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Pirmadienį, kovo 22 d. 
sueina lygiai keturi me- 

’ tai, kai Vokietijos dikta
torius Hitleris atplėšė nuo 
Lietuvos Klaipėdą ir Klai
pėdos kraštą, kurį lietu
viai buvo atgavę sausio 15 
d., 1923 m.

Vokietijos nacių vyriau
sybė iškėlė Lietuvos vy
riausybei reikalavimą, kad 
jeigu Klaipėda nebus ati
duota geruoju, tai Vokie
tija puls ir užims visą Lie
tuvą. Taigi Lietuvai nebu
vo kitos išeities, kada prie
šas įrėmė durtuvą į krūti
nę, kaip tik sutikti su rei
kalavimu.

Pirm negu Lietuvos vy
riausybė sutiko su Vokie
tijos nacių reikalavimu, 
tai ji atsiklausė kitų di
džiųjų valstybių, ar jos 
stotų Lietuvai į pagalbą, 
kada Hitlerio ginkluotos 
jėgos pultų Lietuvą? Ang
lijos valdžia nutarė visai 
nesikišti į Lietuvos - Vo
kietijos ginčą; Sovietų Ru
sija tik “apgailestavo”, 
kad Lietuva turi atiduoti 
Klaipėdą.

Taigi Lietuva buvo pri
versta išpildyti Hitlerio 
reikalavimus. Tai buvo 
skaudus Lietuvai ir mūsų 
tautai smūgis. Šiandien 
tas smūgis yra daug skau
desnis, nes Vokietijos na
ciai yra okupavę visą Lie
tuvą, ir Lietuvos gyvento
jai neša sunkų okupantų 
jungą.

Turėkime vįltį Dievuje, 
kad po šio karo Lietuva 
atgaus laisvę ir nepri
klausomybę su Klaipėdos 
ir Vilniaus kraštais.
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Svarbūs Pasitarimai

Lietuvių Pulkai Atsisakė 
Prisiekti Fiureriui

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas Londone prane
ša gautąją per Švediją ži
nią, kad pašauktieji į kari
nę tarnybą lietuviai atsi
sakė prisiekti ištikimybę 
Fiureriui, bet prisiekė Lie
tuvos vėliavai. Vokiečiai 
nusileidę. Be to — per ra
diją mūsų korespondentas 

i girdėjo patvirtinimą ži
nios, kad vyskupas Kaune 
tarė stiprų žodį prieš ben
dradarbiavimą su vokie
čiais mažumų persekioji
me. Per radiją buvo pra
nešta, kad šitokia tema 
pamokslą buvo pasakęs 
vysk. Brizgys.
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Kiek Lietuvių Išgabenta 
Priverstiniems Darbams

Į Vokietiją

(LKFSB) Gauname pra
nešimų, kuriuos sunku pa
tikrinti, bet kurie atrodo 
įtikėtini, jog iš Lietuvos 
į Vokietiją priverstiniems 
darbams yra išgabenta a-
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Rusai 50 Mylių Nuo Smolensko
Maskva, kovo 18 — So- sitraukiančioji armija ją 

vietų Rusijos armija varo- pasieks. Taigi Rusijos 
si artyn prie Smolensko, fronte dar galima tikėtis 
kuriame vokiečiai yra įsi- įvairių perversmų, 
stiprinę, 
nešama, kad raudonoji ar
mija esą tik 50 mylių nuc 
to svarbaus miesto. Ta-] 
čiau pripažįsta, kad vokie-] 
čiai vėl užėmė Kharkovą, 
ir varosi gilyn į rytus. 
Šiaurės fronte, rusai sako, 
kad jie sumuša vokiečius 
ir užima naujas vietas. 
Kaukazo fronte, rusai sa
ko. eina žiaurūs mūšiai, jai ar grupei. Buvo stiprus 
bet nesisavina jokių lai- lenkW premiero Sikorskio 

i mėjimu.
Įšalęs Klaipėdos uosto šviturys. — Šiandien dienai tai simboliškas reiškinys. Smolensko fronte vokie- 

Užgesus ten laisvos Lietuvos budėjimo akis, nes ten priešas įsirengė savo na- —ai traukiasi atgai. Čia 
mus. Bet tas šaltas žiemos vėjas blaško žmones ir jūrelę ir, daužydamas užėjęs greičiausia naciai sudarys 

_ . — Ir toliau mums poetas skelbia, — mainos rūbai mar- aosigynimo ir puolimo li-
" --—• ■= „u.- Karo vadų tikslas

— petys gi į petį, na, vyrai, kas gali? Sustoję į trauktis atgal yra tas, kad 
i būtų galima prisirengti 
prie'naujo puolimo. Jei ne-

I
mus iš miego kelte kelia. — 1
go svieto: silpnas kelia, tvirtas griūva! Nebijokim vargo kieto, juk be jo galiu- nijas.' 
nai pūva!— Ir toliau poetas sako 
darbą už mylimą šalį prikelkime Lietuvą mūsų.

I Mirė Kardinolas Hinsley

Iš Maskvos pra-
įvairių perversmų.

Rezignavo Lenkų Ministeris 
Stronski

Londonas, kovo 18 — 
(ONA) Pranešama, kad 
Lenkijos valdžios ištrėmi
me Informacijų ministeris 
prof. Stanislaw Stronski 
rezignavo. Jis priklausė 
kraštutinei endekų parti-

! politikos sudarymui drau
giškų santykių su Sovietų 
Rusija rėmėjas.

Spėjama, kad nauju In
formacijų ministeriu bus 
pakviestas prof. Stanis- 
law Kot, buvęs lenkų am
basadorius Kuibyševe, 
Rusijoje, ūkininkų parti-

OldndiioiC Areštavo 12 i ^ra vilties naujam puoli- j?s vadas ir skaitomas kai- * * 4-o1 nuoiu.
Kunigų mui sudaryti, tada nebėra j riuoJu-

j tikslo karą tęsti toliau.
i Taip atsitiko 1918 metais, 

—-jkada vokiečiai staiga pasi- 
(ONA) — Iš olandų šalti- ,rašė sutartį. Kad šiuo sy- 
nių praneša, kad šiomis kįu naciai nemėgina su- 
dienomis Olandijoje nacių 
pareigūnai areštavo 12 ka
talikų kunigų, ir juos pa
siuntė į koncentracijos

Londonas, kovo 18Londonas, kovo 18—Ka-,vas pavaišino p. Edeną, ir 
pie 100.000 lietuvių darbi- talikų Bažnyčios Kardino- turėjo pasikalbėjimą. Tą 
ninku. Okupacinės vai- las, Anglijoje, Arthur Hin- pačią dieną aplankė Bal- 
džios įsakymus ligi 1943 siey, mirė, sulaukęs 77 me- tuosius Rūmus ir turėjo 
m. geg. 1 d. numatoma į tų amžiaus. Jis buvo dar- pasikalbėjimą su Prezi- 
Vokietiją darbams išvežti bininko tėvo sūnus, bet sa- dentu Rooseveltu, J. V. 
dar apie 65.000 Lietuvos Vo pasišventimu ir gabu- valstybės sekretorių Cor- 
darbininkų (50.000 vyrų ir mais iškilo į aukštą ir at- dell Hull ir kitais įžymiais stovyklą, Amersfoort. 
15.000 moterų).

Lietuvoje Eina Du Slapti 
Savaitraščiai

Keturi Japonijos Laivai 
Nuskandyti

VVashington, kovo 18 —

Šią savaitę Washingto- 
ne vyksta svarbūs pasita
rimai tarp Anthony Eden, 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerio, Prezidento 
Roosevelto, Sovietų amba
sadoriaus Litvinovo ir ki
tų. Apie tuos pasitarimus 
neskelbia nei spaudoje, 
nei per radio. Tačiau nu
jaučiama, kad tie pasita
rimai yra labai svarbūs.

Mūsų didžiausias pagei
davimas, kad didžiųjų val
stybių pareigūnai, kalbė
dami apie pokarinį pasau
lio sutvarkymą, neaplenk
tų mažųjų tautų, kurioms 
Atlanto Čarteris užtikrina 
taip pat keturias laisves, 
apie kurias yra kalbėjęs 
mūsų šalies 
Rooseveltas.

Mes tvirtai 
Lietuva, kaip
tas Rooseveltas yra pa
reiškęs lietuvių delegaci
jai, po karo atgaus nepri
klausomybę ir laisvę.

Pakėlė Darbininkams 
Algas

(LKFSB) Nacių pries
pauda kaskart labiau su
žadina lietuvių patrijoti- 
nių organizacijų slaptą 
veikimą. Patys nacių ko
misarai nusiskundžia, kad 
Lietuvoje platinamos 
prieš vokiečius nukreip
tos proklamacijos. Gau
name pranešimų, kad Lie
tuvoje eina net du slapti 
spaustuvėje spausdinami 
savaitraščiai.

diplomatais.
Ketvirtadienį kovo 18 

d. p. Eden susitiko J. V. 
Kongreso komiteto na
rius, kurie veda užsienių 
reikalus.

sakomingą vietą.
Anglijoje jis buvo žino

mas, kaip uoliausias kata
likų vadas, drąsiai kovojo 
prieš komunistus ir fašis
tus. Kalbėdamas per radio 
1940 metais į Ameriką ir
užgirdamas prezidento Maskva Kalba Į Vokietijos 
Roosevelto pareiškimus 
jis sakė: “Kiekvienas do
ras žmogus sutiks su pre
zidentu Rooseveltu, kad 
pastovi taika yra negali
ma, jei ji nebus pagrįsta 
religija ir dorovės dės
niais”. Kardinolas Hinsley 
buvo didis darbininkų rei
kalų žinomas ir užtarėjas. 
R. I. P.

Prezidentas

tikime, kad 
ir Preziden-

Vokietijos Laivynas 
Norvegijoje Eden Turėjo Pasikalbėjimą 

Su Litvinovu

Žmones
Maskva, kovo 18 — Per 

radio Vokietijos žmonėms 
buvo pasakyta: “Į tris mė
nesius jūsų armija sovie
tų Rusijoje neteko mili
jono kareivių. Jūsų 300,- 
000 kareivių yra sovietų 
nelaisvėje'’. Jei vokiečiai 
neteko milijono kareivių į 
tris mėnesius, tai kiek jų 
prarado nuo pradžios karo 
su sovietais?

Naciai kaltina tuos ku
nigus kurstymu civilių 
žmonių, kad jie priešintų
si prieš Hitlerio įsakymą 
pagreitinti karo produkci
ją-

Pirmiausia nacių spau
da puolė tuos kunigus, pa
vartodama šūkius: “Pir
miausia Turi Pasišalinti 
Blogi Ganytojai”. Vėliau 
nacių viršininkai įsakė 
kunigus areštuoti, kurie ir 
buvo areštuoti Hagoje.

Automobilistai Gaus 
Mažiau Gasolino

i i
l Sibire Lietuvaitės Dirba

Wash i ngton. d. c., kovo Malūne Ir Prie Batsiuvių
Londonas, kovo 18 — Iš(

Švedijos pranešama, kadi 
vokiečiai sutraukė visą; 18 — Vakar Anglijos už- 
savo laivyną į Norvegijos]sienių reikalų ministeris < 
pakraščius. Tur būt tikėsi, Anthony Eden lankėsi pas tas laiškas

•__________ ___________

daryti sutarties su rusais, Amerikos karo vyriausybė 
reiškia jie dar tikėsi vėl praneša, kad Pacifiko 
pulti rusus. Nauji kariuo- vandenyne, Jungtinių A- 
menės pulkai ir nauji ka- merikos valstybių povan- 
ro ginklai turi būti vietoje deninis laivas nuskandino 
prie naujos linijos, iki be- keturius Japonijos laivus.

BRITAI PUOLA MARETH 
TVIRTOVĘ AFRIKOJ

Tas milijo-Londonas, kovo 18 — viją ir Estiją.
Berlyno radio pranešė, nas lenkų ar kitų tautų 

i kad Afrikoje britų armija pavergtų
puola Mareth tvirtovę, ku- ’ 

į rią nacių maršalas Rom- į 
Į mel gina. Iš Afrikos taip 
Į pat pranešama, kad britai 
smarkiai puola nacius.
Afrikoje karas didėja.

žmonių, dirba
Vokietijoje ne laisvu noru, 
bet iš prievartos.

Nacių Submarinai Silpniau 
Veikia

i Austrai Priešinasi Naciams Berlyno radio prisipa
žįsta, kad jų povandeni
niai laivai Atlantike silp
niau veikia. Tas duoda su
prasti, kad naciai nespėja

■v •

Iš Stockholm praneša
ma, kad naciai sušaudė 7 
austrų sukilėlius ir dešim- ___ _
tį kitų areštavo, jų tarpe1 povandeninių laivų taip 
vieną moterį. Sušaudyti, greit pasigaminti, kaip A- 
buvo kaltinami, kad jie merikiečiai ir Britai juos 
organizavo sukilėlių gru-1--- ’—J---
pes, sprogdino kariuome
nės traukinius, kareivines 
ir tiltus.

Kainų Administracijos 
Ofisas praneša, kad nuo 
kovo 21 d. š. m. visi auto
mobilistai, kurie turi A 
gasolino knygutes, gaus 

įtik pusę tiek gasolino, 
, kiek iki šiol gaudavo. Ku- 

(LKFSB) Chicagoje gau- ponų vertė nesumažina- 
į iš Sibiro, ku- ma, bet pratęsiamas lai- 

. Iki šiol 8

i
i

paskandina.

Bombardavo Kišką Saląkad čia įvyks žiaurios ko- ■ Sovietų Rusijos ambasa- riame pranešama, kad te- kas A kuponų.
— — -------- i dorių Litvinovą. Litvino- bėra gyvos Aldona ir Da- kuponai buvo duodami 2

nutė Endziulaitytės, bei jų mėnesiam, o dabar pratę- 
motina. Jos visos iš Lietu
vos buvo išvežtos 1941 m.1 
birž. mėn. ir nugabentos į 
Altajaus kraštą. Abi duk
terys dirba paprastomis 
darbininkėmis. Aldona 
dirba batų siuvykloje, o
Danutė — malūne. Ir jų pacinės valdžios generali- 
tėvas išvežtas į Rusiją, ta- nis komisaras yra įsakęs 
čiau jis atskirtas 
sos šeimos ir nuo 
negauna. Be to.

vos su britais.

i

Boston, Mass. kovo 18 — 
Naujos Anglijos Telefonų 
ir Telegrafų darbininkams 
buvo pakeltos algos ketu
riais centais ir puse į va
landą.

Generalis Streikas Graikijoje
Maskva, kovo 18—Pra- kimosi tikslas Romoje y- 

nešama, kad Athens mies-’ra, kad išreikalauti iš Mu- 
te, Graikijoje įvyko gene-!solinio 30.000 italų dar- 
ralis streikas, kaipo pasi-'bams Vokietijoje ir 15 di- 
priešinimas dėl išvežamų ‘ vizijų kareivių karo veiks- 
darbininkų į Vokietiją. ■ mams. Goeringas būsiąs 
Vokiečiai iš visų okupuotų 
kraštų veža žmones į Vo
kietiją ir stato prie įvai
rių darbų...

Goeringas Romoje

siami 4 mėnesiam.a

Vokiečiai Rekvizuoja Lietu
vos Mokyklų Patalpas

(LKFSB) Vokiečių oku-]
I

nuo vi-'rekvizuoti kariuomenės' 
jo laiško reikalams visų Lietuvos 
praneša, vidurinių mokyklų patai-

Italijoje ilgoką laiką.
I

------- C----------------------------------------------- z >---------------------------------7 --------------------------------------? -------------------J ---------T £----------------

Prasidėjo Cocoanut Grove kad kun. Juozas Valokai- pas. Lietuvos miestų gy- 
Byla tis tebėra gyvas. , ventojai turi ypatingų

Milijonas Lenkų Dirba 
Vokietijoje

Vokiečių radio praneša, 
kad 1 milijonas lenkų dir
ba Vokietijoje. Nėra abe
jonės, kad naciai naudoja
si Stalino siekiais, būtent, 
pavergti tą dalį Lenkijos, 
kurią jis iš Hitlerio buvo 
gavęs, taipgi Lietuvą, Lat-

Washington. kovo 18 — 
Amerikos karo vyriausy
bė praneša, kad į vieną 
dieną šios šalies lakūnai 
bombardavo Kišką salą, 
kurią Japonai turi užgro
bę, šešis sykius, ir prida
ryta didžių nuostolių. So- 
lomonų salose Amerikos 
lakūnai bombardavo Japo
nų tvirtoves Munda saloje.

• • * 
M A K E 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

ventojai turi ypatingų 
Matyt, kad tremtiniams sunkumų su mėsa, nes jos 

trūksta rašomųjų priemo- tiekimas miestų gyvento
siomis dienomis prasidė- nių — laiškas rašytas ant jams okupacinės valdžios 

a- jo kriminale byla, kurioj mokyklos vaikų sąsiuvi- sustabdytas. Taip gi oku- 
nio lapo, iš kito tokio pat pacinė valdžia uždarinėja 
lapo padarytas vokas. Paš- kredito kooperatyvus, 
to ženklų užlipinta už pus-į -------------
antro rublio. Vienas pastoj Kiekvienas gali padėti ir 
ženklas atrodo naujas,; tolimesniam veikimui 
su maršalo žvaigždės pa-j remdami Raudonojo Kry- 
veikslu. ‘žiaus Fondą.

Sovietų Rusijos žinių 
gentūra “Tass” praneša, kaltinami Barnett Welan- 
kad No. 2 nacis, maršalas, sky, Cocoanut Grove savi- 
Herman Goering randasi ninkas, jo brolis, ir Jacob 
Romoje, kurį ten pasiun-j Goldfine, to klubo patar- 
tęs Hitleris pasitarimams nautojų viršininkas, dėl 
su Musoliniu. “Tass” pa- gaisro, kuriame žuvo apie 
reiškia, kad Goeringo lan- 500 žmonių.

šeštadienį, kovo 20 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis programos iš 
WCOP stoties, Boston.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
DIO, 366 Broadvvay, Šo. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
Boston 2680 arba NORwood 1449.
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ŠVENTASIS JUOZAPAS
Darbininkų 

Leonas XIII,

' pildyti Dievo įsakymus. 
Šventasis Juozapas šian
dien yra viso katalikiško 

Popiežius, juo didesnis pavojus, tuo pasaulio gerbiamas, nes 
trokšdamas artimesnė Dievo pagalba. jįs savo sunkiame gyveni-

atgaivinti krikščioniškas Šią pagalbą jis vėl mato me tiksliai pildė Aukščiau- 
šeimas ir užtikrinti žmo- švento Juozapo globoje. šio jo valią. Nėra laimės ir 
nėms Dievo palaimą kvie
tė visą katalikišką pasaulį 
melsti tą didį Užtarėją, 
šventą Juozapą ir siekti jo 
dorybes. Vėliau, 1921 me
tais, Popiežius Benediktas 
XV 
kreiptis savo 
šventą Juozapą. Savo en
ciklikoje Benediktas XV 
sako, kad “per karą žmo
nių geiduliai išbujojo ir iš
imtinai nukrypo į žemės 
medžiagines gėrybes, jie 
nustelbė dieviškosios mei
lės ugnį, susilpnino dan
gaus gėrybių troškimą. 
Per ilgą karą taip atsitiko, 
kad didžiausi turtai su
plaukė į nedaugelio nedo
rų spekuliantų rankas, tuo gurno ir keršto, 
tarpu kai milijonai žmo
nių pateko į kraštutinį 
skurdą. Šią sunkią ekono
minę būklę stengiasi iš
naudoti sektantai ir už 
pinigus perka sielas. Įvai
rūs komunistinio plauko 
agitatoriai stengiasi įkal
bėti žmonių masėms, kad 
vienintelė žmonių laimė— 
tai įkūrimas pasaulinės 
komunistinės respubli
kos, kurioje nebūtų Dievo. 
Baisi pavojų bedugnė at
siveria tautoms ir visai 
žmonijai”.

Tačiau Popiežius nenu-. Taigi pirmas žingsnis į 
simena. Jis niekada nenu- geresnę ateitį 
stoja vilties, nes žino, kad privatiniame

Šiais kritiškais laikais pasisekimo be Dievo, 
mes taip pat turime ieško- Popiežius Leonas XIII 
ti pagalbos šventojo Juo- sako: “ 
zapo globoje. Įsižiūrėkime 
į jo gyvenimą ir, kiek ga
lima, mėginkime taip pa- 

vėl įsako žmonėms tys gyventi. visuomet pra- 
reikaluose į švdami jo pagalbos. Jei 

mes norime po šio ka
ro turėti geresnį ir rames
ni gyvenimą, visu pirma 
sugrąžinkime Dievą į pri
vatų ir viešą gyvenimą. 
Atsipalaidojimas nuo Die
vo ir dorovės įsakymų yra 
priežastys visų blogybių 
ir nelaimių. Jei Dievo įsa
kymai būtų pildomi šian
dien nebūtų tiek kraujo 
praliejimo, tiek neteisin-

į Jei šiandien reikia 
mūsų visuomenę gydyli, 
tai tik prie krikščioniško
jo gyvenimo ir krikščiony
bės mokslo sugrąžinta te
bus išgydyta”.

Tikyba ir dorovė turi bū
ti viso gyvenimo pagrin
du. Popiežius Pijus XI sa
ko: “Jei dalyką uoliau ir 
giliau įžvelgsime, aiškiai 
suprasime, kad šitas treš
kamasis krikščioniškos 
socialinės dvasios atnau
jinimas, nuo kurio pama
žu atsitraukė tiek žmonių 
atsidavusių ekonominiams 
reikalams, reikalinga, kad 
būtų pranoktas krikščio
niškų papročių atnaujini
mo. kad tiek pastangų ne
nueitų veltui, o visas rū
mas būtų statomas ne ant 
slenkščio smėlio, bet ant 
uolos”.

Šiandien tad reikia mums 
melsti ir karštai melsti 

atnaujinimas šventą Juozapą, kad jam 
Dievas 

duoti pagalbos Į 
kurių negali i 

išgalvoti nei politikai, nei 
tautų vadai, kad išgelbėti 
pasaulį iš visų blogybių, 
kurios šiandien siaučia vi
same pasaulyje. Tvarky- 

yra savo kime savo gyvenimą šven- 
gyvenime tojo Juozapo pavyzdžiu. T.

I

Popiežius Pijus XI. savo 
enciklikoje. “Quadragesi- 
mo Anno” sako: “Kaip ir 
visais, net pačiais audrin
giausiais. Bažnyčios lai
kais. taip ir šiandien svar
biausia priemonė yra nuo
širdus privatinio ir viešojo 
gyvenimo
pagal Evangelijos princi- tarpininkaujant 
pus visiems, kurie didžiuo- teiktųsi 
jasi priklausą Kristui, kad priemonių, 
jie tikrai būtų žemės drus
ka ir žmonių draugiją ap
saugotų nuo visiško suge
dimo”.

i 
I

■VAIRIOS ŽINIOS
1 —

Kaip Gyvena Lietuviai 
Australijoje

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Aus
tralijos, kad tenai yra įsi
kūrusi lietuvių draugija, 
kuriai vadovauja energin-

'turi apie 50 narių. Austra- 
lijose yra ir lietuvis kuni
gas. britų pilietis, pavarde 
J. Tamulis. Nesenai jisai 
išlaikė stojamuosius egza
minus Omeenslando uni-

I

Šaukiasi Pagalbos Sibiran 
Išvežtas Lietuvis

KLAIPĖDOS krašto lietuviai sukilėliai, kurie sausio 15 d., 1923 m. įjojo į jų iš
vaduotą Klaipėdos miestą. Po šešiolikos metų Klaipėdos kraštą vėl užgrobė Lie
tuvos amžinas priešas — Vokietija. Lietuvos gynėjai budi ir ruošiasi naujam 
žygiui — išlaisvinimui Lietuvos su Klaipėdos kraštu ir sostine Vilniumi.

(LKFSB) Iš Sibiro gau
tas laiškas, kuriame pra- 

versitete ir nuo šių metų nešama, kad tenai, viena-
pradžios ima studijuoti me bolševikų ūkyje, gyve
namąsias kalbas ir žurna- na buvęs Kauno notaras

gas pirmininkas Antanas listiką. Gyvena jisai Bris- (paskutiniu metu gyvenęs
Bauža, gyvenantis Sidnė
jaus mieste. Tačiau drau
gija negali išvystyti dide
lio veiklumo, nes daugelis 
jaunesniųjų yra armijoje 
ir išblaškyti įvairiuose 
frontuose, o kiti pašaukti 
prie būtinų karinių darbų. 
Namuose daugiausia pasi
likusios moterėlės su vai-1 
kais. Jos “dažnai mini ge
rąsias Lietuvos dienas, 
kur pačios auksinės Aus
tralijos dienos negali pri
lygti”.

Minėtoji lietuvių draugi
ja. angliškai vadinama Li- 
tho-Australian Society,!

bane.

Kalbės Redaktorius 
J. Laučka

Lawrence, Mass. — Sek
madienį, kovo 21 d., 4 vai. 
p. p., Šv. Pranciškaus par. 
svetainėje, kalbės “Ame
rikos” redaktorius Juozas 
B. Laučka. Bus įdomios 
prakalbos. Kviečiame vi
sus.

Taipgi.
7:30 vai. vakare
Laučka kalbės Katalikų 
Vienybės Centro klubo sa
lėje, Haverhill, Mass.

Naujas Teisėjas .

TĖVIŠKE
Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
prie miestelio kojų apsiaut susės. 
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais, 
nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais, 
kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos, — 
tavo širdį meilė ims dalintis, plėšys, 
tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus, brolis eis pro varčią, 
armonikos raudos skris laukais lygiais.
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą erčią 
ir sukris į lauką, liulantį rugiais.

Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais, 
kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus. —
Žengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas— 
aplankys sodybas, saugos mūs laukus.

Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
ant pečių neš kryžių, po našta linguos. 
Tais pačiais keliais eis, knygnešiai kur ėjo 
ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

; paeiliui vis iš kitos tautos 
• (iš trijų, sudarančių ko
mitetą, tautų), o genera
linis sekretorius bus ren
kamas kasmet. Dabar pir
mininku yra lietuvis pulk. 
K. Grinius, o gen. sekr. — 
estas Kaarel R. Pusta.

I

i
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Areštavo 12 Kunigų 
Olandijoje

Londonas, kovo 18 —Pa
gal Maskvos pranešimą, 
naciai areštavo dvyliką 
katalikų kunigų Hague, 
Olandijoje, už tai, kad jie 
patarę žmonėms priešintis 
išvežimui į Vokietiją. Ku
nigai nuvaryti į koncen
tracijos stovyklas.

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis Massachusetts 
valstybės gubernatorius 
Saltonstall paskyrė adv. 
Charles C. Cabot Aukš
tesniojo Teismo teisėju, į 
vietą mirusio teisėjo Fred 
Fosdick.

Gubernatoriaus taryba 
vienbalsiai patvirtino adv. 
Cabot teisėju.

Teisėjas Charles C. Ca
bot gyvena Dover, Mass. 
Jis šiais metais sėkmingai 
pravedė United War Fund 
vajų Didžiajame Bostone, 
kaipo to foncfo vajaus pir
mininkas.

Šiomis dienomis teisėjas 
Charles C. Cabot prisiuntė 
“Darbininko” redakcijai 
sekančio turinio padėkos 
laišką:
Mr. Anthony F. Kneižys 
DARBININKAS
366 West Broadway 
South Boston. Mass.

Dear Mr. Kneizys:
For the Greater Boston Uni

ted War Fund I wish to thank 
DARBININKAS for its gene- 
rous publicity support of the 
1943 campaign.

In previous years your publi- 
cation has always been heip- 
ful. In this year’s campaign 
your co-operation was expan- 
ded to meet the wider appeal of 
the fund’s war-time services in 
addition to its all-time commu- 
nity program.

We thank you especially for 
front-page and other prominent 
display of 1943 campaign pub
licity and generous ūse of pic- 
torial material.

Sincerely yours. 
Charles C. Cabot, 

General Chairman.

Iš to galima suprasti, 
kad teisėjui Charles C. Ca
bot yra gerai žinomas lai
kraštis “Darbininkas” ir 
lietuviai.

Amerikos Raud. Kryžius 
operuoja trečią didžiausią 
bendrovę kino teatrų-visa
me pasaulyje. Filmos ne
mokamai perstatomos du 
kart savaitėj ligoniams 
Armijos ir Laivyno stočių 
ligoninėse visose Jung. 
Valstybėse. Filmos rodo
mos lygiai ir komerciji- 
niuose teatruose. Kinų in
dustrija kooperuoja šiame 
reikale pristatydama fil
mas Raud. Kryžiui žema 
kaina. Šią programą fi
nansuoja Raud. Kryžiaus 
Karo Fondas.

! ☆
Raud. Kryžius yra jūsų 

atstovas Amerikos karei
viams ir jūreiviams. Au
kokite 1943 m. Raud. Kry
žiaus Karo Fondui.

Jei Siystumėt Laišką 
Į Sibirą...Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise, 

baudžiavą įvedę, lėbaudavo vis, 
kur po rykštėm klupo prievaizdų nepaisę, 
girdė juodą žemę kraujo srovėmis.

(LKFSB) Iš Sibiro gau
nami tremtinių laiškai 
daugiausia būna rašyti 
dviemis kalbomis: anglų 
ir rusų arba lietuvių ir ru
sų. Taipgi ir ant voko de
dami adresai angliškai ir 
rusiškai. Iš visų aplinky
bių reikia daryti išvadą, 
kad ir rašantieji laiškus 
tremtiniams geriausia tu
rėtų šalymais lietuviško 
ar angliško teksto padėti 
ir rusišką vertimą. Ypač 
svarbu ant voko užrašyti 
adresą dviemis kalbomis, 
nes Rusijoje lotynų rai
dės, kurias mes čia varto
jame, visiškai neįprastos.

Garliavoje) Aleksandras. 
Tomo sūnus, Žilinskas su 
savo 7 metų sūneliu. A. Ži
linskas turi 60 metų am
žiaus ir jam su mažame
čiu vaiku sunku pragyven
ti iš fizinio darbo. Berods 

i New Yorke gyvena A. Ži
linsko giminaitis Andrius 
Oleka - Žilinskas. Jo adre-, 
so neturėdami maloniai jį 
prašome kreiptis į “Ame
rikos” redakciją, kur jis 
gaus daugiau informacijų 
apie vargstančius jo gimi
naičius. Jei Jungt. Valsty
bėse būtų daugiau A. Ži
linsko giminių, ir jie malo
niai prašomi kreiptis adre
su: “Amerika’4, 222 South 
9th Str., Brooklyn, N. Y.

tą pačią dieną.
p. J. B.

Joe DiMaggio, iš New Yorko, Yankees baseball o
žvaigždė, įteikia savo blanką ir įstoja į U. S. Armiją.

Daugiau Lietuvių Vilniaus 
Kunigų Seminarijoje

(LKFSB) Iš gauto per 
Portugaliją pranešimo 
matyti, kad į Vilniaus ku
nigų seminariją profeso
riais pakviesta daugiau 
lietuvių. Be kitų, pvz., 
graikų kalbos profesoriu
mi ir dvasios vadu buvo 
pakviestas salezietis kun. 
Sabas. Tačiau kurį laiką 
pasidarbavęs, jautriai im
damas perdidelę užkrautą 
atsakomybę, jisai nuo tų 
pareigų pasitraukė ir 
Kauno arkivyskupo skir
tas išvažiavo vikarauti į

.Lygumus.

Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
kur linguoja mėnuo debesų laive. — 
Guli ten sukilę prieš valdovų valią, 
jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis dar i sodybą. Motina prie lingės 
vienatūrį rėksnį lopšine linguos:
— Lylia, varguolėli. Auk. Būsi petingas. 
Josi ir atneši saulę mūs namuos.

Plauks papieviais rūkas. Mėnuo guls už girių. 
Kaime tretį kartą užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, karstuos grįš numirę — 
vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš.

Veltui tavo mintys į svetur keliauja. 
Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 
nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

I

Kazys Inčiūra.

Baltijos
Bendradarbiavimas

i

įsigykite Amerikos 
Pilietybę

(LKFSB) Neseniai iš
spausdintas statutas Bal
tijos Komiteto USA. Ko
miteto vyriausis uždavi
nys — Baltijos klausimų 
studijos ir bendradarbia
vimo plėtimas. Statute 
griežtai pasisakoma už 
pergalę Jungtinių Tautų 
(United Nations) ir už 
prisidėjimą prie sukūrimo 
tokios pasaulio santvar
kos, kuri būtų paremta 
Atlanto Charteriu. Komi
tetas organizuoja pastan
gas dėl Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklauso-

mybių atstatymo, numato 
plėsti didesnį draugišku
mą tarp tų kraštų einant 
prie glaudaus jų bendra
vimo. gelbėti tremtiniams, 
studijuoti laisvosios Euro
pos atstatymo klausimus 
ir bendradarbiauti su pa
našiomis kitų tautų insti
tucijomis, kuriančiomis 
pokarinio gyvenimo pla
nus. Baltijos komitetą su
darys, lygybės principu, 
po du žmones nuo visų tri
jų tautų deleguoti asme
nys. Pirmininkas bus ren
kamas kas šeši mėnesiai

Kiekvienas lietuvis-vė, 
gyvenantieji šioje šalyje 
turi steigtis įsigyti Ameri
kos pilietybę, nes nepilie- 
čiui yra sunku darbo gau
ti ir jie neturi tokių privi
legijų, kokius turi Ameri
kos piliečiai.

Amerikos pilietybė nėra 
taip sunku gauti, kaip kas 
mano. Pasipirkite iš “Dar
bininko” knygutę “KAIP 
TAPTI AMERIKOS PI
LIEČIU?”, kurioje yra 
klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Ji yra nedidelė, labai pa

liauki nešiotis kišenėj arba 
poCket-book. Jos kaina tik 
25c.

Su užsakymu įdėkite 
25c į konvertą ir užadre- 
savę “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. prisiųskite ir tuojau 
gausite minėtą knygutę.

)

PHOOEY ON FVEHRER—Pi- 
lot Major Hans Joachim Kitt- 
ncr, latc of Axis air force, now 
a prisoner in Russia, finds frce- 
dom of spcech bcyond Hitlcr’s 
rcach. Hc’s picturcd tclling 
fcl)ow officers at prison camp 
that “Hitlcr mušt be beaten,” 
accordipg to Soviet caption.
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Amerikos karas už nepriklausomybę (1775-83) 
prasidėjo kautynėmis Bostono apylinkėse: ties Lex- 
ington ir Concord (bal. 19, 1775) ir ties Bunker Hill 
(birž. 17, 1775). Sukilėliai nesidavė numalšinami. 
Priešingai, jie taip ryžtingai kovėsi, kad britų kariuo
menė buvo priversta užsidaryti Bostone, kur laikėsi 8 
mėnesius. Pagaliau, kovo 17, 1776 m. gen. Washing- 
tonas anglus iš Bostono išvarė. Jie sėdosi į laivus ir 
nuplaukė į Halifaxą, iš kur, sustiprėję ir persiorgani
zavę, nužygiavo pulti New Yorką. Per ištisą revoliu
cinį karą britai į Bostoną daugiau nebesugrįžo.

Britų iš Bostono išvarymas kasmet iškilmingai 
minima. To įvykio sukaktis vadinama Evacuation 
Day. Kadangi tą pačią dieną būna ir šv. Patriko šven
tė, tai So. Bostono airiai, sudarą didesnę dalį to pusia
salio gyventojų, labai atsidėjusiai šiose iškilmėse da
lyvauja. Šalia militarinio parado dar būna rengiamas 
patriotinis mitingas, įvykstąs So. Bostono aukštesnio
sios mokyklos salėje, pripuolamame prieš paradą sek- 
madienyj. Šiais metais principaliu kalbėtoju buvo pa
kviestas Teisėjas Clare Gerald Finerty iš Philadelphi- 
jos. Jo kalba buvo pagrįsta patriotine ir religine dva
sia. Bet kas labiausia pabrėžtina, tai civilinė kalbėtojo 
drąsa. Kai kurie jo išsireiškimai tiek tikslūs ir reikš
mingi, kad prašyte prašosi pažodžiui pacituojami.

Visų pirma kalbėtojas pabrėžė, kad laisvės my
lėtoja Amerika dabar lieja kraują visose pasaulio ša
lyse, kad iškovotų visoms tautoms laisvę ir kad vi
siems būsimiems laikams pašalintų baimę nuo lais
vės užpuolikų, asmenyse žiaurių totalitarinių dikta
torių. Be to, Amerika turi apsižiūrėti, kad nieks ne- 
knistų jos pačios pagrindinių laisvės laimėjimų ir tei
sių. Kitais žodžiais, jai tenka kovoti prieš penktąją 
kolumną, kuri susidaro iš keleto nepriimtinų “izmų”: 
nacizmo, komunizmo, imperializmo ir ateizmo. “Mes 
turime laimėti karą ir būti kuom esą. Mes turime lai
mėti karą ir žiūrėti, kad Washingtonas išliktų Jung
tinių Valstybių sostine”.

“Neapsigaukite”, tęsia kalbėtojas. — 
nacizmas yra Amerikos idealų neprietelius, 
norime išlaikyti savo tradicijas 
mėjimus, tai turime rimtai apsisaugoti nuo tų gru
pių ir individų, kurie klastingai nori mums įkalbėti, 
kad perdaug esą laisvės'Amerikos konstitucijoj ir kad 
ištiso karo metu, o gal ir ilgiau, visi amerikiečiai turi 
tyliai ir klusniai priimti tą ekonominę, politinę ir ide
ologinę sistemą, kuri savo sostinę turi Maskvoj. Tas 
faktas, kad rusai narsiai gina savo žemę nuo tų prie
šų, su kuriais ir mūsų valdžia kovoja, nepadaro mums, 
laisvės mylėtojams, patrauklią tą bedievišką ir kruvi
ną diktatūrą, kuri smaugia Rusijos kaimietį nuo lop
šio ligi grabo. Po karo, kuomet, kaip mes amerikiečiai 
tikimės, nacizmas ir fašizmas bus likviduoti, svar
biausioji kliūtis civilizacijai atstatyti bus bedieviška
sis komunizmas, kurs, kaipo pernelyg stipri, toli sie
kianti ir pavojinga totalitarizmo forma, bus įsigijęs 
begalinės įtakos, iškovotos Rusijos kaimiečių krauju 
ir pačių amerikiečių krauju ir lėšomis. Tuo momentu, 
kai šita prieš-religinė ir prieš-amerikietiška diktatū
ra siekia, tarsi koks aštuonrankis slibinas (oktopus), 
apglėbti visą pasaulį, mums amerikiečiams tylėti bū
tų tolygu stoti greta su išdavyste prieš mūsų pačių 
tradicijas ir idealus...”

Paliestieji čia 
miausią vietą. Nemaža bus tokių, 
šauks, kad “perdaug yra laisvės Amerikos konstitu- šimt. pradžioj vysk. Kris- 
cijoj”, ypač nevaržomo žodžio atžvilgiu. Gi Atlanto tijonas skundėsi popiežiui, 
Čarteris dar ir kitoms tautoms tą laisvę nori suteikti, kad vokiečių ordenas ne 
Kaip keista, nesuprantama ir neskanu vergavimo pa- tiek krikščionybę piatina, 
kalikams! Jau metas, jų manymu, tas laisvės lieka
nas likviduoti. Tada visiško Amerikos pavergimo fi
nalas būtų pilnai patikrintas... Bet didžiumos ameri
kiečių akys nušvis, kad dar esama nuoširdžių laisvės 
mylėtojų ir atvirų tiesiakalbių. K.

-VytautoDidžiojotestamentas.-Kurgyveno lietuvių ir 
prūsų Krivių Krivaitis? - Sukilėlių vadas Monte. - Bai
sus Maras Mažojoj Lietuvoj. -Windthorstas ir Kantas 
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51,9' . Jei pačiame mieste 
— stipresnė vokietinimo 
įtaka, tai tais pačiais 1912 
m. valdžios daviniais Klai
pėdos krašte iš 575 sody
bų lietuviai turėjo daugu
mą: 390, gi Šilutės apskri
tyje lietuvių dauguma sie
kė net 92' < .

Kad ir kaip atėjūnai yra 
sužaloję, Mažosios Lietu
vos krašto lietuviškąjį 
charakterį, šis kraštas bu
vo ir turi pasilikti Lietu
vos. Mes kartojame žo
džius Prancūzų min. pirm. 
Clemenso, kurs taikos de
rybose po Didžiojo karo į 
vokiečių priekaištus pasa
kė apie Klaipėdą:
— Kalbamasis kraštas 

visada buvo lietuviškas, 
jo gyventojų dauguma 
kalbos ir kilimo atžvilgiu 
buvo lietuviška. Tas fak
tas. kad Klaipėdos miestas 
didžia dalimi yra vokiškas, 
negalėtų pateisinti viso to 
krašto palikimo Vokieti
jos suverenume, ypač jau 
dėl to, kad Klaipėdos uos- 

jos parlamentą buvo* iš- tas yra vienintelis , Lietu- 
rinktas Tilžės pirklys Jo- vos išėjimas į jūrą”, 
nas Smalakys. Po jo mir- K. Prunskis.
ties buvo išrinktas Klai
pėdos lietuvis Mačiulis,

— Prūsų lietuvis pilnai 
užsipelnė, kad jam jo sa
vitumas ir jo grynoji kal
ba išliktų gyva tiek moky- 

i kloję, tiek bažnyčioje”.

Organizuota 
kova

Vokiečių persekiojami 
Prūsų lietuviai įgyjo tiek 
simpatijos, kad net toks 
šviesus vokietis, kaip Zau
erveinas išmokęs lietuvių 
kalbą, parašė puikią dai
ną, kuri ko nevirto lietu
vių himnu: — Lietuviais 
esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt...

Net Prūsų valdžia, skai- 
tydamasi su lietuviško e- 
lemento gausumu, rėmė 
lietuviško laikraščio (vo
kiečių dvasioje) ‘Keleivio’ 
leidimą. Patys gi lietuviai, 
anksčiau užguiti ir nuo 
valstybinio gyvenimo at
stumti, ėmė rūpintis pra
vesti savo žmones į Prūsi
jos parlamentą. Pirmas 
lietuvis atstovas į imperi-

gyne lietuvius. — Karaliaus laiškas apie tvoras.
Kai 1413 metais per vie-jJie tyčiomis vilkino krikš- burgiečių, švabų, šveica- 

nas derybas kilo ginčas tą mūsų krašte, nepastatė rų). Nežiūrint tų atėjūnų, 
tarp lietuvių ir vokiečių nė vienos bažnyčios ir nė Mažojoj Lietuvoj buvo 
ordino atstovų dėl žemių,; vieno nedavė mums kuni- lietuvių daug. XVIII šimt. 
susijaudinęs Vytautas Di-! go, kad turėtų progos pul- veikė net dvi seminarijos 

ruošimui lietuvių dvasi
ninkų: Karaliaučiuje ir
Halėje. Karaliaus skirta
sis mokyklų prižiūrėtojas 
norėjo į visas mokyklas į- 
vesti vokiečių kalbą, bet 
vietos dvasininkai, kurie 
geriau pažino, kiek vietoje 
yra lietuvių, užprotestavo. 
Kad tuose kraštuose dar 
stipriai laikėsi lietuvybė, 
galime spręsti, pavyzdžiui, 
iš to, jog karalius Vilius 
Pričkus išleido Prūsų ir 
Lietuvos (Mažosios) gy
ventojams lietuvišką gro- 
metą, kurioje... barasi, 
kam žiemos metu išlaužo 
ir sukūrena tvoras... Ma
žojoje Lietuvoje dar buvo 
tiek stipri lietuviška dva
sia, kad atėjūnams vokie
čiams kunigas S. Oster- 
meyeris drįso pasakyti:
— Jeigu jums šita kalba 

ir šitie žmonės netinka, 
kodėl nepasišalinate nuo 
jų, mes galime ir be jų ap- 
seiti.

!

“Ne vien
Jei mes 

ir demokratijos lai-

dysis pasakė vokiečių vy-ti mūsų žemes...” 
rams:

— Prūsai taip pat buvo 
mano sentėvių žemė, ir iš 
jos reikalausiu ligi Osos 
upės, nes ji yra mano tė
vonija”. Jau tų metų pasi
tarimuose Vytautas pa
brėžė vokiečių ir lenkų at- 

i stovams, kad Klaipėda 
priklauso prie > Žemaiti- 
jos-

Tie žodžiai, tai Vytauto 
Didžiojo testamentas Lie
tuvos žmonėms. Juos pri
simindami akyvaizdoje 
liūdnų sukaktuvių — kovo 
22 d. sueina 4 metai nuo 
Klaipėdos atplėšimo nuo 
Lietuvos — mes aiškiai ir 
griežtai norime pasakyti 
visam pasauliui, kad lietu
viai yra pasiryžę vokie
čiams nei kam kitam ne
užleisti nei pėdos žemės 
Klaipėdos kada bus atsta
toma laisvė pavergtų 
kraštų.

Nuo seno lietuvių 
įėmė

Kaip aprašo pačių vokie
čių kronikierius Dusbur- ti tokius apdarus kokius 
gas, lietuvių, prūsų ir lat- nešiojo vokiečiai, lietu
vių vyriausias krivių kri- viams tarnams buvo įsa

kyta mokėti mažesnes ai- karalius Vilhelmas III pa- keltas į Karaliaučių ir ėjo 
gas, o jei kas mokėdavo bėgo į Klaipėdos kraštą, iki Didžiojo karo, 
lygias su vokiečiais, tai 
juos bausdavo kalėjimu. 
Nežiūrint tų visokeriopų 
sunkumų, vis gi, kaip liu
dija Lepneris, lietuvių ta
da — XVII šimt. — gyven-

Net vokiečių kny- ta Ragainės, Tilžės, Klai
pėdos, Įsručio, Labguvos viams, kad iš jų tarpo pri- čiai, turėdami valdžią sa- 
srityse, o su vokiečiais su- augtų valdininkų, jis net vo rankose, padarė Mažo- 
simaišiusių buvo ir pas buvo išleidęs įsakymą, kad sios Lietuvos nutautini- 
Taplaukius, Tepliavą. Net lietuvių gyvenamose sri- mui. Tačiau net pačių vo- 
ir Prūsų centrinėse įstai- tyse būtų skiriami tik lie- kiečių surašinėjimo davi- 

Klaipėdos 
ninku, kurie gyventojams vietinė vokiška adminis- krašto ligi pat Nemuno 
suprantama kalba galėtų tracija skriaudė lietuvius lietuvių buvo daugiau kaip 
susirašinėti su rytinių že- ir jie su skundais kreip- 50G, o ir pietinėje pusėje 
mių žmonėmis.

/,VL bę. Taip 1879 m. po lietu--vvriausybė lietuvių kalbąKarališka grome- vių peticija kaizeriui buvo buvo išstūmusi iš įstaigų, 

ta apie tvoras •••

vaitis gyveno 
krašte, kurs 
Karaliaučiaus 
no.

Amzių bėgyje •••
Pirmoji istorijai žinoma 

lietuviškoji knyga buvo iš
leista ir platinama tose 
Prūsijos žemėse ir Klaipė
dos krašte. Turime čia 
galvoje Mažvydo katekiz
mą (Karaliaučius, 1547 
m.). Plintant protestantiz
mui neretai pasitaikyda
vo, kad jų bažnyčiose Prū
sijos kunigaikštijoje buvo 
po dvi sakykli: iš vienos 
sakydavo pamokslą vokiš
kai, o kitoje stovėdavo lie
tuvis, kurs versdavo vo
kiečio dvasininko nesu
prantamus žmonėms žo
džius. Žinoma, iš tokio ne
mokytų vertėjų patarna
vimo kartais būdavo gra
žaus juoko. Istorija žino 
visą eilę prūsų, o taip gi 
Mažosios Lietuvos gyven
tojų sukilimą prieš atėjū
nus vokiečius. Ypač buvo 
pagarsėjęs sukilėlių vadas 
Montė. Vokietinimas buvo 
varomas visu įžulumu: lie
tuviams buvo draudžiama 
(kaip žemesniems), nešio-

K. J. Prunskis.

Prezidentas Rooseveltas 
vėliau — Gaigalaitis, Ste- paskyrė kovo mėnesį šiais 
putaitis, 1885 m. buvo į- metais Raudonojo Kry- 
kurta lietuvių patriotinė žiaus vajui, kada Raudo- 
draugija “Birutė”, įsikūrė n°j° Kryžiaus Karo Fon- 
“Lietuvių Giedotojų drau-i^as §125,000,000 bus su- 
gija”, Vidūno vadovauja-, keltas. Aukos šiam fondui 
ma, atsirado lietuviškų garantuoja užlaikymą 
draugijų ir daugiau. Įsi- Raudonojo Kryžiaus vei- 
steigė ir visa eilė lietuviš- kimų ginkluotoms pajė- 

. kų spaustuvių (Mikšo, Ja- g°ms namie, užsieny ir ci- 
PrŪSU karalius ?amasto. Jankaus). Pažy-jvlliame fronte- AtIlkite sa- 

1 i mėtina, kad ir pats pirma-1

užlaikymą

tarpMaį* Lietu
vos gyventojų

sis lietuviškas laikraštis 
“Nusidavimai apie Evan
gelijos prasiplatinimą” 

Kai Napoleonas I nuga- buvo 1832 m. pradėtas 
Įėjo vokiečius ir Prūsų leisti Tilžėje, vėliau per-

jisai geriau pažino kiek 
tame krašte yra lietuvių ir 
kaip jie yra skriaudžiami. 
Norėdamas nors kiek tei
singiau patvarkyti lietu
vių reikalus, jisai net įstei
gė kelias stipendijas lietu-

Surašinėjimų da
viniai, politiko 

balsas
Mes žinome, kiek vokie-

Nadravės
tęsėsi nuo 
iki Nemu-

Šiame krašte buvo ir 
garsioji Romuva, taigi čia
buvo lietuviškųjų giminių 
religijos centras ir, su
prantama, jų apgyventos 
vietos, 
gose (pav. “Der Kleine 
Brockhaus”) XIII šimt. 
žemėlapiuose Klaipėdos 
kraštas piešiamas pri
klausantis prie Lietuvos. 
Tačiau nuo to laikotarpio gose buvo lietuvių rašti- tuviai valdininkai. Tačiau niais 1897 m. 
prasidėjo atkaklus vokie- 

klausimai pataiko į pačią sopa- čių veržimasis į tas lietu- 
kurie dar garsiau viškas žemes. Jau XIII

davosi į centro vyriausy- Nemuno, nors vokiškoji

Q. May I wll a Bond or give it 
away ?
A. No. War Savings 

Bond* are not transfer- 
aMe.

Q. May a beneficiary redeem a 
Bond during the lifetime of 
the registered ownrr?
A. No. The Bond avilį be 

paid to the beneficiary 
b»- the Treastiry only 
vhen the beneficiary 
has furnished the 
Treasury ssith proof of 
the owner'» death.

Q. How much does a War Bond 
cost?

By Cib Croekrtt.
A. The price of W«r Bond* 

•• 7j percent of their 
maturitv vai u e.
For a $25 denomina- 
tion Bond, for exam- 
ple. you pa v $18.75 
and at maturity in 10 
years you receive $25. 
Thia ■» the *malle»t 
Bond you ean buy.

Q. TTow do I reerive mr Bond?
A. If you buy over the 

counter for ca«h. it will 
be delivered at that 
time. If ordered by 
mali, it will be mailed 
to your addre** or to 
anyone whom you des>- 
ignate.

kiek naikina gyventojus ir 
jų žemes grobsto. O 1416 
m. Bažnyčios visuot. susi
rinkime Konstancoje že
maičiai skundėsi 
kiečių ordeno:
— Kiek kartų 

puola svetimus
jis prievarta varo pirmose 
eilėse prūsus... Mūsų ga
liūnus suraišiotus jie tem
pia kalėjiman Prūsuosna...

ant vo-

ordenas 
kraštus,

su 16.400 parašų, 1892 m. bet dar plačiai bažnyčiose 
M. Lietuvoj buvo po peti-' buvo laikomos lietuviško 

1709 metais baisusis ma- ei ja surinkta 19.000 para-; pamaldos, nes daugeliu: 
ras pasiekė ir Mažąją Lie- šų, o 1895 m. net 27.000. gyventojų ši kalba priei- 
tuvą. Žmonių tiek daug iš- Lietuviai ėmė atrasti net 
mirė, kad Įsrutės apsk. Ii-'užtarėjų. Taip centro (ka- 
ko 4.620 tuščių sodybų, 
Ragainės — 1,613, Tilžės 
— 1.307, Klaipėdos — 871. 
Prūsų valdovai į išmiru- 
siųjų vietas pargabeno į 
Mažąją Lietuvą apie 20.- 
000 pietų vokiečių (zalc-

talikų) partijos vadas 
Windthorstas gynė lietu
vius prieš kietąjį kanclerį 
Bismarką. Net Karaliau
čiaus filosofas Kantas į- 
žangoje Mielkaus žodyno 
(1800 m.) rašė:

namesnė.
Pagal 1912 m. vokiečių' 

valdžios statistiką Klaipė
dos krašte lietuviai suda
rą 48,3G. Tačiau tais pa
čiais metais išleistas evan
gelikų parapijų almana- 
'chas skelbia, kad Klaipė
dos krašte lietuviai sudarė

Remember—the longrr 
you kecp War Bond*, 
n p to 10ye«r*. the more 
v aluable they become.
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Pamaldos Gavėnioje Ir Novena

SHENANDOAH, PA

Vinco Ambrazo sūnus Henber-

mūsų tautai 
tėvynainis klebonas 

Mykolas J. Urbonas.
A. T.

DU BOIS. PA. — Šventosios 
Gavėnios laikas šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
prasidėjo su pamaldomis Pe
lenėje iš ryto. Vakare eita 
Viešpaties Keliai, po kurių bu
vo Palaiminimas Švenčiausiuo-į 

ju Sakramentu ir pamokslas. 
Kaip iš ryto po Šv. mišių, taip 
ir vakare pelenai buvo uždėti 
ant galvą tikintiesiems, kad 
prisimintų: “Dulkė esi ir į dul
kę pavirsi”, būtent, kad žmo
gaus kūnas mirs, bet siela ne 
mirs, nes sukurta Dievo pakeik
siu ir parėdyta skirtą dieną pas 
Dievą grįžti. Todėl, ji nemirš
tama. yra amžina. Pakol žmo
gus gyvena čia. žemėje, turi la- tųjų anglių iškasta 4.158.131 
ryti atgailą už nusidėjimus pra- tonas.
eity. ir turi ryžtis dabartinį sa- tonų daugiau, negu vasario mė- 
vo gyvenimą sutvarkyti taip, nesįs 1942 m. 
kad nemirštamoji jo siela būtų 
išganyta amžinatvėje.

Gavėnios metu Viešpaties Ke- angliakasių 
liai bus einami vakarais kas 
trečiadienį ir penktadienį. Gi 
sekmadieniais 3 vai. po *pietų 
bus giedami Griaudūs \ erks- 
mai. po kurių seks Palaimini
mas Švenčiausiuoju Sakramen- mokestį $2.00 dienai. Senos šu
tu. tarties laikas baigiasi su balan

džio mėnesiu. Pagal senos su
tartis paprastas angliakasys 
gauna S5.37 i dieną.

i

Gerasai Dieve, laimink šią 
Šv. Juozapo lietuvių parapiją, 
kuriai išganingai vadovauja di
deliai nusipelnęs 
didysis 
kun.

IŠ DARBO LAUKO
Anglių kasyklų darbininkų 

pradeda stokuoti. Mat jaunuo
liai karo tarnvboje, o kiti išva- 
žinėjo į karo dirbtuves, nes ten i 
dvigubai daugiau uždirba ir 
darbai mažiau pavojingi kaip 
kasyklose. Vasario mėnessį kie-

Reiškia vienu milijonu

Pereitą savaitę Scranton. Pa. 
mieste įvyko trijų apskričių, 

unijų atstovų su
važiavimas. Jie atstovavo apie 
90.000 kietos anglies darbinin
kų. Buvo svarstoma apie atnau
jinimą sutarties su kompanijo
mis. Nutarta reikalauti pakelti

Kukliai ir mažai kam težino- 1921 m. Linkime Ganytojui vei- 
mai atlankė mūsų koloniją p. kiai pasveikti.
Julius Smetona. Buvęs Teisėjas! --------------
Vincas Laukaitis atvežė svečią NUOTRUPOS
dalyvauti šv. mišiose šv. Alfon- Rinkliava Indijonų - Juodukų 
so bažnyčioj. Kun. Antanas Du- misijoms pereitą sekmadienį 
binskas atnašavo sumą. Po šv. buvo viena iš didžiausių tam 
mišių atsilankė į kleboniją, kur tikslui. Surinkta $167.22. 
mūsų kunigai įteikė svečiui
vaizdus mūsų gražiosios bažny- tas didžiuojasi tapęs tėvu. Die- 
čios. Pasikalbėjime paaiškėjo, vas apdovanojo jaunąją porelę 

LIETUVIS žvejys Klaipėdos krašte laukia progos nusikratyti svetimųjų jungą, kad p. Julius Smetona gerai at- sūnumi, kurį kun. Antanas Du- 
isimena ir pažįsta mūsų gar- binskas pakrikštino pereitą 

nę — Lietuvą, ir klastingus siuosius du misijonorius Jėzui- sekmadienį.
Kun. dr. Mendelis negalėjo 

atsidžiaugti ir tinkamai padė
koti mūsų mokyklos Sesutėms 
ir vaikučiams už gražų giedoji
mą Graudų Verksmų trečiadie-

remti Raudonąjį Kryžių, šios už gyvus ir mirusius Lietu- 
War Relief.: vos laisvės kovotojus prašant 

klausimas ar Dievo po šio karo Lietuvai pil
is tų komunistėlių yra nos laisvės

Karo Bonų, ar daug da-
K. etc. Tame susirinkime
10c Karo ženklelio nepar- 
Shenandoah. katalikai į

ir nepriklausomy
bės; buvo sakomi tai progai 
pritaikyti pamokslai. Svetainė
je įvyko koncertas ir prakalbos. 
Priimta rezoliucija, reikalau
jant Lietuvai nepriklausomy
bės, kuri buvo pasiųsta J. V. a- 
tatinkamoms įstaigoms ir as
menims. Vietinis anglų kalbos 
laikraštis plačiai rašė apie Lie-

i

Aukštikalnį, taipgi tėvą 
Bružiką. kurie mokytojavo 
Kaune, kuomet p. Julius Smeto- 

I na lankė Tėvų Jėzuitų vedamą
gimnaziją. Sekmadienį, kovo 14 nį, ir per Stacijas penktadienį 
d. po pietų kalbėjo lietuvių sve- ir sekmadienį po pietų.
tainėje, Hollins St., kur tą patį Apskaitliuojama, kad šv. Al- 
vakarą buvo surengta pagerbi- fonso bažnyčion per didžiąją 
mo vakarienė. šv. Pranciškaus Ksaveriečio

Novena, kovo 4—12 d. atsilan
kė virš 25.000 žmonių.

Sveikiname ponus Vilčinskus, 
klebono Kazimierą ir jo žmoną, susilau-

nuožmius japonus, kurie aršiau tus, tėvus Antaną Mešlį ir Pra- 
negu jūrių plėšikai - piratai už- ną 
puolė Amerikiečius Pearl Har-. 
bore. Prie to gi, pirkdami bo
nus neimate jokios rizikos, nes 
reikale, po dviejų mėnesių,
kiekvieną boną galima vėl “iš-, 
ėenčiuoti” į “kėš money”. Da-, 
bartiniai bonai, tai yra savo rū
šies tikriausias pinigas: nors ir 
vadinas bonai, o ne pinigai.

Tad kas iš vietinių viengenčių 
norėdamas pikti bonų, reika-; 
•autų, kokios nors pagalbos ta-' 
me dalyke, tai lai kreipiasi į 
vietines lietuviškas klebonijas, 
arba į įstaigą: Liberty Federal 
Saving And Loan Association, 
204 N. Broad St., Phila., Pa., 
arba pas komiteto sekretorę, 
ponią Genovaitę Romanauskie- 

jnę, 1113 Mt. Vernon St., Phila.,
r

Pa., tai nuoširdų prigelbėjimą, 
patarymą ras, ką privalo dary
ti.

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ
Penktadienį, Šv. Juozapo die

noje, pripuola mūsų
kun. Juozapo Lietuvniko varda- kus naujos dukrelės, 
dienis. Nors jau šeši mėnesiai, 
kaip mūsų Klebonas randasi
Jenkins Memorial ligoninėje ta- Afrikoje. Rašo

' čiau jis nėra užmirštas. Penk-

nūs.
U.S.O. ir Rusijos
Bet didelis yra
daug 
pirkę 
vė R. 
nė už 
davė,
vieną metą išpirko Karo bonų 
už S207.275.00. Kas sekmadie
nis bažnyčios prieangyje par
duoda už S200.00 ženklų ir už 
kelis šimtus bonų. Tegu gi pa
sisako komunistai kiek bonų tuvos nepriklausomybės minė- 
yra pirkę? jimą. Edmondas Slezauckas ga-

Pereitą savaitę išsėdėjau vo prielankius laiškus nuo Se- 
daugiau kaip valandą, laukda- natorių, Kongresmenų. Karo še
rnas eilės. įeigų mokesčių rin- kretoriaus, ir kitų. Kaipo pa- 
kėjo (tax collector) raštinėje, vyzdį čion paduodu kongres- 
Sėdėjau arti muitų rinkėjo mono Ivor D. Fenton laišką: 

gana įdo-
Prie stalo priėjo

f

munistėliai. Aiškiai girdėjau, 
kaip vienas pareiškė, kad baž
nyčiai davęs $60.00. kitas 
$50.00. Esu tikras, kad jiedu 
per visą savo gyvenimą jokiai 
bažnyčiai nėra davę nė 50c. 
Būtų labai įdomu, kad valdžia 
tą dalyką patyrinėtų.

NOVENA Į ŠV. JUOZAPĄ
Šv. Juozapas yra Visuotinos 

Bažnyčios globėjas, taip pat y- 
ra rūpestingasai katalikų šei
mų ir darbininkų globėjas.

Kadangi Šv. Juozapo yra ypa- 
tingasai mūsų parapijos globė- viski išgamos komunistėliai: mių dalykų, 
jas. dėl to kovo 11 dieną iš ryto vardu ten kokios litaradumių vienas po kito du lietuviški ko- 
po šv. mišių prasidėjo novena į 17 kuopos susaidės. kurios nė- 
Šv. Juozapą. ra. sušaukė mitingą. Kalbėjo

Vykdoma kas rytą tuojau po labai komunistiškai tūlas Šu- 
šv. mišių ta novena su iškilmė- lomkis. Čia pasakoja, kad būk 
mis baigsis kovo 19 dieną, ku- tai koks žydelis. Kalbėjo tikrai 

šulomkiškai. Smerkė visus lie
tuvius. kurie nori, kad Lietuva 
būtų laisva ir nepriklausoma. 
Visus lietuvius, kurie Lietuvą 
užtaria ir nuo karo nukentėju
sius šelpia vadino naciais. Tose 
prakalbose dalyvavo apie 40 
žmonių, bet spaudoj pasigyrė, 
kad dalyvavo 400. Išnešė rezo-

KOMUNISTAI SUSIRIETĘ 
MELUOJA

Užpereitą savaitę vietos lietu- stalo. Teko nugirsti 
viski išgamos I

Ponai Makarauskai džiaugia
si savo sūnumi Petru. Randasi 

kas savaitę. 
Linksmina savo tėvelius laiš- 

tadienį net trejos šv. Mišios y- kais, nes rašo kad jam gera ir 
ra užprašytos Klebono intenci- -’ra patenkintas, 
ja. 7 vai. parapijos tretininkės, 
7:30 v. vietinė Moterų Sąjungos 

I kuopa, o 8 vai. parapijinės mo
kyklos vaikučiai turi užprašę 
šv. Mišias. Sveikiname mūsų 
Kleboną, išeivijos Patriarchą, 

. jo vardo dienoje. Pasimelsim.
kad Šv. Juozapas jo Globėjas 
išmelstų nuo savo
Jėzaus jam reikalingų malonių. ligoninėje. Jau tur būt 17 sa

vaičių ten guli laukdama kol

Ivor D. Fenton
13th Dist. Pennsylvania 

Committee: 
Military Affairs 

Congress of the United Statės 
House of Representatives 

SVashington, D. C.
February 2 į, 19Ą3

Mr. Edmund J. Slezosky, 
527 W. Arlington St. 
Shenandoah, Pa. 
Dear Mr. Slezosky:

I have your letter of the 23- 
rd inst. enclosing a copy of 
resolution adopted by Lithua- nėjo apie mirti 
nian citizens of the United\ 
Statės meeting in St. George 
Church Auditorium, Shenan
doah, on February 21st, on the 
occasion of the tu:enty-fifth an- 

"; niversary of the Proclamation
of Independence by the people iją taip išsireiškė: 

j of Lithuania. 
' I have carefully noted the 
! contents of your resolution and 
am uhole-heartedly in aecord 

i teifh šame. The rights of all 
small nations mušt be protec- 
ted as vcell as the liberty. When 
the Avis Porcers are defeated 

žvilgsniu tai labai should have its inde-

rią katalikų pasaulis švenčia
Šv. Juoazpo šventę.

Atsilankęs į šv. Juozapo pa
rapijas bažnyčią, persiimi ma
loniais ir kilniais įspūdžiais, 
gėrėdamasis, kad kas dien iš 
ryto laikomos dvejos šv. mišios, 
dažniausiai abejos giedotos, per 
kurias skamba lietuviškos šv. 
giesmės, o pamaldžių žmonių 
daugybė eina prie Viešpaties tos Tarybą ir Amerikos Lietu-' siems. nei Lietuvos jokiems 
Stalo, priimdami Šventąją Ko- vių Tarybą, kaipo pro-naciškas. reikalams, nei lietuivams pa-
muni ją.

Gi kas sekmadienį yra trejos 
šv. mišios, būtent. 7. S ir 10 vai. 
ryte. Paskutinės giedotos šv. 
mišios, tai Suma prasidedanti 
su Asperges me. po ko su cho
ru visa parapija gieda Pulkim 
ant kelių.

AUKOS RUSAMS
Praeitą metą buvo renkamos J 

. aukos rusams. Lietuviai komu- 
: nistai pasirodė labai duosnūs. 
Į Vienok tie patys ponai lietu-1 

liuciją smerkiant Lietuvių Tau-; viams nei nuo karo nukentėju- 
—------------— , ,.......................... ...............................

Išvardino lietuviškus laikraš- vargeliams, kad ir pačiame She- 
čius. kaipo pro-naciskus. Po re- nandoryje nei cento nėra davę.
zoliucija pasirašė Stanis Kuz
mickas.

VEIDMAINIAI
Toje rezoliucijoje komunistai 

ragina lietuvius pirkti Karo bo-

t

PUSĖ PUSKVORTĖS PIENO 
UŽ CENTĄ

Nuo naujų metų lietuvių šv. į 
Jurgio parapijos mokyklos vai
kai gauna kasdien už vieną 
centą pusė puskvortės pieno. 
Tą išrūpino klebonas. Vaikai* ir j 
vaikų tėvai tuomi džiaugiasi. 
Sveikatos 
vaikams naudinga.

Teko girdėti, kad ponia Bei- 
kerienė - Briedžiūtė, išpildytoja 
a. a. Kazio Dryžos testamento,1 
žada jam ant kapinių paminklą 
pastatyti.

Vietinis ukrainiečių laikraš
tis: “Amerika” ir lenkų di
džiausias savaitraštis: “Gwiaz- 
da Polarna”, ne tik, kad pami- 

a. a. Kazio 
Dryžos, bet dar ir paveikslą jo, 
kaipo įžymaus mūs veikėjo ma
lonėjo patalpinti. O Generalinis! 
Konsulas, ponas Jonas Budrys,! 
savo laiške vienam vietinių 
viengenčių apie a. a. Kazį Dry- ■ 

gero' 
Kazio
K.V.'

Gaila 
tautiečio ir patrijoto, p. 
Dryžos.

MINERSVILLE, PA

i

Antradienį, kovo 16 d. kun. 
A. Dubinskas dalyvavo kunigų 
konferencijoj. Vyskupas McNa- *
mara pranešė, kad yra pagei
daujama, kad viešųjų mokyklų 
vaikai būtų mokinami katekiz
mo du kart į savaitę.

Marijona Bruzgaitė vis dar 
Auklėtinio tebėra Maryland Universiteto

Penktadienio vakarą po pa
maldų kelios tretininkės padarė su§ys nulaužtos kojos. Linkime 

jai veikiai grįžti namo.profesiją ir visoms buvo su
teikta generalinė absoliucija.

TARNYBOS VĖLIAVA
Skaičius karo tarnybon einan

čių lietuvių jaunuolių kas kart 
didėja. Pereitą sekmadienį lie
tuvių bažnyčioje tapo iškabinta 
nauja labai originali tarnybos 
vėliava, kokios gal niekas Ame
rikoj neturi. Vėliavos spalvos 
yra raudona, balta ir mėlyna. 
Raudoni kraštai, baltas dugnas 
su Šv. Jurgio, ranka pieštu pa
veikslu. apačioje mėlyna žvaig
ždė. kurios viduje skaičius 555, 
reiškia tiek Šv. Jurgio parapi
jos jaunuolių randasi karo tar
nyboje. Viršuje ant raudono 
krašto randasi
žvaigždės, reiškia jau paguldė 
savo galvas už tautų laisvę.

pen<že«ce restored and I 
support any action in this 
pect.

vili
res-

Sincerely yours,
Ivor D. Fenton

Raportcris.

PHILADELPHIA, PA

Karštų užkandžių gami
nimas mokyklose ir dieni- 

; niuose vaikų darželiuose 
yra dalis Raud. Kryžiaus 

Vaikai pasi- 
talikus, kad jųjų mylimasis ga- naudoja šiuo patarnavi- 
nytojas Arkivyskupas Mykolas Jūsų Raud. Kryžiaus 
Curley randasi Johns Hopkins Fondo auka padės ŠJ dar- 
akių ligoninėje, kur bus daroma ^4 vesti.
jam operacija. Mūsų kunigai, 
per visas 14 Novenos pamaldų 

' prašė tikinčiųjų, kad atsimintų 
Jo Malonybę savo maldose, kad ‘I 
operacija būtų sėkminga. J. M.
Arkivyskupui Curley penkta
dienį sukanka 39 metai kuni
gavimo. Jis buvo įšventintas 
kunigu Romoje, kovo 19 d. 1904 
m. Baltimorės - Washingtono 
vyskupijoms vadovauja nuo

J. M. ARKIVYSKUPAS 
CURLEY LIGONINĖJE

Liūdna žinia pasiekė pirma
dienį. kovo 15 d. Baltimorės ka- programos.

Lietuvos nepriklausomybės 
nutarimo paskelbimo 25 metų 
sukakties proga, Šv. Kazimiero 
— Lietuvos globėjo dienoje, 
vietinė lietuvių kolonija suren-' 
gė minėjimą. Minėjimas įvyko 
lietuvių parapijinės mokyklos 
salėje. Visą programą (dainas, 
šokius, dialogą) išpildė mokyk
liniai vaikai, kuriuos prirengė 
Seselės Kazimierietės. Minėji
mo vakaro vedėju buvo vietinis 
klebonas kun. K. Klevinskas. 
Kalbas pasakė, apibudindami 
iškilmių reikšmę. — kun. J. Ka
ralius ir kun. dr. K. Gečys. 
Žmonių buvo apie 400. Visiems 
atsilankusiems padėkojo kun. 
K. Rakauskas. Iškilmės baigta 
Lietuvos himnu. V.

Amerikos Raud. Kryžius 
turi daugiau, kaip 150 klū-

luozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotinal d«l visokių reikalų.

Pirmadienį, kovo 8, antrašu 
204 N. Broad St., įvyko susi
rinkimas Lietuvių Komiteto 
Bonų platinimo reikalu. Pirmi
ninkavo kun. Stasys Raila, o se
kretoriavo ponia Genovaitė Ro- 
manauskienė. Paaiškėjo iš ra
porto sekretorės, kad tie vien-

dvi auksuotos genčiai, kurie pirkdami bonus,
slepia, ko tai bijodami, ar gal. bų, poilsio namų ir pasi- 
gėdydamies savo tautybės, lie
tuviškumo, negerai daro, nes 
pareigūnai aiškiai pažymi, kad 
nori žinoti, kiek kuri tauta čia 
išperka bonų. O pirkdami, tai 
kiekvienas pagal išgalės, priva
lo, nes kaipgi be tų bonų pas
kolos Dėdė Šamas suplieks lais
vės priešus, Hitlerio švobus, 
kurie trypia dabar mūsų tėvy-

ir

LIETUVOS JUBILIEJAUS 
APV AIKČIOJIMO

ATGARSIAI
Kaip kitose kolonijose, taip

Shenandoah lietuviai minėjo 
Lietuvos 25 m. nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Bažny
čioje buvo atlaikytos šv. mi-

linksminimo centrų Jung. 
Valstybių vyrams užjū- 
rose. Jie aprūpina mūsų 
kareivius ir jūreivius sve
timose šalyse poilsiu ir pa
silinksminimais, kada jie 
“ant leave” iš stovyklų. 
Jūsų aukos Raud. Kryžiui 
prisideda užlaikymui šių 
vietų.

Chester Morris, kino žvaigždė ir jo jaunoji žmona 
buvusi Lillian Barker iš New Yorko “medaus mėne
sio” atostogose. ___  ___
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Šventasis Juozapas
Evangelijose mažai kasi paties Angelas sapne ir vėl 

sakoma apie Šv. Juozapą, pasirodė Šv. 
mūsų Dieviškojo Išgany
tojo patėvį ir Nekalčiau
sios Panelės Marijos skai
stųjį sužiedotinį. Nors ir 
tai maža, visgi užtenka 
nuspręsti idealingą jo as
menybę.

Pirmasis paminėjimas 
apie Šv. Juozapą skaito
mas Apreiškime Panelei 
Marijai, kad Ji turi būti 
Dievo Motina. Šv. Lukas 
mums sako, kad Marija 
buvo “pažadėta vyrui, 
vardu Juozapui, iš Dovydo 
namų”. O Šv. Matas rašo, 
kad Viešpaties Angelas 
pasirodė Juozapui sapne 
ir tarė: “Dovido sūnau, 
Juozapai, nebijok priimti 
savo žmonos Marijos, nes 
kas Joje gimė, yra iš Šven
tosios Dvasios; Ji pagim
dys Sūnų, tu gi praminsi 
Jį vardu JĖZUS, nes Jis 
išgelbės Savo tautą nuo 
jųjų nuodėmių”.

Evangelijose tik du kar
tu kalbama, kad Šv. Juo
zapas buvo dailydė. Iš to 
galime vaizduoti sau, kad 
Juozapo ir Marijos menki 
nameliai Nazarete su ver- 
slinyčia buvo gražus pa- 
vyzdis būsiančioms kar
toms, ir galime iš jų mo
kintis, kaip 
mai gyveno 
klusnume 
Dievo valiai.

Tikrovėje, 
buvo be galo sunku, kūo-įšv. Juozapą būti patėviu 
met dagirdo imperato
riaus Augusto įsakymą ir 
turėjo imti Mariją, kad 
eiti į Betliejų ir įsirašyti. 
Krikščionių širdys giliai 
užjaučia jam, kuomet ma
tome jį ieškant nakvynės 
ir nesurado vietos tame 
miestelyje, ir dėl to buvo 
priverstas eiti į laukus ir 
vienoje uoloje rado kūtę, 
kur gimė Dieviškasis Išga
nytojas; neabejotina, kad 
po to Šv. Juozapas ieškojo 
geresnės ir patogesnės 
vietos, kur Išminčiai atė
ję iš rytų suteikė dovanų 
Gimusiam Kūdikėliui Jė
zui. Netrukus, šv. Juoza
pas su Marija atnešė Kū-j 
dikį į Bažnyčią dėl Api-! 
piaustymo apeigų.

Kuomet Išminčiai sugrį
žo į savo šalį, štai Viešpa
ties Angelas vėl pasirodė 
Šv. Juozapui sapne ir tarė: 
“Kelkis, imk Vaikelį ir Jo i 
Motiną, bėgk į Egiptą ir 
būk tenai, kol tau pasaky
siu. Nes atsitiko, kad Ero
das ieškos Vaikelio nužu
dyti”.

Šv. Juozapas atsikėlęs 
pasiėmė Vaikelį ir Jo Mo
tiną nakčia, iškeliavo į E- 
giptą, ir buvo tenai iki E- 
rodas mirė, kad įvyktų, 
kas Viešpaties pasakyta 
per pranašą šiais žodžiais: 
“Iš Egipto Aš pašauksiu 
Savo Sūnų”.

Erodui mirus, štai Vieš-

/A

Juozapui, 
tuomet esančiam Egipte, 
ir tarė: “Kelkis, imk Vai
kelį ir Jo Motiną, ir eik į 
Izraelio žemę. Nes mirė, 
kuris ieškojo Vaikelio gy
vybės”.

Ir Šv. Juozapas atsikėlė, 
ėmė Vaikelį ir Jo Motiną, 
ir atėjo į Izraelio žemę. 
Tačiau, išgirdęs, kad Ju
dėjoje viešpatauja Arkėla- 
jas savo tėvo Erodo vieto
je, bijojo tenai eiti, ir per-! 
spėtas sapne, pasitraukė į 
Galiliejos šalį. Atėjęs gi 
gyveno mieste, kuris vadi
nasi Nazaretas, kad įvyk
tų, kas pranašų pasakyta: 
“Jį, būtent, Jėzų vadins 
Nazarenu”.

Tie visi įvykiai yra už-i 
rašyti Šv. Mato Evangeli
joje.

Vėlyvesnį įvykį aprašo 
Šv. Lukas, kurs mums sa
ko, kaip Dieviškasis Išga
nytojas, sulaukęs dvylikos 
metų, ėjo į Jeruzalę kartu 
su patėviu Juozapu ir Ma
rija, ir kaip po trijų dienų 
kartaus persiskyrimo, Šv. 
Juozapas su Marija rado 
jį šventykloje tarp moky
tojų. Po to visi trys grįžo 
į Nazaretą.

Šventoji Evangelija pa
gerbia Šv. Juozapą kaip 
teisųjį vyrą. Tas vardas 

iš Šventosios Dva-

jiedu ištiki- 
nuolankiame 
atsidavusieji eina

jsios kaip garbinga privile- 
Šv. Juozapui į gija, kad Dievas išrinko

Jėzui ir skaisčiu sužiedoti- 
niu Nekalčiausiai Marijai, 
Dievo Motinai. Ir dėl to 
Katalikų Bažnyčia taip 
aukštai iškėlė Šv. Juozapą 
ir jam duoda daug garbin
gų titulų.

Kadangi šv. Juozapas 
buvo patėviu Jėzui Kris
tui, mes tvirtai tikime į 
galingą jo užtarymą. Ka
dangi Šv. Juozapas buvo 
dailydė ir sunkiai dirbo, 
kad aprūpinti Šventąją 
Šeimą, dėl to pasaulio dar- 

j bininkai ima jį savo idealu 
ir globėju. Kadangi Šv. 
Juozapas mirė ant Jėzaus 
ir Marijos rankų, dėl to 

i mirties valandą jis yra ga
ilingas užtarytojas Dangu
je.

Šv. Juozapas taip pat yra 
Visuotinos Bažnyčios glo
bėjas ir galingas užtary
tojas šeimoms ir darbinin- 

' kams, tuo pačiu yra rū
pestingas šeimų ir darbi
ninkų globėjas.

O ypatingai mirties va
landą Šv. Juozapas malo
ningai gelbsti tiems, kurie 
į jį atsikreipia su meilin
gu atsidavimu, nuolankia 
širdimi ir karšta malda.

A. T. (Samata).

i

DARBININKAS

KLAIPĖDOS krašto vaizdai: Neringos, Baltijos pajūryj briedžiai.

J. V. Narbutas.

■ v V
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Dr. K. Gečys.

ISPANŲ RELIGINES EISENOS
mes, ar kalbėdamos ro
žančių, ar vaikščiodamos 
nepamiršta šyptelti caba- 

P° lerams. Tokia tai jau jų 
veislė visur.

Šiandien Sevilijos kated
roj prieš išstatytą Šven
čiausiąjį Sakramentą ma
ži berniukai pazių rūbuose

Darželių klubai per R. 
Kryžiaus Stovyklų ir Li
goninių Tarnybą gėlėms 
pagražina kambarius dau
gelio militarinių ligoninių. į

* MESSAGE FROM GUtlYS SW*RTH0UT

(Tęsinys)

Kovo 30 dieną, vakarop, 
man besivalkiojant 
Madrido miestą, užtikau, 
gražiausioje ir plačiausio
je Madrido, o gal ir viso 
pasaulio gatvėje — Ave- 
nida Castelana, Kryžiaus 
Kelių eiseną, šeši vyrai 
nešė, gyvomis gėlėmis, 
papuoštą “Pasos” — di- 

: džiausį neštuvai, ant ku- 
jrių buvo didžiulis Kryžius. 
Iš lėto slinko karinis auto- 
riiobilis su garsiakalbiu, 

' paskui jį ėjo apie 20 kuni
gų, kelios vienuolės ir a- 
pie 2 tūkstančių tikinčių
jų. Laiks nuo laiko eisena 
sustoja; eisenos vedėjas 
paskelbia per megafoną iš 
eilės Kryžiaus Kelių stotį; 
pasako trumpą pamokslą. 
Pamokslėlių turinys reli
giniai - patriotinis: tėvy
nės meilė, tautos vienybė, 
pasiaukavimas, drausmė, 
klusnumas, žmogus - ka
reivis ir t. t. Kunigai čia 

j tikrai yra tautos auklėto
jais, o nė vienų žodžių, ir 
nuo gyvenimo realumo a- 
titolusių pamokinimų,
skelbėjais.

Palmių sekmadienyje 
pašventintas palmes ispa
nai pakabina išilgai balko
nų, arba, gražiai nupintus, 
palmių lapus užkabina ant 
asilų ir mulų kaktų. Ne be 
reikšmės: palmė ir asilas 
katalikų tradicijoje ir is
torijoje turi savo ryšį.

Didysis Ketvirtadienis, gerbti savo menišku tau- 
Penktadienis ir šeštadie-i tiniu šokiu Dievą?
nis — didžiausios ispanų šiandien po piet bus gir
tautoje šventės: krautu- si visame pasaulyje atgai- 
vės uždaros, darbininkai laujančių eisena. Prieš ka- 
ir valdininkai nedirba, ki-Įrą jų pamatyti iš užsienio 
nai ir teatrai neveikia, —'suvažiuodavo turtuoliai,
laikraščiai, — kad ir pa- ■ Gyventojai turėdavo tada 
saulis griūtų — neišeina, gerą pelną: už vietą buvo 
Radio transliuoja tik baž- J™0™0 
nytinę muziką ir garsių : 
pamokslininkų pamoks-Į 
lūs. Ant valdiškų įstaigų; 
plevėsuoja iki pusės stie-1 
bo iškeltos tautinės vėlia
vos. Nuotaika perdėm į 
šventadieniška ir pilno' 
rimtumo; daugiau krikš
čioniška būti negali.

Moterys, ypač panelės, 
šiomis dienomis, dėvi juo
das sukneles ir kojines, 
galva padabinta “peineta”) moterys, jauni, seni, 
(kaip tos aukštos šukos reiviai, karininkai, 
laikosi — negaliu iki šian
dien suprasti), ant kurių 
užmestas lengvas tulinis 
šalikas — “mantilla”, rau
dona rožė prie krūtinės, 
kryžiukas ant kaklo, ap
link ranką apsuktas ro
žančius, kitoje — malda
knygė. Veidas, lūpos, an
takiai ir šioje pamaldumo 
nuotaikoje neužmiršta iš
tepti. Susikabinusios už 
porankių * vaikščioja gat
vėmis ir lanko bažnyčias: 
giedodamos šventas gies-

(Tąsa)

Taurų medžiokėlė, sap
nas apie Geležinį Vilką, 
Vilniaus įsteigimas — tai 
didysis mūsų tautos mi
tas, kuris turi savyje daug 
tiesos. Nekartą prieš Ge
diminą buvo bandoma į- 

pašoks . kelius tautinius kurti prie Vilnelės žiočių 
šokius. Vyskupas sėdįs saugų prekybos centrą, 
trone, kanauninkai stale- Gediminas pasiekė galuti-trone, kanauninkai stale- Gediminas pasiekė gaiuti- j 
se, gausiai susirinkę žmo- nį rezultatą. Prieš Gėdi
nęs — stebės neseniai į- 
vestą paprotį.

Darbininkų popiežius
Leonas XIII norėjo savo 
akimis pamatyti jų šo-

miną buvo brasta ir Tauro 
kalnas, ginąs tą brastą. 

: Vilniaus miesto nebuvo, 
nors galėjo jau būti Vilne
lės žiotyse sodyba. Didžio- 

kius. Šokti — iki jų'rūbai jo Kunigaikščio sapnas — 
susidėvės — leido. Popie
žiaus leidimas paliko tra
dicija: šiandien rūbai tai-i 
somi, paskui iš eilės bus 
nauji sutaisomi ir tuo bū
du — perpetuum mobile 
— viskas liks po senovei.1 
Nieko tame blogo. Dar 
vienas gražus tautinis pa- 
protis ispanų religiniame Janai pastatę ant Ore 
gyvenime. Senas ir liguis- Sund pjų Helsingor, kad 
tas karalius Dovydas irgi galėtų imti muitą nuo į- 
šoko prieš Sandaros Skry- plaukiančiu ir išplaukian- 
nią... Kiek meno yra žydų čių iš Baltijos laivų, 
šokyje visi gerai žinome, 

Į arba puikiai išsivaizduo
jame: žydas ilgame sur
dute, peisotas, su jarmul- 
ke ant galvos, pasistiebia 
ant galo pirštų, pritupia, 
patripsi kojomis, apsisuka 
ir, visą laiką, ką tai po no- 
se murma...

i Kodėl ispanų maži ir 
gražūs vaikai negalėtų pa

Vilniaus miesto — Lietu
vos sostinės pradžia.

Gediminas, fortifikuoda- 
mas Tauro kalną ir staty
damas pilį, atliko tą pat, 
ką darė Mikėnuose Atri- 
dai, statydami tvirtovę ke
ly nuo Argolidų Į Korintą, 
arba arčiau mūsų laikų.

Lietuvos 
ir įgavus 
reikšmės,

PERKŪNAS
Romuva — senosios Lie

tuvos religinis centras, iš
stumtas kryžiuočių iš Prū
sų, pasirinko sau vietą 
Dubysos žiotyse. Bet ir iš 

Į čia turėjo trauktis, nes 
1283 m. Konradas Tierber- 
gas atakuoja Dubysos žio
tis, norėdamas sunaikinti 
moralinį lietuvių atsparos 
tašką. Spėjama, kad Ro
muva buvo perkelta į Vil
nių. Kol Romuva buvo 
Prūsuose, jos dvasiškiai 
turėję nemaža pajamų iš 
gintaro. Vilnius užtikrino 
Romuvai ne tik saugumą, vo tame.

bet ir materialiai nebuvo 
nuostolingas.

Išvedimas naujos Vilne
lės vagos ir senosios vie
toj iškasimas fosos visai 
pakeitė Gedimino kalno 
aplinkos vaizdą. Pagal le
gendą, toj vietoj, kur da
bar stovi katedra, buvęs 
Šventaragio gojus, o kate
dros altorius stovįs auku
ro Perkūno garbei vietoj. 
Popiežius Urbonas IV e- 
rekcinėj buloj (1387 m.), 
mini vietą, kur buvo garbi
nama dievaičiai.

Tapus Vilniui 
politiniu centru 
dar ir religinės
lietuvybė dar karščiau lai
kėsi savo senųjų dievų, 
nes Kristaus mokslas bu
vo skelbiamas ugnimi ir 
kalaviju, o Vilniaus pilis, 
globojama dievų, saugojo 
lietuvius nuo nelaimių.

Gal kažin kol būtų išsi
laikiusi senoji lietuvių re
ligija, puolama iš visų pu
sių, jei jos pačios sūnūs 
nebūtų sudavė jai galuti
nio smūgio.
GEDIMINO KAPAS

Istorija nėra irracionali- 
nių atsitikimų rezultatas. 
Istorija turi savo logiką ir
ta logika leido Lietuvai 
augti ir tvirtėti. Galėjo lie- 

i tuviai tos logikos ilgai ne- 
l suprasti, arba, nesuprasti 
' gyvenamos žemės savy- 
i bių, kurios vertė taip ,o ne 
kitaip elgtis, ta kryptimi, 

j o ne kita, daryti ekspansi
ją. Supratimas atėjo tą 
i dieną, kada Gediminas į- 
įkūrė Vilnių, parinko Vil
niaus topologinį mazgą 
valstybės centru. Didžiojo 
Kunigaikščio genijus bu- 

kad jis parinko

vietą ir sukoncentravo vi
są jaunos valstybės ener
giją punkte, iš kurio gali
ma buvo valdyti visos už
imtos žemės, į kurį bėgo 
visos arterijos. Gediminas 
suprato Vilniaus reikšmę, 
jeigu prašydamas pastaty

toms Vilniaus ir Naugar- 
i dūko bažnyčioms kunigų, 
rygiečiams rašė: in civita- 
te nostra regia Vilna dieta.

Be abejo, Vilniui ir Lie
tuvai svarbi istorija, ar 
gal legenda Gedimino ka
po.

Užupy (Zažeče) sukas
tas kalnelis ir šiandien va
dinamas Gedimino kapu. 
Tas kalnas mokslininkų 

i nėra ištirtas po šiai dienai. 
'Nežinia, kiek to kalno su- 
i kasto, o kiek natūralaus. 
Svarbu tai. kad Gedimino 
prie Gedimino kalno arba 
Neries. Matyt, senasis Vil
niaus miestas ten pradėjo 
kurtis kely į rytus, toliau 
nuo kasmet patvinstančios 
Neries. Čia buvo metropo
lijos soboras ir tame sobo- 

Į re palaidotas Algirdas. 
.Legenda sugretina to sa- 
j boro ir Gedimino kapo vie- 
• tas — tėvo ir sūnaus ka
pus.
SENASIS IR NAUJASIS 
KELIAS Į TRAKUS

Šiandien iš Vilniaus į 
Trakus važiuojama Pohu- 
lianka, paskiau Panerių 
keliu. Seniau gi kelias į 
Trakus nesiekė brastos 
per Nerį ir dabartine Nau
garduko gatve ėjo į Tra- 

Į kus ir Kauną. Tas 
ir buvo seniausias

: kus.
į Nežinančiam to
atrodo keista, kad Šv. Mi
kalojaus bažnyčia stovi to
liau nuo senojo miesto, to
liau nuo brastos ir judėji- 

> mo punktų, toliau nuo 
Trakų gatvės.

Bus daugiau

kelias 
j Tra-

kelio,

imama iki 500 pesetų nuo 
asmens, šiemet į tas iškil
mes išvažiavo iš Madrido 
Sevilę akredituoti diplo
matai. Panašios eisenos 
kopija bus ir Madride.

Iš Tėvų Kapucinų baž
nyčios išėjo religinė ei
sena. Priešaky eisenos 
vienuolis nešė kryžių, pas
kui jį ėjo dviemis eilėmis 
“EI Christo de Medinace- 
li” brolijos nariai: vyrai, 

ka- 
valdi- 

ninkai ir kiti. Kiekvienas 
iš jų turėjo ant kaklo už
sikabinęs fioletinės spal
vos kaspiną su didelio 
formato tos brolijos škap- 
lerių ir rankoje laikė de
gančią žvakę. Eisena buvo 

{pilna tylos — nieks negie
dojo. šaligatviai grūste 
'prigrūsti žmonių. Vieni iš 
brolijos narių buvo basi, į 

Į kiti ėjo su iškryžiuotomis 
rankomis, treti kalbėjo ro-j 
žančių.

(Bus daugiau)

I

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR-------

STACIJOS
Paraše

-

SS

ĮuC

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
| 366 W. Broadway,
m r

lui

So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Kovo 19 d.. 1943 DARBININKAS «

LIETUVIAI KARIAI DĖDĖS ŠAMO TARNYBOJE
19 dienos. Jis gimęs ir augęs 
Brooklyn. N. Y. Dabar Antanas 
yra 23 metų amžiaus. Jo tarny
bos vieta kaž-kur už Amerikos 
ribų. Pažymėtina tai. kad jo 
tarnyba — karvelių mokymas 
ir jų treniravimas susisiekime.

Antanas yra baigęs šv. Onos 
pradžios ir Berniukų aukštes
niąją mokyklas. Priklausė prie 
šv. Jurgio parapijos ir choro, 
labai mylėjo žuvauti ir medžio
ti ir net priklausė prie medžio
jimo klubo.

Prieš tarnybą buvo dažų mai
šytojas — specialistas.

Linkime Antanui linksmai ir
Į laimingai tarnauti kariuome- 

ir'nėje.

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, kovo 14 d. vaka

re. parapijos svetainėje, kun. 
K. Jenkus iš So. Bostono rodė 
paveikslus — Lietuvos vaizdai. 
Vakarą suruošė Sodalicijos 
draugija.

p. Alena Pazniokaitė, kuri 
dabar mokinasi slaugės moks
lus šv. Elzbietos ligoninėje, 
Brighton, Mass.. lankėsi pas 
savo tėvelius savaitės pabaigo
je. *

Corporal Antanas V.
Brangaitis

Antanas, sūnus Mykolo
Magdalenos (Samuliūtės) Bran-i Jo tėveliai Mykolas ir Magda- 
gaičių, tarnauja Amerikos ka-(Iena Brangaičiai gyvena Brook- 
riuomenėje nuo 1941 m., kovo’lyn’e, N. Y.

Raudonojo Kryžiaus “Surgi- 
cal Dressing” pamokos vyksta 
antradienių vakarais parapijos

LOWEIL, MASS

Brocktoniečiai Pagerbė Karių Tėvus 
Ir Motinas

Sergeant Pranas A.
Kazersky,

sūnus Antano ir p. Kazerskių, svetainėje. St. James Avė. Mo- 
gyvenančią So. Boston, Mass., 
gimė rugsėjo 8, 1914 m. New- 
ton Upper Falls. Mass. Lankė
O. H. Perry-Grammar Schooi Pereitą sekmadienį 
ir baigė Latin High. Priklausė LDS 3 kp. ir LRKSA 
prie šv. Petro parapijos, ir susirinkimai, 
kitų organizacijų. Įstojo į Dė-, _________
dės Šamo kariuomenę 1940 me-Į Penktadienį, Šv. 
tais. Dabar randasi Japonų ne- šventėje šv. mišios bus atnašau- 
laisvėje. jamos Šv. Jurgio lietuvių par.

bažnyčioje parapijiečių inten-
Uršulė Petkienė. Prie tikietų ■■ 
buvo p-lė P. Liuolytė. _________

Rengimo komisija vakarienės Pereitą sekmadienį, 8 vai. ry- 
likusį pelną paskyrė kariams tą> šv. Jurgio lietuvių par. baž- 
pasiųsti dovanėlių. Pelno liko nyčioje įvyko šv. Vardo drau- 
virš 300 dolerių.

terys ir merginos kviečiamos 
gausiai dalyvauti pamokose.

(Va-

Corporal Jonas J. 
Andrews, 

sūnus Adomo ir Helenos 
lenčiūtės) Andrews, gyvenan
čių, Charlestovvn, Mass., 29 me
tų amžiaus, gimęs Charlestown. 
Mass. Lankė St. Francis de 
Sales ir Charlestovvn High 
School. Priklausė prie St. Fran
cis de Sales ir Švento Vardo 

Juozapo Dr*ugijų. Įstojo į kariuomenę 
vas. 26, 1943 m. ir savo darbš
tumu tuojau užsitarnavo Cor
poral laipsnį. Savo nuoširdžiu 
atsidavimu tarnybai, mano pa
siekti aukštą rangą.

įvyko
81 kp.

Brocktone (Mass.) yra nema- Komuniją. Tas sudarė labai di 
žai lietuvių, kurie yra apsigy- delį įspūdį. Bažnyčioje matės 
venę beveik vienoj vietoj, bū- nemažai ir mūsų karių, 
tent. Montello. Iš Brocktono į 
Dėdės Šamo Tarnybą yra išė
ję mūsų žaliukų vyrų virš 300: 
taipgi yra ir merginų 
Šamo tarnyboje, 
neteko sužinoti.

Kad pagerbus 
tėvelius, susidarė
sekančių: kun. J. 
garbės pirmininkas: 
Liudienė, pirmininkė, ir komi
sijos narės: Ona Gureckienė. 
Ona Stankienė ir Anelė Svirs
kienė.

i

Dėdės
bet skaičiaus

karius ir jų 
komitetas iš 

Švagždys. 
Alena

Iškilmingos Mišios: — Sek
madienį. kovo 7 d.. 8 vai., ryte, 
susirinko į šv. Roko par. salę 
komitetas ir virš 200 karių mo
tinų. Pusė po aštuntos atėjo į 
salę klebonas kun. J. švagždys 
ir susirikiavus motinoms po po
rą. klebono vadovaujamos “in 
corpore" įmaršavo į bažnyčią. 
Eisenos priekyje ėjo p-nios A- 
lena Liudienė ir Anelė Svir
skienė. kurios nešė didelį iš 
gyvų. raudonų rožių nupintą 
vainiką. Įmaršavus į bažnyčią, 
vainiką padėjo prie Panelės 
Švenčiausios 
garbei.

Iškilmingas 
F. Norbutas,
turiningą pamokslą pasakė kle
bonas kun. J. švagždys. Jojo 
pamokslas nevinenam ištraukė 
ašaras, kada priminė mūsų ka
rių pasišventimą ir vargus.

Reikia pažymėti, kad visos 
motinos, tėvai, broliai ir sese
rys “in corpore” priėmė Šv.

stovylos. Josios

mišias laikė kun. 
o pritaikintą ir

VAKARIENĖ

Tą dieną, Šv. Roko par. sve
tainėje 6 vai. vakare įvyko 
Brocktoniečių karių tėvams pa
gerbti vakaras su bankietu ir 
puikia programa.

Brocktoniečiai. kaip papras
tai susirinko laiku ir pradėjo 
programą. Vietinis klebonas 
kun. Jonas Švagždys trumpa, 
patrijotine kalba supažindino 
publiką su šio parengimo tikslu 
ir atkalbėjus maldą, pradėjo 
vakarieniauti.

Reikia pasakyti, kad vakarie
nė buvo tikrai karališka, kurią 
pagamino vietinės veikėjos: pp. 
Alena Liuolienė. Ona Gureckie
nė. Ona Stankienė ir Anelė 
Svirskienė.

Programą sumaniai vedė pa
nelė Julė Jakavonytė. Kalbėjo 
miesto mayoras Joseph E. Dow- 
ney. Policijos Viršininkas Mr. 
Johnson. Dr. Budreckis. kun. 
F. Norbutas. kun. J. Petrauskas 
ir kun. klebonas Švagždys.

Taipgi iš šeimininkių kalbėjo 
šio parengimo komisijos pirmi
ninkė Alena Liuolienė ir Ona 
Gureckienė.

Vakarienėje dalyvavo karys 
Juozas Kukauskas. kuriam irgi 
buvo duotas žodis.

Muzikalę programą atliko, 
vadovystėje p-lės L. Šerintaitės, 
sekantieji: gražiai dainavo — 
“Ko liūdi berželi” — M. Milu-
taitė, L. Matulaitytė. J. Ado
maitytė ir D. Janušaitė.

Smuiką solo grojo L. Matu- 7. ir 8. Dvi tarnaitės — A. Ma- 
lytė, o akordionu solo grojo Da- tekaičiūtė ir M. Tamulevi- 
rata Janušaitė. i čiūtė.

Po to sudainavo p-lės Ado- 9 ir 10 ir 11. — Trys Naciai ka- , 
maitytė. Matulytė ir Milutaitė. 

Į Taipgi tos pačios mergaitės 
sudainavo — “Kur Nemunas ir 
Dauguva”.

I Reikia pastebėti, kad svetai
nė buvo tikrai gražiai papuoš
ta. Joje plevėsavo trys vėlia
vos: Amerikos, Lietuvos ir Ser- 
vice Flag. Stalai buvo gražiai 
papuošti Amerikoniškomis vė
liavėlėmis ir kitokiomis deko- 

' racijomis.
Prie stalų tarnavo: Ona Stan

kienė, Alena Liuolienė, O. Gu
reckienė, Malvina Akstinienė, 
Agnietė Kodytė, Rozalija Eita- 
vičiūtė ir Ieva Bubulienė. 

! Virtuvėje darbavosi: Anelė 
Į Svirskienė, Rožė Balevičienė, ir

, r

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R I. 

Telephone:

Oft»o: Dexter 1952 
Namy: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius Mes padaro 
■ne dirbtinas akis.

397 MAIIM ST. Tel 6-1944
WORCESTER MASS

275 Miln Webster, Mase.

Rap.

Svastikos Vergijoje

gijos bendra šv. Komunija. Da
lyvavo veik visi nariai. Pažy
mėtina, kad daug šios draugi
jos narių yra karo tarnyboje.

Šiais laikais sunku surinkti 
vaidintojus, ypač vyrus, ir per
statyti kokį teatrėlį bei dramą. 
Niekas iš jaunų vyrų nežino 
kada bus pašaukti stoti į ka
riuomenę. Todėl Brocktono 
Dramos Ratelis yra laimingas, 
kad galėjo gauti jaunus vyrus 
vaidintojus, suruošti vaidini
mą. kurį perstatys Šv. Roko 
par. svetainėje. Brocktone. ko
vo 21 d.. 1943. 7 vai. vakare. 
Laimingi irgi Brocktono ir apy
linkės gyventojai, kad dar kar
tą galės pamatyti Brocktono 
Dramos Ratelio vaidinimą. Ga
limas dalykas, kad bus ir pas
kutinis iki karo pabaigos. Taigi 
lietuviai neturėtų praleisti šią 
progą.

Veikalas naujas, iš dabartinės 
padėties Lietuvoje. Kaip lietu
viai Lietuvoje dabar spaudos 
priemonėmis kovoja su vokie
čiais, vaizdžiai atvaidintą pa
matysite scenoj. Dalyvauja 15 
asmenų.
1. Senutė — kaimietė — M. 

Mazgalienė.
2. Senukas — kaimietis — M. 

j Audijaitis.
3. Barbora — Jų duktė, kaimie

tė — J. Mikėnaitė.
4. Stasė — kita jų duktė — 

Šarintaitė.
5. Alytė — 7 metų — Barboros 

duktė — Peldžiūtė.
Herr Reinbekas, Stasės vy
ras. Nacių vadas — B. Bart
kevičius.

6.

p. Jurgis Versiackas, gyv. 
Pleasant St., jaučiasi sveikes
nis. Šios savaitės pradžioje bu
vo 
General ligoninę patikrinti 
vo sveikatą.

Įspūdingos pamaldos bažny
čioje, puošni vakarienė svetai
nėje — tai buvo tikrai vertin
gas atminimas mūs jaunuolių 
karo tarnyboje, ir jų tėvų ir 
motinų pagerbimas.

Išvardinti visus, kurie prisi
dėjo prie to parengimo čia būtų 
sunku. Tiktai, norime bendrai 
paminėti, ir nuoširdžiai padė
koti. kun. Cibulskiui, ir visiems 

kurie taip 
kad viskas

Mėnuo atgal šios kolonijos 
lietuviai, minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, la
bai gerai pasirodė. Praleidę šią 
šventę, lietuviai stojo į darbą 
dėl Raudonojo Kryžiaus. Lietu
viai bendrai suruošė prakalbas 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
svetainėje, pakvietė įžymius 
kalbėtojus, būtent. Dr. P. Jaki
mavičių (Jakmauh), Massachu- 
setts Valstybės Sveikatos komi- 
sijonierių, ir adv. K. Kalinaus
ką iš So. Bostono. Abu kalbėto
jai nušvietė Raudonojo Kry
žiaus darbus. Meninę progra
mos dalį išpildė Šv. Juozapo 
par chorai ir solistės pp. E. 
Saulinaitė ir V. Vilkišiūtė. A- 
kompanavo ir vadovavo p. V. 
Dzedulionytė, vargonininkė. 
Chorai ir solistė sudainavo gra
žiai patriotinių dainų, už ką su
silaukė padėkos nuo klausyto
je

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Raudonajam Kryžiui. 
Surinkta S284.00. Tai labai gra
ži suma pagal šios lietuvių ko
lonijos didumo, 

i Lowellio lietuviai jau nebe 
pirmą kartą atsiliepia į Raudo
nojo Kryžiaus atsišaukimus su 
stambia parama. Jau tūkstan
čiai dolerių yra suaukota Rau
donajam Kryžiui. Be to, lietu
viai daug dirba dėl Amerikos 
ir Lietuvos gerovės.

Tą parengimą suruošė ALRK 
Federacijos skyrius, DLK Vy
tauto klubas, SLA 173 kp. ir Tjr , , • - ~ ■ ■ -' kovo 1 d. mirė Ona Griniene,
Sv. uozapo draugija. ilgametė Šv. Kryžiaus parapi-

ytautas Ramanauskas, jog narg pa]įko tris sūnus, bro- 
Korespondentas. August, Skačkauską, ir žentą 

Vincą Damašių. pas kurį gyve
no per paskutinius keliolika 
metų. Palaidota kovo 4-tą iš 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčios.

Šiais laikais iš parapijiečių 
tarpo išvyko į J. V. karo tarny
bon Edward Monas ir Theodore 
Sluzinas.

Parapijos Moterų Komisija 
rengia eucherį. sekmadienį, ko
vo 21. 3 vai. po pietų, parapi
jos svetainėje. Visi kviečiami 
atsilankyti. F.A.G.

B
Albertas Stanaitis, 

sūnus Kastanto ir Antaninos 
(Petronaičiūtės) Stanaičių, gy
venančių, 496 E. 7th St., So. 
Boston, Mass., gimė liepos 11 
d., 1923 metais, So. Bostone. 
Mokslus ėjo So. Bostone. Pri
klausė prie vaikų choro, Šv. 
Petro parapijoje. Prieš du me
tu įstojo į Dėdės Šamo Laivyną. 
Albertas pilniausiai savo tarny
ba patenkintas.

užkandžiais. Gerai žinome kaip 
mums brangi yra Marianapolio 
Kolegija, vienintelė lietuviška 
bernaičiams aukštesnioji mo
kykla, ir kaip reikalinga jai pa
rama, ypatingai šiais laikais. 
Tad paremkime atsilankymu ir 
prisidėjimu prie šio parengimo, 
ir atliksime gerą artimo meilės 
darbą. Su-ja.

—
DAYTON, OHIO

nuvykęs į Massachusetts
sa- komiteto nariams, 

uoliai darbavosi, 
būtų pilnai paruošta.

j Ypatingas pažymėjimas ten
ka Mergaičių Klubo narėms, po 
vadovyste Marijonos Skliutai- 
tės. ir su pagalba Atkins šeimy
nos. kurios valgius pagamino, 
svetainę papuošė, prie stalų 
tarnavo, žodžiu — atliko dides
nę darbo dalį.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju giminėms 
ir artimiems prieteliams-prie- 
telkoms už pareikštas užuojau
tas. šv. mišias, gėles ir lanky
mą mane, būnant ligoninėje ir 
namuose. Dėkoju kleb. kun. S. 
Kneižiui už maldas: mano duk
relei Sofijai ir p. Jeblonskienei 
už šv. mišių aukas: už gėles — 
broliui ir brolienei Dulkiam, 
pp. Mickūnam, p. Jesionienei, 
p. Mace, pp. Avižiniam, pp. 
Smilgiam, p. N. Verseckaitei, 
p. Simonavičienei, p. G. Daval- 
gaitei. Moterų Sąjungos 27 kp.: 
taipgi ačiū už gerą širdį — pp. 
Adomaitienei, 
Kasauskienei,
Novikienei; ačiū Seselei Anun- 
ciatai už gražų užuojautos laiš
kelį, ir visoms kitoms mano 
draugėms už užuojautos laiš
kus iš tolimesnių miestų. Taip-

L gi dėkoju ir vietinėms, 
ir kurie mane lankėte, 
pusbroliui P. Kukiui, 
rei A. Kazlauskienei.
lienei, I. Tvaskienei. p. Jurgevi- 
čienei. p. Babilienei, p. Misevi
čienei. p. Vaitiekūnienei, p. 
Mačienei, p. Viesulienei, p. Vai- 
kazienei. p. čižienei, p. Čižiūtei, 

' p. Dalelienei, p. Karpienei ir 
kitoms.

Dėkoju visiems ir visoms už 
jūsų gerą širdį. Aš to niekad 
neužmiršiu.

Marijona Aidukordenė.

Kavaliunienei,
Naujokaitienei,

WORCESTER, MASS
Kovo 14 d. po Mišparų įvyko 

Sus. L.R.K. 41-mos kps. susi
rinkimas. Dalyvavo daug narių. 
Išklausyta įvairių raportų ir 
aptarta keletas svarbių dalykų, 
būtent, prisidėti prie bendro 
Labdarybės dr-jos pikniko, ku
ris įvyks gegužės m. 
atstovės — vice-pirm. 
kunienė, p. Vaitkienė, 
Matulienė. Nutarta
Beano žaidimas kuopos naudai. 
16 d. gegužės su užkandžiais ir 
dovanomis. Prisirašė dvi naujos 
narės, būtent, seserys Savic
kaitės.

Išrinkta 
P. Mor- 

ir M. 
surengti

Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys

kurios 
būtent, 

pussese- 
M. Kru-

reiviai — P. Akstinas. V. Ja- 
kavonis, J. Kašėta.

12, 13, 14, ir 15 — Keturios 
Vokietės Ponios —E. Bulkai- 
tytė. B. Jezukevičiūtė, N. Da- 
rulytė, E. Jarmalavičiūtė. 
AKTAS I — Kaimiečio 

mas Lietuvoje 1942.
AKTAS II — Reinbeko 

mas. vokiečių okupuotoje 
tuvoje — savaitė vėliau.

AKTAS II (vaizdas 2)
Reinbeko namas; tą vakarą.

AKTAS III. — Kaimiečio na
mas; dieną vėliau.

NASHUA, N.H.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoie. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

garbė pri- 
Kazimierie-

Šv. Kazimiero parapijos So- 
cialis Moterų klubas ruošia pui
kią Beano party Marianapolio 
Kolegijos naudai. 21 d. kovo, 
4:30 po pietų, bažnytinėje sa
lėje, su gražiomis dovanomis ir

smagumo ir

džiugu pranešti, 
netik padegs vi- 
bet dar ir neblo- 
paliks parapijai.

Draugijų Vaidybų Adresai

Pereitą savaitę p. Petronė Mi
na- lenavičienė pasidavė operacijai 

Lie- Šv. Juozapo ligoninėje. Kovo 13 
d. jai buvo padaryta operacija.

— p. Juzė Bieliauskienė jau žy
miai pagerėjo, ir grįžo iš ligo
ninės.

Norime reikšti didį patenki
nimą, kad abu mūsų Chorai, ir 
vyresniųjų ir jaunesniųjų, 
mums davė progą išgirsti tokių 
gražių lietuviškų dainelių. Ge
rai suprantame, kiek darbo ir 
praktikos reikėjo tai prirengti, 
ir už tai ypatinga 
klauso Seselėms 
tems.

Prie vakarienės
gero ūpo žymiai prisidėjo link
smas grojimas Jono Tamulionio 
orkestros.

Labai atsiprašome, kad no
rintiems paskutinėse dienose 
dar pirkti bilietus, buvome pri
versti atsakyti. Kaip matėte, 
jau vietų visai pritrūko.

Ypatingai 
kad pajamos, 
sas išlaidas, 
giausią pelną
Tai dėl to, kad daugybė tų. ku
rie dykai gavo tikietus, visgi 
norėjo kokia nors aukele prisi
dėti, ar tai pinigais, ar valgo
mais dalykais.

Tarp įvairių aukų su dideliu 
dėkingumu norime pažymėti — 
Amerikos Lietuvių Klubo, ir 
West End Beverage Co. aukas.

Dar kartą nuoširdžiausias a- 
čiū visiems, kurie prisidėjo prie 
šio parengimo.

! NAUJA SESELE MOKYTOJA

___________ Pereitą sekmadienį, kovo 14 
Jums nereikia porcijos d- ATko svarbios ir įspūdingos 

korčiukės pirkimui J. V.. iškilmės šv. Kazimiero parapi- 
Karo Bonų._____________ P°j*

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
Fin. RaSt. —B. Cunienė.

29 Gould Št.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway 1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
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
antra antradieni mėnesio. 7:30 vai.]
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
na.® protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

sekmadienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Šiomis dienomis pas mus at
vyko Seselė Nikola. Ji užims 
vietą Seselės Malvinos, kuriai1 
skirta mokytojauti Chicago’s 
apylinkėse. Reiškiame viltį, kad 
Seselės ras daug malonumo] 
mūsų tarpe, o esame tikri, kad 
jos darbuotė su mūsų vaikeliais 
bus sėkminga. Rap.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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LANKĖSI I

VIETINĖS ŽINIOS
Šiomis dienomis, leitenantas 

daktaras Petras Zareckas, iš I 
Camp Pickett, Va., lankėsi Bos
tone.

Per porą savaičių lietuvių _________
šeima, So. Bostone, pirko Ame- Kovo 16 Moterų - Merginų 
rikos karo bonų už $6,000.00. kareiviams remti skyrius laikė 

susirinkimą. Rodė judamus pa
veikslus sąryšy su Raudonojo 
Kryžiaus vajumi. Tuo pat tiks- i 
lu gražiai kalbėjo Benjamin 
Dean, mokyklos viršininkė ad
vokatė panelė C. M. McHugh. 
Ji surinko
Perskaitė kareivių padėkos lai
škus už dovanas. Nutarė rengti 
pramogą bal. 3 d. Prašė priduo
ti skyriui ir parapijai naujų ka
reivių vardus, tėvų antrašus ir 
kokioje tarnyboje. Nutarė pra
dėti gaminti Raudonajam Kry
žiui siuvinius, kovo 18 d., 1 v. 
p. p., “Darbininko” salėje. Ke
liolika pasižadėjo duoti i 
kraują dėl kareivių. Kitas 
sirinkimas už mėnesio.I

ŽINUTES

DAKTARAI

T«t. TROwbrHge 6330

J. Repshis, M. D.
(REP4YS)

Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas. M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

i

I

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

So. Boston, Mass. 
! [ Ofiso Valandos išskyrus 
]' Trečiadieniais ir 

Penktadieniais 
i Į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
! Į šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tek ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomls:—
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

★ Pirmadienį, “Darbininke” 
lankėsi Tėvas Justinas Vaškys, 
Pranciškonų provincijolas iš 
Pittsburgh, Pa. Taipgi tą dieną 
lankėsi Tėvas Alfonsas Maria ir 
Tėvas Gabrielius, pasijonistai.

★ Antradienį lankėsi S. Pilko- 
nis, senas LDS 8-tos kp. narys 
iš Cambridge, Mass. Atsilanky
mo proga, įteikė spaudos darbą.

Trečiadienį, kovo 17 d. 
“Darbininke” lankėsi Kunigų 

• Vienybės Centro iždininkas.
Švč. Trejybės par., Wilkes-Bar- 
re, Pa. klebonas kun. J. K. Mi
liauskas ir kun. Pr. Juras, LDS

aukų apie $50.00. Centro vįce pirmininkas.

Tą dieną lankėsi p-nios B. 
Cunienė ir M. Gailienė.

■fr Lankėsi Tėvas Gabrielius, 
pasionistas ir Tėvas Justinas 
Vaškys, pranciškonas.

Vyčių Susirinkimas

Prieš Pavasarinis Kailinių Išpardavimas
*

Visiems yra aišku, kad įgyti kailiniai yra geriausias įnvestmen- 
tas. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, įnvestuokite savo 
pinigus į elegantiškus, naujausios mados kailinius. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didelį 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 
išmainykite 
naujus. Už senus gau
site gerą kainą.

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

kailinius, 
juos į

>11 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

♦

*

savo
i su-

Motinėlė papasakojo, kad jos Į 
sūnus Pranas Kazirskas yra pa
tekęs į Japonų nelaisvę.

Nauji kareiviai. Šie jaunikai
čiai išvažiavo, šią savaitę tar
nauti Dėdei Šamui:

f

j Albertas Čiurlionis, Stasys ir 
Mikas Paulauskai, Jonas Ma
žeika, Pranas Gaidis. Juozas 
Savickas, Alfonsas Vaicikaus- 
kas, Juozas Dilis, Edmundas Į 
F. Gailius, Jonas ir Juozas Kru-1 
naičiai, Viktoras Ančiukaitis,; 
ir Juozas A. Slanina. Jų tarpe 
randasi labai jaunų ir darbščių 
jaunikaičių. Čiurlionis, Ančiu
kaitis ir Gailius yra bažnytinio 
choro nariai ir uolių parapijos 
darbuotojų sūnūs. Slanina vie
nas jauniausių, buvęs altaris
tas, laikraščio “Darbininko" 
pardavinėtojas ir bažnyčioje 
kolektorius - pagelbininkas. Ti
kimės, kad šie visi mūsų bran
gūs jaunikaičiai bus vadais sa
vo srityje. Garbė tėveliams už 
užauginimą tokių gražių ir do
rų jaunikaičių. Perduokite visų 
naujų kareivių vardus savo pa
rapijos kunigams.

■ Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį. kovo 21 d., 2:30 vai. 
po pietų, Vyčių kambariuose. 
Emerson St., So. Boston, Mass.

Dabar yra skelbiamas L. Vy
čių naujų narių vajus. Tėveliai, 
paraginkite savo sūnus ir duk
teris įsirašyti į L. Vyčių orga
nizaciją. Nariai moka tik 10c. 
mėnesiui.

Po susirinkimo bus užkan
džiai. Gera proga susipažinti.

Valdyba.

kad tas parengimas pasisekė.
Širdingai dėkojame daugeliui 

dalyvių už pinigines aukas ir 
gausiai suneštas gražias dova
nas, kurias turėjome progos iš- 

Į laimėti... !

Lietuviai Dalyvavo 
Paradoje

Trečiadienį, kovo 17

Nusidžiaugė Tėvai

CAMBRIDGE, MASSĮ
i
I
!
I

šeštadienį, kovo 13 d. Cam- 
d-, bridge Charlsgate ligoninėje

PARSIDUODA du namai po 
3 šeimynas. 1_____ __________
įrengimai. Namai randasi ant 
Bolton St. tarpe C ir D gatvių. 
So. Bostone. Informacijų dėlei 
pašaukite LON 1255.

(16-19-23)

mergaičių krikščionių, vaidelu- 
čių. šokėjų ir tarnaičių rolėse. 
Garbė Seselėms mokytojoms, 
nes jos vaidintojas tikrai pui
kiai prirengė. Parengimo pel
nas paskirtas sudegusio našlai- 
tyno naudai, Elmhurste.

Gili padėka tenka aukavu-iS°‘ bostone įvyko gražus padaryta apendiko operacija p. 
paradas paminėti Britų ~ ~

i evakuavimo (pašalinimo) 
iš Boston uosto 167 metai 
atgal. Kadangi kovo 17 d. 
yra ir Šv. Patriko šventė, 
tai airiai savo Šventojo 
minėjimą visuomet su
jungia su Britų pašalini
mo iš Bostono minėjimu.

Paradas buvo trumpas, 
bet įspūdingas. Dalyvavo 
armijos ir laivyno būriai, 
taipgi ir WAACS. Stepono manto - Edmundo vardas. Krik- 
Dariaus Amerikos Legio
no 317 postas, vadovauja
mas komandieriaus adv. 
Juozo Cūnio, gerai pasiro-

O. Smilgienei. p. O. Smilgienė 
po operacijos jaučiasi puikiai 
ir tikime, kad greit sugrįš į 
namus, p.p. Smilgiai yra “Dar
bininko” skaitytojai ir Cam- 
bridge LDS 8 kp. veiklūs na
riai. Linkime p. Smilgienei grei
tos sveikatos.

sioms našlaičiams - padegė-1 
liams po 1 dolerį: p. Tamošiū
nienei, V. Jaskevičienei. E. Jan
kauskienei, O. Diksienei ir ki
toms, kurių pavardžių neteko 
sužinoti.

Taipgi ačiū mūsų geroms šei
mininkėms, prikepusiems gar
džių pyragų...

Galiausiai dėkojame visiems 
dalyvavusiems arbatėlėje ir sa-

i

Praeitą savaitę mus aplankė 
šie kariai: jūreivis V. Ananis iš 

■ Lubeck. Maine; grandinis T. A- 
ijauskas; aviacijos eil. A. Kap- 
| čius, kuris yra prie bombone
šių kulkosvaidininkų, ir taipgi 
lanko lakūnų mokyklą Emeril- 
lo — Texas. A.D.

Sekmadienį, kovo 14 d. pa
krikštyti p.p. J. E. Survilų du 
sūnūs. Vienam duotas Algi-Jonas ir Apolonija Averkai, 

■ kurie gyvena Dorchester’y, bu
vo per ilgą laiką labai susirūpi
nę apie savo sūnaus likimą. Nuo 
vyriausiojo Vinco, kuris dabar 
tarnauja Amerikos kariuome
nėje tolimoje Australijoje, ne
turėjo jokios žinios nuo Padė- 
kavonės Dienos, o nuo jaunes
niojo Alfio, kuris kovoja Ame
rikos laivyne nuo Kalėdų.

Bet štai ateina motinos gim
tinės diena, ir tą pačią dieną 
kovo 9, ateina iš tolimos Aus
tralijos telegrama apie U vai. 
ryte. Motinos širdis dreba ir ji 
bijosi atplėšti telegramą. Padė
tis dar pasidaro rimtesnė, kuo
met namus pasiekia gėlės, pa
siųstos dukters Anelės ir Vol
terio Baronų. Manoma, kad gė
lės dėl liūdno 
liau į vakarą 
ir pasidarė 

| džiaugsmas.
■mas dar žymiai padidėjo, kuo
met visiškai nežinomai ant ry
tojaus apie pietus įžengė į na
mus jauniausias sūnus, jūreivis 
— Alfonsas Averka — tiesiog 
iš kovų prieš priešus įvairiose 
jūrose.

i vo jautria širdžia, palengvinu
siems karčiąją našlaičio dalią.

Rengėjos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už šaunų dė Grojo po’sto benas.

Leitenante Agnietė Mašidlau- 
skaitė lankė savo dėdžius So. 
Bostone. Ji pasakojo turėjusi 
10 lietuvaičių savo kompanijo
je ir 20 lenkaičių. Dabar ji yra 
perkelta į Camp Devens organi
zuoti ir mokyti naujų merginų 
būrius.

į
įvykio. Bet vė- 
viskas paaiškėjo 
tėvams tikras 

Ir šitas džiaugs-

parengimą mano namuose, ko
vo 7 d., mano 50 metų amžiaus 
sukakties proga: dėkoju už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas.

Dėkoju bankieto rengėjai, 
mano žmonai Ievai, dukrelei 
Alenai ir sūnui Juozui, ir sū
nui Vladui už maldų bukietą, 
kurį jis priruošė būdamas Tėvų ' 
Marijonų seminarijoj.

Taipgi dėkoju švegerkai Mag
dalenai Kulišauskienei 
sūnui Mykolui iš Norwood už Į lis So. Bostonietis.i '
dovanas: pp. Onai Tilelienei,
Petronėlei Svilienei, p. Alenai 
Kazlauskaitei ir p. Onai Bilins- 
kienei už dovanas.

Vladas Brazauskas.

Taipgi parade dalyvavo 
ir prancūzu jūreiviai, ku
rie yra atvykę su savo lai
vais.

Prie “Darbininko” namo, 
ant E St., buvo pastatyta 
platforma, kur stovėjo į- 
žymesnieji valstybės ir 
miesto valdžios viršinin
kai, tarp kurių buvo Dis-
triet Attornev William Fo- pat. rytais 8:30 vai. ir vakarais 

ir jos! ley, geras lietuvių priete- 7:30 vai. Parapijos kleb. kun.

što tėvais buvo p. J. Adomavi
čius su p-le 
antram duotas 
fonsas. Krikšto tėvais buvo p. Į PARSIDUODA So. Bostone tei- 
A. Jankauskas 
dzevičiūte.

V. Jankauskaite:
vardas — AI- Į

su p-le A. Ra- i

d. N. P.i 
su iškil- ■ 
užsibai-; 
Moterys ■ 
ir vaka- i

Sekmadienį, kovo 21 
bažnyčioje 3 vai. p. p. 
mingomis pamaldomis 
gia moterų misijos, 
per visą savaitę rytais
rais skaitlingai dalyvavo misijų 
pamaldose. Tą pačią dieną. 
7:30 vai. vakare, prasideda mi
sijos vyrams. Pamaldos taip-

-s For a BetterDay
U.S.WAR BONDS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
insured and 

Sonded 
>. ocai 4 Long 

Olstanc* 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

P. J. Juškaitis ragina visus vy
rus pasinaudoti misijomis. Mi
sijas veda iškalbus pamoksli
ninkas, Pranciškonas. Tėvas 
Justinas Vaškys, buvęs Pran
ciškonų Brolijos rektorius Kre
tingoje — Lietuvoje.

I

Throughout Norvray the “Jos- 
sings” know who will be shot next 
by the Nazi firing squads. They 
do not know why they will be shot 
būt they know that narnės of all 
loyal Norwegians, or “Jossings,” 
are contained in lists of future vie
tinis compiled by the Nazi terror- 
ists and their quisling jackals.

All of them know that the day of 
liberation is not for them.

Minėjo Gimtadienį
Trečiadienį, kovo 17 d. vaka

re. smarkiai suskambėjo p. Sa- 
vilionių durų skambutis. Atida- j 
rius duris, gražus būrelis jos 
draugių užtraukė ‘Happy Birth- 
day’.

Pasipylė daugybė sveikinimų 
ir geriausių linkėjimų.

Žinoma daugiausiai sveikino 
savo mamytę dukrelė, žentas ir 
anūkėlis Jonukas.

Ponai Savilioniai yra pavyz
dingi katalikai ir lietuviai. Vie
na jų dukrelė yra Sesutė Kaz- 
mierietė, o antroji sukūrė tikrai 
lietuvišką inteligentų šeimą.

Kaimynė.

GRABOR1A1
Sekmadienį, kovo 14 d., 7 vai. 

vakare, parapijos svetainėje, 
mokyklos vaikučiai ir Alumnie- 
čiai suvaidino dramą, penkiuo- j 
se veiksmuose “Piloto Duktė”. 
Veikalas labai gražus ir vaidin
tojos savo roles puikiai išpildė. 
Vaidino šios mergaitės: Klodi- 
ja Proklea, Piloto žmona — A. 
Santackaitė; Klodija, Piloto 
duktė 1 — L. Tamulynaitė; 
Klodija, duktė 2, — P. Povilai
tytė: Lea — V. Jankauskaitė: 
Rebeca — P. Burbulytė; Livija 
— E. Radaitytė: Maxima — P. 
Kirkiytė: Iris — P. Girdvainy- 
tė; Lygi ja — D. George; Appi- 
ja — M. Bakšy te; Afra — L. 
Mikalauskaitė: Servija — A. 
Strazdaitė; Stella — O. Mali
nauskaitė; Agripina — A. Na- 
vašinskaitė, ir taipgi būrelis

Generalė Motinėlė Bonaven
tūra vizituoja, šią savaitę, vie- 

Seselės 
Į taip labai yra užimtos “Piloto 
Dukters” statymu, kad negali 
su Motinėle pasikalbėti. Gal ki
tą savaitę seselės nebebus taip 
užimtos. Jos taiso estradą, ga-, 
mina kostiumus, lavina vaidy- 
las. Mačiau padedant Seselėms 
puošti estradą ir kun. Albertą 
Abračinską.

Garsus “Piloto Dukters” vai
dinimas įvyksta sekmadienį, 
kovo 21 d., 3 vai. p. p., —tuoj 
po Gavėnios pamaldų, bažnyti
nėje salėje, W. 5th St. Pelnas 
parapijos naudai. — Visi kvie
čiami. Tikimės daug svečių.

uu numai Pu. nuolyną. So. Bostone. 
Dalinai moderniški! ,...........

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatis viduriu užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda Kalva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FKEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

rXXXXXSSXXX9HtXX9iXX3iXXXXX9iXX3^^

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Šeimos draugas.

Arbatėlė
Elm- 

našlai-

Remk Uos šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

NOVENOS

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teiaea

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 253"

They

fcnow that ąuisling and his storm 
troopers will shoot every man and 
every woman on thc list when thc 
United Nations invade Norvay.

Compare the deeds of these Nor- 
wegian patriots with your own war 
efforts and see if you can afford not 
to buy more War Bonds.
WSS 741A U. S. T rauni r y Drpt~

ruošta kovo 14 dieną, 
hursto padegėliams 
čiams labai gražiai pavyko.

Gryno pelno liko $101 (šim
tas vienas) doleris. Pinigus ati
davėme. vizituojančiai Elm- 
hursto. Pa., motinai Bonaven
tūrai.

Pirmiausiai labai atsiprašo
me daugelio užjaučiančių naš
laičius, kuriems dėlei salės ank
štumo. teko nuo durų grįsti na
mo, nors daugumas iš jų buvo 
iš toliau suvažiavę.

Giliai dėkojame kun. klebo
nui Virmauskiui ir visiems tė
veliams kunigams už nuošir
džią paramą.

Lietuvišką ačiū tariame p. 
Kuderauskienei, daugiausiai iš
platinusiai tikietų. Taip pat dė
kojame p.p. Brazauskienei, Sta- 
kutienei, Bernatonienei, Siau- 
rienei, Plevokui, p. Niauro- 
niams ir Savilioniams, savo au
komis ir darbu prisidėjusiems,

prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .................. ..........
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...................—
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina----------
už Sielas Skaistykloje. Kaina ....................... ............-.....-
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 1

15c. 
2Oc. 
15c. 
20c. 
15c.

Užsisakykite Toniko Pas Mus J

Į

Pristatom. geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

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

į

I

Kadangi metalai būtinai 
reikalingi karui, Raud. 
Kryžiaus garbės ženklas, 
kuris duotas visiems au
kotojams yra pakeistas. 
Dabar yra popierinis žen
klelis. Pakeitimas priduo
da didelę kontribuciją. R. 
Kryžius duos daugiau ne
gu 60,000,000 ženklelių 
Karo Fondo vajaus metu.

!

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Streel 

South Boston, Mass 

Joseph W. tepei 
(KASPERA3) 

ualdotuvių Direktorius '■ 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nairt. 

Koplyčia šermenims Dyk» 
Tel ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOCTH BOSTON. MASS 

A. Zal.tska* F E ZaletsKa* 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnav Imas dieną Ir naJct] 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PCBLIC
Tel ŠOU Boston 0815 
Tol. »OU Boston 2909

O

i



Mirė Julius Baniulis
&

Penktacuems Kovo 19 d 1942

Ė
i RYTIYBi

VALSTYBIŲ ZIMBS

Šių metų kovo mėnesio 
10-tą dieną. 96-th Sump- 
ter St., Brooklyn, N. Y., 
su šiuo pasauliu atsisky
rė, plačiai Amerikoje lie
tuvių žinomas, didžiai ger
biamas Karalienės Angelų 
par. ir šv. Vardo draugijos 
narys, katalikiškos lietu
viu visuomenės veikėjas, 
rašytojas ir poetas a. a. 
Julius Baniulis (Bann- 
ing). Jis palaidotas kovo 
mėn. 13 dieną su pamaldo
mis iš Karalienės Angelų 
parapijos bažnyčios Šv. 
Jono kapuose. Brooklyne.

Nuliūdime liko jo žmona 
Ona. brolis Juozas Lietu
voje ir kiti giminės.

S. K. Lukas.

svečių, kaip tai: 
(LaSalette Kon- 

Anta- 
ad- 
ka- 
Vi- 

.sandras 
Mariner

"Darbininko” 
kiti. Iš 
Albertas 
Aleks;

KLAIPEDOS kraštas, prisijungęs prie Lietuvos, padarė didelę pažangą. Štai čia matome naują statybą. Tuose naujuose namuose 
buvo apgyvendinami lietuviai darbininkai. Klaipėdos kraštui patekus Vokietijos nacių okupacijcn, lietuviai darbininkai buvo iš tų 
namų išmesti, kaip kad dabar Vokietijos naciai išmeta lietuvius iš namų ir ūkių pavergtoje Lietuvoje.

HARTFORD, CONN.
Kovo 21. 1 vai. po pietų. įvyks 

LDS 6-tos kuopos susirinkimas 
kampas Broad ir Capital Avė.

Nariai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, taipgi ir ne nariai, 
kurie norėtute tapti nariais ar
ba užsirašyti “Darbininką” visi 
ateikite, mes mielai patarnau
sime. Raporteris.

KONCERTAS PARAPIJOS 
NAUDAI

Sekmadieni, kovo 7. parapijos 
mokyklos salėje įvyko koncer
tas. komedija ir šokiai. Rengė 
Šv. Cecilijos choras, vadovys
tėje varg. Justo Balsio. Prasi
dėjo 5 valandą po pietų. Susi
rinko gausus būrys parapijie
čių ir svečių. Choras atliko sa
vo dainas kuogražiausiai. Taip
gi dalyvavo solistą i-salistės — 
Ona \ ailicnienė. Matas Kripas 
ir Stulginskų šeima iš Water- 
burv. Turėjo dainuoti p. Vale
rija Kaunietvtė. bet turėjo šal
tį. negalėjo. Pranas Balsiukas 
gražiai papasakojo ir prajuoki
no žmones. Tarpais kalbėjo 
Juozas Vailionis choro pirm.. 
Jo Malonybė prelatas Ambotas, 
kunigas Dr. Lutkus, LaSalette

Kolegijos viršininkas, kun. Vil- 
čiauskas ir vakaro vedėjas 
kun. Kripas.

Komedijos (Kas bailys) roles 
atliko Pranas Katilius. Valerija 
Kaunietvtė ir Justas Balsis. La
bai gerai vaidino.

Vadovybėje ponios F. Rich. 
svetimtaučiai vaikučiai pašoko 
ir padainavo, kas žmonėms la
bai patiko. Visam programui 
pianu akompanavo Mrs. Rich. 
Paskui buvo šokiai. Grojo lie
tuvių jaunimo orkestrą.

Dalyvavo 
Brolis Jonas
gregacijos broliukas), p. 
nas Peldžius, 
ministratorius. ir 
reivių buvo Serg. 
limaitis, Corp.
Plunge ir Merchant 
Pranas Kazlauskas.

Kiek teko girdėti, tai progra
ma visiems patiko, tik kad bu
vo biskį perilga. Reikia padė
koti chorui, programos daly
viams. biznieriams, kurie prog
ramoj garsinosi, ir visiems-vi- 
soms, kurie buvo atsilankę. 
Liks gražaus pelno parapijai.

Ta proga buvo įteikta dovana 
mūsų ilgamečiui klebonui pre
latui Ambotui. kuris išklebona- 
vo šioje parapijoje daugiau 30 
metų.

Taip tai užsibaigė gražus ka
talikiškas - lietuviškas vaka
ras. Lietuvių dainos gražios ir i _________
*as tik gražu, gera reikia ne-^ “Hartford Times” skaitėme 

žinutę, kad Marė Gumbiūtė yra 
lietu- raštininkė Hartford String En- 

semble... didžiosios orkestros. 
kuri dažnai viešai salėse ir per 
radio groja. Ji prašo orkestrai 
daugiau smuikininkų ir muzi
kantų. Yra iš lietuvių, kurie ga-

ir gavo progos vykti mokytis 
FBI darbo, bet karas nutraukė 
jo aukštą ambiciją.

Buvo 
labai mažai 
Gaila, kad 

Gal darbai.

I
Kovo 14. sekmadienį. 5 vai. 

po pietų įvyko kortavimo vaka
ras, kurį surengi LRK Susi- 
vienymo 89 kuopa ir Darbinin
kų Sąjungos 6 kuopa, 
gražus oras, bet 
žmonių atsilankė, 
neatėjo daugiau,
gražus oras, ar kitos aplinky
bės trukdė, bet. rodos, buvo ga
na išgarsinta ir galėjo nors du 
syk tiek ateiti. Lietuviai, rem
kime savuosius. Kurie atėjo, 
turėjo malonių ir linksma lai- , Iką.

užmesti, bet gerbti ir koilgiau- įi 
šiai laikyti. Lai gyvuoja 
viškoji daina!

ŽINUTĖS

Leitenantas Antanas Pugžlys. 
kuris Kovoja Pacifike. buvo
rimtai sužeistas. Gavo tokią ži- į ^t’4 prisidėti. Gera proga. At- 

YVashingtono jo motina. s’men«- kaip buvo Hartforde 
gyvena East Hartford. m-esto Symphony Orchestra, 

šeimvnai mačiau pora moterų ir vy
turi apie 70 

Nėra pervėlu.

mą is 
kuri
Reiškiame tėvams ___ ____
užuojautą, ir linkime, kad leite- ’rų' kurie atrodė 
nantas Antanas grįžtų pas mus 
sveikas ir gražus, kaip išva
žiavo. Jisai buvo pavyzdingas 
jaunikaitis ir katalikas lietu
vis. Prieš išvykimą į karą, bu
vo policininkas East Hartforde

ir

metų amžiaus.

Mūsų Kalba
Lietuvių kalba... A, koki ji sena! 
Bet gražiausia esti kuomet ji daina.
Kaip tiktų ji mokslui, operoje, 
Koki jos vertė istorijoje!
Mokytos galvos ir tai svetimų. 
Kelia j padanges ką kalbi tu. 
Daug jų pavydi senumui jos, 
Mokinas lyg ištroškę grožės tai kokios!
Bet lietuvis, tas kelmas, kunigaikščių sūnus. 
Pamiršta Bakūžę... žiūri į Puošniuosius Rūmus. 
Ak, kaip mes klystam Lietuvos vaikai, 
Kokiais mums virto laisvės laikai!
Kuomet tik muša, tai lietuviškai šnekam... 
Ar į tokią mes laisvę laimingai patekom?!
A. sekim mes pavyzdį mokytų svetimų 
Ir kalbėsi lietuviškai, taip dainuosi ir tu. 
Nes daug tai lengviau lietuviškai kentėt 
Ir daug pelningiau dangum ja susidomėt. 
Ir paukštis kiekvienas nežiūrint, kur gyvens. 
Giedos giesmę savo, savo sparnus plasdens! 
Ir Dangui maloniau išgirsti aidus 
Pirmųjų kalbų, kuriomis apdovanojo vaikus.

Tai. sveikas, lietuvi! ir lietuviškai Sudie! 
Kas kalba lietuviškai — lai gyvuoja jie!

priemiesty Windsor, visgi labai 
ištikima buvo praktikose ir baž
nyčioj. Taipgi jos sesuo.

NEW BRITAM, CONN
LIETUVAITĖ KARO

TARNYBON

I

Jau virš du šimtai jaunuolių 
iš Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos išėjo karo tarnybon. Vie
ni buvo pašaukti, o kiti sava
noriai įsirašė ginti šią šalį nuo 
priešų.

Nuo vaikinų neatsilieka ir 
mūsų mergaitės. Jos taip pat 
stoja tai į WAACS, tai į WA- 
VES. Kiek teko sužinoti, 
į WAACS jau yra įstojusios 
šios lietuvaitės: M. Balinskaitė, 
A. Kadziauskaitė, O. Zdanytė. 
F. Rižauskaitė, V. Urbonaitė. 
Pastaroji yra slaugė. Gal yra ir 
daugiau, tik raporteriui neteko 

Plytaitis. sužinoti jų vardų.
Lai Dievas laimina jaunuolių 

vaikučiams progą, pasiaukojimą.
ir randasi! mokytis. Gal tėvai mano, kad 

Kitas sūnus Edvar- čia Rusija ar Vokietija, nevalia 
das randasi Mississippi. Tėvai lietuviškai mokytis, lavintis, 
ketina juodu aplankyti ir ne- Klysta. Gailėsis, manau, vė- 
užilgo grįšti į Hartfordą. Dar liau. kuomet bus pervėlu. Lie- 

negavo- tuviai, nesnauskime, bet pasi
naudokime visa Amerikos lais
ve. Kitos tautos taip daro. Žiū-!vo ir kIeb- kun- M- Pankus’

' jis nuoširdžiai dėkojo už šv. mi- i

nu išvyko pp. Speliai. Jų sūnus, Duokime 
Tadas yra lakūnas 
Floridoj. IŠ TRETININKŲ 

SUSIRINKIMO

WATERBURY, CONN
Kovo 9 d. įvyko Šv. Juozapo 

parapijos Labdarybės draugi
jos susirinkimas. Kortavimo 
komisija — M. Karinauskienė, 
M. Bekerienė ir M. Kašėtaitė 
išdavė raportą. Pelno liko virš 
šimtas dolerių. Labdarybės 
draugija yra dėkinga komisijai 
už pasidarbavimą ir 
dalyviams už paramą, 
rodo, kad mes turime 
širdžių žmonių, kurie 
našlaičiams. Bet gaila,
turime ir tokių žmonių, kurie 
labdaringam darbui yra prie
šingi.

Šiais laikais našlaičių 
čius sumažėjo. Jų yra 14. 
laiko atgal turėjome 28.

Našlaičių namą prižiūri

visiems 
Tas pa- 
gražia- 

užjaučia 
kad mes

skai-
Kiek

kleb. 
kun. J. Valantiejus. p. Vaitkie
nė, p. K. Jasaitienė, p. Bekerie
nė, p. V. Urbonas, p. M. Bogu- 
šas, p. Jakštas. Jie ne tik pri
žiūri. bet ir daug dirba. Našlai- 

; čius auklėja dvi Seselės. Tvar- 
Į ka pavyzdinga.
į Karta sutikau Seseles, kurios i vedė vaikučius našlaičius į baž-

Pereitą sekmadienį po mišpa- nyčią. Klausiu Seselės, ar tie 
rų, parapijos salėje įvyko Tre- juodukai yra katalikai ? Atsa- 
tininkų susirinkimas. Dalyva- ko. kad ne. bet esą labai gabūs, 

ir jau moka žegnotis ir mokinasi 
r • . n, -j L. •- Lsirima i virine išnirus italus ir j*s nuoširdžiai dėkojo už šv. mi- poterių nuo kiuų katalikų vai- Nesenai j Floridą buvo įsvy-, rekime j airius, lenkus, italus ir J kučiu Tai<n «u laiku ir iie °-ali, , . . . ikitus. tik mieste Hart- sias ir maldas Jam sunkiai ser-, kūčių. iaiei su įaiKu ir jie oanpas savo dukter; poma;k>tus tik s,ame mieste, Hart kad tapti bataIikais.

moka savo kalbos. Bet žiūrėki- vien tik maIdos iam PagelMjo-, XOTanyk.tte'. kadLab*,ryb^ 
Malonu matyti kleboną sustip-! draugija uziaoco tik \aixucius. 
rėjusį ir besidarbuojantį para- Ne. Labdarybės draugija šelpia 

pasauly sujuda ir pasirodo, kad 
jie airiai, i ’' J’ 
džiuojasi. Šiais metas Hartfor
de, kaip kas met, United Airių 
Draugijos turėjo savo patrio
tiškus šokius ir kitus parengi
mus. New Yorke turi kasmet 
paradą. Jie, kad ir nemoka sa
vo kalbos, parodo visam pasau
liui, ir tai išdidžiai, viešai kas 
jie per vieni. Kodėl mes lietu
viai negalime pasirodyti? Kitų 
mes neužgausime, tik save už
gausime, jeigu nesistengsime 
visur ir visuomet pasirodyti, 
kad mes lietuviai. Taigi, lietu
viai, pasinaudokime Amerikos 
laisve. Mūsų lietuviai vaikinai 
ir mergaitės deda galvas lygiai 
su kitasi. Mūsų lietuvaitės ra
šosi į WAACS taip, kaip ir ki
tos. Mano nuomonė, 
lietuvis yra geriausias 
konas.

prižadėtų "orange-ų” 
me.

Aną savaitę i Floridą pas sū-

Švč.

po

Koresponden tas.

i

CIVEsekma- 
porelės:

Šv. 
eis

SĄJUNG1ETES RUOŠIA 
EINGO P ARTY

me kaip jie susipratę! Šv. Pa
tricijaus dienoje airiai visame

tai geras 
ameri-

Šiomis dienomis buvo parva
žiavęs marine Albertaas Gai
žiūnas.

parapijos1 
para- 
T. M.

ištekėjo už Daktaro Bulevi- 
čiaus. kuris praktikuoja Miami, 
Florida. suvargusias šeimas ir našlius.

balandžio 11 d., 
salėje. Pelnas skiriamas 
pijai.

—----

tindamos tikietus ir rinkdamos' nyboje. Sveikiname! 
aukas.

VAKARAS RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ PAREMTI

įvyks kovo 28 d., tuojau
Graudų verksmų pamaldų, pa
rapijos salėje. Skyriaus pirmi
ninkė uoliai darbuojasi ir pla
tina tikietus. Taipgi darbuoja
si ir kitos komisijos narės pla-k^ kapitono laipsnius karo tar- 
tinHarnnc: t iIzir rinlrrlo ’

Lopšienė. Jos duktė Elzbieta forde. Sako kiti, kad airiai ne-

• •

Nepaprastas Džiaugsmas!
Visur Pasisuka Į

OlO Goto
C I GARĖTUS

GERKLE-ERZINANČIŲ 
KOKYBIŲ 

TARS AND RESINS

Šį sekmadienį, kovo 21. 
Elzbietos draugijos narės 
prie bendros Šv. Komunijos. Šv. 
Elzbietos draugija yra viena di
džiausių draugijų parapijoje. 
Gražiai gyvuoja.

mažiausia

MAŽIAUSIA NIKOTINO

Ka.p parodyta bepartyvišku 
priklausomų tyrinėjimų 7 vado
vaujančių. rūš'U cigartų. padary
tų Reade^’s D;qest.

st nebandė iškelti Old
pabrėžti vieno ar kito virše- 

irmiau ir po išduoto R**ad*r’s 
». daugelis rūkytojų pasisuko j 
surado, kad jokia laboratorija 

>uike«ni’j. iš naminio ir impor- 
s . pridėtai - brangia; < Latakia

Kas nors naujo pridėta jūsų pasilinksminimui’ 
SAMMY KAYES BA\D ir SVEČIAI! 

adieniais—8 v. v. WEZI

1760

Mūsų parapijos Mokyklos 
High School (pirmųjų dviejų 
metų) mokiniai - mokinės pa
aukavo kareiviams Pacifike 70 
rožančių. Tai gražus pasidarba
vimas. Mūsų mokyklos vaikai 
pirkinėją War Bonds ir Stamps. 
Iki šiol jie nupirko 46 bonus 
po S25 ir Stamps už SI,100. Tai 
labai gražus < rekordas ir ne
menka pagelba. Taipgi daug 
surinko scrap iron, rubber ir 
rags. Prie mokyklos stovi tam 
tikros būdos, . kuriose dedama 
ir dabar geležies, gurno ir rėk- 
sų. Valio, mūsų mokyklos vai
kučiai! Nerr.enkesni jie ir lietu
viai patriotai. Gražiai, Sesučių 
Pranciškiečių vadovybėje, vai
dina lietuviškai ir dainuoja lie
tuviškai. Tikrai tai mūsų Hart
fordo lietuvių kultūros namas 
ir įstaiga. Tik gaila, kad ne 
visi lietuviai tėvai remia, siųs
dami savo vaikučių. Supranta
ma. daugelis lietuvių toli gyve
na nuo mokyklos, bet, rodos, 
prie gerų norų ir katalikiško- 
lietuviško susipratimo galėtų 
beveik du syk tiek lankytis.

ir kaip*jie tuomi di-i Tretininkai visuomet užjau- 
! čia ir remia labdaringus dar
bus. Šiame susirinkime suauko
jo 11 dolerių parėmimui Sese
lių Pranciškiečių. kurios dar
buojasi tolimame krašte.

Perskaitytas padėkos laiškas 
nuo Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių, kurios dėkuoja už paramą 
našlaitynui ir šv. mišias, kurias 
užprašė Apreiškimo P. 
šventėje, kovo 25 d.

Kovo 15 d. šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje prasidėjo mi
sijos, kurios tęsis per tris sa
vaites. Pirma savaitė moterims, 
antra — vyrams, o trečia — 
jaunimui. Misijas skelbia Tėvas 
Jėzuitas J. Kidykis. Tokiu bū
du yra gera proga visiems ka
talikams atlikti pareigą.

Kovo 14 d.. S vai. rytą įvyko 
šv. Vardo draugijos šv. mišios, 
laike kurių nariai bendrai pri
ėmė šv. Komuniją. Draugija 
kiek sumažėjo, nes daug jos na
rių yra karo tarnyboje. Mel
džiamės, kad Dievas duotų per
galę ir grąžintų pasauliui tai
ką. kad mūsų jauni vyrai svei
ki grįžtų į namus, šv. Vardo 

j draugijos kaikurie nariai pasie-

Prieš pat Užgavėnių 
dienį susituokė šios 
Vaicekauskas su Keriene: Ad
vokatas Majauskas su ukrainie
te: Elzbieta Aleksaitė su poli- 
cijantu Kerrigan. Linkime vi
soms naujoms poroms laimin- Kada pelės užpuolė nau- 
giausio gyvenimo. Jai pastatytą Armijos na-

--------- nrą netoli Denver, Raud.
Elzbieta Aleksaitė, tai ilga- Kryžiaus Stovyklų ir Li- 

metė šv. Cecilijos choro narė, goninių Tarnyba parūpino 
Veikli, turi gražų ir stiprų bal- du katinu, kad jas išpiau- 
są. Nors gyvena Hartfordo tų.




