 
Bažnyčios teises, o užde
dant jam raudoną kardi
nolo brilių buvo priminta, 
kad jis turi būti pasiruo
šęs ir kraują išlieti už sa
vo ganomuosius.

Maldos Žmogus
Kad ir kaip nepaprastai 

gausiu darbu yra užkrau
tas Pijus XII, vistiek kas
dieną neapleidžia savo nu
sistatymo — valandą pa
švęsti susikaupimui ir 
maldai prieš Švenčiausią
jį koplyčioje. Kai būda
mas dar kardinolu nuvy
ko kaip popiežiaus įgalio- 
tasai į Eucharistinį kon
gresą Pietų Amerikoje, 
tarnas pastebėjo, kad 
minkšti jam paruošti pa
talai nenaudojami, lyg 
nustumiami į šalį. Tarnas 
prisibijodamas, kad gal jis 
ką nepatogiai paruošia, 
užklausė. Kard. Pacelli 
jam paaiškino, kad jisai 
pats patogius patalus nu
stumia į šalį, drauge pri
dėdamas:
— Atstovaudamas popie

žių aš privalau priimti jo 
vardu teikiamą pagarbą, 
bet savo vardu aš esu lais
vas daryti atgailą”.

Kai Pijus XI pavojingai 
susirgo, kard. Pacelli pa
darė specialią pilgriminę 

Tęsinys 5-tame pusi.

Kun. S. Kneižis.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIU REIKALU
(Referatas, skaitytas N. A. Lietuvių Ka

talikų Seimely, vasario 28 d., 1943,
So. Boston, Mass.)

Spaudos Apaštalavimas
“Šio pasaulio vaikai gudresni už šviesos, 

tai yra, už Katalikus”, sako Evangelija. Ne
kalbėsiu čia apie bedieviškų laikraščių reikš
mę ir jų įtaką į žmonių gyvenimą, nes mums 
jau tas yra gerai žinoma. Kam nėra žinoma, 
kad pasaulio didžiųjų valstybių laikraščiai 
yra masonų ir žydų rankose. Per tuos laik
raščius jie visa, labai gudriu būdu, kreipia 
prieš Katalikų Bažnyčią. Viename masonų 
susirinkime, prancūzų žydas, vardu, Cre- 
mieux, pasakė: “Nieku visa laikykite, nieku 
laikykite pinigus, ir visą politinę galybę — 
laikraščiai yra viskas. Turėkime laikraščius 
savo rankose ir mes visą turėsime”. Ką ši
tas pasakymas reiškia, jei ne tą, kad per 
laikraščius galima žmones pakreipti į kurią 
pusę tik nori ir juos sukurstyti taip daryti, 
kaip nori. Pasauliniame žydų rabinų suva
žiavime Krakuvoje, anglų žydas Montefiore 
pasakė: “Kol pasaulio laikraščiai nebus mū
sų rankose, mes nieko neturėsime ir nieko 
nepajėgsime nuveikti. Neužmirškime vie
nuoliktojo įsakymo: neapkęsk svetimos 
spaudos, svetimų laikraščių. Mes užvaldyki- 
me laikraščius, o tuojau valdysime ir spręsi

me visos Europos likimą”.
Taigi iš Katalikų Bažnyčios vadų ir Tikė

jimo priešų mums yra labai aišku, kaip svar
bu yra turėti, palaikyti ir platinti katalikiš
kus laikraščius. Bet vien žinojimo neužten
ka. Mes žinome laikraščių svarbą, jų reika
lingumą, jų įtaką į visą gyvenimą, bet kiek 
mažai prie to žinojimo tepridedame darbo. 
Kalbėkime atvirai. Mūsų katalikiški laik
raščiai šiandieną gyvena krizės momentą. 
Jei katalikai nepabus iš apsnūdimo, pasiliks 
be savo laikraščių. Mums Naujos Anglijos 
katalikams artimiausias laikraštis yra “Dar
bininkas”. Jis yra žmonių mėgiamas. Bet 
yra pavojus jo netekti. Kodėl? Ne dėlto, kad 
ne įvairus ir ne įdomus, bet dėl to, kad kata
likai apsnūdo, sustingo ir ištyžo spaudos a- 

talavimo darbe. Nėra didžiadvasių žmo 
nių, kurie pasišvęstų, eitų per namus platin
tų, užrašinėtų “Darbininką”. Gyvenimas 
šiandien pasidarė per daug patogus, per daug 
malonus. Buvo laikai, kada mes lietuviai ne
turėjome savo spaudos laisvės. Kiek pasi
šventimo ir darbo padėjo lietuviai išlaikymui 
savo laikraščių ir knygų! Ir čia Amerikoje, 
mes, senesnieji, atsimename, kaip prieš dvi
dešimtį ar trisdešimtį metų, mes patys, su
grįžę pavakare iš fabriko, nejausdami nuo
vargio, pasiėmę katalikiškus laikraščius ei
davom iš namo į namą, iki vėlivos nakties

valandos, pardavinėdami ar užrašynėdami 
“Darbininką”. Kas atsitiko? Laikraštis išau
go ir įsigalėjo. Bet vėl nelaimė. Mes sustin
gome, apsnūdome, baisiai ir negarbingai 
apsileidome. Mums trūksta ugnies, kuri 
degtų ir liepsnotų mūsų krūtinėse už lietu
vybę ir mūsų šventąjį tikėjimą. Aš nežinau, 
kas galėtų mumyse taip uždegti tą apašta
lišką laikraščių platinimo ugnį, kaip prisimi
nimas, žmonių sielų išganymo.

Pažiūrėkime į bedievius. Su kokiu atsidė
jimu ir uolumu jie platina, dalina ir skleidžia 
savo melų raštus! Kam iš mūsų tas nėra ži
noma? Jie supranta laikraščių reikšmę ir 
įtaką. Jie netingi savo blogiems tikslams, 
kovai prieš tikėjimą, darbuotis. Jie tam tik
slui nesigaili savo sunkiai uždirbtų pinigų. 
Ar paklausite kodėl? O gi todėl, kad jie turi 
tikslą jr yra nusistatę kovoti ir griauti Kris
taus įsteigtąją Bažnyčią. Bet ar mes netu
rime tikslo? Mūsų laikraščių tikslas yra ne 
tik panaudoti pasaulines žinias, bet skleisti 
Kristaus karalystę žemėje, apginti Bažny
čią nuo neteisingų priešų užpuolimų, atrem
ti melą ir skelbti tiesą. Katalikiški laikraš
čiai nesibijo skelbti tiesos, nes pats Kristus . 
pasakė: “Ir Tiesa padarys jus laisvais”. Mū
sų tikslas yra vesti sielas į amžiną gyveni
mą. Tačiau kiek mažai tam tikslui pasišven
timo, kiek mažai susirūpinimo!

Kas reikia daryti? Būtinai paleisti signa
lą, garsų, galingą, kad išbudintų ir supurty
tų visus apsnūdėlius katalikus prie spaudos 
apaštalavimo darbo.

Sudaryti, kur tik galima, spaudos apašta

lavimo grupes; kurių didžiausias tikslas bū
tų platinti katalikiškus laikraščius. Šitas yra 
didžios svarbos dalykas. Pamokslai ir pra
kalbos spaudos reikalais yra reikalingos ir 
naudingos, bet jei neturėsime spaudos apaš
talų, tai rezultatai bus menki. Žmonės pasi
gerės gražiais pamokslininko ar kalbėtojo 
žodžiais, bet tuojau užmirš .Bet jei po pra
kalbų ar pamokslo spaudos apaštalai nueis 
į namus, pakalbins nusipirkti ar užsirašyti 
laikraščius, tada mes pamatysime darbo 
vaisius.

Spaudos apaštalavimas yra mūsų dienų 
reikalas. Yra žmonių, kurie nenori laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Jie savo laikraš
čiuose skelbia visokias neteisybes, kad tik 
Lietuva pasiliktų bolševikų Rusijai. Lietu
vos sūnūs ir dukterys tai daro! Kaip mes at- 
remsime priešo melagystes, kaip įrodysime, 
kad komunistai yra mūsų tautos žudytojai- 
graboriai, jei neturėsime savo laikraščių? 
Čia eina dabar kova už mūsų senosios tėvy
nės likimą. Ir tą kovą sprendžia laikraščiai. 
Dabar eina kova bedievybės ir pagonizmo 
prieš Krikščionybę. Ir mes katalikai galime 
tą kovą pralaimėti, jei neteksime savo kata
likiškų laikraščių.

Atsiminkime šiuos Popiežiaus Pijaus X 
žodžius: “Veltui jūs statysite bažnyčias, rem
site misijas, steigsite mokyklas, darysite vi
sokius gerus darbus; visos jūsų pastangos 
niekais nueis, jei neturėsite katalikiškų laik
raščių”. Taigi kiekvieno Kristaus išpažinto
jo yra šventa pareiga būti katalikiškų laik
raščių apaštalu. Pabaiga

T
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mėnesio penktadienis Šv. Juo-, pirmininkė. Elena Beleskis —
Pirmasis, tuvaičių: Gertrūda Laukaitis—

Koto 16 d. išvyksta karo tar
nybon p.p. Malinauskų dukrelė 
p4ė Alberta Malinauskaitė. Pa
nelė A. Malinauskaitė mokėsi ir 
baigė Cambridge Mt. Aubųm

zapo lietuvių parapijoje visada vice-pirmininkė. Adeline Y o- ligoninėje slaugės ^mokslus. Ji 
aukojamas Švenč.
džiai.

Tą dieną, kaip
maldingi žmonės.

Jėzaus Šir- nuskonis - raštininkė, Geno- išvyru į Camp Devens, kur

sekmadienį, 
kurie nedir

ba. sueina į bažnyčią ir nepa
prastu susikaupimu ir pamal
dumu dalyvauja iškilmingose 
pamaldose.

Tą dieną per Šv. Mišias tre- 
tininkai-ės “in corpore” eina 
prie šv. Komunijos, taip pat 
neatsilieka aukštesnės mokyk
los studentai-ės ir pradinės 
mokyklos vaikai.

Šv. Mišioms pasibaigus, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas pra
ėjusį pirmąjį penktadienį tre
tininkams suteikė Generalinę 
absoliuciją, pasakė trumpą pa
mokslą apie Šv. Kazimierą, pri
mindamas. kad šis kovo mėnuo 
pašvęstas Šv. Juozapui. Bažny
čios ir šeimų globėjui. Taip pat 
priminė, kad šio mėnesio inten
cija yra melstis už taiką.

vefa Zimmerman — iždininkė. 
Kleb. kunigas Mykolas J. Ur
bonas yra Dvasios Vadas, gi 
Seselė Juzefą Marija — pre
fekte.

ŠV. MIŠIOS UZ KAREIVIUS
Smagu ir malonu, kad mūsų 

parapijonys dažnai užprašo Šv. 
Mišias už kareivius.

Nenuostabu, kad jie taip da-į 
ro, nes iš mūsų parapijos Dėdė 
Šamas paėmė su viršum 80 lie
tuvių jaunuolių tarnauti Jung
tinių Valstybių armijoje.

Gerasai Dievas tegu jiems 
teikia tą malonę, kad po karo 
mūsų kareiviai sugrįžtų į savo 
namus sveiki ir atsižymėję kaip 
herojai - didvyriai karo lau
kuose.

užims slaugės vietą ir, taipgi 
p-lė Alberta gavo jaunesniojo 
leitenanto laipsnį. P-lė A. Ma
linauskaitė, pasiaukodama šios 
šalies gerovei, taipgi suteikia 
garbę Cambridge Moterų Są
jungos 22 fcp., nes ji buvo kuo
pos narė ir viena pirmųjų iš 
kuopos aukoti kraują Raudo
najam Kryžiui. Garbė tėve
liams turėti tokią dukrelę, gar
bė ir mums Cambridgiečiams. 
už tai linkime p-lei A. Malinau
skaitei geriausių sėkmių 
Tarnyboje.

vakare parapijos svetainėje, 
bus suvaidintas labai gražus 
gavėnios metui tinkantis veika
las "Filoto Duktė”. Veikalą vai
dins Alumniečiai ir mokyklos 
vaiKUČiąi, kurie labai gabiai 
prie šio veikalo yra Seselių mo
kytojų prirengti. Dalyvaukime 
visi ir* paremkime ^avo vaiku
čius lietuvybėje.

Sekmadienį, kovo 
parapijos skautai 
bendrai išklausė šv.

i

7 d. mūsų 
berniukai 

mišių.

karo

"PILOTO DUKTĖ”

MISIJOS
Sekmadienį, kovo 14 d. N. P. 

bažnyčioje prasideaa misijos 
moterims ir merginoms. Misi
jos tęsis per visą savaitę; pa
maldos rytais ir vakarais. Va
karais pamaldos 7:30 vai. Mi
sijas ves Pranciškonas. Tėvas 
Justinas Vaškys. Vyrams

veayDinio gyvenimo sukaktį ir, 
taipgi įkurtuves į nuosavus na
mus. Pp. Brazdžiūnai šia pro
ga iškėlė šaunų bankietą, ku
riame dalyvavo šie asmenys: iš 
Nonvoodo p.p. A. Brazdžiūnai, 
p.p. O. Mikšiai, p.p. P. Jakštai, 
iš Somerville p.p. Ambrozaičiai, 
iš Cambridge p.p. Malinauskai, 
p.p. Puzinai, p.p. Daukantai, C. 
Tamulynas, D. Vaimanauskas, 
M. Brison ir kiti. Pp. J. P. 
Brazdžiūnai yra labai malonaus 
būdo žmonės, r ‘ ~
nienė daug darbuojasi katali
kiškoj veikloj ir yra Sąjungie- 
tė. Linkime p.p. Brazdžiūnam 
laimingai sulaukti sidabrinių ir 
auksinių vedybinio gyvenimo 
sukakčių.

T. T. Jėzuitų Misijos
J

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo parap., Kovo 10—19 d., Į 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Waterbury, Conn. — šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 
Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.

New Haven, Conn. — Šv. Kazimiero parap.. Kovo 14— ' 
21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.

Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— j 
Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.

P-ma Brazdziū- 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.

18 d.,

Sekmadienį, kovo 14 d., 7 vai. > F® kovo 21 iki 28 d.
J ' ..

kuoju, gydytojo vaistus varto
ju....

Kovo 7 d. p. p. J. P.
K. V. (džiūnai šventė dešimties

ĮI
I 

misi-'

Braz- 
metų

Nashua, N. H. — Šv. Kazimiero parap., Bal. 8 
T. Antanas Mešlis, S. J.

I Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d., 
Praėjusią savaitę mus aplau-, T Aukštikalni g. j.

kė šie kariai: aviacijos puskr. > ~ rJ. Potembe^as, futllmiukas j So«th W1"dSOr' Conn' ~ SV'

S. Levonaitis, J. Preškinis, J. 
Urbonavjčius, P. Jutkus ir 
puskr. C. Zabasky. Kariai ap
lankė savo gimines, draugus ir

1' pažįstamus. Malonu matyti sa
vo parapijos jaunuolius unifor
mose. A.D.

Pranciškaus parap., 
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.

Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 
d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

11 d.,

t

- Miller.
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kibirkštėlė
Kazyje 

iki

30 DIENŲ POMIRTINIAM 
ATMINIMUI

kun. Mykolo J. Urbono

p. v. Apšarvuoti 
jiega.

Consolidated uberator Modelis
Užtikrintai tolimam skridimui uždarytas bombonešis pa
dirbtas. kad “nunešti jas tenai ir sugrįžti atgal”. Padary
tas eksportui ir šis modelis bus geriau ir geriau žinomas 
Berlyne, Tokio ir kituose svarbiuose Ašies miestuose. Turi 
didelę įtalpą bomboms su nesustojančiu jų išleidimu. Erdva 
keleiviams įtalpa. Greitumas iki 300 m. 
įgulos kompartmentai. Stipri šaudymo

BINGO P AR AP JOS NAUDAI
Praėjusio penktadienio 8 v. 

vakare. Šv. Juozapo par. sve
tainėje, prieš pačias Užgavė- 
nias. įvyko Sodaliečių pastan
gomis suruošta Bingo pramoga 
parapijos naudai. Publika skai
tlingai dalyvavo. Pelno liko 
gražaus. Visi smagiai praleido 
vakarą. Laimėtojai džiaugiasi 
laimėtomis piniginėmis dova
nomis.

Sodalietės gražiai darbuojasi 
parapijos naudai. Valdyba su
sideda iš sekančių veiklių lie-

Praėjusį šeštadienį sukako 
lygiai 30 dienų kaip mirė D. G. 
kleb.
sesuo Angelą Skolastika Urbo
naitė

Ta proga praėjusį šeštadienį 
atnašautos dvejos giedotos Šv. 
Mišios už a. a. Angelą Skolas- 
tiką 30 dienų pomirtiniam at
minimui. Pastarosios Šv. Mi
šios buvo su egzekvijomis.

"Amžinąjį atilsį duok jos sie
lai. Viešpatie. 0 amžinoji švie
sybė tegu jai šviečia per am
žius". A.T.

32 tonų tanko modelis, kuriam yra 
pelkes ir krūmynai. Tinkamai padirbtas 

išvertimui akmeninių sienų ir laipiojimui grioviais. 
Tvirtai apšarvuotas išlaikymui smūgių ir apgink
luotas 75 mm. kanuole ir 50 kalibro mašininiu šau
tuvu. kad pasiųsti priešui daugiau, negu jis gali 
priimti.

Paskutinioji Kazio Dryžos 
Gyvenimo Diena

PHILADELPHIA. PA. —
Diena pirmo kovo man, brė
žiančiam šiuos žodžius teko pla
tokai pasikalbėti su a. a. Kazio 
Dryžos "bordingbosu”, senu 
viengenčiu Rapolu Slenskiu. 
Pasak jo. a. a. Kazys Dryža tą 
dieną, kada jis mirė, tai yra. 
sekmadienį. 7-tą vasario, net 
tris kartus buvo bažnyčioje — 
rytą, laike sumos ir per mišpa
rus. O vakare, pavalgęs vaka
rienę. po septynių, apie aštun
tą valandą, jis nuėjo viršun — 
į savo kambarį. Bet štai už kiek
laiko, šeimininkė, ponia Petro- todėl jį šeimininkė ir rado dar 
nė Slenskienė išgirdo garsų su- su švederiu. Toliau, nors jis ir 
dejavimą, o po to. tuoj ir kitą. 
Tai jinai tuojau įbėgo į jo 
kambarį, sužinoti kas yra. Į- 
begus. rado jį pusiau nusiren
gusį, bet dar su švederiu gu
lintį ant lovos su rankomis ant 
krūtinės ir jau pusiau besą-

monės; tačiau tuo laiku jis dar 
ją pažino. Ji tuojau pašaukė 
savo vyrą. Bet kada jie abu at
bėgo atgal (ant kiek tai seni, 
senesni dar ir už jį, bėgti gali), 
tai jis juos, pasak jų. kas žin 
jau ar pažino. Tuoj puolėsi 
šaukti gydytoją ir kunigą. Bet 
veltui triūsas — 1 
gyvybės kilniajame 
Dryžė penkiolika minučių 
10-tos vakare galutinai užgeso.

Pastaba: a. a. Kazys Dryža 
turėjo paprotį nuėjęs neva jau 
gult, dar rašyti. Tai, manau.

Pratt ir Whitney Iniinai
Padirbti kad atimti “lu
bas” iš Ašies lėktuvų. Tu
ri 2,000 arklių jiegą, už- 
ančią skridimui. Daugelis 
kovos lėktuvų pasaulyje 
jais aprūpinti ir jie įrodė 
savo nujiegumą kiekvie
name fronte nuo Stalin
grado iki Guadalcanal.

įuUJjUS
1943 m.

dirbo ir tą dieną tris kartus 
buvo bažnyčioje, tačiau jau jis 
(matyt ir rimtai) negalavo nuo 
tūlo laiko, ką liudija ir jo laiš
kas, rašytas man dieną pirmo 
vasario, kuriame jis tarp kitą 
ko, ir taip išsireiškia: ...nesvei-

| PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
| yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

3 “Šv. Pranciškaus Varpelis
<! Pigiausias laikraštis yra
; [ "VARPELIS"

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00

Į Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
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 Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

T^ORDAS PERSTATO galingą eilę tvirtų naujų 1943 m. mode- 
* lių... galutinai išvystytų jų naudojimo srityje skirtiems tiks
lams, kurie padirbti puikiai mechaniškai pagal Fordo tradicijas. 
Medžiagų gerumu — stipresnis plienas ir ailoys — padirbimu ir 
atsargiu patikrinimu kiekvieno produkcijos žingsnio, šie išdirbi
niai yra puikiausiais produktais kokius Fordas bent kuomet iš
dirbo!
Padirbti naudojimui visose pasaulio dalyse, visokios padėties ir 
klimato aplinkybėse, šie nauji produktai yra stiprūs, ištvermingi, 
patikimi ir turi dideles išgales "priimti” kaip lygiai “atgal duoti”.
Kiekvenas šių modelių yra puikiausios rūšies jų išvystymu ir pro
dukcija — kiekvienas jų išlaikė sunkius bandymus negailestingų 
stovyklų kariuomenės ginklams patikrinti — kiekvieną jų eks
pertai paskelbė viršiausiu kompetitorium jo srityje.
Tėmykit dramatišką veiklą šių metų Fordo išdirbinių visose pa
saulio dalyse ir atsiminkite, kad patirtos pamokos šių 1943 metų 
modelių išdirbime turės įtakos automobilio išdirbime, kurį jūs 
pirkaite po karui. Daugelis naujų metalų, plastikų ir produkcijos 
technika pagerinta šiais metais, reikš geresnius tarkos meto pro
duktus.

TM*dtaikO& Padarytas važinėti kalnais, daubomis. Sunta-
maiaiRV* FIW*IW kiais ar per laukus ir šis mulo-kojomis auto

mobilis (Jeep) toli važiuoja su maža porcija 
gazolino —- tarnyboje ištvermingas ir mažai 
taisymų reikalingas. Tvirtai padirbtas. Nu- 
malevotas viena alyvine spalva.

FORDO PERGALĖS PRODUKTAI DABAR IŠDIRBAMI 
CONSOLIDATED LIBERATOR BOMBONEŠIAI... ARMIJAI 
TROKAI... M-4 TANKAI... TRANSPORTO GLAIDERIAI... 
UNIVERSALIAI NESEJAI... ARMIJOS ŽVALGYBAI KARAI... 
LĖKTUVAMS GENERATORIAI... ŠARVUOTI AUTOMOBI
LIAI... PRATT & WHITNEY LĖKTUVAMS IN2INAI... 
TANKAMS IN2INAI... TROKAMS IR TARATAIKOMS 
(JEEPS) MOTORAI... KANUOLEMS PASTATAI... LIPIMO 
AUKŠTYN INDIKATORIAI... TURBO-SUPERCHARGERIAI. 
MAGNESIUM LIEJINIAI... ŠARVAMS METALINES LENTOS 
Siame surašė nėra kitų dabar išdirbamų svarbių Pergalės mode

lių, kurių negalima išvardinti dėl karo aplinkybių.

fvlaidnriA Mntir**-* Jo <>P®r3v,mui neteikia gazolino apribojimo 
UiulUvlIO NOOCIIS kortos. Besitreininiojanti oro kariuomenė su 

pagelba ' gero vėjo" pasieks ekonomijos re
kordų ir juoksis iš kuro ir aliejaus išlaidų. 
Strymlainiškas perdėm ii padirbtas galimai 
lengviausiai valdomu.

VIS! MuSŲ GABUMAI. PATYRIMAS. PASTANGOS IR VISOS IsGALtS PAZADtTOS PERGALEI



Penktadienis, Kovo Vi d„ 1943 DARBININKAS 8

LDS Studijų Rateliams
t SPAUDOS LAISVĖ

Taip pat mąstymo ar spaudos laisvė, tai yra, mąs
tyti ar rašyti ką tik kas panori, be jokių suvaržymų, 
savyje nėra tai nauda, kuria bendruomenė galėtų iš
mintingai džiaugtis. Kaip tik priešingai, tai yra šalti
nis ir pradžia daugelio blogybių. Laisvė yra galybė to
bulinti Žmogų, už tai jos tikslas turi būti tiesa ir ge
rumas. Bet gerumo ir tiesos būdo negalima sauvališ- 
kai pakeisti. Jie pasilieka nepakeičiami, kaip pati pri
gimtis. Jei protas palinksta j klaidingas nuomones, 
ir valia pasirenka ir seka klaidas, tuomet nei protas 
nei valia nepasiekia savo prigimties pilnumo, bet pa
žemina savo prakilnumą. Ir taipgi, kas tik yra prie- 
žinga dorovei ir tiesai neturi būti gundomi perstato
ma žmonėms, tuo labiau neužgiriama įstatymais. Ge
rai praleistas gyvenimas yra vienintelė laida į dangų, 
kuriam visi žmonės esą skirti, ir už tai valstybė elgia
si priešingai prigimties įstatymams ir palinkimams, 
kuomet, be jokių varžymų, leidžia skleisti klaidingas 
nuomones, kurios atitraukia žmones nuo tiesos ir sie
los dorybių praktikavimo.

KLAIDINGAS MOKSLAS
Išskirti Bažnyčią, kurią pats Dievas įsteigė, iš 

žmonių gyvenimo, iš sudarymo įstatymų, jaunuome
nės auklėjimo, šeimos gyvenimo, yra pavojinga ir 
pragaištinga klaida. Valstybė, iš kurios religija yra 
išskirta, niekuomet negali būti gerai tvarkoma ir gal 
jau yra aiškiai žinoma visiems prie kokios gyvenimo 
tvarkos einama. Kristaus Bažnyčia yra tikra ir viena
tinė mokytoja dorovės ir gero gyvenimo saugotoja. 
Ji išlaiko dėsnius, kurie nurodo pareigas ir tvirčiau
siai įtikina, kodėl reikalinga visiems dorai gyventi. Ji 
ne tik įsako susilaikyti nuo blogų darbų, bet tvarkyti 
ir savo mintis, nors jos ir būtų negalimos įgyvendyti 
darbais.

Norėti, kad Bažnyčia būtų po valstybės valdžia 
savo pareigų pildyme yra didelė klaida ir tiesiog ne
teisingumas. Ir kuomet taip atsitinka, tvarka gyveni
mo sugriaunama, nes prigimties dalykai statomi auk-

I

Buvus parapijos choro narė, 
gabi operečių vaidyla p-lė Ma- 
dalina Lapinskaitė šiomis die
nomis įstojo į karo tarnybą — 
WAVES. Madalina yra penkta 
Lapinskų šeimos Dėdės Šamo 
tarnyboj. Keturi broliai — Ed
vardas, Mykolas, Kazys ir Jo
nas jau yra matę kruvinų mū
šių, ypač Edvardas.* SUPPLIES FOR SOLDIERS—Two members of Uncle Sam's 

armed forces at a jungle base are shown here as they haul a case 
of Red Cross supplies destined to American fighting men stationed 
in the Southuest Pacific.

Aušras Vartų Parapija
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
Pastaromis dienomis iš King- 

ston, Pa. pas gimines ir pažįs
tamus Worcesteryj, viešėjo 
kun. B. Lūubauskas.

■■ ■ 1
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Pijus XII - Geriausiai Informuotas 
Žmogus Pasaulyje

Pradžia 3-čiame pusi. I 
kelionę prie Šv. Teresėlės 
palaikų - relikvijų Pran
cūzijoje. Koks gilus tikė
jimas! Kitados ta maža 
mergaitė klūpodama pra
šė malonės ją anksčiau 
nustatyto amžiaus priimti 
į vienuolyną, o dabar atei
na kardinolas atsiklaupti 
prie jos šventų palaikų ir 
prašyti užtarymo sunkiai 
sergančiam popiežiui.

Minėtoji nekatalikė ra
šytoja, kuri per trejus 
metus kasdieną stebėjo 
Vatikano gyvenimą ir ku-
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ščiau antgamtinių; tą naudą, kurią Bažnyčia, jei būtų 
palikta laisvai veikti, bendruomenei suteiktų, esą su
laikyta, arba sumažinta; iš to kyla nesutikimai tarp 
dviejų valdžių, ir kai gyvenimo prityrimas jau paro
dė, ir Bažnyčia ir valstybė daug nukenčia.

■ Tdks mokslas,“ kurio žmogaus protas negali už- 
girti ir skaudžiai paliečia visą bendruomenės gyveni
mo tvarką, Mūsų pirmtakūnų, Romos Popiežių (kurie 
gerai žinojo savo pareigas) buvo visuomet pasmerk
tas. Štai Gregorius XVI savo enciklikoje “Mirari Vos”, 
Rugpjūčio 15 d., 1832 m. pasmerkė tų dienų mokslą, 
kuris buvo skelbiamas, kad nereikia parodyti prielan
kumo nei vienai religijai; kad kiekvienas žmogus turi 
teisę pagal savo supratimą spręsti apie religiją; kad; 
kiekvieno žmogaus sąžinė yra jo vienatinė vadovė; iri 
kad kiekvienas žmogus gali viešai išreikšti savo nuo-' 
mones, nežiūrint kokios jos būtų ir net išeiti prieš pa- i 
čią valstybę. Tokias nuomones Popiežiai pasmerkė.
BAŽNYČIOS ATSKYRIMAS NUO VALSTYBĖS

Apie Bažnyčios atskyrimą nuo valstybes tas pats 
Popiežius sakė: “Ir mes negalime tikėtis geresnių pa
sekmių, nei religijai, nei valstybei nuo tų žmonių, ku
rie reikalauja, kad Bažnyčia būtų atskirta nuo vals
tybės ir visas santykiavimas tarp bažnytinės ir civili
nės valdžios būtų nutrauktas. Yra aišku, kad tie žmo
nės trokšta begėdiškos laisvės ir gyvena neramume 
matydami, kiek daug naudos Bažnyčios ir valstybės 
santykiavimas atnešė visai bendruomenei”.

Panašiai padarė ir Popiežius Pijus IX. Jis viešai 
pasmerkė Skelbiamas klaidas ir įsakė sutraukoje pa
skelbti žmonėms Bažnyčios mokslą, kad visų klaidų 
sūkuryje Katalikai galėtų sekti šviesą.

(Mokslas, kuris skelbiamas, kad Bažnyčia turi 
būti atskirta nuo valstybės yra Popiežių pasmerktas. 
Čia reikia gerai suprasti, kad nėra jokio noro sudary
ti Bažnyčios vienybės su valstybe tuose kraštuose, 
kame yra daug įvairių religijų ir daug žmonių nė jo
kių religijų. Toki vienybė tik būtų ideališka Katali
kiškoje civilizacijoje, kur visi žmonės pripažintų Kris
tų už savo Karalių ir kur būtų pilnas sutikimas tarp 
bažnytinės ir civilinės valdžios).

I

• likti vertiems to ženklo ir ' 
to vaidmens, kuriuos tie 
žodžiai išreiškia, net jei 
būtinas atpildas už tokio 
idealo laikymąsi ir vykdy
mą turėtų būti auka”.

Aukos metai Lietuvai 
atėjo, Lietuva liko oku
puota, bet nei bolševikiš
kos, nei nacių okupacijos 
popiežius nepripažįstą. 
Vatikanas pasisako už lai
svą Lietuvą ir dėl to Vati
kanas tebelaiko Lietuvos 
ministerį. Tai didelės 
reikšmės dalykas, atme
nant, kad net tokioj lais
vės šaly, kaip Šveicariją, 
Lietuvos atstovybei yra 
labai sunkios dienos... Va
tikanas gi net savo radiją 
paveda lietuvių reikalams, 
per kurą mūsų patrijotas 
vysk. Būčys ggli gaivinti 
okupantų slegiamą lietu
vių dvasią, lietuviškais žo
džiais. Kokio kito krašto 
vyresnybė yra tą padariu
si? O vėl — šiandieną Vil
niaus arkivyskupu yra lie
tuvis, ark. Reinys. Ir čia 
nepaslaptis, mes gi žino
me, kad vyskupus skiria 
tik popiežius.

Tebūnie leista šias ke
lias mintis užbaigti paties 
Pijaus XII žodžiais, pasa
kytais aukščiau minėtam 
Lietuvos ministeriui Gird
vainiui:
— Jeigu dabartiniuose į- 

vykiuose visos krikščio
niškosios tautos ypatingai 
rūpi mūsų rūpestingumui 
ir mūsų ganytojiškam bu
dėjimui, tai mūsų sūnūs ir 
dukterys Lietuvoje gali 
suprasti, kaip didžiai mes 
esame su jais. Mes taip 
pat esame sujungti su jais 
mūsų nepalaužiamo tikru
mo dėl jų ištikimybės ir 
dėl pasitikėjimo Dievu, 
kurio visagalė parama ga
li susitaikinusiai, teisin
gumo, brolybės ir krikš
čioniškojo pašaukimo 
minčiai atsidavusiai Euro-

■f WORCESTER, MASS
saulio dalis kraujuose ir baise
nybėse paplūdus.

Pravartu pastebėti, kad virš 
minėtais vargonais koncertus 
pildė pasauliniai muzikai.

Sekmadienį per 9:30 vai. mi
šias, parapijos Vyčiai bendrai 
ėjo prie Dievo stalo. Pamokslą 
pasakė ir mišias atnašavo kuo
pos Dvasios Vadas kun. J. Jut- 
kevičius. Po mišių muz. Čižaus- 
kui maršą grojant, visi ėjo į pa
rapijos svetainę pusryčiams, 
kur kalbėjo svečiai: kleb. kun. 
K. Vasys, kun. Jutkevičius, po
licijos kapitonas V. Šimkus, 
buvęs kuopos pirm. B. Borisas,

*

p. Marijona Čižauskienė. po 
sirgimo “grip”, taip pat jau 
sveiksta-

Parapijos zakristijonas, ma
lonusis p. Borisas po sunkios o- 
pęracijos, sveiksta. Sūnus Ber
nardas buvo atvykęs iš kariuo
menės sąvo tėvelį aplankyti. 
Visi parapijiečiai linki p. Bori
sui visiškai pasveikti.

Atlyginimui už paskolinimą 
daiktų Lietuvių parodai, kuri 
įvyko Miesto Muziejuje, sausio 
mėnesį. Lietuvių Moterų klubas 
ruošia “Beano” Marianapolio 
kolegijos naudai, šeštadienį, 
kovo 27 d., Lietuvių svetainėj. 
Tai pagirtinas žygis. Klubo vie
tinių narių skaičius yra virš 
300, ahejų parapijų parapijie
tės. Naudingam tikslui, kaip] 
tai paremti Marianapolio Kale-; 
giją, turėtų visi atjausti.

ancTORY
BUY
UNITED 
ETATES 

WAR 
BONOS

AND
STAMPS

policininkas D. Šimkus (bro
lis), muz. J. Cižauskas ir buv. 
pirm. V. Vieraitis, dabartinis 
kps. pirm. S. Korsakas ir val
dybos narės — Kersytė, Dagi- 

Į liūtė ir Smolskaitė. Rap.

1

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton A vow Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Jf-R

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar neribota laisvė neša bendruomenei gerovę?
2. Kokią naudą Bažnyčia teikia visuomenės gyveni

mui?
3. Ar visos religijos yra lygiai geros ?
4. Ar žmogui užtenka tik savo sąžine vadovautis?
5. Kas reikalauja Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės?

For Victory 
Buy 

UNITED STATĖS DEFENSE

B0ND8* STAMPS

žiaus darbus nepaprastai 
jį vertina, savo straipsny
je rašo apie slėptuvę nuo 
bombų, kuri, kardinolai į- 
sakė padirbdinti popiežiui 
Vatikane:
— Ji apšildoma elektra 

ir privatiniu keltuvu su
jungta su popiežiaus gy
venamaisiais kambariais. 
Tačiau iki paskutiniojo 
laiko kiekvieną kartą, kai 
tik sukaukia lėktuvų puo
limą pranešančios sirenos, 
Pijus XII eina į koplyčią, 
kuri yra įrengta prie jo 
miegamojo kambario ir 
ten pasilieka besimelsda
mas, i slėptuvę eiti atsisa
ko”. ‘

Pijus XII Ir Lietuva
Būdamas dar nuncijumi 

Bavarijoje, Vokietijoje 
dabartinis popiežius ne
kartą lietuvius į jį krei- 

' piantis pagelbėjo ir tarpi
ninkavo. Apie tai yra net 
spaudoje rašęs prez. Stul
ginskis ir kiti.

Kada 1939 metais popie
žiui įteikė savo skiriamuo
sius raštus Nepapr. Pa
siuntinys ir įgal. Min. St. 
Girdvainis, Pijus XII savo 
kalboje pratarė:
— Lietuvių tauta ateina 

į krikščionybės centrą pa
tvirtinti savo ryžtingo pri
sirišimo toms prieder- paį atverti naujus kelius į 
mėms ir tikslams, kuriuos pažangą ir gerovę”.
jai uždeda jos tautinė va
lia gyventi ir jos religinė 
tradicija... Ši katalikiška 
tauta visada taip artima 
mūsų tėviškai meilei ir 
mūsų ganytojiškam rū
pestingumui...”

Toliau. Lietuvai pripa
žindamas titulą, kurį min. 
Girdvainis savo kalboje 
suminėjo — “Katalikybės 
avanpostas šiaurėje” — 
popiežius kalbėjo:
— Lietuvai tie žodžiai y- 

ra garbes ženklas. Juose 
praskamba ryžtingos va
lios balsas visados savo 
dvasioje ir išoriniu pasiro
dymu, savo darbais pasi-

Tie Pijaus XII žodžiai 
karo nuvargintiems lietu
viams teikia daug vilties 
ir paguodos.

K. J. Prunskis.

Remfc šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Eonds ir Stamps!

i

t. J 
kurio di- j

metinis
Muz. J. Čižauskas, 

rekcijai parapijos 
“Minstrel Show” taip puikiai 
pavyko, vis dar gauna netik žo
džiu; bet ir laiškais sveikini
mus? Visi buvę (apie 2,000 žmo
nių) sako, kad nors pirmieji 
panašūs perstatymai (šeštas p. 
Olšausko direkcija) gerai išė
jo, bet šis paskutinis geriausiai 
visiems patiko.

Kadangi 250 parapijos jauni
kaičių tarnauja kariuomenėje, 
likusieji jaunuoliai buvo pasi
ryžę jų garbei šį parengimą, 
kuogeriausiai išpildyti, ką ir 

padarė! Valio, jaunime ir jų va
das! Jis pats išsireiškė: “Su 
nuoširdžia pagelba kun. J. Jut- 
kevičiaus šis parengimas kitaip 
negalėjo išeiti". Mat kun. Jonas 
Jutkevičius biznišką dalį mene- 
džeravo. p. Olšauskas sako, kad 
jaunimas šimtu nuošimčių koo
peravo, todėl viskas sklandžiai 
ėjo.

Klebonas ir parapijiečiai 
džiaugiasi savo jaunimu, kaip 
vaikinais, taip ir panelėmis, ku
rie netik angliškai, bet ir lietu
viškai roles ir dainas atliko.

Apmokėjus kelis šimtus do
lerių už svetainę, orkestrai, 
spaudai, muzikos kūrinius ir ki
tiems reikalams, pelno parapi
jai liko arti $800.00.

Visiems labai patiko ir neiš
dildomą įspūdį paliko, kada 
muz. J. Cižauskas milžiniškais 
vargonais grojo, orkestrai pri- 

: tariant, du tūkstančiu publikos 
balsų ir chorui giedant Ameri- 

1 kos ir Lietuvos himnus. Spe- 
cialės šviesos švietė ant abiejų 

' plevėsuojančių — Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų. Bežiūrint į 

’ taip gražų reginį net šiurpas 
' perėjo, kad mes šioj šalyj ra- 
i miai gyvenam, kada kita pa-

i Miliam J. CNsholm

I
1 GRABORIUB

"Asmeniškas Patarnavimai” Į

331 Smith St., i
PROVIDENCE, R. L

Teiephone:
Ofiso: Oexter 19M 

Namų: PI. 62M

Albert H Barter
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums Uegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
pie dirbtinas aki*.

3»7 MAIN ST. TeU B-1944
WORCE8TER. MASS. 
Mato St, Ws*stsr, Mass.

I

HAš verkiau kada pama 
čiau jo paveikslą...

UIZ'EISTA. kaip senas snapshot primena daug 
praeities atsiminimų.

“Šis dalykas primena man tuos laikus, kada 
vienam vaikui buvau visu pasauliu. Kada jis ne
surasdavo šio žaislelio ar būdavo piktas, visuo
met ieškodavo pas mane pagalbos.

“Bet dabar jis negali atsigręšti su prašymu, 
dėlto, kad jis dabar yra kur nors Pacifike.

“Pereitą vakarą, kada aš pamačiau šį pa
veikslą. negalėjau išsilaikyti nuo ašarų, taip, 
kaip paprastai motinos, kad verkia — įsivaiz
duojant kas gali atsitikti tenai.

“Daleiskim, kad jis sužeistas. Gal į nelaisvę 
paimtas. Į ką jis dabar ten būdamas gali kreip
tis dėl šių mažų daiktų, kuriuos motinos duotų? 
Kad ir dabar, kas jiems gali suteikti paranku 
mų, kariaujantiems vyrams, kurie jiems daug 
reikštų?

“Kada nustojau verkti, pradėjau Čia
yra motina, kuri tą viską jam duos — didžiau
sias dalykas šiame pasaulyje, tai motina. Taigi, 
aš pasiryžau duoti Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondui, viską, ką tik galiu. Žinau, mano dole
riai suteiks mano sūnui ir visiems sūnams, esan
tiems uniformose, pagalbą. Tai štai, ar ne to gei
džia kiekviena Motina?”

Kiek Jūs Išgalite

DUOKITE

BOSTON EDISON COMPANY



Penktadienis, Kovo 12 d„ 1943 DAR BININKAS

LIETUVIAI KARIAI DĖDĖS ŠAMO TARNYBOJE
baigė Mechanic Arts High' žinskas. p-nia Rutkevičienė, 
School su pasižymėjimu. Jis p-nia Umikienė, p-nia Kapic- 
yra gavęs VVashington ir Fran- kienė, p-nia Virbickienė, p-nia 
klin medalius už pasižymėjimą Genaitienė, p-nia Švedienė, po- 
moksle.

Vincas turi brolį Alfonsą ir 
seserį Ritą, kurie tebėra su sa- 

vienuolę 
Vienuo-

High' žinskas. p-nia 
Jis'p-nia Umikienė. i

I

nuo 
veiklus 

parapijoj.

pat 
šv.
Jis

nia Mačionienė, p4ė Digirutė, 
p-nia Nalivaikienė, p-nia Ra- 

p-nia Kruopienė, J.
J. Žiedelis, M. 

E. Ablačinskienė, 
Dzeke- 

Rap.

bavičienė,
Stonelunas, 
šarksnienė,
J. Šulcus. J. Gicavičiai, 
vičius, J. Akulevičius.

vo tėveliais, ir seserį 
Jėzaus Nukryžiuotojo 
lyne. Elmhurst. Pa.

Vincas J. Stakutis 
jaunų dienų buvo 
Petro lietuvių
buvo ilgus metus Altoriaus ber
niuku. ir vėliau kolektorium 
tos parapijos bažnyčioje. Yra 
pasižymėjęs sporte. Jis buvo 
gyvybių saugotoju (life guard».

Sveikiname Vincą Joną Sta- 
kutį. užbaigusį Kolegiją, ir lin
kime jam geriausių sėkmių 
Jung. Valstybių karo tarnybo
je!

pp. Stakučiai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skai- 

ir taip pat

NASHUA, N. N.
PAGERBĖ TĖVELIUS

Kovo 7 d„ 10 vai. rytą Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
šv. mišios visų tėvelių, kurių 
sūnūs ir dukterys yra karo

Kovo 2 d. pp. Jonas ir Van-1 judamus šv. mišių paveikslus, 
da Šarkiai, gyv. 56 Wilson St.,| Kitas Sodaliečių susirinkimas 
susilaukė dukreles, kuri yra Į įvyks pirmadienio vakare p.

Baltaduonytėspirmoji jų šeimos narė. p. Van-j Valerijos 
da Šarkienė (Viskelytė) yra'muose.
vietinės Moterų Sąjungos 27 
kp. narė. Sveikiname Sąjungie- 
tę ir jos vyrą ir linkime užau
ginti pavyzdingą lietuvaitę.

Moterų Sąjungos 27 kp. susi-

6ARDNER. MASS.
Vasario 27 d. šios kolonijos 

lietuviai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak-

Vincas Jonas Stakutis,
B. S.,

pp. Vinco ir Kastancijos (Čes
nulevičiūtės ) Stakučių. gyv.
684 E. 6th St., So. Bostone, sū
nus, vasario 28 d. š. m. baigė 
Boston College su “magna cum
Įaudė”. Kovo 2 d., š. m. jis įsto- laikraščio
jo į Army Air Corps. kaipo Air tytojai ir rėmėjai, ir taip pat 
Cadet, mokyti meteorologijos, 'radio programos rėmėjai. Gar-

Vincas Jonas Stakutis gimė bė tėveliam, išauklėjusiem gra- 
1920 m.. So. Bostone, kur baigė žią ir šviesią šeimą. Lai Die- 
pradinius mokslus. 1937 m. • vas juos laimina! Rap.

Kapelionas Tarnas B.
Poška

Šiomis dienomis Jung. Vais- 
tarnvboje, ir kareivių ir jūrei- tybių Armijos Oro bazės Viešo
vių intencijai. Iškilmingas šv. 
mišias atnašavo kun. J. Valan- 
tiejus iš Waterbury, Conn. Dea- 
konu buvo kun. dr. M. Cibuls
kis, subdeakonu — prancūzas

Pamokslą pasakė 
kun. dr. A. Bružas.

buvo gražiai papuošti 
Laike šv. mišių šv.

G1RJD£I7 LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimas Pavyko

PROVTDENCE. R. I. — Vas. 
28 d. Parapijos salėje jvvko 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjimas. Publikos 
prisirinko pilna salė. Taipgi 
buvo ir garbingų svečių. Prog
rama susidėjo iš dainų, vaidini
mų ir kalbų.

LRK Federacijos skyriaus 
pirm. E. čiočys paaiškino susi
rinkimo tikslą ir pakvietė pro-

Santykiavimo Viršininkas, ka
pitonas Alfred M. Evans pra
neša “Darbininko” redakcijai, 
kad kapelionas Tarnas B. Poš
ka pakeltas kapitonu.

Kun. Poška, gimęs 36 metai 
atgal, Newark, N. J., savano
riai įstojo į Jung. Valstybių 
armiją gegužės 28 d., 1942 m., 
ir gavo pirmo leitenanto laips
nį. Po trijų savaičių buvimo Air 
Corps, kapelionas Poška atvy
ko į Army Air Base, Salt Lake 

Taipgi buvo pašventinta Karo City, Utah, eiti pareigas, 
tarnybos vėliava su 163 žvaig- štai neišbuvęs nei metų, jis 
ždėmis. Toji vėliava pakabinta vo kapitono laipsnį, 
prie bažnyčios durų, ir yra są- Kaip žinoma, kapitonas 
rasas kareivių, tarnaujančių pelionas Poška yra lingvistas.

I
Jung. Valstybių karo tamybo- Jis moka, apart anglų kalbos, ir 
je. kurių vardai surašyti ant šias kalbas: lietuvių, prancūzų, 
gražios tabletės, kuri pastatyta latynų, graikų ir italų. Jis bai- 
prie P. Švenčiausios Marijos gė filosofijos mokslus Romoj 
altoriaus, ir mūsų kareiviai pa- ir teologijos mokslus Lavai U- 
vesti Jos globai. niversitete, Quebec, Kanadoj.

Šios bažnytinės pamaldos bu- Kap. Kapelionas Poška yra 
vo labai įspūdingos ir jaudi- Tėvų Marijonų auklėtinis. Jo 
nančios. tėvelių gimtinė — Lukšiai, Lie-

------------- tuva.
ŠAUNUS BANKIETAS ! Sveikiname Kapitoną Kap. 

Tą pačią dieną. 6 va!, vakare, Tarną B. Pošką ir linkime ge- 
parapijos svetainėje įvyko va
karienė. Prisirinko pilna sve
tainė žmonių. Tėveliams ir mo
tinėlėms, kurių sūnūs yra karo 
tarnyboje, buvo paruoštas spe
cialus stalas. Prie garbės sta
lo sėdėjo ir gražias kalbas pa
sakė miesto mayoras Eugene 
H. Lemay, buvęs gubernatorius 
Francis P. Murphy, kleb. kun. 
dr. A. Bružas, kleb. kun. J. Va- 
lantiejus iš Waterbury. Conn., 
kun. Edv. Gradeckas iš New 
Haven, Conn., kun. J. Bucevi-

kunigas, 
klebonas 
Altoriai 
gėlėmis.
Komuniją gausiai priėmė tėve
liai ir motinėlės, kurie turėjo 
prisisegę raudonas gėles prie 
krūtinių.

Ir
ga-

ka-

Sub. Sgt. Antanas Rapolas
Sūnus Kastanto ir Onos (Ab- 

ramavičiūtės) Rapolų, gyve
nančių So. Bostone, savanoriai 
išvyko į Dėdės Šamo kariuo
menę lapkričio mėnesį. 1938 m. 
Sub. Sgt. A. Rapolas gimė, va
sario 3. 1918 m., Brockton.
Mass. Pradžios mokslą baigė 
St. Augustino mokykloj, South 
Boston ir English High School, 
Bostone. Sub. Sgt. A. Rapolas 
dabar yra apsistojęs Chicago, 
III. ir dirba ofise orlaivių de
pą rtmente.

Sub. Sgt. Antano tėveliai turi 
biznį, 281-A E St., So. Bostone 
ir yra ilgamečiai “Darbininko” 
skaitytojai ir rėmėjai.

rinkimas įvyko kovo 8 d. vaka- U J- A. R. svetainėje, 7.30 vai. 
re, parapijos svetainėje.
rinkimas buvo trumpas ir pa-Į 
vyzdingas. Išrinkta protokolų 
raštininkė, būtent, [ 
Tūlis (Samsonaitė).

■ Po susirinkimo narės pp. Ben-
kevičienė, Stonienė ir Rakaus
kienė pavaišino skaniais už- gražią kalbelę, 
kandžiais į Aušros choras, vadovaujamas

pp. Adomaitienė ir Tvaskienė muz- J- 9tačioko, Atholio lie-i 
išdavė raportus iš N. A. Lietu-,tuvi4 parapijos vargonininko, 
vių Katalikų Seimelio, įvykusio sudainavo keletą patriotinių! 
So. Bostone. Į dainų ir Amerikos ir Lietuvos

Sąjungietė p. Alena Paznio- himnus.
kaitė kovo 11 d. išvyko į Šv. | ■ - - - - -

! Elzbietos ligoninę siekti slau- kas P- J- Vaitiekus padėkojo
■ gės (nurse) profesijos. Ji yra Aušros chorui ir jo vadui p. J. j
I pp. Gasparo ir Uršulės Paznio- Stačiokui už išpildymą dainų

kų, gyv. 58 Heaton Avė., dukre- programos, dėkojo visiems, kū
lė. Linkime geriausių sėkmių. r^e pasidarbavo šį minėjimą 

rengiant, ir publikai už atsi- 
susirgo p. lankymą, 
sūnus, pp. į Po to, Petro Jodaičio orkes- 
Wilson St. trai grojant, dalyviai šoko iki 

j vėlumos. Įžanga buvo visai ma
ža, kad tik galėtų padengti iš-į 
laidas. Bet atsirado geros va
lios žmonių, būtent, A. Kras- 
kuskas, kuris paaukavo bonką y^Į^g 
vyno, ir Ona Mickienė paauka
vo rankų darbo gražiai išsiu
vinėtą rankšluostį, kurie buvo 
išleisti laimėjimu. Tikietėlius 
pardavinėjo pp. Ona Bartkiutė, 
ir Alena Kemzūraitė. Svečius 
pavaišino skaniais užkandžiais 

§v pp. B. Juškienė, K. Aukštikal- 
—i_ nienė ir A. Norbutienė.

Visi šiuo parengimu buvo pa
tenkinti.

Šį parengimą suruošė visų

Susi- vakare.
p. J. Vaitiekus pradėjo prog

ramą gražia ir patriotine kalba 
p. Emilija i aP*e Lietuvą, jos išsilaisvinimą

* iš Rusijos vergijos. Programos 
vedėju buvo pakviestas p. A. 
Nakutis, kuris taip pat pasakė

u.s.

Šiomis dienomis 
Viskelio jauniausias 
Viskeliai gyvena 56 
Linkime pasveikti.

Alfonsas V. Janavičius,
N.R. (H.V.P.), pp. Janavičių, 
gyv. 33 Cedar St., sūnus, vasa
rio 27 d. sėkmingai užbaigė su 
pasižymėjimais Bostono Kole
giją. Balandžio mėn. jis tikisi 
įstoti į Tufts Medical Kolegiją, 
kaipo Jung. Valstybių laivyno 
pareigūnas. Geriausių sėkmių, 
Alfonsai!

Technician Corporal 
Aleksandras A. VVitkus, 

sūnus Aleksandro ir Onos (Pet- 
rošaitės) Witkų, gyv. 18 Mellon 
St., Dorchester, Mass. gimė 
lapkričio 30, 1915 m., So. Bos- 

iton, Mass. Pradžios mokslą bai
gė So. Bostone, ir Dorchester 

. . High School for Boys. Priklau- 
& f r se pne Lietuvos Vyčių organi

zacijos ir kitų. Dirbo kaipo ele
vatoriaus operatorius. Į Dėdės 
Šamo kariuomenę įstojo sausio 
9, 1941 metais. Tarnauja Bos
tone. Jo tėveliai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai.

i
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4. Tėvas Justinas Vaškys. 

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan
džio 5—11 d. Tėvas Justinas

III. — Šv. 
balandžio

Juozapo 
12—18.

Chicago, 
parapijoje, 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago Heights, IH. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

Kad Dievas palaimintų šias 
misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

gramos vedėju kleboną kun. J. 
Vaitiekūną, kuris pasakė trum-: 
pą ir turiningą kalbą. Parapijos 
choras, vadovybėje naujo ir ga
baus vargonininko K. Žalnierai-j 
čio. sugiedojo Amerikos ir Lie-; 
tuvos himnus. Po to parapijos 
mokyklos vaikučiai vaidino ir 
dainavo. Vaikelius išmokino ir 
jiems vadovavo Seselės Kazi- 
mierietėss. Seka kalbos. Kalbė
jo vietinis teisėjas L. Lee Pas- 
quale. J. V. Advokatas E. Mc- 
Enee. (J), Katalikų kolegijos 
redaktorius J. Shield, vietinis 
graborius W. Chisholm. Kun. 
Žvirblis. O. P., kun. J. Balkū- 
nas ir Profš K. Pakštas. Visų 
kalbos buvo žavėjančios. Su
rinkta aukų Lietuvos reikalams 
$110.00. Aukojo šie:

E. čiočys SI 0.00. Po S5.00 — čius. Leit. Bolis Degasis, Leit. 
Kun. J. A. Vaitekūnas. K. Ci- Juozas Tobinas, kareivis Jonas 
ronka. V. Dzekevičius ir A. Dze- Dvareckas. Dr. Kazys I. Umpa, 
kevich. adv. Leonardas Velička ir p.

Alekas J. White.
Programa pradėta Amerikos 

himnu. Šv. Kazimiero parapijos 
didysis ir mažasis chorai išpil
dė dainų programą. Pianu a- 
kompanavo 
Dainų programa išėjo labai ge- gyvenančių 84 Andover St., gynėjai. Norėtųsi paklausti ko- 
raj_ Lowell, Mass.

Vakarienės programa užbaig- Karys Karolius Skarkas yra 
ta Lietuvos himnu. Himnus gie- S^nęs lapkr. 28, 1919 m., 
dojo chorai ir visa publika. j

Toastmasteriu buvo kun. dr. 
Cibulskis, kuris taip pat buvo 
ir vakarienės rengimo komisi
jos pirmininkas.

Komisijos nariais buvo šie: 
p. Jonas Kudzma, adv. Leonar
das Velička, Dr. Kazys I. Um
pa, pp. Alekas J. White, Kazys 
Nadzeika. Teklė Mitchell’ienė, 
Marijona Sklat. Ona White. 
Vakarienės šeimininkė buvo p. 
Mary Sklat; jai pagelbėjo p. 
Atkinienė ir kitos jaunos mo
terys ir merginos, kurios taip 
pat papuošė ir svetainę. 

Vakarienė tikrai buvo šauni. 
Visi buvo patenkinti.

Mes, kareivių tėveliai reiškia
me didžiausią padėką kleb. kun. 
dr. A. Bružui ir vikarui kun. 
dr. M. Cibulskiui, nes jie labai 
daug dirbo ir rūpinosi, kad pa-

Po $2.00 — P-nai Koeevičiai, 
p-nia Mazurkevičienė. S. Užda
rinis, M. Turonienė. J. Minkau- 
skas. p-nia Čiapienė, J. Tama
šauskas.

Po $1.00 — V. Belkonis. A. 
Seraičikas, V. Mencunas, Z. Cil- 
cus, M. Goodman. P. Senkevi
čius. M. Savickienė, M. Bulau- 
ka, Mrs. Paplauskas. Mrs. Bart- 
sienė. E. Lukšienė, V. Kachanis, 
J. Stonis. P. Kachanis. C. Gai- 
dimas. A. O. Avižinis, G. Kai
rys, Rutkevich. A. Savickas. A. 
Alukonis. J. Banevičius, Dzeke
vičius, G. Gudačauskas, Kupra- 
vičius, S. Razukevičius. J. Ru
sas. O. Stražnickas. A. Zlotnie- 
nė. J. Belkonienė, E. čiočienė, 
J. Sullivan, A. Martušis, B. Sa
vickas. P. Kapickas. Adamonie- 
nė. p-nia Mencunas. Mrs. Bu-

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981 I

I

Perkins Markei
BaZlrusiunas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Jau buvo rašyta, kad 
Jurgio lietuvių parapijoj, 
ninr Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį, vasa
rio 21 d. parduota Karo bonųi 
už $10,250.00, ir pirkėjai gavo draugijų sudarytas Raudonojo 
bonus.

Jung. Valstybių pašto virši
ninkai per vietinį kleb. kun. S. 
P. Kneižį dėkoja visiems už taip asmenys: J. Vaitiekus, A. Juš- 
nepaprastai gausų Karo bonų ka, A- Rainis. B. Juškienė, K. 
pirkimą. Pašto viršininkai ge- Aukštikalnienė, A. Adomaitie- 
rėjosi lietuvių patriotingumu ir A- Norbutienė, A. Padeliau- 
teikiančia Amerikos vyriausy- čius, J. Genis, E. Adomaitis ir 
bei parama. Garbė lietuviams! j A- Nakutis.

Prieš Lietuvos nepriklauso-' Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
mybės minėjimo dieną, komu- komitetas nuoširdžiai dėkoja 
nistėliai dalino plačiai lapelius, Aušros chorui ir jo vadui p. J. 
kuriuose patriotingi lietuviai Stačiokui už programos išpil- 
buvo vadinami “pronaciais”, • dymą; dėkoja aukotojams do- 
neremią Amerikos karo pas- vanW ir visai publikai už daly- 
tangų. Bet lietuvių pasirody- į vavimą. Padengus visas išlai- 
mas tame minėjime, kaip per
kūnas ištaškė 
šmeižtus, ir aiškiausiai įrodė, 

I kad patriotingieji lietuviai yra 
garbės ir padėkos verti, kaipo 

p. Rožė Atkinaitė. sanus Karoliaus ir Onos Skar- šalies piliečiai ir Lietuvos

riausios sveikatos einant svar
bias ir atsakomingas pareigas 
Dievo ir Dėdės Šamo tamybo-

Karolius Skarkas,

i
mi-

Kryžiaus komitetas, 
seniai verkia dėl 
Kryžiaus. Komitetą

kuris jau 
Raudonojo 
sudaro šie

das, liko $40.34 pelno, kuris 
komunistėlių perduotas Raudonojo Kryžiaus

vietiniam skyriui. A.N.

; munistėiių, kiek jie savo paren
gimuose yra išpirkę Amerikos 
Karo bonų ? Šis klausimas iš
keltas parapijos biuletine. Jis 
turėtų būt keliamas visur, kur 
tik su savo šmeižtais pasipai
nioja koks nors komunistėlis.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

Lo
meli, Mass. Pradžios mokyklą 
baigė. Lowell, Mass. ir Moody 
High School, taipgi Lowelly. 
Priklausė prie šv. Juozapo pa
rapijos choro. Į tarnybą įstojo ------------
rugp. mėnesyje, 1940 m. Buvo‘ P- Jurgis Versiackas, gyv. 
išvykęs į Australiją. Dabar ir Pleasant St., pereitą sekmadie- 
gi yra kur nors užrubežyje. ni susirgo “gripu”. Linkime pa- 
Linkime geriausių sėkmių. , sveikti.

mingiausios ir kad vakarienė' 
pavyktų, ir pavyko. Už tai jiem 
ačiū. Ačiū ir komisijai, kuri 
nuoširdžiai darbavosi.

Dzūkelis.

Cambridge, Mass. — Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, kovo 14—21 mote
rims, kovo 21—28 vyrams. 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — šv. Jurgio

Povilas Tumas,
sūnus Povilo Tumo ir Antani
nos (po antru vyru Stanaitie
nės), gimęs So. Bostone. Pra
džios mokslus ėjo So. Bostone. 
High School Bostone ir mokėsi 
už mechaniką. Dirbo prie radio. 
Priklausė prie Šv. Petro parapi
jos. Į Dėdės Šamo tarnybą įsto
jo sausio 6, 1942 m. ir tarnauja 
Coast Guard. Tarnyba esąs

> labai patenkintas.

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVč. 
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

62S E. 8th St., So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnlenJ, 
8 Winfield St.. So. Boston, Man. 

i*roL Rait. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

NORWOOD, MASS.
Kovo 5 d. "Darbininke” tilpo 

aukotojų Lietuvos reikalams 
vardai, kur per klaidą buvo 
praleistas vieno aukotojo var
das, būtent, H. J. Balutis auko- 

maldos bažnyčioje būtų koiškil-jjo $1.00. žvalgas.

Šią savaitę Merginų Skaučių 
organizacija mini savo įsikūri- i 
mo sukaktį, pardavinėdamos 
Karo štampas Norwoodo Teat
re. Penktadienio vakare parda
vinės Šv. Jurgio lietuvių para- ,^u”,en®-
pijos Skautės — pp. Anelė 
Smelstorytė, vado pagelbinin- 
kė, Joana Jasionytė ir Jane 
Mahoney.

Sodaliečių Studijų ratelis už
baigė pamokas apie šv. mišias 
pereitą pirmadienį, 
Kleb. kun. S. Kneižis

vakare, 
parodė

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

i Iždininkas — Vincas Zaleskas,
I 613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
I Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5th St., So. Bogton, Maga.

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas! 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. j sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais drtlugijot reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų y attalaity i 492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.



Penktadienis, Kovo 12 d., 1943
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Bvietinės žinios Prieš Pavasarinis Kailinių Išpardavimas ♦ PADĖKA

ŽINUTES
2. Penktadieniais yra vaikš

čiojamos Stacijos 4 v. p.p., ir 
7:30 v. v.; po Stacijų yra tei-

PAMALDOS. Per Gavėnią, ir i amas palaiminimas.
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 3. Sekmadieniais, 2 v. p.p., y- 
yra laikomos šios pamaldos: ra giedami Graudūs Verksmai

1. Trečiadieniais, 7:30 v. v., įr suteikiamas palaiminimas, 
sakomas pamokslas ir teikia- ________
mas palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge #330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos ®—4 Ir 6—&

Sekmadienį, kovo 14 d., 3:30 
vai. p. p., “Darbininko” salėje, 
yra rengiama vieša Arbatėlė, 
naudai sudegusio lietuvių naš- 
laityno Elmhurst, Pa.

i Antradienį, 7:30 v. v., para
pijos salėje, 492 E. 7th St., Mo
terų - Merginų Kareiviams 
Remti skyrius laikys susirinki
mą ir turės prakalbas. Kalbės 
Raudonojo Kryžiaus atstovės. 
Rodys ir judamus paveikius.

Įžanga veltui.

*

Visiems yra aišku, kad įgyti kailiniai yra geriausias įnvestmen- 
tas. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, Investuokite savo 
pinigus į elegantiškus, naujausios mados kailinius. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi dideli ir platų pasirinkimą visokios rūšies ir dydžio. 
Artinantis pavasariui, mūsų krautuvė turi sumažinus kailinių kai
nas. Naudokitės proga.

Atėjusios į -krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili- 
nių'ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite dar 
10 nuošimčių nuolaidos.

Jei turite senus ir 
nudėvėtus kailinius, 
išmainykite juos į 
naujus. Už senus gau
site gerą kainą.

Kas pirks kailinius 
dabar, ateinančiai žie
mai gaus uždyką sto- 
rage.

&1Č
A1J VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

I Tel. Kirkland 7119 1 I

Svarbus Pranešimas Darbininko Kalendoriai Patinka Lietuvos
Pauline Luzackas, M.D.,

(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Į; Šou. 4476 ;>
i; Dr.Joseph F. Antanėlis •: 
j! OPTOMETRISTAS 
j! 515 East Broadway <;

So. Boston, Mass.
![ Ofiso Valandos išskyrus ]! 
] i Trečiadieniais ir ■ Į 

Penktadieniais ! Į
i Į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai J > 
![ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;! 
1

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Moterų ir Merginų, Kareivių ir 
Raudonojo Kryžiaus Pagalbos 
Skyrius, prašo Jus dalyvauti, 
svarbiame susirinkime, Kovo- j 
March 16 d., 1943 m., 7 vai. va
kare, 492 E. 7th St., So. Bos-' 
ton, Mass. Prašome šiame susi
rinkime priduoti saviškių, tar
naujančių Karo Tarnyboje vė
liausius adresus, kad mes gale-j 
tume pasiųsti jiems dovanų, 

j <

mas So. Bostone

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Širdingiausiai dėkoju savo 
! mamytei, už man netikėtai su- 
I ruoštą gimtadienio paminėji- 
’ mą. Taip pat reiškiu padėką jos 
t talkininkėms, ponioms Niauro- 
nienei, Bendzevičienei, Rasima
vičienei ir Nervierienei. Giliai 
dėkoju visoms kūmutėms, ma
no kaimynėms ir draugėms už 
taip gražias ir brangias dova
nas.

Jūsų
Birutė Martinkienė.

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

(VAIRUS SKELBIMAI

“Darbininko” skaitytojai ir prieteliai šių metų 
“Darbininko” sieninius kalendorius labai įvertino. 
Suprasdami, kad kalendorių atspausdinimas - išlei
dimas nemažai atsėjo, todėlei jie noriai prisidėjo 
prie padengimo lėšų su stambesnėmis aukomis. Šią 
savaitę Kalendoriaus Fondo Rėmėjų eilėse įstojo se
kantieji:

F. Vancevičienė, Hartford, Conn..............
'Mrs. A. Janulevičius, Barre Plains, Mass.

_ ______ Mrs. M. Raudeliunienė, Brighton, Mass.
šiame susirinkime dalyvaus Juozaphina Wollan, Dorchester, Mass.

ir kalbės Raudonojo Kryžiaus J- Paluskienė, Waterbury, Conn................
- - - — - — --------atstovės ir rodys krutamus pa- P. Spirmont, Dundalk, Md......

veikslus apie teikimą pagalbos K. Vaitkevičius, Athol, Mass.....
per Raudonąjį Kryžių. O. Rusteikaitė, Chicago, III......

Kviečia Valdyba, j. Vitkunas, Philadelphia, Pa. .. 
i A. Grimalauskas, Newark, N. J. 
Pr. Biaiga, Cambridge, Mass. ... 

!S. Gailius, Arlington, Mass......
ATSIŠAUKIMAS

Kartas nuo karto, tenka mū-|*
sų laikraščiuose pastebėti lietu-G.ednm'.E' Mass-

p. Baltrušiūnas, p.
p. Tabokas, p. Kala- 

kowsky, p. Matijoškienė, M. U 
levičius, V. Gediminskas, adv. 
J. Gailius, p. Gailienė, 
Norkūnas, p. Uneika, 
kulaitis, V. Trakelis,

jos skyrius ir Lietuvai Remti 
draugija.

Minėjimo programą pradėjo 
p. Stasys Mockus įžangine kal
ba, ir pakvietė programos ve
dėju adv. Antaną J. Young,

PARSIDUODA So. Bostone tei- 
'■ smo parėdimu trijų apartmentų 
j mūrinis namas ant Dorchester 
i St. Įeigų $500.00. Pečium ap- 
I šildomas. Įnešti 350.00 cash 
, virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
I informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston, Mass.

i------------------------------------------
SPALVOSE LIETUVA, 

New Yorko Parade Lietu
viai, Karo Naujienos

Filmuotojas Kazys Motuzas 
į ir Radijo kalbėtojas Jonas Va- 
1 laitis, New Yorko - New Jersey 
apylinkėj sėkmingai kelias de- 

i šimtis kartų rodė įdomias Lie
tuvos filmas, lietuvius dalyva
vusius New York at War pa- 

i radę, Democracy in Action ir 
j karo naujienas, pradeda filmas 
1 rodyti ir kitur. Jas pamatyt

Ieva
p. Mar- 
p. Stan

kus, A. Kaunelis, p. Lukas, p.
Wasil, K. Suprina, p. Baluko- 
nis, p. Jakunevičius, pp. Paža- 
siai, p. Gricius, p. Palaimos, p. 
Masiuliai. p. Jakmauh, J. Jan
kauskas. p-lė Chake, p-lė Trei- 
navich, M. Ilkevičius, O. Buc- ___
kaus, p. Kilka, A. Karoblis, J. kiekvieno pareiga. Kurie matė, 
Petrauskas, p. Styga, p. Rim- ejna įitą kartą žiūrėt ir pasi- 
kus, p. Pečiulienė, p. Sagadaus- garėti siunčia savo draugus, 
kas. p. Mačiulaitis, p. Klinga, P-jyai pačios gražiausios ir tvar- 
Rauskas, J. Povilaitis. S. Geda- tingiausiai paruoštos filmos! 
mavičius, D. Zaletskas, p. Tu- Amsterdam, N. Y. filmos ro- 
leikis, p. Žibutis, p. Alekna, p.. donaęS sekmadienį, kovo 7 d. 
Antanavičius, p. Valkauskas, P-1 Lietuvių klube du kartu: 2 vai. 
Petkunas. p. Razvadauskas, p. p p įr 7 vaj vakare.
Juskunas. p-nia Bakiunas, p.> Baltimore, Md. Penktadienį, 
Klinka, p. Kalinkus, F. Zarec-; kovo 12 d., Lietuvių salėj,, 851 

7:30 vai. vak.
Philadelphia, Pa. Lietuvių 

Muzikalėj salėj, kampe Alle- 
gheny Avė. ir Tilton St., sek
madienį, kovo 14 d. du kartu: 
2 vai. p. p. ir 7 vai. vakare.

Worcester, Mass. Sekmadie
nį, balandžio 11 d. Lietuvių 
klubo salėj, 12 Vernon St., 3 
vai. p. p.

Arti tų dienų bus stengiamasi 
parodyti kaimyninėse vietose. 
Įžanga 35c., vaikučiams 15c.

Skebl.

(Šį aprašymą ir aukotojų var- lionienė, 
dus gavome kovo 9 d. š. m. Gastar.

Red.)
Vasario 14 d. š. m„ Municipal 

Building salėje iškilmingai pa-
I minėta Lietuvos Nepriklauso-

§1.00 1 mybės 25 metų sukaktis. Minė-
1.00 i j*mą suruošė ALRK Federaci-

. 1.00
. 1.00
. 1.00

1.00 
. .50 
. 1.00

kuris, pasakęs kalbelę, persta-
1 00 tė garbės svečius, būtent: Lie-
1 00 tuvos Garbe konsulą adv. A. O.

i Shallną, Massachusetts Valsty- 50......  , bes Sveikatos komisijonierių
.. 1.00‘jjj. Povilą Jakmauh (Jakimavi-

vių pageidavimus steigti lietu- K^Iaus?kienė, LotVęll, Mass........
vių kariuomenės dalis prie, A.. Žukauskas, Suffield, Conn.
Jungtinių Valstybių kariuome- A.. Melinis, Cleveland, Ohio ...........
nes. Dėl įvairių priežasčių, tų į A. Lastauskas, Pittsburgh, Pa........
pageidavimų, kol kas įvykdinti K. Budris, Brooklyn, N. Y...............

į nėra galimybės. K. Bakaveckas, Cambridge, Mass...
Apart reguliarės kariuome- J. Galinis, Waterbury, Conn............

nės, kiekvienoje valstybėje yra m. Jenkauskas, Waterbury, Conn. .. 
kariuomenė vadinama F 
Guard, susidedanti iš tos val
stybės gyventojų, kurie arba 
šeimos reikalavimais, dėl am- 
žiaus ar sveikatos reguliarėje 
kariuomenėje negali tarnauti. |

Statė Guard užima svarbią ir' 
reikšmingą vietą šalies apsigy-i 
nimo planuose, ką pripažįsta 
kariuomenės vadovybė.

Massachusetts valstybėje 
Statė Guard susideda iš kelių 

, tūkstančių vyrų, kuriems rūpi 
būti pasiruošusiems ginti šią 
šalį. Valdžia duoda uniformas, 
ginklus ir namus pratimams.

Prie Statė Guard lengviausiai 
būtų sudaryti dalis išimtinai 
lietuvių. Kuopoje, kurioje aš 
tarnauju, dabar yra apie 30 lais
vų vietų, ir kadangi kuopa susi
deda iš 61 vyro, aišku, kad at
sirastų 30 lietuvių savanorių, 
greitai ta kuopa būtų lietuvių.

Statė Guard priima vyrus, 
piliečius, nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus. Reikia pasižadėti tar
nauti tris metus, bet reikalui 
esant, galima gauti paliuosavi- 
mą ir ankščiau.

Pratimuose reikia dalyvauti 
kartą į savaitę, antradienio va
karais nuo 8 iki 10 valandos. 
Jeigu Statė Guard būtų iššauk
ta ilgesniam laikui, tai mokama

Statė Q Jenkauskienė, Waterbury, Conn.
■- J. Račkauskienė, Cambridge, Mass.

K. Karčiauskas, Dorchester, Mass.
A. Miniukas, Orange, Mass...............

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

1-00 čių). kleb. kun. P. Virmauskį. 
.50 Stepono Dariaus Posto 317 ko- 

. .50 mandierių adv.
1.00 Massachusetts
1.00 leitenantą p. Joną J. Romaną ir
1.00 keletą kitų.
1.25 p0 to kalbėjo šie kalbėtojai:
1.00 Pulk- Kazys Grinius. Kun. Dr.
1.00 K. Urbonavičius, adv. K. Kali- 

. .50 nauskas, kapelionas kun. J.
1.00 Daunis, Karo Bonų viršininkas 
. .50

Juozą Cunį,
Statė Guard

i

I

REIKALINGA pagelbėti skus- 
ti-Iupti ir piaustyti bulves ir 
kepti “fish cakes”. Atsišaukite 
BERLO’S, 445 E. 8th St., So. 
Boston, Mass.

(5-9-12)

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Ltthuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured Mhd

Bonded 
Looal A Long 

Dlstanoe
Movlng

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

NOVENOS

kaitė, P. Bushman, A. Zintelis, Hollins St. 
K. V. Petraitis, A. Laurutis, A. j 
Pinelis. J. Traskey, M. Garškie- 
nė, Alena Neveras, A. Zardec- 
kas, O. Ambrozienė, p. Babins- 
kienė, D. Yanuskevičienė. Lucy 
Zardeckas. K. Yasaidė, E. Ja- 
sas, P. Raymond, p. Januškevi- 
čiai, M. V. Bratenas. V. Lepeš- 
ka, J. Bajuonis, V. Larynaitis, 
V. Sedlevičienė, S. Sedlevičius, 
M. Valangevičius, A. Savickas, 
J. Pocius, M. Uždavinys, K. Vi-, 
leisis, B. Gailiunienė, J. Roman, ! 
P. Chapas. P. Visalskas, p. O- į 
neikaitė, J. Mantwell, E. Venis, ’ 
M. Venis, M. Markevičienė, P. 
Apšiega. J. Kropas, A. Venskie- 
nė. A. Sinkevičienė, E. Kava- 
lienė, p. Neviera, p. Tamašiū- 
nas, p. Galubickas, Yotcienė, p. 
Majauskienė, p. Breiva, p. Gri
nius. A. Mizera, M. Januškas,, 
p. Averka, p. Griganavičius, p. | 
Neviera, L. Stasiulis, p. Stabul- 
dis, J. Dragašius, J. Sapamis, 
P. Kupraitis. Laisvės Draugas, 
A. Matijoškas, p. Cekauskas, 

1 M. Mačiulis, Dilienė, p. Basku- 
nas, M. Uždavinys, p. Jankaus- 

j kas, M. Ramulis, p. Gudavičie- 
nė, p. Antanėlis, p. Ivaška, p. 
Savilonienė. p. Kazlauskas, p. 
Godelis, p. Savitskas, p. Kar
čiauskas, p. Jankūnas ir p. Ba- 
lukonis.

ir komandierius Dr. M. Kaspe- 
ras (Casper).

Dainų programą gerai išpil
dė Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras, muziko Rapolo Juškos 
vadovybėje.

Minėjimas pavyko: dalyvavo 
daug žmonių, kurie suaukavo 
$372.40 Lietuvos atstatymui. 
Pinigai pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Aukotojų vardai:
pp. Irena ir Gertrūda Jurė

naitės ir jų motina Tumavičie- 
nė $25.00. Po $5.00 — Kleb. 
kun. P. Virmauskis. M. Galinis, 
J. P. Tuinila, J. Kazmauskas, 
V. Jakštas, K. Kilkus, p. Mar
cinkus, p. šaukštas, Nelė Meš- 
kauskis, kun. Dr. Urbonavičius, 
S. Mockus jr Jonas Canty. i

Po $2.00 — K. Songaila, po
nai Sherosk, p. Žibikas, pp. 
Dauniai. J. Arlauskas, ponai 
Razvad, p. Gaputis, J. Keršis, 
Dr. P. J. Jakimavičius, Adv. J. 
Cunys, J. Markelionis, J. Stri
gimas. J. Ambrozaitis, O. Ba- 
kunaitė, B. Rimkus. B. A. Tu- 
mavičius ir Frank Gaidis.

Po $1.00 — pp. Antasiai. p. 
Barkauskas, F. Averka, M. Ga
linienė. Dr. Kiburis, M. Kibu- 
rienė, M. Petravičienė, P. 
Sykes, p. Mockapetris, p. Gruo
dienė, K. Yudeikas, p. Chet- 
kauskiene, P. Grigas, W. An- 

I driunas, Gegužienė, M. Jasiu- 
nas, S. Jasiūnienė, p. Kleponas. 
V. Jurgelaitis, A. Stanienė, p. 
Brazauskas, R. Zukevičius, A.

■ Aleksiumi^. J. Sinkus, p. Yepu-

alga lygiai, kaip reguliarėje ka-jvo pasiaukavimą ir ištikimybę 
! riuomenėje. ' mūsų šaliai ir Lietuvai, stojant

Statė Guard gali būti iš- į Statė Guard eiles.
j šaukta tarnybon tiktai tokiame Norintieji tapti Statė Guard 
i atvėjuje, kada vietos policijos nariais, prašomi ateiti į Stepo- 
ir kariuomenės jėgos nepakan- no Dariaus Posto namą. 265 C 
ka pavojų prašalinti, ir tiktai St., South Bostone arba į South 

' valstybės ribose. 1 Armory, Irvington St., Bostone,
Karo vadovybė mano, kad bet kuri antradienio vakarą 

vokiečiai gali atvežti lėktuvais 7;30 valandą.
ar submarinais kelis šimtus sa- I 

j vo kareivių į mūsų valstybę su 
■ tikslu sunaikinti mūsų susisie- į 
kimo priemones ir sutrukdyti 
mūsų produkciją. Kadangi ne
galima spėti, kur priešas gali 
pasirodyti, ir nėra praktiška pereitame susirinkime parodyta 
reguliarę kariuomenę išskirsty- gražūs judami paveikslai apie 
ti po visą šalį, tai karo vado- Raudonojo Kryžiaus veiklą, 
vybė yra pavedusi Statė Guard, Taipgi Raudonojo Kryžiaus at- 
kurios dalys randasi kiekviena- stovės ragino visos darbuotis ir 
me mieste ir miestelyje, priešui pagelbėti Raudonajam Kryžiui 
pasirodžius, tuojau padaryti tęsti labdaringą darbą, 
kontaktą su priešu, pranešti ( 
karo vadovybei, sulaikyti ir 
trukdyti priešą, kdl reguliarės 
kariuomenės dalys galės atvyk
ti pagalbon.

Aš, kaipo lietuvil ir Statė 
Guard karininkas, norėčiau 
matyti, kad mes Bostono ir a- 

, pylinkės lietuviai sudarytume 
j nors vieną batalijoną Statė 
Guard iš 240 vyrų.

Kviečiu visus mūsų profesio
nalus, biznierius ir darbinin
kus. kurie negali stoti regula-, 
rėu kariuomenėn, parodyti sa-

Lt. John -J. Roman,
Company F. 26-th Rgt.. 
Massachusetts Statė Guard.

Lietuvos Dukterų draugijos

Paremkite Seseles

GRAB0R1AJ

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GRA80RIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
Tel COLumbla 253*

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boeton, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius i» 
Balsamuotojat 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir N akt 

Koplyčia #ermenime Oyk» 
Tel ŠOU Boeton 1437

ŠOU Boeton 39«C
Turiu garbės atsiprašyti, jei

gu keno pavardės yra netaip 
užrašytos arba keno vardo nė-! 
ra aukotojų sąraše. Prašau pra 
nešti man, o aš atitaisysiu klai
dą.

Dėkui visiems aukotojams, 
kurie savo auka padeda kovoti 
už Lietuvos laisvę.

Arlauskas.

Sekmadienį, kovo 14 d. “Dar
bininko” salėje 330 E St., So. 
Bostone, 3:30 v. p.p. rengiama 
ARBATĖLE. Visas pelnas ski
riamas sudegusiam Našlaitynui 
Elmhurst, Pa.

Jūsų nedidelė auka sušelps 
padegėlį - našlaitį, todėl pasi- 
stengk būtinai ateiti. Taip pat 
išmėginsi savo laimę, nes bus 
penkios dovanos prie įžangos.

Rengė jos.

i

prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ..................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ..........—
prie Dievo Motinos Nuolatines Pagelbės. Kaina .... 
už Sielas Skaistykloje. Kaina .................................
Stebuklingojo Medallktlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

PASTABA. Aukotojų vardai 
netilpo taip ilgai iš priežasties 

^uno ligų©. J-A.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

584 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Za latakas F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston M1S 
Tol. ŠOU Boeton 280# J
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Penktadieni

»

War fund
HEW HAYEN, COHN

GAVĖNIA JAU ČIA
Trečiadienį, Pelenėje, 

5,000 žmonių atsilankė 
bažnyčion,

turėti tokių draugiškų 
pasilinksminimų.

8

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

PAŠVENTYTOS VĖLIAVOS
Vasario 28, per mišparus, vi

karas kun. J. Bacevičius pa
šventino Karo Tarnybos vėlia
vą. kuria paaukavo Jeremiah ir 
Ona Gaurino dėl atžymėjimo 
mūsų jaunuolių, kurie yra išvy
kę iš mūsų kolonijos karo tar
nybon. Ant vėliavos jau yra 
skaitlinė 92-jų jaunuolių, kurie 
pasiryžę kovoti dėl šios šalies 
apgynimo, ir visų tautų ir mū
sų tėvynės Lietuvos laisvės. 
Taipgi pašventyta graži Ameri
kos vėliava, kurią paaukavo 
Pranas ir Ona Šidlauskai, ir ku
ri yra pastatyta sanktuarijoj. 
Kiekvienam liudija, kad ji yra 
mūsų ir visų simbolis laisvės ir 
demokratijos.

Pritaikintą tai progai pamok
slą pasakė klebonas kun. E. 
Gradeckas. kviesdamas visus 
maldose atsiminti mūsų jau
nuolius: prašyti Dievo, kad šis 
karas greitai užsibaigtų, ir kad 
vėl visame pasaulyje užviešpa
tautų taika ir ramybė, ir kad 
mūsų kariai laimingai grįštų 
pas savo mylimuosius.

Pamaldų metu, saulutė besi
leisdama, savo maloniais spin
duliais apšvietė altorių, kuria
me buvo išstatytas Šv. Sakra
mentas ir. rodos, kad ir ji no
rėjo teikti paguodą ir surami
nimą tėveliams, broliams ir 
siems giminėms, kurie turi 
leidę savuosius i tarnybą.

už ką priklauso pagyrimo žodis 
p. Mykolui Dzikui ir šeiminin
kėms. Prie stalų maloniai pa
tarnavo šv. Kazimiero parapi
jos choro narės. Vakarienėje 
dalyvavo apie 300 žmonių. Vie
nu žodžiu vakaro nuotaika bu
vo jauki ir maloni.

Teko girdėti, kad vakarienės 
pelno liko parapijai apie $450.- 
00. Garbė klebonui kun. E. Gra- 
deckui, vikarui kun. J. Bucevi- 
čiui ir visai rengimo komisijai 
už pasidarbavimą.

P-lė Irena Benevičiūtė. 
riai padaryta operacija, 
sugrįžo

ku- 
jau 

iš ligoninės pas savo 
tėvelius, ir sveiksta. Irena yra
Šv. Kazimiero parapijos choro 
narė. Ji susilaukė daug gražių 
dovanų ir lankytojų iš choro. 
Linkiu Irenai kuogreičiausiai 
pasveikti ir vėl stoti į jaunimo 
tarpą.

- -

Kazimieras Šidlauskas, ilga
metis SLRK 116 kuopos narys, 
buvo kiek sustiprėjęs sveika
toj. bet šiuo tarpu vėl rimtai 
susirgo. Pasimelskime už ligo
nio sveikatą.

vi-
iš-

Elzbieta Šidlauskaitė, duktė 
Apolonijos Šidlauskienės, Įsto
jo į WAACS. ir jau išvyko į 
stovyklą, ši lietuvaitė yra pir
mutinė iš mūsų parapijos įsto
jant! Į karo tarnybą. Sveikinam 
Elžbietą ir linkim sveikatos ir 
pasisekimo.

I

.V.

Lieut. Generolas Hugh A. Drum įteikia poniai 
Wainwright, New Yorke, — Oak Leaf Cluster— kad 
ji prisegtų prie Distinguished Service Medai, kurį už
sitarnavęs jos tyras Generolas Jonathan M. Wain- 
wright, kuris gindamas Philippinus pateko japonų be
laisvėje.

Ji da
bar randasi Bostono ligoninė
je, kur jai padarė gerklės ope
raciją. Ligonė stiprėja.

p. Grigutienė yra Sąjungietė 
ir Šv. Rožančiaus draugijos na
rė. Šių draugijų narės 
Grigutienei geriausios 
tos.

įdomino. Laike vaidinimo salė- sirgo p. A. Grigutienė. 
je buvo tyla.

Mažų mergaičių ir berniukų 
grupės pašoko keletą šokių, 
kurie publikai labai patiko. Jie 
buvo apsirengę gražiais kostiu
mais.

Vaidino šios Sodalietės: pp. 
V. Laimanskytė, M. Obojutytė, 
P. Šilingaitė. F. Rižauskaitė, M. 
Pavasarytė, M. Ceskytė, S. Pet
kevičiūtė, O. Radzevičiūtė, N. 
Molišiūtė, A. Junokaitė, D. Ka
valiauskaitė, N. Preskenytė, O. 
Radzevičiūtė. Jos visos labai 
gerai vaidino.

Valio. Sodalietėms! Valio, Se
sutėms 
lauksim 
lių.

|

Pranciškietėms 1 
daugiau tokių

Mes 
vakarė-

linki p. 
sveika-

T.M.

HARTFORD, CONH.

KRIKŠTAI

Vėl tris nauji parapijiečiai 
buvo įrašyti į krikštų knygą, 
būtent, June Joyce Galinis, Vin
co ir Rožės Galinių dukrele; 
Jonas Hilker, Roberto ir Geno
vaitės Polijanskaitės Hilkerų 
sūnus; ir Andrius Leiku, Bro
niaus ir Onos Leikų vyras. 
Sveikiname naujagimių tėve
lius. Lai Dievas -juos sveikus 
augina, kad jųjų tėveliai 
lauktų daug džiaugsmo iš 
vaikelių.

susi- 
savo

ILGIAUSIŲ METŲ!
šeštadienį, kovo 6 d. p-lė Elž

bieta Praninskaitė paėmė sau 
už vyrą svetimtautį saržentą 
Karolių Nixon. Jaunosios brolis 
Albertas ir jo žmona Viola Pra- 
ninskai buvo liudytojais, o kun. 
dr. Mendelis priėmė jaunųjų iš
tikimybės įžadus. Ilgiausių me
tų naujai porelei.

nas. Mes turime gražią Šv. 
Pranciškaus stovylą. turime 
novenos knygelę lietuviškai, 
nieko netrūksta tik didesnio 
dievotumo, daugiau palinkimo 
prie dvasinių dalykų. Šimtai 
tūkstančių katalikų ir nekata- 
likų atliko tą noveną, bet lietu-

'NUOTRUPOS,

Vasario 28 d., vakare įvyko 
parapijos metinė vakarienė, 
kuri rūpesčiu mūsų darbštaus 
klebono ir rengimo komisijos 
buvo labai gražiai, tvarkiai ir 
sėkmingai suruošta. Pasidar
bavimu p. Kazimiero Dzūko, 
kuris ilgus metus dirba puoš
niam Lawn Club ir turi patyri
mą prirengiate didelių bankietų 
bei vakarienių, stalai buvo tin
kamai papuošti gėlėmis, balto
mis staltiesėmis ir servetėlė
mis: scena apstatyta palmomis 
ir vėliavomis, kas darė kiekvie
nam didelį malonumą. Maistas 
skanus ir tvarkiai priruoštas.

HEW BRITA1N, CONH.
VAIDINIMAS PAVYKO

Kovo 7 d. Šv. Andriejaus 
tuvių parapijos svetainėje Įvy
ko vaidinimas. Sodalietės. Se
selių Praneiškiočių vadovybėje, 
suvaidino gražią operetę “Naš
laitės Vargai”. Dalyvavo daug 
žmonių, ypač jaunimo. Svetainė 
buvo nepaprastai gražiai pa
puošta. Puošimui reikmenis 
paskolino Raphaels krautuvė, 
kuri yra didžiausia mūsų mies
te.

Vaidintojų gražūs drabužiai, 
aiški lietuviška kalba visus su-

lie-

MIRTIS
Šiomis dienomis po 

sirgimo mirė Reimanas 
Velionis čia neturėjo artimų gi
minių.

Taipgi mirė Elzbieta Naru- 
ševičienė. Paliko nuliūdime 
dukterį ir žentą, sūnų, tris anū
kus. dvi seseris ir brolį. Visi 
gyvena šiame mieste.

Lai būna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėm.

Laidotuvėse patarnavo laido- 
direktorius A. P. Karlo-

trumpo 
Šlakus.

turiu
nas.

Šv. Jono Ev. draugija, laiky
tame susirinkime, kovo 2 d., 
atpildė valdybą. Stasys Šrup- 
šas, buvęs vice-pirm., tapo iš
rinktas pirmininku.

Jonas Petrik išrinktas vice- 
pirm., nes jis ir pirmiaus per 
daug metų buvo valdyboje, 
darbštus narys.

Petras Elijošius. pasidarba
vęs draugijoje per 13 metų, ėjo 
iždininko pareigas labai sąži
ningai, bet dėl darbo gruodžio 
mėn. atsisakė, ir buvo išrinktas 
S. Gaučius. 
sakė užimti

. susirinkime 
nas Kemėžis, 
tinkamas tam darbui. Linkėti
na visiems sutartinai ir sėk
mingai darbuotis draugijos la
bui.

RIMTAI SUSIRGO
Šiomis dienomis rimtai su

Palygink
SAVO RŪŠĮ SU

Old Gold
CIGARETAIS

★ MAŽIAUSIA Nikotino
* MAŽIAUSIA Erzinančių savybių

(Tars and Resins)

NAUJA: PASIDZIAUG SAMMY KAYES BANO IR SVEČIŲ!

SVARBŪS READER'S DIGEST TYRINĖJIMAI
Reader’s Digest nebando iškelti Old Gold pardavi- 
ma. ar pabrėžti viršenybę vieną ar kitą, iš 7 rūšių 
cigaretų. Dėlto, pirmiau ir po išduoto raporto — 
daugelis tūkstantių rūkytojų 
turėdami smagumą iš pridėtų 
giu tabako Latakia lapų.

pasuko į Old Gold, 
nepalyginamai bran-

%

P L^P.ILLAP.D COMPANY. E<Cab!i«hed 1760

TRECIADIENJ 8 VAL. V. IS WEEI

bet vėliau jis atsi- 
vietą. Taigi šiame 
tapo išrinktas Jo- 

darbštus narys.

Rapcnrteris.

ELIZABETH. K. J

PRIEŠ—UŽGAVĖNINĖ 
VAKARIENĖ

Arti 1,000 svečių dalyvavo 
paskutinėje prieš užgavėnes 
parapijos vakarienėje. Kas 
svarbiausia tai toje minioje bu
vo galima pastebėti puikiausią 
šeimynišką nuotaiką. Tarytum 
vienų tėvų vaikai visi linksmi
nosi nuo 5 vai. vak. iki vidur
nakčiui. Vakarienė buvo gar
džiai pagaminta, patarnavimas 
pirmos rūšies, taip, kad nei 
vienas neturėjo priežasties 
skųstis bent mažiausių dalykė
liu. Kaip tarp darbininkų, taip 
tarp svečių viešpatavo vienin
gumas, paklusnumas, bendras 
sutarimas. Todėl nenuostabu, 
kad kun. dr. Mendelis sekma
dienį paskelbė S500.00 pelno 
nuo vakarienės. Tai buvo vie
na iš sėkmingiausių parapijos 
pramogų. Pageidaujama dau-

t

KARIŲ SĄRAŠO TĘSINYS
Petras Nadzeikis
NVoIter Navikas 
Antanas Navikas

I
Stasys Navickas
Antanas Navickas
Juozas Navickas
Antanas Naujalis
Jonas Oškutis (3 broliai)
Adolphas Oškutis
Kazys Oškutis
Lt. William Peters (dantistas)
Longinas Pocius (2 br.)
Jonas Pocius
Jonas Pečiukaitis 
Albertas Peskus
Juozas Patalkis (3 br.)

i
Adolfas Patalkis
Richardas Patalkis
Vytautas Petručionis (2 br.)
Vincas Petručionis
Friderick Pilipavičius
Bruno Pilsudskis-Phillips (2 b.)
Juozas Pilsudskis-Phillips
Vincas Poškevičius

i Feliksas Puzinas
■ Bronius Pinkevičius (2 br.) 
Antanas Pinkevičius 
Edvardas Plungis
Antanas Plungis
George Plungis

j Antanas Papelis (2 br.)
' Stasys Papelis
Antanas Pankus

r
! Stefonas Preibis
Jonas Pavilonis

■Jonas Patrick (advokatas)
I Mikolas Pivonis (2 br.)
i Pranas Pivonis
j Stasys Paulauskas

Jonas Pavydis
Alfonsas Pavalkus
Vincas Petrikas
Juozas Petraitis
Juozas Peskus
Antanas Pociūnas
Edvardas Pružinskas
Juozas Pilipavičius (2 br.)
Mikolas Pilipavičius
Juozas Pranis
Jonas Raudonis (2 br.)
Pranas Raudonis
Kazys Rusteika
Charles Radis
Juozas Rėklaitis (2 br.)
Pranas Rėklaitis
Juozas Rutkauskas
Pranas Ridžionis
Bernardas Revaitis
Juozas Ribinskas
Pranas Riczkus
Petras Riczkus
Pranas Ruzgą

Ponia Ieva Vasiliauskienė ku
nigų Mendeliiį sesutė lankė tė
velius Baltimorėje. Su jąja bu
vo atvykę jos sūneliai Juozas ir 
Benediktas. Pasisvečiavusi ke
lias dienas antradienį, kovo 9 d. 
grįžo vėl į Oakville, Conn.

Mūsų bažnyčioje kasdieną 12 
v. vidurdienį yra atnašaujamos 
Mišios už mūsų krašto gynėjus. 
Pirmadieniais ir antradieniais 
minia netelpa. Kažkurie turi 

i takuose ir bažnyčios 
ir Novena į P-lę priemenyje. Geras ženklas. Yra 
zv A T1 .1. z-,1 i — _

barstė pelenus 
galvų, 
gavėnią 
giedami 
per šv.

trečiadie-
Graudūs 
valandą.

virš 
mūsų

kad per bažnyčios 
barstymą pelenų prisiminti sau
tą svarbią tiesą “Atsimink 
žmogau, jog esi dulkė ir į dul
kes pavirsi”. Palaiminti pelenai 
buvo barstomi rytą 8 vai., die- vių tik žiupsnelis. Kame kliūtis, 
nos metu 11 vai. po Mišių vi- ko trūksta mūsų lietuviams? 
durdienį, 1 v., 3:30 vai. ir 5:30 
vai. Vakare buvo šv. Valanda 
išprašymui Pergalės ir Taikos, 
per kurią buvo giedama Grau
dūs Verksmai ir sakomas pa
mokslas. Po pamaldų paskutinį 
kartą kunigai 
ant žmonių

Per visą 
niais bus 
Verksmai
Penktadieniais Kryžiaus Kelias 
bus vaikščiojamas 3 vai. po pie
tų ir 7 vai. vakare. Sekmadie- 1 
niais 4 vai. po pietų įvyks Kry- i stovėti 
žiaus Kelias i 
Švč. Stebuklingojo Medalikėlio. žmonių, kurie meldžiasi už mū- 
Prieš Pelenę visiems Baltimo- Sų karius.
rėš lietuviams laišku buvo iš-. Rinkliava Raudonam Kry- 
siųstos Velykinės priedermės ži ui padaryta mūsų bažnyčioje 
kvitelės. Šiandien nei vienas aną sekmadienį suteikė $135.00. 
negali teisinti savo apsileidimą, §į suma buvo pasiųsta Į Balti- 
kad reikia mokėti už kvitelę morės Raudono Kryžiaus Sky- 
arba kad neturi laiko ateiti į! rjų 
kleboniją jos išsiimti.

I

9 dienų 
Ksave- 
yra ži- 

Malonės 
pirmi- 

Jų baž-

Pirmą gavėnios sekmadienį 
buvo garsinta antra kolekta per 
visas Mišias Arkivyskupo Cur- 
ley įsakymu bus renkama Indi- 
jonų ir Juodukų Misijoms.

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

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVE- 
RIEČIO NOVENA

Kasmetą beveik visos bažny
čios Baltimorėje turi 
maldas į Šv. Pranciškų 
rietį. Šis devyniadienis 
nomas kaipo Didžioji 
Novena. Tėvai Jėzuitai 
ninkauja šiai novenai.
nyčioje Šv. Ignaco yra laikomos 1 
pamaldos 19 kartų kas dieną. J 
Mūsų bažnyčioje šįmetą pamal-l 
dos buvo laikomos 4 kartus į 
dieną. Tiesa svetimtaučių at
silankė daug dienos metu, bet 
lietuvių ant pamaldų lietuviš
kai buvo labai maža. Gaila, kad 
lietuviai leidžia svetimtau
čiams vieniems naudotis malo
nėmis teikiamomis per šias die- v

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washinaton Blvd
RAI.TTMOPR Md

Telephone P’aza 8595 
Llmostna* dftt visokiu reikalu

DĖMESIO!
į

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

mėnesinį laikraštį

'G

Kovo 7 d. moterų bažnytinės 
draugijos rengė parapijos nau
dai kortavimo vakarą. Susirin
ko nemažas būrys parapijonų. 
Juos linksmino juokinga prog
rama: vaidinimas, dainavimas, 
deklamacijos. Dainoms tekstus 
ir deklamacijas parašė mūsų 
poetė EI. Litvinienė, deklama
vo jos dukrelė Aldona. Vaidino: 
M. Pavalkienė ir jos dukrelė 
Monika. Al. Litvinaitė ir J. Ba- 
gočius. Visi programa buvo pa
tenkinti. Nors galėjo būti dau
giau publikos, bet kurie buvo, 
širdingi parėmė. Buvo ir tokių, 
kurie net visą grosą blynų ban
dė suvalgyti. Klebonas kun. J. 
Simonaitis visiems dėkingas.

Rap.

“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 centų. Kas pridės dar 50 centų gaus 
dideli spalvuotą Jėzaus širdies paveikslą, 

“žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Užsakymams adresas:

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