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$v. Tėvo Pijaus XII Telegra
ma Lietuviams

(LKFSB) Nepriklauso
mybės sukakties minėji
mo proga Londono lietu
viai vasario 14 d. pasiuntė 
telegramą šv. Tėvui, dėko
dami už jo parodytą Lie
tuvai globą ir už teiktą pa
galbą. Kovo 8 d. Londono 
lietuviai gavo atsakymo 
telegramą šitokio turinio: 
— Šv. Tėvas, giliai įver

tindamas sūnišką Londo
no lietuvių kolonijos atsi
davimą, daro įžadus Die
vui melsdamas už jus ir jų 
tėvynę; prašo Dievo gau
sių malonių ir siunčia a- 
paštališką palaiminimą.

Po telegrama pasirašė 
kardinolas Maglione.
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New Haven, bal. 8 — Ko
lumbo Riterių organizaci
ja Amerikos karo bonų 
nupirko už milijoną dole
rių. Ta organizacija yra 
nutarusi greitu metu karo 
bonų išpirkti už dvide
šimts penkis milijonus do
lerių. Ar tas šios Katalikų 
vyrų organizacijos pasi
ryžimas rodo, kad Ameri
kos katalikai yra pro-na- 
ciais? Komunistai skelbia
ir įtaria katalikus, bet ar, 
jų organizacijos taip re-! 
mia šios šalies pastangas' 
karą laimėti pirkdami bo- 
nu, kaip katalikai?

Amerikos kariai, kurie randasi Kinijoj, Chungking, savo liuoslaikiu 
žaidžia tennis su kinietėmis merginomis. Žaidimo laukas aptvertas auk
šta tvora, kad bolės neiškristų laukan.

kad(LKFSB) Ar žinote, 
balandžio 11 d. sueina 110 
metų nuo mirties garsaus 
liaudies poezijos kūrėjo 
Kun. A. Strazdelio, kurs 
parašė “Pulkim ant kelių”, 
tą gražią giesmę, kurią net 
kitos tautos, kaip kad len
kai, išsivertę į savo kalbą 
gieda bažnyčioje;
— kad prieš 15 m. mirė 

“Aušros” bendradarbė po
etė Eglė — Malinauskaitė 
Šliūpienė.
— kad balandžio 9 d. su

eina 3 m. nuo mirties gar
saus Paryžiaus kardinolo 
Verdier, kurs buvo žino
mas auklėtojas ir įtakin
gas žmogus tarptautiniuo
se santykiuose. Jo gilų at
sidavimą religiniam atgi
mimui rodo daugiau, kaip 
šimtas naujų bažnyčių, 
pastatytų Paryžiuje jo 
vyskupavimo metu. Prieš 
operaciją, po kurios mirė, 
kardinolas pratarė: — Aš 
aukoju savo gyvastį už 
vyskupiją, už mano kuni
gus. už Prancūzijos Baž
nyčią”. Jo laidotuvėse, pa
gerbdamas didelius jo 
nuopelnus, dalyvavo tuo
metinis Prancūzijos prezi
dentas Le Brun.

Vokiečių Povandeniniai 
Laivai Veikia I

Nužudė 40 Vokiečių PREZIDENTAS PRADĖJO KARO 
BONŲ PARDAVIMO VAJŲBerlyne

Stockholm, Švedija, bal. 
8 — Pranešama, kad Ber
lyne nacių budeliai nužudė 
40 vokiečių, kurie išdrįso 
kritikuoti Hitlerio vyriau
sybę.

Naciai Bombardavo 
Anglijos Miestus

Sąjungininkai Laimi Tunisijoje

NAUJOS KAINU 
•LUBOS" MĖSAI

VVashington, D. C., bal.
8 — Kainų Administraci-

Londonas, bal. 8 — Ang- karo jėgos susisiekė ir 
lijos aštuntoji armija, ge- stumia Rommel jėgas į 
nerolo Montgomery veda- šiaurę, 
ma, nugalėjo nacius prie 
Wadi EI Akarit, 60 mylių 
į pietus nuo Sfax, ir pri
vertė nacių maršalą Rom
mel su savo armija bėgti 
tolyn į Afrikos šiaurę. Bri
tai paėmė 6000 į nelaisvę; jos Ofisas išleido naują 
daugumoje nelaisvėje yra patvarkymą, pagal kurą 
italai.

Tuo pačiu metu Ameri
kos kariuomenės pulkai 
nugalėjo nacius prie Gaf- 
sa - Gabes kelių ir toliau į 
šiaurę prie Maknassy.

Iš Londono pranešama, 
kad Anglijos karo laivai 
išplaukė iš Gibraltaro. Ga
limas dalykas, kad tie lai
vai atplauks į Viduržemio 
jūrą ir neduos naciams iš 
Afrikos persikelti į Italiją.

Tuo tarpu Hitleris norus 
i su Mussolini, į 

kaip apsaugoti Italiją nuo Šios kainos yra nustaty- 
sąjungininkų užpuolimo, j tos toms krautuvėms, ku- 
Hitleris ir Mussolini per- rios per metus parduoda 

kad sąjungininkai mažiau, kaip už $250,000. 
Visos kitos krautuvės, ku
rios parduoda daugiau, 
kaip už $250,000 per me
tus, turi parduoti vienu 
centu pigiau.

nuo balandžio 15 d. nusta
toma mėsai kainos, kad 
krautuvininkai negalėtų 
imti daugiau, kaip nusta
tyta.

Rytinėse valstybėse kai- 
7 nos nustatytos šiaip:

Lamb chops 53c. svarui; 
kita aviena 45c.; veršienos 

^i(cutlet) 52c.; roast beef 
. 40c.; round steak (su kau- 

lu) 50c.; chock roast (su 
kaulu) 36c.; porterhouse 
steak 63c. ir tt.

i
I
; VVashington, D. C., bal. 8 kad rusų kariuomenės vi-'
— Prezidentas Roosevel- sur atremia nacių puoli- Patarti 
tas pardavė savo pasiunti- mus. 
niui juodukui Karo boną 
už $25.00 ir du Karo bonu 
po $100 pardavė Baltųjų 
Rūmų merginai. Tuo mū
sų šalies vadas pradėjo 13 
bilijonų dolerių vajų, ku
rio metu per šį mėnesį už
simota sukelti.

Prezidentas Rooseveltas 
duoda pavyzdį visiems, 
kad Karo bonus galima 
parduoti visur ir kiekvie
na proga. * -

Sunaikino 30 Fabrikų 
Berlyne

• •

mato,
planuoja pulti Europą per

1 Italiją. Jie rengiasi tą puo
limą sulaikyti.

Pietinėje Tunisijos daly-i
AmnvnlzAC? iv* A v> rrl i '

Londonas, bal. 8 — Ang
lijos lakūnai, bombarduo
jant Berlyną nutraukė pa- je Amerikos ir Anglijos 
veikslus, kurie parodo, 
kad 30 didžių fabrikų Ber
lyne buvo sunaikinta. Tas 
nuolatinis nacių industri
jų bombardavimas supa- 
raližuos Vokietijos gamy
bą. Hitlerio kariuomenės, 
negaudamos reikalingų 
ginklų, neišgalės atsilai
kyti prieš sąjungininkus.

Maskva, bal. 8 — Sovietų j 
Ha Rusijos armija atrėmė na- a uyivzauo a ajiao xaaa £sca aa ouiamv llv e

siuntė $10,000.00 Suomi- Gaulle nuo vykimo neribo- puolimus prie Volkho- 
jos Arkivyskupui Cobes, tam laikui. 
Apaštališkam delegatui j 
Suomijai, ] 
tuos pinigus perduoti Šuo-! 
mijos prezidentui Risto 
Ryti, kad būtų galima su-! 
teikti pagalbą karo nu-' 
kentėjusiems žmonėms.

Londonas, bal. 8 — Na- 
lakūnai bombardavo 

nak-

VVashington, bal. 8 — 
Šios šalies laivyno sekre
torius Knox pareiškė, kad 
vokiečių povandeniniai lai
vai Atlantiko vandenyne 
per kovo mėnesį nuskandi
no daugiau sąjungininkų 
laivų, nekaip per vasario 
mėnesį.

Kol povandeniniai laivai' 
nebus pašalinti, tol nebus ) 
galima sėkmingai pasiųsti'
užtektinai kareivių ir karo cių 
ginklų Europos karui. Bet'Anglijos du miestu, 
jis pasakė, kad tie vokie-lties metu, ir pridarė nuo- 
čių laivai bus išvyti iš At-'stolių. Du nacių lėktuvai 
lantiko. . I nušauti. 1

■ J ■ — J

Popiežiaus Pagalba Suomijai
—

Londonas, bal. 8 — Per wer, vyriausias sąjungi-i 
radio buvo pranešta, kad ninku karo vadas Šiaurės 
Popiežius Pijus XII pa- Afrikoj, sulaikė gen. <’

Popiežiaus Pagalba Suomijai Rusai Atlaikė Nacių 
Puolimus

150 Rusijos Kalėjimuose

; vo, į pietų rytus nuo Le- Londonas, bal. 8 — Kun 
ningrado. Kaukazo fronte Joseph Ledit, S. J. pareiš'

i

i 
I Bolivija Paskelbė Karą Ašiai

La Paz, Bolivija, bal. 8— Palskie” Nr. 134 straipsnį, 
Bolivijos prezidentas savo kurį buvo galima suprasti 
dekretu paskelbė karo sto- taip, jog jis linkęs šį tą 
vį su Ašies valstybėmis, ir perleisti Sovietams, drau- 
tuo pačiu kartu įsakė mo- gų spiriamas viešai patal- 
bilizuoti karo jėgas.

(Tačiau dar neaišku, ar 
tas dekretas įima Japoni
ją)-

pareikšdamas SlMlriŽO GURIOS EltSttrtai irusai Pasivarė artyn No- kė, kad kiek yra galima 
perduoti Šuo-' •• 1 vorosyjsko ir užėmė keletą sužinoti, Sovietų RusijosIs Rusijos

i 
; kalėjimuose esą apie 150

. I

★ Žinios praneša, kad šio
mis dienomis, Hitleris ir 
Mussolini susitinka Bren- 
ner Pass (tai vokiečių-ita- • 
lų rubežius), kur jie ap-( 
tars bėgančius karo reika
lus. Jie ten susitikdavo ir 
kai projektavo pergalę sa
vo naudai. Buvo ištuštinta 
šampano taurė už fašizmo • 
diktatūrą ir Afrikoje im
periją, kaip lygiai ligi tuš-l 
tumos pakelta taurės ir už 
nacių “naująją tvarką” 
Europoje. Tai buvo sapnų: 
gadynė. Bet kai šiandien 
realybė pakišo savo tikro
vę tie du diktatoriai šuva-i 
žiuoja tartis, kaip apsigin-' 
ti nuo sapnais padarytų) 
klaidų ir kaip prailginti 
dienas savo egzistavimo. [ 
Lietuvos poetas sakė: — 
“Mainos rūbas margo 
svieto...”

Sulaikė Prancūzų Vadų 
Pasitarimų

! — mažų miestelių.
i Iš Maskvos skelbiama. Katalikų kunigų. 

VVashington, D. C. —Šio-'--------------------------------------------------------
mis dienomis sugrįžo iš 

Į Rusijos keturi Amerikos 
ekspertai, kurie buvo nu
vykę į Rusiją tyrinėti 
dirbtinės gumos gamini- , , , . «Londonas, bal. 8 — Ang-

_______ lijos ministras Winston
★ Thibodeau šeima, gy- ChurchilI, kalbėdamas per 

“Tikėjimas

CHURCHILL ĮVERTINA 
TIKĖJIMĄ

i

Londonas — Kovojan-!
čių Prancūzų vadas gen. venanti Lynn, Mass., ga- radio pasakė: 
de Gaulle buvo pasiruošęs vo šešioliką Ration knygų- buvo ta uola, kuriai Brita-
vykti į Šiaurės Afriką pa- čių. Šeima turi trylika sa- nijos žmonės pasitikėjo ir 
sitarimui su gen. Giraudu vo vaikučių ir vieną anū- sudėjo savo viltis. Tai yra 
dėl sudarymo vieningo kelį. Tai esą viena iš skait- gyvenimo pagrindas ir jis 
fronto. Bet gen. Eisenho- lingiausių šeimų šalyje. niekuomet neturi būti pa

šalintas iš mokyklų".11
i11

NUSKANDINO ARBA SUŽA
LOJO 17 PRIEŠO LAIVŲ

Sunaikino 27 Priešo Lėktuvus

Sužalojo Du Nacių Kruise- 
rius Norvegijoj

Stockholm, Švedija, bal. 
8 — United Press kores
pondentas iš šiaurinės 
Švedijos praneša, kad du 
lengvieji Vokietijos krui- 
seriai, pasiekę Norvegijos 
uostą yra sunkiai sužaloti.

pino “Dz. Polski” kovo 12 
d. paaiškinimą, jog jis neį
sivaizduoja Lenkijos be 
1939 m. ribų. Dėl tos pa
čios priežasties nuolat gir
dėti Londone esančių len
kų pareiškimai, kad jie 
“vaduosią" Vilnių ir prie 
Lietuvos prijungtą Vil
niaus kraštą.

Naciai Nuskandinę 14 Laivų
I

neteko namų arba biznio
įstaigų. Komentatorius sa- j£ur įr kas juos sužalojo 
ko, kad 62 akeriai Kruppo — - 
namų sunaikinta.

•

Stalinas Mokosi Anglų 
Kalbų

nėra žinių, bet spėjama, 
kad juos sužalojo sąjungi
ninkų laivai kur nors Šiau
rės Atlantike.

Berlynas, bal. 8 — Vo
kietijos nacių vyriausybė 
sako, kad jų povandeniniai 
laivai nuskandino Atlan- 
tiko ir Viduržemio jūrose 
14 sąjungininkų laivų.

i Lenkai Apie Rytų Sienas 
Ir Apie Vilnių

CHICAGOS MAYORU 
VĖL IŠRINKTAS 

KELLY

Britai Pasitrauk? formoje Teiegraph
|

★ Jacob M. Gibson, navy 
recruiting in Boston rei-j 
kalų vedėjas, praneša, kad 
daugiau kaip 80 nuošim
tis high school’ių gradu- 
antų, kurių amžius 17 m., 
įstojo į Laivyno tarnybą. 
Per pastarąsias šešias sa
vaites, sako Lieut. J. M. 
Gibson, šimtai jaunuolių 
savanoriai pasirinko tar
nyboje sau patinkamus i 
tarnystės darbus. i

I

rėš Afrika, bal. 8 — Ma
žiausia 500 sąjungininkų 

i lėktuvų puolė nacių mar
šalo Rommel užpakalinius 
oro laukus, kuriuose su
naikino 27 jų lėktuvus. 
Taipgi sąjungininkų lėk
tuvai smarkiai bombarda-

i Chicago, III., bal. 8 —Pe- 
Į reitą antradienį įvyko 
miesto mayoro rinkimai, 

j Demokratų partijos kan
didatas ir dabartinis ma- 
yoras Ed. Kelly vėl išrink
tas.

Respublikonų kandidatu 
į mayorus buvo George 

‘McKibbin.

Londonas, bal. 8 — “Dai- 
“ T’ laikraštis

rašo, kad nuo Anglijos 
premierc ChurchilI apsi
lankymo Maskvoj Stali
nas pradėjęs mokytis ang
lų kalbą, kad jis be perkal-...... ......... ........... ...
bėtojų galėtų susikalbėti 1939 m Kai Ksav. 
su Anglais ir Amerikie- szynski patalpino ‘ 
čiais.

Į Į 
I 
i

(LKFSB) Iš Londono 
praneša mūsų korespon
dentas, kad lenkai nei kiek 
nemano nusileisti sovietų 
reikalavimams. Jie gina 
savo ribas, kokios buvo 

Pru- 
“Wiad.

Nevv Delhi, Indija, bal. 
8 — Japonų kariuomenė 

I privertusi Britų armiją 
pasitraukti į naujas apsi- 

—. Kadangi 
susisiekimas su Anglija y- 
ra tolimas ir sunkus, tai 
Britų kariuomenė negali 
gauti užtektinai paramos, 
kad atremti japonų puoli
mus.

Iš Alijantų Centro. Šiau- vo priešo laivus Vidurže- gynimo vietas.
mio jūroje. Sąjungininkų 
lėktuvai nuskandino arba 
sužalojo mažiausia 17 A- 
šies laivų.

Rusai Kolonizuoja Sakalino 
Salą

Atleistieji Nuo Karo Tamy* 
bos Turi Dirbti Karo Darbus

Darbininkų Radio Programa

* * *

MAKE
EVERY 
PA YDA Y

BONDDAY

Maskva, bal. 8 — Sovietų 
Rusija imasi kolonizuoti 
Sakalino salą, kurios pie
tinė pusė priklauso Japo
nams, o šiaurinė sovietų 
Rusijai. Rusai tenai įstei
gė valstybines ūkis.

90,000 Žmonių Liko 
Be Namų

šeštadienį, balandžio 10 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražios 
lietuviškos programos.

Gerb. Profesoriai ir Biznieriai, artinantis Velykų 
šventei skelbkitės ir pasveikinkite savuosius Velykų 
švenčių proga. Skelbimus ir sveikinimus siųskite arba 
priduokite: Darbininkų Radio, 366 XV. Broadway, So. 
Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 
1449.

Washington, D. C., bal. 8 
— Pastaraisiais laikais at
leidžiami iš karo tarnybos 
vyrai nuo 38 m. amžiaus. 
Atleistieji turi eiti į karo 
industrijos dirbtuves dirb
ti karo darbus. Jeigu ku
rie nesusiras tokių darbų, 
tai jie gali būti vėl paimti 
karo tarnybon.

I

London, bal. 8 — šiomis 
dienomis sužinota, kad 
laike Britų bombardavimo 
Kruppo dirbtuvių Essen, 
Vokietijoj, iš 300,000 to 
miesto gyventojų 90,000



Penktadienis. Balandžio 9. '43 DARBININKAS

ĮVAIRIOS žinios THE 2nd WAR L0AN **RIVE IS ON

Prezidentas Reikalauja 
Didesnio Laivyno Fondo

American people than the 
battlefields did.

“Dr. Vlado A. Getting. nomi- 
nated by Governor Saltonstall 
as Statė Commissioner of Pub
lic Health, if approved by the 
Council. assumes a tremendous 
responsibility. A young man of 
33. his role in the war years 
ahead vili be important. and on 
him the people of this Statė will 
depend for the prevention of 
epidemics which might serious- 
lv hamper the war effort.

“In view of the great respon
sibility on the health commis
sioner. it came as a surprise to 
many that Governor Saltons
tall did not reappoint Dr. Paul 
J. Jakmauh of Milton, whose 
term espires. Regarded as one 
of the most effieient adminis- 
trators the department ever 
had. it icas generally įeit this 
iras hardly the time to make a 
ehange. (Mūsų pabraukta. 
Red.»

■ “During his term as health 
commissioner. by his ability he 
won to him medical men who. 
years back. had opposed his 

What reason 
there might be now for a 
ehange could not have been 
upon the record he estabiished.

i
| for it was of the highest calibre ( 
i and maintained Massachusetts j 
j in the front rank of public Į 
health throughout the nation. ;

“He brought to the office 35 
years of practical experience as 
a doctor. and in medicine. per- 
haps more than any other pro- 

! fession. experience counts. He 
ably served the Statė in the de- 
pression and the first war year. 
Before voting. the Governors 
Council should give serious 
thought to making the ehange 
at this time”.

Washington, D. C., bal. 8 
— Prez. Rooseveltas rei
kalauja, kad Kongresas 
paskirtų $24,551.070,000 
laivyno reikalams 1944 m. 
Kaip žinoma, šiems me
tams buvo paskirta $23,- 
630.000,000.

Boston, Mass., bal. 8 — 
Vakar gubernatorius Sal- 
tonstall paskyrė Dr. Vlado 
A. Getting, 33 m. amžiaus. 
Massachusetts valstybės 
sveikatos komisijonierium 
į vietą Dr. Povilo J. Jak- 
mauh (Jakimavičiaus).

Ne tik mums lietuviams, 
bet ir kitataučiams pilie
čiams nesuprantama gub. 
Saltonstall politika skirti 
jauną gydytoją į seno, tu
rinčio daugiau 35 metų 
praktikos, kaipo gydytojo, 
ir 5 metų praktikos, kaipo 
komisijonieriaus vietą.

Dr. Povilas J. Jakmauh 
per penkius pastaruosius 
metus labai rūpestingai ir 
sumaniai ėjo Massachu
setts valstybės sveikatos 
komisijonieriaus pareigas. 
Net ir tie įžymūs asmenys 
ir laikraščiai, kurie prieš 
Dr. Jakmauh paskyrimą, 
buvo priešingi jo paskyri
mui, šiandien pripažįsta 
jį visai tinkamu tom atsa- 
komingom pareigom, ypač 
šio karo metu.

Mes esame giliai įsitiki
nę, kad Gubernatoriaus aPP°intment- 
Taryba, atsižvelgdama į 
rimtą padėtį, nepriims pa
siūlyto kandidato, ir gub. 
Saltonstall paskirs ant
ram terminui Dr. Povilą J. 
Jakmauh, kuris yra vi-i 
siems priimtinas, nes jis 
tikrai pasirodė tinkamu 
būti sveikatos komisijo
nierium.

Štai ką rašo “Boston 
Post” bal. 8 d. laidoje apie 
gub. Saltonstall paskirtą 
kandidatą ir kaip įvertina 
dabartinį komisijonierių 
Dr. Povilą J. Jakmauh:

“CROSSING THE STREAM

“The maintenance of public 
health on the home front is one 
of the most vital necessities of 
the war. During the lašt World 
war the influenza plague. which 
swept the naticn and this Statė. į Ofisas paskelbė jog nuo*™. buvo bolševikų 
claimed mote lives among the; antradienio, bal. 13 d., nu-; +«■>•«’'

i statomos kainos šaldytai 
i ir sūdytai žuviai.

Start punching
I from your pocket!

Amerikos Katalikų Spauda 
Palaiko Lietuvos Viltis
(LKFSB) Tėvų jėzuitų 

leidžiamas žurnalas ‘Ame- 
rica’ dabar gana dažnai 
prisimena Lietuvos reika
lus. Viename iš paskuti-' 
niųjų numerių pabrėžia,, 
kad Baltijos kraštų pave
dimas Sovietams nerastų 
pritarimo Europos tauto
se. tai būtų tik puikus pa- 
sitarnavimas nacių propa
gandai. “The New World”į 
paskutiniu metu beveik 
kiekviename numeryje į- 
deda kokią LKFSB parū
pintą žinelę. Ta proga ga
lima prisiminti, kad Phi- 
ladelphijoje leidžiamas 
ukrainiečių laikraštis “A- 
merika” protarpiais įdeda i 
p. Vidikausko apie Lietu-į 
vą parūpinamų informaci-. 
jy-

i

14 Lenkų Lakūnų Persikėlė 
| Jung. Valstybių Vienetų

I
I

Londonas, bal. 8 — Va
kar 14 amerikiečių - lenkų 
lakūnai, norėdami grei
čiau patekti į kovos sritį, 
įstojo į Jung. Valstybių 
Oro jėgas. Tarp lenkų bu
vo vienas airis.

c
America’s war niachine is 
groving—grouing!

*
It’s getting readv to de- 

liver a treinendous, irresistible uallop 
that vili smash the Axis flat—once 
and for all.

Būt brother—that punch has got 
to start from your pocket! And now’s 
the time to let it go!

Uncle Sam is asking us to lend him 
13 billion dollars this month. 13 bil- 
lions of extra dollars — over and 
above any War Bond buying that 
you'd l>e doing anyway! Money to 
buv ships and planes. money to feed 
and clothe and arm and train the 
millions of your fellow Americans 
who will deliver this punch — who 
are ready to work and sweat and

die to keep the place you 

live in safe.

Uncle Sam is asking you 

them up. He*s asking you toto back 

lend the money they need by invest* 

ing in War Bonds.

In the next few ueeks, you may be 

visited by one of the thousands of 

volunteers who are giving their time 

and effort to this Drive.

Būt don’t wait for him. Today— 

now—go to your nearest bank or 

Post Office or place where they sėli 

War Bonds. And for yonr Country’s 

sake—for your own sake—invest all 

you can!

There are 7 differenl types of U. S. 

Gorernment securities — chootc the 

ones best suited for you!

THEY GIVE THEIR LIVES a

YOU LENO YOUR MONEY!
Šį skelbimą aukoja LDS ir laikraštis “Darbininkas”

RICHARD—George Coulou- 
ris, British actor who has 
won approval in recent New 
York shows, as he appears 
in leading role of Shake- 
speare's “Richard III,” now 

or. Broadway.

I

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 FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Londono Lietuvės Remia 
Raud. Kryžių Ir Lietuvą

Lėktuvų Atakos Melu 
Londone Žuvo Lietuvis

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą,

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Londono pra
neša, kad kovo 3 d., kai 

! lėktuvų atakos metu be- 
• siveržiant į slėptuvą ant 

laiptų sukniubo moteriškė 
. su kūdikiu, kai ją užgulė 

besiveržiančių žmonių ei
lė, ant tų sukrito kiti ir 
kai žuvo 178 žmonės, o bu
vo sunkiau sužeista 60, te
nai drauge žuvo ir lietu
vis Juozas Raulynaitis, 
Londono lietuvių parapi
jos sekretorius. Jo laido
tuvės įvyko Pelenų dieno
je-

I

(LKFSB) Londono lietu
vių moterų pašalpinė Šv. 
Onos draugija turi 110 na
rių ir baigė metus su pel
nu. Pernai metais draugi
ja suruošė vakarėlį Raud. 
Kryžiaus naudai ir pasiun
tė jiems auką šešis svarus 

i sterlingų. Lietuvai Gelbė- 
įti Fondui paaukojo 5 sva
rus. Draugija dedasi ir 
prie kitų gerų darbų, šie
met naująją valdybą su
daro: pirm. O. Liudžiuvie- 
nė, kasininkė — Ieva Sa- 

, vulienė, sekr. M. Kalinaus
kienė.

I —t

Konsulas P. Daužvardis

pakviestas nariu į Ame- 
rican Society of Interna- 
tional Law. (LKFSB).

UN1TED STATĖS TREASURY WAR FINANCE COURIITTEE—WAR SAVINGS STAFF-VICTHT FIMB CIMMITTEE
Sekmadienį, balandžio 11 

d., 6:30 vai. vakare iš WM- 
EX, Boston, ir kitų tinkli
nių radio stočių bus trans
liuojama dramatizuotas 
Palaiminto Vlado iš Bier- 
beeke gyvenimas.

Avė Maria radio valanda 
bažnyčios įvyksta kiekvieną sekma

dienį tuo pačiu laiku.
I
i

Estijos Arkivyskupas Bol
ševikų Kalėjime

(LKFSB) Gauta žinių, 
kad Estijos apaštališkasai 
administratorius, katalikų 

mo.x. u,arkivyskupas Edvardas 
— Kainų Administracijos1 Profittlich, S. J., kurs 1941

• m Hmm Knl čsovi Irij SUa- 

reštuotas, dar tebėra gy
vas bolševikų kalėjime U- 
ralo kalnuose. Estijos pir
muoju arkivyskupu jisai 
buvo paskirtas 1936 me
tais. Tada Estijoje iš pus
antro milijono gyventojų 
katalikų tebuvo apie 2.000. 
Katalikų kunigų buvo 12. 
Trys iš jų buvo rytų apei
gų: vienas, prancūzas jė
zuitas. laikė pamaldas 
specialėmis estų apeigo
mis ir du olandų kapuci
nai — slavų apeigomis.
★ Lietuvos laikraščiai 

skelbia, kad esančios iš
duodamos naujos maisto 
kortelės. Šis faktas ne 
taip jau reikšmiingas, ta
čiau būdingos kortelių iš
davimo aplinkybės. Bū
tent, laikraščiai specialiai 
pabrėžia, kad naujų kor
telių vokiečių “darbo įstai
gose” (Arbeitsamt) 
kėsią registruoti, o 
staigos pareigūnas 
troliuosiąs kortelių 
jus vietoje.

Iš šio pranešimo aiškiai 
matyti, kad vokiečių “dar- 

i bo įstaigų” pareigūnai 
| kontroliuoja, kam maisto 
į kortelės gali būti išduoda
mos, o kam ne. Visi tie, 
kurie maisto kortelių ne
gauna. yra priversti “savo 
laisvu noru” vykti dar-

Nustato Kainas Žuviai
I

VVashington. D. C., bal. 8

•t

KUR TU DINGAI?

Sakyki upeli, kur dingo bernelis. 
Kodėl jo sulaukt negaliu.
Nejaugi užmiršo jis savo mer- 
Palikęs ant vargų vieną. Į gėlę. 
Ne vieną kartelį, ant tavo kran- 
Sėdėjome ilgai mudu. ! telių

• Iš medžių lapelių ir laukų gėle- 
| Mes pynėm vainiką gražų, i lių.
Ne vieną kartelį, suspaudęs ran- 
Žadėjai mylėti tikrai. kėlę, 
Kad tarčiau žodelį, bučiuočiau 
Ir likčiau aš jo amžinai, veidelį 
Sakyki upeli, kam jauna jis ma- 
Užmiršo visai... į ne
Kam verkti, dejuoti ir širdį

I graudinti. 
Kad aš jį mylėjau tikrai.

i Banga.

į cialų atstovą Romoje, kurs 
• gintų lietuvių reikalus. 
I Geriausiu kandidatu pasi- 
’ rodė Prapuolenis ir jisai 
į buvo paskirtas kapelionu 
i šv. Stanislovo T

J. f • i m 1 Romoje. Čia gyvendamasis buvo autorius knygos Lenkų Straipsniais ir asmeniška 
Anašfalai T ipfnvnip” pažintimi daug padarė ge-/Apasiaiai Lietuvoje |ro Lietuvos reikalus be-

gindamas. Po karo, kai bu
vo paskirtas oficialus Lie
tuvos atstovas prie Vati
kano, Prapuolenis gružo į 
Lietuvą. Jam buvo paves
ta suorganizuoti tikybų 
departamentą, bet sveika
ta neleido to darbo pra-

10 M. Nuo Mirties Kan O

(LKFSB) Nedaug isto- joje Petrapilyje, kiek galė- 
rinių knygų apie Lietuvą damas kovojo dėl atgavi- 
yra taip pagarsėjusių ir 
išverstų i tiek kalbų, kaip 
Kan. Prapuolenio “Lenkų 
Apaštalai Lietuvoje”. Jos 
autorius Kan. Kazimieras 
Prapuolenis gimė 1858 m. 
kovo mėn. 2 d. Lauckaimy- 
je, Naumiesčio apskr. Iš 
Mariampolės gimnazijos

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainės prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų T ei. bcdham l-iO’t-R

^^xx^xXXXXXX^^jkX%XXXXXXXXXX%%%XXXXXXXX^XXXXt———-------
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eov-j-zv laisvu nuiu v^y

baras j Vokietiją.

nerei- 
tos į- 

kon- 
gavė-

mo lietuviams spaudos. 
Kaip jis užstojo lietuvių 
reikalus rodo kad ir šis at
sitikimas: kartą lietuviai 
nupirko monstranciją 
Narvos Vartų bažnyčiai vesti. Nuvyko į Palangos 
Petrapilyje. Netaktiškas altariją, kur 1933 m. ba- 
lenkomanas tos parapijos landžio 18 d. ir mirė. Jo 
klebonas, dekanas čečotto1 svarbiausis veikalas buvo 

jisai buvo įstojęs į Varšu- atsisakė ją priimti, nes ji 11913 m. (irgi 30 m. su- 
vos kun. seminariją, bet buvo su lietuvišku užrašu J kaktis!) išleistas “Polskie 
negalėdamas iškęsti lietu- Sužinojps apie tai kun.| Apostolstwo w Litwie”. 
vybės pajuokimų, išstojo Prapuolenis patraukė de- čia autorius nupasakoja, 
ir po neilgos pertraukos kaną į bažnytinį teismą, 
vėl ėmė mokytis Petrapilio kurs jį nubaudė — sumo- 
kun. seminarijoje, kurią keti 100 rublių vargšų šel- 
1885 m. baigęs buvo pa- pimui. Dėl to ir kitų lietu- 
skirtas arkivyskupo Gin- viškų Prapuolenio žygių 
tauto kapelionu bei jo se- lenkai labai įpyko, jie sa- 
kretoriaus padėjėju, o vo intrygomis kliudė, kad 
1889 m. buvo perkeltas (Prapuolenis nebūtų pa- 

| Mogilevo arkivyskupo se
kretoriumi ir tose pareigo
se išbuvo iki 1904 m. Čia 
būdamas ir lankydamas 
kariuomenės įgulas jisai 
išdrįso į lietuvius karei
vius prabilti lietuviškai, 
skaityti Evangeliją lietu
vių kalba. Jo rūpesčiu Pet
rapilio Šv. Kotrinos baž
nyčioje buvo įvesti pa
mokslai lietuvių kalba ir 
Prapuolenis pasakė pir
mąjį lietuvišką pamokslą. 
Jis daug darbavosi Lietu
vių Labdaringoje Draugi-

kaip lenkai siekdami pra
plėsti savo dvasią ir įtaką, 
skverbėsi saviems sie
kiams panaudoti ir Bažny
čią, tuo padarydami ne-

I

skirtas vyskupu Lietuvoje, 
kaip buvo planuojama. 
Dėl jų Prapuolenis net tu
rėjo apleisti savo vietą ir 
grįžo į Lietuvą. 1904 m. 
apsigyvenęs Seinuose, lei
dus spaudą, pradėjo reda
guoti “šaltinį”, bet jo pat- 
rijotines pastangas paste
bėję lenkomanai ir iš čia 
jį išėdė. Jausdami netiks
lią ir kenksmingą kaiku- 
rių lenkų informaciją Va
tikane apie Lietuvą, mūsų 
šviesesni žmonės susirū
pino turėti nors ir neofi-

mažai žalos lietuvių reli
giniam gyvenimui. Tos 
knygos lietuvišką vertimą 
“Tėvynė” 1918 m. išleido 
Amerikoje, svarbiausias 
jos dalis išvertęs prancū
ziškai J. Gabrys išspausdi
no atskirą knygą Paryžiu
je, o 1938 m. jos naujas lei
dinys pasirodė Lietuvoje.

T. T. Jėzuitų Misijos
New Philadelphia, Pa. — Sald. Širdies V. Jėzaus pa

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

T. Antanas Mešlis, S. J.
Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d., 

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

Geg. 2 -
Wanamie, Pa.

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

23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Conn. — Šv. Pranciškaus parap., 
16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
— Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 11 d.,
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Dėl naujai įvestos maisto vartojimo tvarkos 
(rationing) žmonėse kilo nejaukaus sąjūdžio. Nusi
skundžiama, kad leidžiamos vartoti maisto dalys bei 
porcijos perdaug jau sumažybintos. Jei sunaudosi vi
sos savaitės kuponus vien mėsai nusipirkti, tai ki
tiems maisto reikmenims — sviestui, riebalams ir kt. 
— nieko neblieka. Žmonės mano, kad tokiam priversti
nam alkiui nėra nė mažiausio reikalo, nes maisto A- 
merikoj perpilnai.

Tokie pesimistingi nusiskundimai, ypač kai dėl 
tariamojo “alkinimo”, neturi rimto pagrindo. Be abe
jo, dabartinis maitinimosi sutvarkymas yra perdaug 
griežtas. Nieks to neginčija. Bet tai įvyko ne dėl kokio 
ypatingo sumetimo žmones badu marinti. Toks tiks
las yra ko toliausias nuo mūsų vyriausybės sumetimų 
nes jei kas, tai jau Washingtono administracija trokš
ta karą laimėti. O kaip jį laimėsi, jei namų frontas bus 
išalkęs ir nepajėgiąs pagaminti karo reikmenų. Labai 
gražu pasišvęsti, nusimarinti ir tuo būdu sutaupyti 
maisto kovojantiems fronte kareiviams, bet labai ne
tikslu išbadinti ir nusilpnyti darbininkus, kurie savo 
ruožtu šelpia kareivius, statydami laivus, aeroplanus, 
tankus ir gamindami įvairių rūšių amuniciją. Ranka 
ranką mazgoja. Mūsų administracija puikiai tą su
pranta. Ji nenori silpnyti namų fronto. Priešingai, no- mėlio “panzeriai” pradėjo dirbo kultūrinės spaudos 
ri jį sustiprinti ir tuo tikslu lygiai visiems dalina mais- milžinišką ofensyvą, var- darbe, kad kovoti protes
tą. Ji siekia sutramdyti gobšiųjų piliečių pasikėsini- todami Hitlerio taip vadi- tantų ir heretikų valdenzų 
mus supirkti sau ko daugiausia maisto ir brangiai jį namus neįveikiamus šar- pragaištingą propagandą 
pardavinėti. Tuo būdu vyriausybė nori pastoti kelią! vuotus- pulkus prieš Ame- Pries ?‘ataį1?ų Baznycią- 
panikai, infliacijai ir galimam iš to kilti visatiniam rikos kareivius. Jis matė, v n° ano
badui. Tad valdžios norai ko geriausi. Gali būti klaidų, kaip Amerikos jaunuoliai sianien 
bet klaidos duosis atitaisomos. Nėra abejonės, kad nors aPsuPti, nepasidavė, 
vyriausybė nepraleis pro ausis kilusio žmonių balso 
ir atkreips dėmesio į padarytas klaidas. Netenka abe- New York Times kores- 
joti, kad po vieno kito bandymo ji prieis prie pilno su- 
sitvarkymo. K.

Vienas nacių Rommel’io armijos karo pabūklų — 88 mm. kanuolė, 
kuri Afrikos fronte liko išmesta iš veikimo, atgabenta j geležies laužo 
stotį, netoliese EI Aroussa, Tunisijoj.

Milžiniška Kova Spaudoje
Siandien “Dangus Ir Pragaras 

Kovoja Spaudoje!”

9

naudotis tuo ypatingu 
dvasiniu ginklu, būtent, 
spauda. Anose dienose Ab- 
be Vereyve rašė: “Ką sa
kytum apie Europos tau
tą, kuri iki šiol atsisakytų 
naudotis garlaiviu? Taip 
pat yra lygiai neprotinga, 
dar labiau smerktina, ne- 

----- i_A- didele Ap- 
būtent, 

spauda”. Dėl to, Šv. Jonas

KUR BANGUOJA 
NEMUNĖLIS

Turimomis žiniomis, s. 
m. vasario 27, vokiečių o- 
kupacinė valdžia visame 
Pabaltyje paskelbė ben
drą mobilizaciją. Gyvento
jų prielankumui laimėti, 
tuo pačiu, mobilizacijai 
dirvą paruošti, tūlą laiką 
atgal, vokiečiai net ryžosi 
grąžinti rusų - okupantų 
per 1940 41 metus iš Lie
tuvos žmonių atimtas nuo
savybes.

Čia vokiečiams, be abejo, 
padeda Maskvos aklas už
sispyrimas, i 
iki šiai dienai, vis dar rei-

ruojant į vokiškojo Wehr- 
macht’o dalinius. Yra pa
grindo spėlioti, kad Lietu
voje vokiečiai gali pajėgti 
sumobilizuoti apie penkių 
divizijų vertę.

Lietuvos žmonės 
kiaušiai supranta, 
naujų mobilizacinių

Naminis Frontas
ANTRAS PASKOLOS 

VAJUS
Jung. Valstybių Iždo De

partamentas pradeda ant
rą milžinišką karo pasko
los vajų naminiame fron
te. Siekinis šio vajaus yra 
pardavimas 13 bilijonų do
lerių karo bonų, taksų tau
pymo notų ir Iždo Bonų. 
Iždo Departamentas pra
šo pilnos kooperacijos vi
sų amerikiečių padėti jau
nuoliams kovos fronte per 
finansavimą kovos užjū- 
rose.

Lig šiol, amerikiečiai vi
sų kilmių buvo labai lai
mingi tuomi, kad šis di
džiulis pasaulinis konflik
tas nebuvo kovojamas A- 
merikos Jung. Valstybių 
žemėje. Esame laiminges
ni negu Britai, Rusai, Ki
niečiai ir kiti alijantai, ku-

pui- 
kad 

prie- 
griebėsi 

savo pašlyjusios karo pa
dėties verčiami.

Naujų įvykių akyvaizdo- 
? je, Lietuvių Tautinė Tary- 

primygtinai, Ba reikalingu pri-
minti, kad Lietuvių Tau- 

kalauti Pabaltį ir komu- *a trokšta visiškos Laisvės 
nistinės šmėklos klaikūs *r Nepriklausomybės, 
atsiminimai iš pasibaisėti- Jokia “reprivatizacija” 
nų 1940 41 metų rusų o- Lietuvos naturalės teisės 
kupacijos laikų.

Turimos žinios rodo, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje vokiečių sumanyta 
formuoti kariški vienetai 
dvejopai: leidžiant mobili
zuotiems burtis į vadina
mus “tautinius” vienetus, 
ar šaukiamuosius įkorpo-

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia — 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos;
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona daug gardesnė.

j Ten gimtinis yr’ kiemelis, 
Kur gyvena sens tėvelis;
Ten mergelė ir močiutė,
Tenai broliai ir sesutė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Sparnus paukščio, kad turėčiau: 

Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

• O, Lietuva, žeme mano,

Dar pirma šv. Jono Bos- 
ko laikų, katalikų hierar
chijos dvasininkai dažnai 
atsiliepdavo, kad per ilgai 
leidome mūsų priešams--------------------- :-----------------
d., tilpo straipsnis jų ko
respondento su Amerikos 
daliniais šiaurės Afrikoj. 
Rašytojas gyrė narsumą sinaudoti ta 
mūsų kareivių... apie tai vaizdos dovana, 
nėr jokios abejonės. j

Jis pasakė, kaip Rom- Ėosko pratinosi ir uoliai ^ 9
.r- «______ ________dirbo kiiltnrinės snaudns Tėvų kraz.ju aplaistyta

|

tai su- 
ginklu

mobili-

Nes šiose dienose žmonės 
sudaro nuomones ir visą 
savo gyvenimą tvarko be
veik visiškai pagal laikraš
čių nurodymus ir skelbi
mus. Nėra geresnės prie
monės tikėjimo apgyni
mui, kaip katalikiški laik- w v • • • •rasciai .IIr nuo vaikų paniekinta.

Kaip be vandens miršt žuvelė, 
Be rasos kaip džiūst žolelė — 
Be tavęs širdis taip džiūsta; 
Sveikos dienos mano žūsta!

K s. Vanagėlis.
★ Suvienytų Tautų pat

riotai, kurie veikia nacių 
okupuotose šalyse prieš 
ašies propagandą, prane
ša, kad Dėdės Šamo radio 
stotys skleisdamos plačią 
propagandą už Sovietų 
Rusiją, veikia nacių nau- 

tais pra-

  _____ Stolzo, 
“ " i “Dangus ir Pra
garas kovoja Spaudoje!” 
Tuo posakiu išreiškiama 
charakter ingą tiesą. 
Mums reikia tik atidaryti 
akis, kad matyti tą milži
nišką kovą kas mielą die
ną vedamą tarp Pragaro 
talkininkų ir Dangaus le- 
gijonų. Didelė baimė api
ma mus, kai žiūrime į tą 
vedamą kovą ir matome 
visus pavojus, kurie gręsia 
žmonijai, ypatingai sielų 
išganymui.

Šiais neo-pagonizmo lai
kais, kuomet blogoji 
saulinė spauda ryžtasi už- 
nuodinti žmonių protus, 

New York Times rašė, mums katalikams be ka- 
kad tie jaunuoliai aštriai talikų spaudos negalima 

— Jie nežinojo apie apsieiti.
Jau didelis laikas kata

likams susiprasti, kad

“Aš mačiau tą kovą”

pondentas sakė, “ir ma
niau, kaip daugelis, kad 
Nacių šarvuotas pulkas! 
pramuš mūsų diviziją. Aš 

I mačiau narsumą ir pasi- 
i ryžimą eilinio kareivio, ku- 
j ris, vartodamas ginklus ir 
nepasitraukdamas iš pozi
cijos atrėmė Nacių puoli
mą. Atrodo, šie amerikie-

rie matė ašies karo mašiną 
savo žemėje, matė savo 
namus ir ūkis sunaikintas, 
miestus subombarduotus, ‘ čiai nežinojo, kad jie atsi
jų kultūrinį gyvenimą su- laikė prieš Vokiečių “neį- 
ardytą. veikimą” šarvuotą divizi-

Iždo Departamentas tiki- — - —
si pilnos kooperacijos 
kiekvieno šėrininko kovo
je už laisvę. “Šėrininkų”, I 
reiškia kiekvieną asmenį 
Amerikoje šiandien. Tas 
reiškia visus, kurie yra lai-

i
i

I

pa-

kovojo. .
žodį “retreat” (trauktis!
atgal). Jie žinojo kodėl jie’_____  ___ _____
kovojo. *^e žinojo, kad jie skaitytų, remtų ir palai- 

icion.id, v^uo ui ic j xa.ia.i- kovojo už prislėgtus žmo- kvtu mingi būt. Amerikoj, tuk- n(i, < “į“*

šian-

savo krašte būti pilnatei
siais šeimininkais aptem
dyti nesugebės. Valandai 
išmušus, lietuviai 
gebės įrodyti su 
rankoje.

Dabar vykdomą
zaciją LTT laiko nauja o- 
kupanto sauvale ir, kaipo 
tokią, visu griežtumu 
smerkia.

Be to, konstatuoja, kad 
Lietuvos žmonių panaudo
jimas fronte yra nukreip
tas prieš Didžiųjų Demo
kratijų kariškus interesus 
ir prieštarauja tarptauti
nei teisei.

į

New York,
Gi Popiežius Pijus XI 1943 m kovo 30.

reiškė: “Šiuose laikuose ________
tie, kurie skaito ir platina 
katalikiškus laikraščius, 
daug daugiau daro naudos

vina ir sutvirtina sociali- ir sielai ir Bažnyčiai ir tė
vynei, negu, kad statytų 
bažnyčias ar puoštų alto
rius”. O dabartinis Popie
žius Pijus XII ryškina: 
“Pasaulinės spaudos suju- dai. Esą naciai 
dime ir įvairių nuomonių nešimais naudojasi ir įti- 
skleidime, katalikiški laik- kiną Europos tautas, kad 
raščiai yra kaip tie prana- jas britai 
šai, tiesos ir dorovės sklei
dėjai”.

Kaip matote, iš vyskupų I
ir Popiežių pareiškimų 
ryškėja, kad neapsakomai 
yra svarbu turėti katali-! 
kiškus laikraščius, ir su

nio gyvenimo lygumas, y- 
patingai, kai yra amžinų
jų tikėjimo šaltinių maiti
namos’”

Kitur tas pats vyskupas 
rašo sekančiais reikšmin
gais žodžiais: “Katalikas, 
kurs nepalaiko gerosios 
katalikų spaudos, kiek yra 
galima jo spėkose, kurs nė 
žodžiu, nė darbu, tosios 
spaudos neremia ir nepla
tina, kurs nesidarbuoja, 
kad pašalinus blogąją 
spaudą, tokis katalikas ne
turi teisės vadintis ištiki
mu Bažnyčios vaiku”.

Todėl, prenumeruokime 
ir skaitykime vien katali
kų laikraščius, remkime ir 
palaikykime tik katalikų 
spaudą. Ir į savo širdį im
kime tuos žodžius, kuriuos 
Popiežius Pijus Devinta
sis pareiškė: “Kiekvieno 
kataliko šventoji pareiga 
yra palaikyti katalikišką
ją spaudą, ir jai gauti dau
giausia skaitytojų. Gero
ji (būtent, katalikų) spau
da yra kilniausios naudos 
ir didžiausio nuopelno dar
bas”.

Garbingos atminties Po
piežius Leonas XIII taip 
pat ragino visus 
katalikiškus 
nurodydamas: 
koji spauda 
krikščioniškas
Prieš tokią spaudą reikia 
pastatyti katalikiškus lai- 

balos,' kraščius. Katalikiški lai- 
Negalime diena iš dienos plečia už-’kraščiai turi būti įsteigti

ir amerikonai 
pardavę Sovietams.

Tėvy Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

Chieago, III. — Šv. Juozapo 
kokiu pasišventimu ir uo- parapijoje, balandžio 12—18. 
lumu mes visi privalome Tėvas Justinas Vaškys. 
darbuotis katalikų spau- Chieago Heights, III. — šv. 
dos palaikymui ir platini- Kazimiero parapijoje, balandžio 
mui. j19—25 d. Tėvas Justinas Vaš-

Žinodami, kad mūsų lai- kys'
kais “Dangus ir Pragaras Kad D,evas palaimintų š.as 
kovoja Spaudoje", todėl f“'“™ visų tikin-auvujo. k/pauuujv. , todėl J^''

patys susirūpinkime kata- či» sia
j vien tik Katalikų 

nes, už žuvusius draugus, Spaudą, kuri kovoja viso- 
už brolius fašistų kalė ji- į 
muose ir koncentracijos 
stovyklose Filipinuose, Vo
kietijoj, Japonijoj ir Itali
joj-

Ginklai su kuriais jie ko
vojo Šiaurės Afrikoj buvo 
nupirkti Amerikos žmonių 
karo bonais ir ženkleliais. 
Pinigai labai reikalingi 
šiems ofensyvams. Mes 
negalime apvilti šiuos nar
suolius — jie mums pasi-, 
tiki. Jie kovoja ligi pasku-lir kiti pamfletai) taip pat

stančius mylių nuo aktua- 
lės kovos.

Išlaisvinimo kaina užka
riautų Europos šalių, kai
na išlaisvinti Čekoslovaki
ją, Lenkiją, Norvegiją, Da
niją, Graikiją, Jugoslavi
ją, Olandiją, Prancūziją, 
Belgiją ir kitas teritorijas 
ašies gaujų okupuotas. Iš
laisvinimo kaina statys 
aukštą sąlygą krauju ir 
gyvybėmis. Kaina, kurią 
mes prašome pinigais su
lyginamai yra mažesnė, tinio lašo kraujo. Mes ne- turi reikšmę ir vertybę. Jų 
Mūsų prašo pirkti lėktuvų galime apvilti terorizuotus įtaka giliau įeina į sociali- 
ir tankų ir šautuvų ir lai
vų, kad didysis išlaisvini
mo ofensyvas nenustotų. 
Mūsų prašo pirkti gazoli
no ir duoti maisto, kuris 
yra reikalingas mūsų ko
vojantiems alijantams.

Nėra jokio klausimo, kad 
mūsų jaunuoliai užjūryje 
pasišvenčia kovo darni.

I

t

kių rūšių pragaištingus 
“izmus”, spausdina vien 
kas teisinga, ir skelbia tik 
tiesą.

Pagarsėjęs Mainzo vys- 
kupas Ketteleris savo lai
ku rašė: “Kai kalbama a- 
pie gerosios (būtent, kata
likų) spaudos galybę, rei
kia kreipti dėmesį ne vien 
į didžiuosius dienraščius 
ar savaitraščius. Mažoji 
spauda (kaip mėnraščiai

platinti 
laikraščius, 

“Bedieviš- 
sunaikino 
draugijas.

Pirk Karo Bonus
dien. Jie tave ryt išlaikys. lNew York Times, kovo 25

žmones okupuotuose kraš- nį ir individų gyvenimą, 
tuose. Jie žiūri į Ameriką Blogoji (pasaulinė) spau- 
kaip į vienintelę šalį, kuri da, kaip užkrėstos 
juos išlaisvins. '__ _____ ________ r_____ „ .__
apvilti mūsų Alijantų! Jie’nuodintus rūkus į mūsų'ir išplatinti, per juos me- 
tikisi gauti iš mūsų gink- parapijų ir kolonijų gyve- lagystes energiškai atrem- 
lų, kad gerai atlikti darbą, nimą. Priešingai, geroji 
Nuspręskite dabar pirkti' (būtent, katalikų) spau- 
bonų vis didesnėj sumoj, da yra tyrieji girių šalti- 
kad greičiau užtikrinti (nėlio upeliai, kurie su kris 
pergalę. |

tos ir tiesos apgintos. Mes 
raginame jus visus su di
džiu pasišventimu ir uolu- 

I neno upeliai, Kurie su Kris- i mu darbuotis katalikišku- 
Ifoliniais vandenimis atgai-|ilJ laikraščių išplatinimui.

likų laikraščių reikalais. 
Gi viena iš galingiausių ir 
toli siekiančių Katalikų 
Akcijos formų yra katali
kų spaudos rėmimas ir 
platinimas. Kas darbuoja
si, remia, palaiko ir plati
na katalikų spaudą, tampa 
apaštalas. Ta apaštalavi
mo forma yra atidara 
kiekvienam katalikui. Jei 
nori būti lojalus Bažny
čios sūnus arba ištikima 
Bažnyčios duktė, tu ir ji 
negalite atsisakyti nuo 
kilniosios apaštalavimo 
pareigos, bet stengsitės vi
su pasišventimu ir uolumu 
aukotis katalikų spaudos 
plitimui, kad kitų savo 
brolių šeimose sukurti 
krikščioniškąjį židinį, kur 
kūrentųsi galingo ir išga
ningo tikėjimo liepsna,’ 
kur taip pat spindėtų ir 
kilniųjų dorybių gyveni-. 
mas. A. Matutis.!

FRA NCISCA N FA T H E R S 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

AGIN IT—Latest picture of 
Labor Secretary Frances 
Perkins, taken as she told 
House Navai Affairs Com- 
mittee in Washir.gton that 
American Industry and La
bor could control absentee- 
ism. She opposed legisla- 

tion to sol ve problem. j



Penktadienis. Balandžio 9. 43 DARBININKAS
J. Butkevičius.!

(1844-1907 m.)

Pranciška Chambon, gimė iš labai neturtingų, 
bet giliai tikinčių, religingų tėvų, mažame kaimely, 
netoli Chambery, Savoy Provincijoje, Prancūzijoje. 
Kai ji turėjo tik penkis metus amžiaus, —Didyjį Penk
tadienį prieš Velykas, ji buvo nuvesta bažnyčion, pa
garbinimui šv. Kryžiaus. Tai šventai ir nekaltai mer
gaitei, bežiūrinčiai į didelį kryžių, — kenčiantis mūsų 
Išganytojas, V. Jėzus Kristus, pasirodė jei lygiai toks 
pats, kaip Jis tikrai, kad kabojo ant medžio - kryžiaus, 
Kalvarijos kalne.

— “Kokių baisiausių kentėjimų padėty, randasi ant 
kryžiaus kabantis mūsų Išganytojas!” — susijaudinu
si ji, pasakė Motinai Viršininkei, kuri ją atsivedė, išei
nant iš bažnyčios.

Ši vizija, dabar jei nepasikartojo per daugelį me
tų. Pačioje savo gyvenimo pradžioje, kai ji tebuvo dar 
tik kūdikis. — apsireiškė jai V. Jėzus, manifestuoda
mas jai įvairias Savo malones. Ji matė V. Jėzų ir lai
ke Pirmosios savo šv. Komunijos. Ir tą V. Jėzaus jai

■ '»
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SĖJAU RŪTĄLRKFSB Ir Jo Išlaikymas
Lietuvių katalikų laik- 

’raščių ir redaktoriai ir 
skaitytojai reiškia pasi
tenkinimo mūsų spaudos 
biuro — LKFSB žinių gau
sumu, gyvumu ir aktualu
mu. Neužmirškime, kad 
Federacijos Centrui tai 

I nęmažai kainuoja. ’Todėl 
pasitikime, kad skyriai, į- 
vertindami šio biuro dar
bus ir suprasdami jo rei
kalingumą, prisidės prie 
jo išlaikymo, gaunant pas
kirų Federacijai narių, ku- 

i rie mokėtų į metus bent po 
vieną 'dolerį. Skyrių veikė
jų žiniai — LKFSB infor
muoja ir angliškąją kata- 

į likų spaudą apie Lietuvą ir 
; lietuvius.
' Ta pačia proga primena- 
I me ir prašome, kad sky
riai įtrauktų į Federaciją 
daugiau draugijų, kuopų 
ir klubų ir išrinktų iš jų 
metines duokles (vieną 
dolerį į metus). Jau lai-

I
i

• v

1. Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėlę,
Sėjau savo jaunas dienas, 
Kaip žalią rūtelę.
2. Dygo rūta, dygo mėta,
Dygo lelijėlė,
Dygo mano jaunos dienos, 
Kaip žalia rūtelė.
3. Laisčiau rūtą... ir tt.
4. Augo rūta... ir tt.
5. Noko rūta... ir tt.
6. Vyto rūta... ir tt.
7. Skyniau rūtą... ir tt.

8. Ir ateina bernužėlis
Su plieno dalgeliu.
Ketin kirsti jaunas dienas, 
Kaip žalią rūtelę.
9. O jei gerą vyrą gausiu, 
Dievui dėkavosiu,
O jei kokį ištvirkėlį — 
Per amželius verksiu.

War fund

Texas valstybėje užtikta šios rūšies augalų, kurie 
apsireiškimų malonę. — per visą jos žemiškąjį gyve- turi savyje aliejaus. Todėl National Farm Chemurgic 
nimą, iki pat mirties, V. Dievas nuo jos neatėmė! Per Council ir ragina tuos ūkininkus auginti daugiau tos kas 
visą jos kūdikystę ir pagaliau jaunystė, — V. Jėzus rūšies augalų. 
tapo nuolatiniu jos draugu ir mylimiausiu, nieku kitu 
nepavaduojamu prietelium ir kumpanijonu. Ji Jo 
klausė, ir rišame Jį sekė. O Jis buvo visuomet kartu 
su ja. kai ji laukuose ūkio darbą dirbdavo, o vakare 
pabaigus darbą, — namon ją lydėdavo.

— Aš su savo Viešpačiu, niekuomet nė ant trumpiau
sios valandėlės neatsiskiriu. — Kokia aš neapsakomai 
esu laiminga!” — vėliau nekartą ji sakydavo.

Karštose savo maldose ir didžiausiame nusižemi
nime būdama. — ji tikėjo, kad visos krikščioniškosios 
sielos, kurios karštai V. Dievą myli, ištikimai ir nepa
liaujamai Jam tarnauja. — yra tiek pat lygiai laimin
gos, kaip ir ji pati; tačiau jeigu niekas jai apie tai ne
kalbėdavo. — tai ir ji pati, niekam tų savo minčių ne- 
beatidengdavo.

Vieną kartą, kai ji buvo dar labai jaunutė, — ki
tos jos draugės, mergaitės, paprašė jos motinos, kad 
leistų ją kartu su jomis vykti į turgų. Kai ji dar neto
li nuo namų tebuvo nuėjusi, — staiga ji buvo pagauta 
taip didelės, ir kokios tai paslaptingos baimės, kad 
kuogreičiausia šoko atgal, ir baisiai nusiminusi, par
bėgo namon. Vienintelis motinai jos buvo atsakymas, 
kad ji begaliniai ko tai bijanti... Ta paslaptinga jos bai
mė dar ilgai joje pasireiškė ir tuomet, kai motina už
dariusi namie ją laikydavo. Ji pasidarė didelė pasau
lio, visų jo tuštybių ir kūno smaguriavimų ignorantė! 
Ji mylėjo tik nekaltą. — kūdikišką gyvenimą. Kai ji 
pradėjo paaugėti ir išgirdo žmones kalbant apie sese
les vienuoles, 
tvirtai pasižadėjo viena iš jų būti. Kai ji buvo astuo
nių metų savo amžiaus, — tai paslapčiai išreikšti, — 
ji atidarė savo širdį tos parapijos klebonui, kuris bu
vo jos nuodemklausis, kurs jai paaiškino turįs progą 
nuvesti ją į Aplankymo Ordino Seselių vienuolyną, 
kuris radosi tame pačiame Cfiambery mieste. Tas vie
nuolynas tapo didele jos tėvo gailesties priežastimi. 
Tačiau pirmutinis jos tame vienuolyne pasirodymas, 
nebuvo labai užtikrinantis. Jos elgesys, kalba ir ben
dras charakteris, buvo kiek aprūdijęs ir begalo griež- jos centras siūlo federan- viams šelpti. Ar ne reiktų 
tas! Ji buvo visiškai bemokslė, nebemokėjo nė skaityti tams visus 1943 metus lai- pagalvoti, kad visur tokias 
nė rašyti. Ji tegalėjo vartoti vos paprasčiausią prancū- kyti jubiliejiniais ir su y- dėžutės įtaisyti? Šiam rei- 
zų kaimiečių kalbos dialektą, dėlei ko naujokės ne
kartą stebėdavos, nebegalėdamos jos žodžių tarmės buotis lietuvių tautos var- centro valdyba yra davusi 
suprasti. Bet kai ji privatiniai su savo mokytoja, arba ^4 ^ kelti ir reikale ginti, savo pritarimą. Bet, žino- 
Motina Viršininke kalbėdavo, — 
atsispindėdavo didelė jos sielos ramybė ir nusižemi
nimas. kuris buvo didžiausias laidas, begalo artimo ir 
tampraus jos su V. Jėzumi bendradarbiavimo. Didelis 
jos dvasiniuose dalykuose nusimanymas ir gili jos 
sielos šviesa, buvo didžiausia jos žymė, kad apart V. 
Jėzaus ir Jo meilės. — visa kita, buvo jos ignoruojama, 
ir visiškai sau vietos jos širdy ir sieloje nebeturėjo. 
Ji visa paneigė, kas tik nebebuvo dieviška, ir V. Dievo 
garbei netarnavo. Šalia savo didžiausios paklusnybės 
ir nusižeminimo, — jos dvasiniai apmąstinėjimaiir jos 
savęs pasiaukavimo dvasia, — tiesiog nustebindavo ir 
seniausias vienuoles. Joje visiškai nesimatė jokių 
naujokės žymių. Ji kur-kas geriau sugebėdavo visas 
regulas atlikti, negu senos vienuolės.

Marija - Morta, kaip ji po prafesijos tapo pava
dinta. padarė savo apžadus 2 d. rugpiūčio, 1864 m. 
Per du sekamuosius metus, seselės nieko tokio labai 
pastebimo, joje neįžiūrėjo, išskyrus dideles ir karštas 
jos maldas, ir kas kartas vis didesnį troškimą labiau 
su V. Dievu susivienyti. Pabargojc to perijodo, — V. 
Jėzus pradėjo jei apsireikšti veik kasdieną; kaikuo- 
met Jis jai apsireikšdavo toks pats, kokiu Jis buvo 
per visą Šv. Savo kančios laiką, įvairiai lavindamas 
ją padėti Jam kentėti. Bet tankiausia ji matydama V.; ji praleisdavo dvasinėse pertraukose, ir tuomet visa 
Jėzų, kaip mažą Kūdikėlį, tokiame pat paveiksle, kaip ’ jei būdavo pamirštama. Bus daugiau

visu savo kūdikišku pasiryžimu, ir ji

Iš Mūšy Veikimo Centro
Iš Federacijos Centro Raštinės

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
1943 Metai—Jubiliejiniai ^“ekįme spręsti patiems

* apskritims ir skyriams.

Lietuvai Gelbėti Fondas
Lietuvai Gelbėti Fondas 

šiemet nesijudina. Vyriau
sia to priežastis — neturi- 

ime keliaujančio po įvai
rius miestus kalbėtojo, or
ganizatoriaus. Patys aps
kritys ir skyriai savo ini
ciatyva, pasirodo, vajaus 

'neveda, rinkliavos Lietu- 
syje. Dauguma apskričių vai Gelbėti Fondui nedaro, 
ir skyrių, laikantis Fede- Vis tik gaila, kad taip yra. 
racijos Centro patvarky- Dabar ypač kolonijų vei- 
mo, šiam tikslui sudarė kėjai daugiau iniciatyvos 
bendrus visų grupių ir vi- turėtų rodyti, nes iš cent- 
sų organizacijų komitetus ro kalbėtojų ir informaci- 
ir dėl to pelną ir surinktas jų siuntinėjimas yra ap- 
aukas paskyrė bendrajai sunkintas. Federacijos ap- 
lietuvių veiklai, siekian- skritys ir skyriai tepasi- 
čiai Amerikos pergalės ir stengia patys ką nors su- 
Lietuvos išlaisvinimo. rengti LGF naudai. Kai 

kur bažnyčių angose įtai- 
Atsižvelgiant į tai, kad sytos dėžutės su ;

Lietuvos Nepriklausomy- parašu Lietuvai Gelbėti 
bės paskelbimo 25 metų Fondas — Lithuanian Aid 
sukaktis yra svarbus įvy- Fund. Maspeth, N. Y., lie
kis, nepakanka viena die- tuvių bažnyčioj, į tas de- 
na ar vienu parengimu, žutes sumetama į metus 
kad ir sėkmingiausiu, jį keli šimtai dolerių nuo ka- 
paminėti. Dėl to Federaci- ro nukentėjusiems lietu-

Metai
Centro Valdyba džiau

giasi A.L.R.K. Federaci
jos apskričių, skyrių ir pa
skirų veikėjų rūpestingu 
pasidarbavimu minint Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų su
kaktį, kurias visi didesnie
ji lietuvių centrai sėkmin
gai minėjo vasario mėne-

I 
I

Naujas Federacijos Skyrius
Kun. Dr. J. Končiaus dė

ka ir pasidarbavimu Mt. 
Carmel, Pa., šv. Kryžiaus 
parapijoj, suorganizuotas J 
naujas A.L.K. Federacijos ; 
skyrius, kurio valdybą su
daro: Dvasios Vadas Kun. 
Dr. J. Končius; pirminin
kas Petras Bieliauskas; iž
dininkė M. Sigaraitienė; 
sekretorė Anastazija Ra
dzevičiūtė. Sveikiname į
naująjį skyrių, jo valdy
bą, prisidėjusias prie Fe
deracijos draugijas, palin
kėdami sėkmingai darbuo
tis Dievui ir Tėvynei!

(eigos Nuo Sausio Mėn. 1d.
1943 m. į ALRKF centro 

iždą įplaukė: Maspeth, N. 
Y., Lietuvai Gelbėti Fon
dui sudėtos aukos į dėžu
tes prie bažnyčios — $125. 
00; So. Boston, Mass., Fe
deracijos 3 sk. duoklės už 
1942 m. $7.00; Chicago, III., 
Fed. 19 sk. draugijų duok
lės — $8.00; Chester, Pa., 
draugijų duoklės — $5.00; 
Worcester, Mass., Aušros 
Vartų parap. — $119.67;

Kaip Gyvena Argentinos 
lietiniai

tarpe gana stipri voldema- 
rininkams artima grupė.

Yra lietuvių ir kituose 
miestuose: Berisso apie 
5.000 ir Rosario — apie 
3.000. Berisso veikia kata
likų “Mindaugo” Dr-ja ir 
kairesnės pasaulėžiūros 
“Vargdienis”. Komunistai 

Argentinoje viešai veikti 
negali, bet jų lietuvių tar
pe yra.

Australijoje Grobsto lieta- 
viskus laikraščius

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Australijos 
praneša, kad tenai juos 
pasiekia, nors neregulia
riai, “Draugas”, “Laivas”, 
retkarčiais ir “Studentų 
Žodis” bei informacijų 
biuletenis “The Lithua
nian Situation”. Gavęs šią 
literatūrą mūsų kores
pondentas siunčia į Sidnė
jų, čia gi lietuviai perskai
tę siunčia į kitus miestus. 
Iš Australijos mums rašo: 
‘Draugas” yra pirmas lie
tuviškas laikraštis taip 
plintąs Australijoj ir gai
linąs svarbų vaidmenį”. 
Australijos lietuviai ruo
šėsi minėti 25 m. Lietuvos 
Nepr. Paskelbimo sukak
tį, rengėsi gauti valandėlę 
•adijofone, buvo prisi- 
rvietę iš Amerikos į Aus- 
raliją nuvykusių lietuvių 
:arių, tačiau dar negavo

me žinių, kaip jiems minė
jimas pasisekė. Energin
gai darbuojasi lietuvių

patingu intensyvumu dar- kalui Kunigų Vienybės

jos kalboje aiškiai Siūlome dar bent porą pa- ma, tai labiausiai pareina 
rengimų surengti šios su- nuo vietinių gerb. kunigų 
kakties proga ir pelną pa- klebonų, į kuriuos mes 
skirti Federacijos reika- kreipsimės, pasitikėdami, 
lams, kurių turime ir daug kad ir Federacijos skyrių 
ir svarbių. Kokios rūšies valdybos prie šio mūsų 
tie parengimai turėtų būti, prašymo prisidės.

aiškiu' Cambridge, Mass., Federa-
1 cįjos sk.— $55.85; Roches- 
ter, N. Y., šv. Petro ir Po
vilo dr-jos mokestis — 
$1.00; Sioux City, lowa, St. 
ir Agota Ūseliai $10.00, pa
rapija $10.00, A. Mikutė- 
nas — $2.00, duoklė Fed.— 
$1.00; Amsterdam, N. Y., 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
— $25.00; Chicago, III., 
Fed. sk. per prakalbas su
rinktos aukos — $23.05; 
Pittsburgh, Pa., LRKSA 
35 kp. mokestis — $1.00; 
Philadelphia, Pa., Fed. su
rengta Liet. Nepr. minėji
mo įeigų dalis — $52.00; 
Mt. Carmel, Pa., Fed. sk. 
dr-ja mokesčiai — $7.00; 
Lawrence, Mass., Fed. sk. 
Liet. Nepr. minėjimo įei-

(LKFSB) Apie tą Pietų 
Amerikos kraštą gavome 
tokį pranešimą: pagal ofi
cialią Argentinos statisti
ką Buenos Aires mieste 
buvę 15 tūkstančių lietu
vių, bet dabar vargiai ar 
tiek yra. Lietuvos pasiun
tinybė tikslių žinių neturi, 
bet spėjama, kad ten lietu
vių bus apie 10.000, tik jie 
gyvena išsisklaidę kita
taučių jūroje. Daugelis 
prie jokio lietuviško vei
kimo neprisideda, kiti su
siskaldę įvairiomis grupė 
mis. Argentinos sostinėje 
Buenos Aires mieste, yrr 
šios lietuvių organizaci
jos:

1. Gyvojo Rožančiaus ii 
Labdarių dr-ja, narių apie 
150; 2. Arg. L. K. Mergai 
čių ir Moterų “Birutės’ 
Dr-ja, narių 50-60; 3. ‘Jau 
nimo Dr-ja’, narių skaičius 
nelabai gausus ir veikimas 
dar neperdaugiausiai iš- draugijos pirmininkas A. 
plėstas. Pirmos dvi orga- Baužas, tik dėl karo sąly- 
nizacijos — katalikų, Jau- • gų organizacijų veikimui 
nimo Dr-jos nariai katali-; Australijoje nėra palan
kai, bet Dr-ja dvasios vado fcios dirvos, tuo labiau, 
neturi. 4. “Argentinos Lie-ikad svetimšalių laikymą- 
tuvių Susivienijimas”, tu- sis yra gana stipriai seka- 
ri apie porą šimtų narių, mas. Australijoje esąs lie- 
Tai savišalpos organizaci- tuvis kunigas J. Tamulis 
ja, neutrali pasaulėžiūros nuo kovo 6 d. pradėjo stu- 
atžvilgiu. 5. Vilniaus Klū-.dijuoti naująsias kalbas ir 
bas — tai Lietuvos atsar- • žurnalizmą Queenslando 

universitete.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti, 

i Nugalėk ją Karo Bonų 
I ’U taupomis.

maža, — savo kūdikystės metuose būdama, kartais gų dalis — $157.50; Phila- 
per ištisas dienas, ji Jį kad matydavo. Šv. P. Marija, 'delphia, Pa., Fed. sk. drau- 
taipogi tankiai jai apsireikšdavo. Kartais ji matyda
vo ir šv. Juozapą, — Šv. P. Marijos Sužiedotinį, savo 
ordino įsteigėją, — Šv. Pranciškų Salezietį, ir šventą
sias sielas, Skaistyklos kalėjime kentančias. Tačiau 
už visas šias nuo V. Dievo apturimas vizijų (dvasinį 
regėjimų!), malones, — ji turėdavo labai skaudžių sa
vo kūno asketizmu apmokėti! Ji dieną ir naktį nešio
davo ant pliko savo kūno ašutinį abitą (marškinius!), 
ir kas nakt gulėdavo savo celėje ant plikų grindų. Kiek 
vėliau, apsireiškęs jai V. Jėzus, pareiškė Savo norą, 
kad nuolatiniai bedraugaudama su V. Jėzumi, — ji 
adoruotų per ištisas naktis (suprantama, visuomet tai 
padaryti nebegalėjo!), Šv. Sakramentą altoriuje! Kai- 
kuomet ji labai skausmingai turėdavo kovoti su mie
gu, ir labai dideliu savo kūno nuovargiu. Kitas naktis

t

gos karių organizacija. Jų

lic Welfare Conference. 
Jau vienuolikti metai, kai 
mūsų Federacija yra afili- 
juota su NCWC.

gijų mokesčiai $9.00; She- 
nandoah, Pa., Federacijos 
skyriaus dr-jų mokesčiai 
— $21.00 ir L. G. F. — 
$100.00.

Siunčiant Federacijai 
mokesčius ir aukas, čekius 
reikia rašyti iždininko 
kun. Pr. Juro vardu, o sių
sti Sekretoriui — 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

P. S. ALRK Federacija 
ir už 1943 m. užmokėjo 
metinius mokesčius Ame
rikos Katalikų Veikimo 
Centrui— National Catho-

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų 

į Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį — 
tai nelaukdami užsisakykite 

“ŽVAIGŽDE” 
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 

Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

i

I

Užsakymams adresas — f
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass. |_  ?
“Žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi

siems “Žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš
pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Jums didžiai dėkingas, 
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J.

Maldos Apaštalavimo Direktorius. ~L I
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11. PRIVATINI IR VIEŠI VEIKSMAI

LDS Studijų Rateliams

Veiksmai gali paliesti privatinius arba naminius 
reikalus ar visuomeninius dalykus. Kaslink privatinių 
dalykų, pirmoji pareiga yra žiūrėti, kad gyvenimas ir 
elgesys būtų pagal Evangelijos įsakymus ir neapleis
ti šios pareigos kada Krikščioniškoji dorybė reikalau
ja net didelio pasišventimo. Toliau, visi esą įpareiguo- 
ti mylėti Bažnyčią, kaip savo bendrą motiną, pildyti 
jos įsakymus, skelbti jos garbę, ginti jos teises ir pri
žiūrėti, kad tie, kurie yra po jų valdžia, ją mylėtų ir 
gerbtų. Taip pat yra labai didžios svarbos dalykas ir 
naudingas bendruomenei imti dalyvumą valdžios rei
kaluose, ir stengtis, kaip pridera Krikščionims, kad 
visuomenės santvarkoje būtų įvesta naudingi įstaty
mai, kaip tai, tikybinis ir dorovinis jaunuomenės iš
auklėjimas. Šiais dalykais remiasi visuomenės gerovė.

DARBININKAS
Vertė A. Skraistė, zė (Rotlevų augintinė)

D • I\ L I“ jau kuvo tikra mergina.Brangioj Drobule ;
------------ trūko jai ir piršlių, bet ji 
kėjo, kad tuoj jį vėl pa- visiems atsakydavo neno- 
matys.

Po dviejų mėnesių grįžo 
Florianas su pilnais lai
vais naujų prekių. Bet 
Vinco su juo nebuvo. Jis, 
kaip tarnas sakė, pražuvo

Dėdės Šamo submarinų kariai mažai turi progos tu padaryk pradžią, juk Tur būt, 
gauti tiesioginiai saulės spindulių, taigi jie juos gau
na per dirbtinus ultraviolet spindulius.

rinti tekėti.
Karoliui rūpėjo šalies 

gerovė, ypačiai jis kreipė 
dėmesio į prekybą ir pra
monę. Tam tikslui jis 
kvietė iš Rytų šalies pirk
lius. Iš Smirnos į Pragą 
atvyko du turkų pirkliai 
su trisdešimt vergų audė
jų. Jų tų vergų, daug la
bai nupirko Karolis ir į- 
kurdino savo žemėse. Jie 
buvo labai patenkinti 
naująja tėvyne. B. d.

(Apysaka iš XIV šimtmečio)

Tęsinys
— Aš atėjau pas tave 

pasitarti apie svarbius 
reikalus, — tarė karalius, 
išgėręs vyno taurę.
— Aš noriu įpratinti mū- Hamburge. Vieną* naktį 

sų pirklius susisiekti su jis tarno žinios išėjęs į 
Hamburgu Elbės upe. Šis i mjestą ir daugiau nebesu- 
kelias daug patogesnis, Į grįžęs. Veltui Florianas 
negu sausuma. Bet žinai, I išvaikščiojęs visą miestą 
kad mūsų žmonės neran- veltui klausinėjęs žmones 
gūs ko nors pradėti, taigi _ jokio pėdsako neradęs.

, bus Vincą plėši
kai apiplėšę ir nužudę.

Išgirdęs tą žinią, Rotle-^ 
vas baisiai persigando. Jo 
mylimasis sūnus plėšikų 
rankose, o gal jau nužu
dytas! Kas jam tie turtai, 
jeigu nėra įpėdinio! Mar- 
gareta, nors pati išbalus 
ir iš išgąščio drebėdama, 
guodė vyrą:
— Dievas žino, ką daro. 

Mes tik turime nusilenkti 
prieš Jo valią ir kantriai 
priimti nors ir sunkiausi 
sprendimą.

Karalius irgi didžiai už
jautė Rotlevų nelaimę. Jis 
Vinco ieškoti siuntė žmo
nių į Hamburgą — pasky
rė didelių dovanų už jau
nuolio suradimą. Bet visa 
veltui. Vincas žuvo, kaip į 
vandenį įkritęs.

Margaretai iš didelio rū-

esi turtingas ir nebailys, 
kur reikia rizikuoti. Jeigu 
pats nenorėtum vykti į 
Hamburgą, gali siųsti sa
vo sūnų, nes jis, kaip gir
dėjau, gabus prekyboj ir, 
manau, kad gerai tave pa
vaduos.
— Aš seniai taip galvoju,

— tarė Rotlevas, — bet 
tokiai kelionei jis dar per 
jaunas, todėl duosiu jam 
palydovą, ištikimąjį ma
no tarną, Florianą.
— Puiku! Tik ar nebus 

sunku motinai skirtis nuo 
j°?
— Gal būt, bet... ji žinos, 

kad tai daroma tėvynės 
labui.
— Tavo žmona tai per- 

| las! Tikrai tu laimingas! 
O kaip laikosi jūsų augin
tinė?
— Nors mergaitė, per- -Margaretai iš didelio ru- 

kentus tiek nelaimių buvo Pes^° gražūs plaukai per 
labai sumenkėjus, bet da- kelias savaitęs pražilo, 
bar jau gerėja. Aš esu ja ve^as_ nublanko, susi- 
labai patenkintas. raukšlė jo, akys įdubo...
— Mane dar labiau džiu- . Praslinko metai kiti, El- 

gina gražus l‘,_1----
i šviesi ateitis, — kalbėjo ■ 
(Karolis, jau atsistojęs. — ! 

140.00 Dabar sudiev. Priimk ka- 1

I

< —
Iki balandžio 1 d. į Amerikos Lietuvių Tarybos 

iždą įplaukė daugiau, kaip keturiolika šimtų dolerių. 
Daugumoje tai yra aukos, kurios buvo sudėtos jubi
liejinių Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo su
kaktuvių paminėjimuose, įvairiose kolonijose, arba 
pelnas nuo tų paminėjimo parengimų. Yra ir kelios 
atskirų asmenų aukos, įteiktos arba atsiųstos 
Vykdomajam Komitetui pirmiau.

Žemiau paduodame pilną pajamų sąrašą.
New Yorke, Amerikos Lietuvių Tarybos konfe

rencijos metu: likę iš telegramai pasiųsti 
sudėtų pinigų ...............................................

Paul Daubaras, Chicago, III. Auka....................
A.L.R.K. Federacijos centras paskyrė..............
Frank Norbert, West Frankfort, III. Auka........
Per kun. Joną Bakšį, Rochester, N. Y. iš Lietu

vos Nepriklausomybės minėjimo dieną su
dėtų bažnyčioje aukų...................................

A, F. Kneižys, Norwood, Mass. Aukos, surinktos 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjime

Thos. Lucas, Westville, III. Iš Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pajamų ........ ........

Jonas Dvareckas, Worcester, Mass. Lietuvos Rė
mėjų Draugija paskyrė iš savo iždo...........

F. Motuzas, Detroit, Michigan. Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto surengto Nepriklausomybės 
minėjimo pelnas...........................................

Dr. A. L. Kapochy, So. Boston, Mass. iš Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimo pajamų ....... 310.05

ALT

$6.86
... 5.00
100.00
... 5.00

91.81

KATALIKAI IR POLITIKA
Abelnai, katalikams priderama ir naudinga išplės

ti savo veikimą plačiau ir susidomėti tautine politika. 
Mes sakome “abelnai”, nes šie Mūsų nurodymai liečia 
visas tautas. Tačiau, kai kur gali būti tiesa, kad dėl 
tam tikrų aplinkybių ir teisingų priežasčių, yra neiš
mintinga Katalikams įsivelti į visuomeninius reika
lus, arba aktyviai dalyvauti politiniuose dalykuose. 
Bet, kaip Mes pirmiau sakėme, neimti dalyvumo visai 
viešuose reikaluose lygiai būtų bloga. Nes visiems rei
kia prisidėti ir veikti visuomenės gerovei. Pačios Baž
nyčios mokslu Katalikai yra įpareiguoti būti ištiki
mais savo pareigų išpildyme, nes kitaip tie, kurie ne
sirūpina arba nesugeba pagerinti visuomeninį gyve
nimą, paimtų valdžią į savo rankas. Šitoks dalykas 
būtų kenksmingas Katalikų tikybai, nes įeitų į politi
ką tie žmonės, kurie nusistatę prieš Bažnyčią, arba 
tie, kurie ir norėtų ją užtarti, bet nesulaukti Katalikų 
paramos.

Taigi yra visiems aišku, kad Katalikai turi pilną 
teisę imti dalyvumą ir veikti visuomeniniuose reika
luose. Tai darydami, jie neužgiria kas yra peiktina 
valdžioje, bet stengiasi, ant kiek yra galima, pagerin
ti bendruomenės būklę, įvesti teisingą tvarką ir visus 
valstybės parėdimus, įskie pyti Krikščioniškos išmin
ties ir dorybės diegus. Bedievių ir pagonių siekimai ir 
elgesiai griežtai skiriasi nuo Krikščionių, tačiau jie 
gyvena pagonių sūkuryje ir pasilieka nepaliesti. Krik
ščionys yra ištikimi valdovams, paklusnūs, ant kiek 
yra galima, visai žemiškajai valdžiai, ir jie skleidžia 
visur šventumo dvasią. Jie stengiasi pagelbėti kitiems 
ir visus patraukti prie Jėzaus Kristaus išganingo 
mokslo, bet drąsiai pasitraukia iš viešojo veikimo, bet 
ir savo gyvybę padeda, jei reikalauja iš jų atsižadėti 
tikėjimo ar nusižengti prieš dorybę. Dėl to tai Krikš
čioniški papročiai ir būdai veikia įvairias gyvenimo 
sritis, namus, kariuomenę, senatą ir net ciesorių pa-, j j Greblunas, Homestead, Pa. iš Pittsburgho 

ir apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo pajamų........................................  153.60

Lietuvių R. L. Susivienijimo Amerikoje centras 
paskyrė.........................................................

Kun. J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa. A.L.R.K. 
Federacijos skyriaus surengto Nepriklau
somybės minėjimo pelnas............................

Kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass. Šv. Pranciš
kaus parapijos surengto Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pelnas.....................

Kun. J. Angelaitis, Cleveland, Ohio. Bendro ko
miteto Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas .............................................................

Antanas Baranauskas, Ansonia, Conn. Draugijų 
komiteto surengtas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas .......................................

M. Rayauskas, Paterson, N. J. Draugijų sąryšio 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas......

J. Petkevičius, New Britain, Conn. Lietuvos Rė
mėjų Sąjungos parengimas Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvėms paminėti......

P. A. Deltuva, Orckford, III. Nuo SLA 77 kp. Lie
tuvos Nepriklausomybės paminėjimo ......

I

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę. įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”. 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.. ir tuojau ją gau
site.

jos likimas,
PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 

yra " •
mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

rališką mano padėką.
Po savaitės išplaukė į 

87.00 Hamburgą du laivai, pri- 
i krauti prekių ir valdomi 
Rotlevo sūnaus Vinco su 
palydovu Florianu.

Rotlevas, kaip ir seniau, 
dirbo kabinete. Margare- 
ta dažnai eidavo į bažny
čią ir melsdavosi prie al
toriaus namelyje pasislė
pusio Viešpaties, 
saugotų jos sūnų. Ir nak
timis, kai neėmė jos mie
gas, ji klaupdavosi prieš 

50.00, Nukryžiuotąjį pasimelsti, 
o karštos ašaros vilgyda-; 
vo veidus. Nors taip skau- 

52.00 du jai buvo netekus sū
naus, tačiau niekam apie 
tai neprasitarė, net ir vy- 

50 00 rui, tik kantriai laukė sū
naus grįžtant ir tvirtai ti-!

100.00

25.00

Jocius. “Mes dar, rodos, tik vakar atsiradome”, rašė 
Tertulijonas, “o jau mes esame jūsų įstaigose, jūsų 
miestuose, salose, kaimuose ir miesteliuose, jūsų ka
riuomenėse, jūsų draugijose, palociuose, Senate ir 
teismų rūmuose”. Ir taip Krikščionių tikėjimas, kuo
met jau buvo galima ir leistina jį viešai išpažinti, pa
sirodė visuose beveik Europos miestuose, ne kaip kū
dikis verkiąs lopšyje, bet jau pilnai suaugęs ir tvirtas.

kad Jis

BENDRUOMENES NAUDAI
Šiose mūsų dienose reikalinga mums yra atgai

vinti mūsų protėvių pavyzdį. Visų pirma ir svarbiau
sia yra visu Katalikų, kurie verti to vardo ir nori va
dintis ištikimieji Bažnyčios vaikais, pareiga atmesti 
visa, be jokio svyravimo, kas yra priešinga tam var
dui; dalyvauti viešame veikime, ant kiek yra teisin
gai leistina, kad paskleisti tiesą ir teisingumą; prižiū
rėti, kad laisvės veikimas neperžengtų prigimties ir 
Dievo nustatytų ribų; dėti visas pastangas, kad atves
ti bendruomenę į Krikščioniškąją gyvenimo santvar
ką, apie kurią Mes kalbėjome. Stačiai yra negalima 
nustatyti būdus, kuriais tuos tikslus reikėtų siekti, 
nes būdai turi būti taikomi prie vietos aplinkybių, ku
rios įvairiose dalyse yra skirtingos. Tačiau, visų la
biausiai reikia žiūrėti, kad būtų vieningas siekiamasis 
tikslas, ir kad visuose veiksmuose būtų sutarimas. 
Tai bus lengvai galima padaryti, jei visi seks Apašta
liškojo Sosto nurodymus, kaip jų gyvenimo taisyk
lę ir klausys Vyskupų, kuriuos šv. Dvasia išrinko 
valdyti Dievo Bažnyčią. Iš tikrųjų Katalikystės apgy
nimas reikalauja, kad išpažinime mokslo, kurį Bažny
čia skelbia, visi Katalikai būtų vienos minties ir tvir
ti savo tikėjime. Niekuomet nevalia apsimesti kur
čiu ar nebyliu, kada yra skleidžiamos klaidingos nuo
monės, bet kiek tiesa leidžia drąsiai ginti tikrąjį mok
slą. Kuomet susidaro skirtingos nuomonės galima iš
mintingai apie jas diskusuoti, kad priėjus prie tiesos, 
bet negalima tuojau kito žmogaus pasmerkti ar pik
tumu jam atsakinėti.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

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

STACIJOS
Paraše

Viso......................................$1,461.57
Visiems aukotojams, draugijoms, komitetams ir 

paskiriems asmenims Amerikos Lietuvių Taryba už 
tokią gausingą paramą reiškia nuoširdžią padėką.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Klausimai Apsvarstymui

1.
2.

3.

70.00

25.00

50.00

Kun. Pr. Juskaitis

Ar Katalikams leistina dalyvauti politikoje?
Kodėl katalikai yra įpareigoti savo tikėjimo daly

vauti viešame veikime?
Kodėl katalikų veikimas nepadaro didžios įtekmės 

viešame gyvenime ?
4. Kieno nurodymų ir kaip katalikai turi veikti?

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, So. Boston, Mass. §
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KAILINIUS GERAIJAUNIMO REKOLEKCIJOS

I

I

I

išvyko i

Dėl silp-

HORIOOD, MASS

ne-

per

Misijas kaip

i

Moterų Sąjungos 27 kp. susi-

44
Pereitą sekmadienį lankėsi

domėjosi.

11

MIRĖ

i

4

«
f

H

/

turėjo
Publi-

lettietis misijonierius. Lietuviai 
gausiai naudojosi misijomis, y- 
pač misijų užbaigoje.

, Mass

Amerikos kariuomenėj dabar 
jis yra major rezervistų korpu
se.

i

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

raginasi užsimokėti už laikraš
tį, kurie dar nesate užsimokėję.

svetainėje.
visas nares dalyvauti.

Sekmadienį, balandžio 11 d. 
N. P. bažnyčioje įvyks kolekta, 
Seselių mokytojų naudai.

Praeitą savaitę mus aplankė 
šie kariai: A. Bartkus, P. Jut- 
kus, ir J. Kunevičius.

p. V. Žekevičius, kuris sun-

S. Jakutis tarnauja 
Carolina valstybėje.

Kun. Jenas Švagždys, 
LDS Centro pirmininkas, sek
madienį. balandžio 11d., 10:30 
vai. šv. Jurgio par. bažnyčioje

jų sūnus inžinierius Jonas Ja- 
sionis, kuris ilgus metus ėjo 
viršininko pareigas didelioje

grįžęs į A- 
įstojo į St. Paul semi- 
kurioj 1910 metais į-

CAMBRIDGE, MASS.

Shawcross, turėjo rinkimas įvyks pirmadienį, ba- kiai sirgo per tris savaites, da- 
_- da" landžio 12 d., 7:30 vai. vakare, bar jau sveiksta. Linkime p. V.

. Kviečia žekevičiui gretai pasveikti.

Draugijų Valdybų Adresai

Balandžio 2 d. 8 vai. vakare, I 
parapijos svetainėje, kun. K. 
Jenkus rodė lietuviškus paveik-

I

■

nei 
nau-

Kun. Jurgis F. Jonaitis 
Klebonu Desert Vail

Kun. J. F. Jonaitis, pirmojo 
pasaulinio karo kapelionas, šio
mis dienomis paskirtas klebonu 
Šv. Ritos parapijon. Desert 
Vail. Arizona, vieton mirusio 
kun. C. Mandin.

Kun. Jonaitis į Ameriką atvy
ko 1898 metais. Amerikos-Is- 
panijos karo metu. Iš pradžių 
norėjo įstoti į Amerikos kariuo
menę. bet nepriimtas dėl nemo
kėjimo anglų kalbos. Todėl, re
miamas draugų. įstojo į St. 
Bonaventūre seminariją, kurią 
baigęs 1906 metais
Louvain universitetą. Belgijoj, 
tolesnėms studijoms, 
nos sveikatos tačiau neilgai ga
lėjo ten mokytis ir 
meriką 
nariją.
švęstas kunigu ir paskirtas kle
bonu So. Omaha. Šv. Antano 
parapijon.

Rekolekcijos dėl viso mūsų 
parapijos jaunimo, kurioms va
dovauja ir pamokslus sako Tė
vas Antanas Mešlis, S. J., pra
sidėjo ketvirtadienio vakare. Jų 
tvarka sekanti:

Ketvirtadienio, penktadienio, 
ir šeštadienio vakarais — 7:30, 
pamaldos, pamokslas, ir palai
minimas švenčiausiu Sakra
mentu. Pamokslai sakomi ang
lų kalba, kad ir tie. kurie lietu
viškai nesupranta, galėtų reko
lekcijoms naudotis.

Penktadienio ir šeštadienio 
rytais — laikomos mišios 9-tą 
valandą, ir po mišių pamokslė
lis. Taip, kad ir tie. kurie iš 
priežasties darbo negali pribūti 
vakarais, galėtų bent šitokiu 
būdu dalyvauti rekolekcijose.

Penktadienį po piet — 4-tą 
valandą — ypatingos pamaldos 
berniukams ir mergaitėms, ku
rie lankosi į mokyklas.

šeštadienį po piet ir vakare
sakys pamokslą apie katalikiš- visi jaunuoliai ir jaunuolės pra- 
kos spaudos reikšmę. šomi prieiti išpažinties.

Po Gavėnios pamaldų. 3 vai. Ypatingos jaunimo mišios 
p. p. par. salėje bus suvaidinta bus laikomos sekmadienį —9-tą 
graži 3-jų aktų drama — “Svas- valandą. Kiek galima visi pra- 
tikos Vergijoje”.
Brocktono artistai
kun. F. Norbuto. Įžanga dykai.
Visus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti.

PRIZIUREKITE,
Padėkit į Storage

SUTAIKO DARBININKUS 
SU DARBDAVIAIS

1915 metais įsigalėjus IWW 
vidurvakaruose. Omaha ir ki
tur skerdyklų darbininkai buvo 
suorganizuoti į streiką, kurių 
bėgyje trijų savaičių įvyko net 
trys. Kun. Jonaitis buvo pa
kviestas į Sioux City. kaipo tar
pininkas, ir jam pavyko sutai
kyti abi puses.

SU AMERIKOS 
KARIUOMENE

1917 metais kun. J. Jonaitis, 
išleidęs iš Omaha 160 jaunų 
vyrų į kariuomenę, pagalios ir 
pats įsirašė. Po trijų mėnesių 
mokymosi Camp Zachary Tay- 
lor stovykloj, pakeltas pirmuo
ju leitenantu ir paskirtas armi
jos kapelionu. Visą laiką buvo 
su 26 ir 79 divizijomis, kurioms 
teko grumtis su vokiečiais 
Prancūzijoj: Chateau - Thierry. 
Aisne- Marne. St. Mihiel. Ar- 
gonne ir kitur. Vienam mūšyje 
1919 metais ir jis tapo sužeis
tas.

Po karo Detroit vyskupas M.

Gallagher pakvietė jį šv. Pet
ro lietuvių parapijai suorgani
zuoti. Vėliau, po septynių metų, 
išvyko į Lietuvą, kur daugelyje 
vietų davė paskaitas apie Ame
rikos lietuvių gyvenimą. Sugrį
žus į Ameriką buvo paskirtas 
klebonu Stanton. Nebr. 1930 
m. perkeltas i kitą parapiją 
Blair. Nebr.

Vaidins šomi į šias mišias atsilankyti, ir 
vadovybėje per jas eiti prie Šv. Komunijos. 

Bus pasakytas pritaikintas pa
mokslas, o po mišių bus teikia
mas Šv. Tėvo Palaiminimas. 
Tuomi užsibaigs Jaunimo reko
lekcijos.

Tėveliai, motinėlės, paragin
kite savuosius jaunuolius 
praleisti šios progos.

Corp. Kazys Vinciunas 
sūnus Aleksandro ir Elenos 
Vinčiūnų, gyvenančių Somer- 
ville, Mass., gimė Cambridge, 
Mass. Dabar yra 21 metų am

žiaus ir randasi Chanute Field, 
i III. Prieš porą savaičių Corp. 
Kazys patiko nelaimę — auto
mobilius buvo labai sužeidęs.

Corp. K. Vinčiunas yra bai
gęs Seserų parapijinę Mokyklą 
Cambridge, Mass. ir aukštes
nius mokslus Somerville moky
klose. Priklausė prie Katalikų 
Susivienijimo 127 kuopos. Į ka
riuomenę stojo rugp. 10, 1942 
m., kaipo orlaivių operatorius.

Corp. K .Vinciuno tėveliai y- 
ra seni LDS nariai. Jo tėvelis 
jau kelinti metai kaip eina LDS 
8-tos kp. iždininko pareigas.

Šiais laikais kailiniai reikia labai 
branginti ir gerai užlaikyti, nes da
rosi vis sunkiau ir sunkiau jų gauti. 
Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, šį pavasarį, kada nebereikės 
kailinių, jų nepadėkite į savo glaza- 
tus, kad jie per vasarą džiūtų ir kan
dys juos gadintų, bet padėkite į I. J. 
Fox krautuvės specialiai paruoštus 
voltus, kur kailiniai nesudžius ir jų 
kandys nesugadins.

Paveskite I. J, Fox specialistams,
kad jie Jūsų dėvėtus kailinius pataisytų, išaliejuotų, suminkštintų ir tt. 
Kailiniai gerai prižiūrėti ilgai tveria ir gerai nešiojasi.

Norinčios savo kailinius padėti į Storage, visuomet kreipkitės pas 
šios firmos lietuvį atstovą p. Bernar
dą Koraitį, kuris Jums kuoširdin- 
giausiai patarnaus ir patars kaip ge
riausiai užlaikyti kailinius. Storage 
daug nekainuoja. . Storage reikalu 
šaukite: Hubbard 5000.

1939 metais buvo paskirtas 
Amerikos Legiono ir Disabled 
American Veterans kapelionu.

PERĖJO l-'f OPERACIJŲ

1927 metais atsisakė nuo kle
bono pareigų ir persikėlė į Tus- 
con. Arizona. Tai darė ne savo 
noru, bet verčiamas. Kaip ank
sčiau minėta. Prancūzijoj jis 
buvo šrapnelio sužeistas į ran
ką. Žaizda neužgijo. Grįžęs A- 
merikon turėjo pereiti net ketu
riolika operacijų.

MISIJOS
Pasibaigus jaunimo rekolek

cijoms tą pačią dieną, balan
džio 11-tą — prasidės misijos 
suaugusiems, kurios tęsis 
visą savaitę.

Tikybinių Dalykų Arba 
Devocijonalų

Laike misijų ir rekolekcijų, 
bažnytinėje svetainėje pardavi
nėjami devocijonalai. Taigi, tu
rite patogią progą įsigyti kas 
tik jums reikalinga, o Tėvas 
misijonierius juos pašventina.

LANKĖSI
Šiomis dienomis pas savo tė

velius lankėsi Jonas Skirkevi
čius. kuris iki šiol lavinosi Karo 
Laivyne. Newport, R. I. Rodos, 
po kelių dienų turės vykti į 
Jacksonville, Fla., toliau lavin
tis.

Svastikos Vergijoje”
Ši graži, 3-jų Aktų Drama bus suvaidinta 

SEKMADIENĮ,

Balandžio-Apr ii 11, 1943
Šv. Jurgio Par. Salėje,

St. James Avė., Norw

Šj puikų veikalų suvaidins Brocktono Lietuvių Dramos Ra
telis, vadovybėje Kun. F. Norbuto.

Kalbės LDS Centro pirmininkas kun. J. Švagždys ir vietinis 
klebonas kun. S. Kneižis.

SENUTĖ: Margarita Mazgelienė.
SENUKAS: Martinas Audijaitis, 
BARBORA: Leoną Šarintaitė, 
ALYTĖ: Marytė Peldžiūtė.
REINBEKAS: Bronis Bartkevičius.
STASĖS TARNAITĖS: Tamulevičiūtė ir

Ag. Matekaičiūtė.
Pradžia tuojau po Gavėnios pamaldų 3 vai. p. p.

Įžanga visiems veltui.
Nuoširdžiai visus kviečia LDS 3 Kuopa.

Vaidinime Dalyvauja Sekantieji Asmenys:
NAZIAI KAREIVIAI: Vytautas Jakavonis, 

Pr. Akstinas ir p. Kašėta,
STASĖS DRAUGĖS: — Ponios — M. Sin

kevičiūtė. EI. Bulkaitė, B. Jezukevičiūtė, 
p-lė Milutytė ir Em. Jarmalavičiūtė.

SUFLERIS: Marg. Sinkevičiūtė.

Taipgi buvo parvykęs pas tė-; 
vėlius Juozas Adamonis, iš Ma- i 
rine Corps. Juozas yra dalyva
vęs kautynėse Solomon salose, 
kur ir buvo kiek sužeistas.

Gavome laiškelį nuo Jono Na- 
dzeiko iš Anglijos. Jaučiasi 
sveikas tik pasiilgęs Amerikos.

Juozas Blekaitis parašė įdomų 
laišką iš Floridos. Tarp kit-ko 
štai paduoda ištrauką iš nese
niai girdėto pamokslo:

“Kareivis turi tik du rūpes
čiu: arba turi pinigų ar neturi. 
Jei turi pinigų, nėr ko rūpintis. 
Jei neturi — lieka du rūpesniu: 
ar sveikas, ar serga. Jei sveikas 
— nėr kuo rūpintis. Jei serga— 
lieka du rūpesniai: ar pasveiks, 
ar mirs. Jei pasveiks — nėr 
kuo rūpintis. Jei mirs — lieka 
du rūpesniai: arba eis į dangų.

Brocktoniečiai Suvai 
dins {domų Veikalų

Sekmadienį, balandžio 11 d.,
tuoj po popietinių pamaldų, sius. Projektorių operavo kun. 
3:30 vai., parapijos svetainėje, A. Baltrušiūnas. o paveikslus 
St. James Avė., Brocktono Lie- aiškino kun. K. Jenkus. Kadan- 
tuvių Dramos ratelis, vadovau- gi iš anksto nebuvo skelbta a- 
jant kun. Feliksui Norbutui, su- pie šį parengimą, 
vaidins “Svastikos Vergijoje”,
3-jų aktų dramą, vaizduojančią 
Lietuvos vargus nacių okupaci-

>- j0**’
’. : LDS 3 kuopos valdyba nuo

širdžiai kviečia visus ateiti ir 
pamatyti įdomų ir patriotinį 
vaidinimą.

Trumpas kalbas pasakys kun.
J. švagždys, LDS Centro pirmi- 

~ ninkas, ir vietinis klebonas kun.
S. Kneižis. —

Pereitą sekmadienį užsibaigė 
arba... kitur. Jeigu į dangų — šv. misijos Šv. Jurgio lietuvių 
nėr ko rūpintis. Jei kitur—bus parapijos bažnyčioje, 
taip užimtas besisveikindamas vedė Tėvas Abromaitis. La Ša
šu draugais, kad neturės kada 
rūpintis.

LIGONIAI
Už pereitą savaitę Ona (Vii 

kauskaitė) f“ 
gana sunkią operaciją, 1 
bar gražiai taisosi. Randasi Me- parapijos 
morial Ligoninėje.

Tenais taip-gi pateko Simonas 
Aleškevičius, kuris skaudžiai 
apsidegino, kuomet gaisras išti- Pas savo tėvelius pp. Jasionius 
ko jo namuose.

Šv. Juozapo ligoninėje serga
Konstantas Kizala.

Ten jau po operacijos taisosi a-pdraudos kompanijoje, dabar 
Antanina Malevičienė, ir tikisi dirba inžinieriaus darbą chemi- 
neužilgo grįžti namo.

Pereitą penktadienį, Antani
na Radzevičienė buvo išgabenta 
į Grassmere. kad ten turėtų 
nuolatinę priežiūrą sunkioje jos 
ligoje.

tai žmonių 
visai mažai atsilankė. Pelnas 
paskirtas mūsų parapijos karių 
naudai, būtent, kiekvienas ka
rys gauna kišeninę knygutę, su 
visu parapijos karių sąrašu. 
Rengėjams, ateityje rengiant 
panašius parengimus, reikėtų 
iš anksto pasirūpinti painfor
muoti publiką apie parengimą. 
Nes jau kelintas parengimas iš 
eilės įvyko be pasekmių; 
rengėjams malonumo, nei 
dos iš parengimo.

Penktadienį, balandžio 9 d.
; p-lė H. Matusevičiūtė automo- 
ibiliu išvyko į Georgia valstybę 
į atostogų. P-lė H. Matusevičiūtė 

7 praleis savaitę atostogų pas 
savo brolį vyr. leitenantą A. 
Matusevičių, kuris tarnauja 
Georgia valstybėje.

Šiomis dienomis klierikas 
Petras Šakalys svečiuojasi pas 
tėvelius.

Į

SERGA
Jau kiek laiko atgal, 

sunkiai serga p. A. Lukošiūnie- 
nė. Ji patalpinta Cambridge Ci- 
ty ligoninėje. Linkime p. A. Lu- 
košiūnienei greitai pasveikti.

I ---------

kalų įstaigoje.

i Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
jaunuolių, esančių karo tarny
boje, sąrašo tęsinys: 
Jonas Juronis ......
Martinas Saulenas 
Algirdas Kaziulis

šeštadienį, bal. 3, mirė Ber- Walter Sideravičius 
nardas Saliutą, ir Barbora Ado
maitienė. Kadangi ir vienas ir 
kita bus laidojami nekatalikiš
kose kapinėse. Bažnytinių apei
gų nebus. Vis-gi prašome pasi
melsti, kad jų sielos susilauktų 
amžiną atilsį. Rap.

I

>

William J. Chisholm
GRABORIUS

"AsmcnlAkaa PatarnavlmM”

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R. I 

Telephone

so Oexter 1952 
Namų: PI. 6286

>

mamų; t-l. o*oo

<

<’

Mūsų parapijos Skautai, ba
landžio 3 d., Cambridge Skautų 
parodoje labai gražiai pasirodė. 
Mūsų Skautai parodoje 
išstatę karių insignijas, 
ka

Ketvirtadienį, balandžio 8 d. 
10 dienų atostogų pas tėvelius 

i atvyko karys Steponas Jakutis. 
Karys 
North
Sveikiname karį S. Jakutį ir 
linkime linksmų atostogų. Taip
gi gauta žinių ir nuo antro p. 
B. Jakučio sūnaus Alfonso, 

i kuris tarnauja Toledo. Texas.
Alfonsas rašo, kad radio opera
toriaus mokslas sekasi gerai ir, 
šiomis dienomis paaukštintas 
viršylos laipsniu (Sargeant). 
Sveikiname. A. D.

___________________________________________________________________________________

LDS 8 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį .balandžio 
parapijos svetainėje, tuoj po 
paskutinių mišių, įvyksta LDS 
8 kps. susirinkimas. Susirinki
mas labai svarbus. Nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti; taipgi

Army
Army 

.. Navy
......  Army

Helen Cormier Parednytė 
................ Waves

Alice Paulauskaitė ....... Waacs
Vincentas Medveckas Army
Edwardas Parednis ....... Navy
William Parednis ....... Marines
Pranas Nervins ...............  Army

Albert R Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
Piskite mums išegzaminuoti aki 

•r pritaikinti akinius
<• dirbtinas akis

?97 MAIN ST 
tVORCESTFR

’75 Main St..

Mes padaro

Tel 6-1944
MASS 

Webster, K ast
i

; Juozas Kasinskas
Z Ine.

> Laidotuvių4 *
Direktorius

) Patarnavimas Dieną ir Naktį

| 602 VVashington Blvd.
\ BALTIMORE, Md.

i Tel. Plaza 8595
? Limosinai dėl visokių reikalų

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. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL. So. Boston. Mass
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

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

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-.3O vai.
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Drau^ljs Jaik< susirinkimus kas tr<- 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę. I

I
I

I I >

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulei kis
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

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

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

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

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

sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston. Mass.

k

i +

I



Penktadienis, Balandžio 9, ’43

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Motina Bonaventūra, vardu 
Seserų vienuolių ir našlaičių, 
atsiuntė padėkos laišką South 
Bostoniečiams kunigams ir pa
rapijiečiams už parengimus ir 
aukas našlaityno reikalams.

“Laiškas baigiasi šiais žo
džiais: —

“Už kunigus ir visus parapi
jiečius dažnai meldžiamės, kad 
Dievas laimintų ir visiems atly
gintų. Savo maldose Jūsų ne
pamiršime ir ateity”.

Penktadienį, rytą, 8 vai. iškil-

mingai prasidėjo, Šv. Petro baž
nyčioje, metiniai dideli 40 va
landų atlaidai. Pamokslą pasa
kė kun. Jonas Skalandis. Vaka
re pamokslą pasakė kun. dr. A. 
Bružas, M. S.

šeštadienį, rytą, pamokslą 
sako kun. A. Kacevičius, vaka
re, kun. J. Švagždys.

Sekmadienį, rytą, pamokslus 
sakys vietiniai kunigai ir Tėvai 
Marijonai; vakare, kun. Pranas 
Strakauskas.

Tikimasi, kad visas lietuviš
kas Bostonas pasinaudos šiais 
taip gausiais atlaidais.

DARBININKAS
I

t

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomla:—
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.

Kazys Šipelis, gyv. 149 Bowen 
St., So. Boston, Mass., per 22 
metu, jūreivevęs prekybiniais 
laivais po visą pasaulį, pra
džioje šių metų, paguldė savo 
galvą savo šalies gerovei. Jis 
gimęs ir augęs So. Bostone.

Pasaulio saugumui aukavo 
savo jaunas gyvybes dar šie 
South Bostoniečiai kareiviai: 
Daktaras Kazys Savickas, jo 
seseps Amilijos vyras Patrikas 
Groden. ir Jonas Baltyšius.

Melskimės vieni už kitus — 
ypač už kareivius.

Joseph'T. Walker, Jr.
Bostono bankierius ir Newtono 
gyventojas, priėmė kvietimą 
būti 1944 Didžiojo Bostono Su
vienyto Karo Fondo kampani
jos pirmininku.

p. Walker yra Homblower & 
Weeks, investmento bankierių 
Bostone, partneris. Per pasta
rąsias penkias Didžiojo Bosto
no Suvienyto Karo Fondo 
(Greater Boston United War 
Fund) kampanijas buvo banki
nių ir finansinių divizijų virši
ninkas, ir pastarosios kampani
jos laike ėjo vice-pirmininko 
pareigas.

,---------------------------------------------------------------

j Tel. Kirkianti 7119
i

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

400 Broadway, 
CAMBRIDGE. MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Darbininko Kalendoriai Patinka

Kareivis Ramoška, grįžęs iš 
smarkaus sėkmingo mūšio, ra
šo savo motinai, So. Bostone: 
kad jis jaučiasi laimingas, esąs 
apdovanotas atsižymėjimais. 
Jis prašo savo motinos daug 
maldų. Sako, kad kunigas ka
pelionas kareiviams daug pa
gelbsti.

Nesveika kareivio Ramoškos 
motinėlė užprašė jo naudai 
maldų ir šv. mišias, kurios bus 
giedamos bal. 9 d., 8 v. r.

i __________________

i

I
Sou. 4476 ;!

Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS !;
515 East Broadway I;

So. Boston, Mass. !; 
Ofiso Valandos išskyrus ]! 

Trečiadieniais ir i[ 
Penktadieniais ' Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
/ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

Tel. TROwbrMge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mickey's Beauty Lounge

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781

Potembergienė iš Cambridge, 
Mass. Atsilankymo proga nu
pirko savo sūnui kariui puikų 
medaliką ir pasipirko kitokių 
dalykų.

★ Lankėsi muz. V. Stasevi- 
čius, Šv. Mykolo par., Bayonne, 
N. J. vargonininkas. P-nas Sta- 
sevičius pasižadėjo Bayonneje 
išplatinti ‘Darbininką’.
★ Trečiadienį lankėsi kun. A. 

Baltrušiūnas, iš Cambridge, 
Mass.

Ketvirtas Žilinskas išvažiavo 
ginti demokratijos laisvių. Jis 
dabar randasi Fort Bragg, No. 
Caroline. Jo brolis Juozas Staff 
Sargent kariauja Afrikoje. Bro
lis Antanas yra 2nd Lieut., Te- 
xas. Ir jo brolis Jurgis yra me
chanikas U. S. A.

Į Valio. Žilinskams! Prašykime 
Dievo pagalbos, kad jie ir jų 
draugai laimėtų pasauliui laisvę 
ir ramybę.

Bal. 7 d., mirė, miesto ligoni
nėje, ilgai sirgusi Ona Gricienė, 
51 metų amž„ gyvenusi 16 Foss- 
dale Road. Dorchester, Mass. 
Paėjo nuo Biržų. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Vyrą Po
vilą palaidojo, sausio 5, 1942. 
Paliko sūnų kariuomenės majo
rą Albertą ir dukterį mokytoją 
Aldoną ponią Gilroy. Yra pa
šarvota pas graborių D. A. Za- 
letską. Laidojama bus šešta
dienį. Naujos Kalvarijos kapuo
se. Laidojimo iškilmingos pa
maldos atsibus, Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, pirmadienį, bal. 
12 d., 9 vai. ryte. Skaitytos šv. 
mišios jos vėlei bus laikomos 
ketvirtadienį, penktadienį, 
tadienį ir sekmadienį.

LANKĖSI

Tikrai džiugu ir malonu, kad “Darbininko” Rėmė
jų eilės kasdieną didėja. LDS nariai ir “Darbininko” 
skaitytojai įvertindami šių metų sieninį kalendorių 
didžiumoje siunčia net po dolerinę. Štai, pereitą savai
tę įstojo į Kalendoriaus Rėmėjų Fondo eiles sekan
tieji: 
Ad. Jarmalavičius, W. Lynn, Mass.............
V. Gailiunas, Hartford, Conn.....................
O. Juškevičienė, Wilkes Barre, Pa.............
P. Zasimen, So. Boston, Mass....................
A. Sliokaitis, Cleveland, Ohio....................
Apol. Burokienė, Cambridge, Mass.............
A. Diamond, Woburn, Mass........................
B. Zemeikienė, Brockton, Mass...................
B. Jackienė, Cleveland, Ohio.......................
A. Marčiulaitis, Cleveland, Ohio.................
V. Bagdonas, N. Arlington, N. J................
A. Dzekevičius, Providence, R. I................
K. Bielskis, Brockton, Mass........................
J. Laukaitis, Randolph, Mass.....................
Apašt. Maldos Draugija, So. Boston, Mass. 
Julius Poloski, IVarehouse Pt., Conn........
A. Sykes, Brockton, Mass...........................
J. Thomas, Brockton, Mass.......................
M. Valatka, Hyde Park, Mass...................
O. Ridikienė, Worcester, Mass...................
J. Kavaliauskienė, Lowell, Mass................
R. Butauskas, Torrington, Conn................
M. Ažubalis, Pittsfield, Mass.......................
J. Sakavičius, Lawrence, Mass...................
F. Yuknavich, \Vilkes-Barre, Pa.......... :....
P. Baltrušiūnas, So. Boston, Mass............

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

Šių Dienų Lietuvos 3-jų Aktų Drma bus suvaidin- 
sekančiose kolonijose:

Sekmadienį, balandžio 11 d., 3 vai. p. p., Šv. Jurgio 
par. salėje, 36 St. James Avė., Norwood, Mass.

Sekmadienį, gegužės 2 d., 3:30 vai. p. p., Šv. Ka- 
jzimiero par. svetainėje, Providence St., Worcester,

.50 Mass.
1.00 Sekmadienį, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, Auš- 
1.00 ros Vartų par. svetainėje, Highfield Rd., VVorcester, 
1.00
1.00
1.00

.50
1.00
1.00 i
1.00
2.00 i
1.00
2.50
1.00
5.00
1.00
1.00
2.00

.50
1.00
1.00
1.00
.50
.50

1.00
1.00

ta

Mass.
Sekmadienį, gegužės 16 d., 3 vai. p. p., Šv. Petro 

par. svetainėje, So. Boston, Mass.
Šis veikalas yra tikrai gražus ir gyvai vaizduojąs 

šių dienų Lietuvos vargus Vokiečių okupacijoje.
Šį veikalą visose kolonijose vaidins Brocktono 

Liet. Dramos Ratelis, vadovybėje kun. F. Norbuto.
I
II

Bostoniečiai Šoks 
Penktadieny

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
šokėjų grupė, kuri vyks Phila- 
delphijon. dalyvauti Tautų Fes
tivaly. Academy of Music sa
lėje. yra paskirta^ penktadienis, 
gegužės 7 d., 1943, dalyvauti
programoje. Dalyvaus po pietų 
ir vakare. Šoks šiuos lietuvių 
tautinius šokius: Kubilą, Kepu
rinę, Mikitą ir Kalvelį, šokiams 
gros jų pačių orkestras. Viso 
dalyvaus apie 16 vaikų.

Be bostoniečių jaunamečių, 
tame Festivale, kurs įvyks Ge
gužės 5, 6. 7 ir 8 dienomis, da
lyvaus ir suaugusių lietuvių 
grupė, tai Lietuvos Ateitinin
kų Draugovės šokėjai iš Chica- 
go. III. Kokiomis dienomis ir 
kokius šokius chicagiečiai šoks 
dar neteko sužinoti.

Bostoniečiai grįždami, gegu
žės 9 d., sustos New Yorke ir 
dalyvaus laikraščio “Amerika” 

i koncerto - balius programoje, 
įWebster Hali. Rap.

Motūzos • Valaičio 
Filmos Rodomos:

Providence, R. I. penkt., bal. 
9 d. 7:30 v. v. Bridge Club sa
lėj, 98 Plainfield St.

Gardner, Mass. šeštadienį, ba-

Racijonavimas Mėsos, Sviesto Ir
- Kito Maisto

DONŲ štampų.
Svarbu atsiminti, kad 

vertė kiekvienos serijos 
Štampų tęsiasi ligi mene- Cambridge, Mass., ketv. bal. 

! šio pabaigos. Į 8 d., 7:30 v. v., Stasių Torah
Kitais žodžiais, nesunau- salėj, 163 Harvard St.

dotas “A” štampas galima 
vartoti po pirmos savaitės, 
ir tas pats su kitoms “B” 
“C”, “D” stampomis, ku
rios geros nuo pirmos die
nos ligi pabaigos balan- landžio 10 d. 7 v. v. P.A.C.C. sa- 
džio mėn., kada ‘A’, ‘B’, lėj, Pleasant St.
‘C’ stampos išsibaigia ir 
tik ‘E’ stampos geros. Vė
liau bus pranešta, kada 
‘E’ stampos išsibaigs.
Punktų Vertė RAUDONŲ 

Štampų
Raudonos stampos spau- į 

sdintos pačiomis punktų 
denominacijomis, kaip 
MĖLYNOS Eilėse 8-5-2-1- 
punktų RAUDONŲ štam
pų kiekvienoje War Ra
tion Book Two.

Dėl mėsos, sviesto ir ki
to racijonuoto maisto, 
kiekvienas asmuo, nepai
sant metų arba valgio į- 
pročių, gauna lygų skait
lių punktų. Pirmam raci- 
jonavimo laikui, prade
dant su kovo 29 d., kiek
vienam asmeniui paskirta 
16 punktų.

Kiekvienoj krautuvėj 
bus iškabinta sąrašas dau
giau. kaip 150 daiktų su jų 
punktų verte, svarais ir 
uncijomis, dėl kiekvieno 
racijonuoto maisto. O.VV.I.

Sekm.Worcester, Mass.
bal. 11 d. 3 v. p. p. klūbo žemu- 
tinėj salėj, 12 Vemon St.

Peabody, Mass., treč. bal. 14 
d., 7:30 v. v. Liet, salėj. 23 Han. 
cock St.

Athol, Mass. ketv. bal. 15 d. 
Liet, salėj. John St. 7 v. v.

Haverhill, Mass., penkt. bal. 
16 d. 7:30 v. v. Liet. Gedimino 
klūbe. 324 River St.

Laurence, Mass. šešt. bal. į? 
d. 7 v. v. Piliečių klūbe. 41 Bet; 
keley St.

Nashua, N. H. sekm., bal. 18 
d. 2 v. p. p., šv. Kazimiero par. 
salėj, 119 Temple St.

Lou'cll, Mass. sekm. bal. 18 
d. 7 v. v. D. L. K. Vytauto klū
be. 447 Centrai St. (Skelb.)

Beveik visų rūšių mėsa,! (šviežios, šaldytos, rūky- 
išskiriant paukštieną; į- tos ir tt. žuvies ar žuvies 
vairių rūšių sūris, svies- produktai ne hermetiškai 
tas, riebalai kepimui, ke- užlipdytuose kenuose ne 
nuota žuvis, riebalai ir vai- raciionuota). 
gomieji aliejai dabar raci- 3. Visų rūšių taukai ir a- 
jonuoti. Nieks negali pirk- liejai, kaip sviestas, mar
ti pažymėto maisto po ko- garinąs, taukai, kepimui 
vo 29 d., be RAUDONŲ riebalai, virimui ir saladų 
štampų iš War Ration aliejai (mayonnaise ir aly- 
Book Two. vų aliejus neracijonuoti).

Daugelis šeimininkių jau 4. Įėairūs sūris, išskiriant 
žino, kaip vartoti punktų varškę ir gretinęs sūrį. 
Štampas, nes jos nuo kovo Racijonuotas sūris įnima 
11 d., vartoja MĖLYNAS daug rūšių džiovinto, sū- 
stampas. Netikima su
laukti betvarkės kaslink 
vartojimą RAUDONŲ 
štampų, bet yra svarbu, 
kad kiekvienas suprastų 
svarbiausius įrodymus, 
kaip jas vartoti. Mažai 
skirtumo yra tarpe pirki
mo kenuoto ir pagaminto 
maisto su MĖLYNOMS

■ stampoms ir pirkimo mė
sos, sviesto ir kito naujai 
racijonuoto maisto su 
RAUDONOMIS stampo
mis, bet dalyką reikia aiš
kiai suprasti.

ŠIS MAISTAS DABAR tus dėl mėsos arba ji gali 
padalinti punktus pritai
kinti šeimos valgymo įpro
čius.

Pagal naują programą 
vartotojai neprivalo pada
ryti deklaraciją kiek raci
jonuoto maisto turi ant 
rankų, ir kadangi War Ra
tion Book Two, kuri turi 
kelis puslapius RAUDO
NŲ štampų jau išleista, 
tad nebus užregistravimo.

Raudonos Stampos PA
ŽYMĖTOS “A” GEROS 
PER PIRMĄ SAVAITĘ 
Bus galima vartoti skir

tingą seriją RAUDONŲ 
štampų kas savaitė, pra
dedant su “A” stampa ko
vo 29 d. Sekamą savaitę, 
balandžio 4 d., “B” stam
pos turi būti vartojamos; 
balandžio 11 d. savaitę 
“C” stampos, ir t.t. Su 
kiekviena savaite galima 
vartoti naują seriją RAU-

I

I

kurios yra 
nupirkti ke-

Šaltų Spindulių 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

Remkite tuos profesic 
alus ir biznierius kurk

,ro skelbimais r p m i n 
•"^ininka”

Re* Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Fumiture Cn
MOVER8

inc
Aonder 

-ca' 4 eone 
tlatanc* 
rtovln,

376 328 West 8roadw^
So. Boston. Mass

dyto ir kitos rūšies kieto 
sūrio.

BENDRI RACIJONAVI- 
MO PATVARKYMAI

Kaip su MĖLYNOMIS 
stampomis, 
vartojamos
nuotų ir gamintų vaisių ir 
daržovių, RAUDONOS 
stampos vartojamos dėl 
naujai racijonuoto maisto. 
Kitais žodžiais, punktai y- 
ra dėl mėsos, sviesto, rie
balų ir t.t. Jeigu šeiminin
kė nori, ji gaji išleisti vi
sus jos RAUDONUS punk-

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLtimbia 2537

Vėl Rodys Paveikslus
Sekmadienį, balandžio 11 d., 

3 vai. po pietų. So. Bostono lie
tuvių Piliečių draugijos na
riams ir jų šeimoms bus rodo
mi gražūs judami paveikslai. 
Projektorių paskolino p. D. A. 
Zaletskas. Jokios įžangos ne
bus.

f

šeš-

lan-Trečiadienį ‘Darbininke’
'kėši LDS N. Anglijos pirm. A. 
jZaveckas. su kuriuo ‘Darbinin
ko’ administracija plačiai apta- 

,rė LDS N. Anglijos Apskr. 
I maršrutą.
I- > Tą dieną lankėsi p-nia Eva

ForVicfry •••
Buy
U. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

RACIJONUOTAS
1. Visų rūšių mėsa, išski

riant paukštieną — švie
žia, šaldyta, rūkyta, ke- 
nuota arba stikluose. Tai 
racijonuota jautiena, ver
šiena, aviena, kiauliena, ir 
kita mėsa, kaip liežuvis, 
smegenys, širdis, etc., vi
sokių rūšių dešros, ir kiti 
mėsiniai produktai ir kon
centratai.

2. Visų rūšių kenuota žu-' 
vis ir žuvies produktai.

| NOVENOS

j NOVENA prie Sv. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina .............—
I NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ..............
J NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ....

NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ..........-........ ..... ......
į NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c. a

! DARBININKAS |
j 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. *
j£%!L*5W^%*MlXVX*%VV***^%*KXKVX**%X*XK*.*****XX****MaC 
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20c. 1
15c. £

Valgomų Daiktų Krautuvės
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 kuru 
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.

NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

mas plaukams garbeniuoti — 
daryti permanent wave. Šiuo 
nauju išradimu plaukai yra 
sutaisomi be jokių sunkumų 
ant galvos ir svarbiausia, ne
reikia vartoti jokios šilumos. 
Šaltų Spindulių — Cold Ray 
permanent darant, vartojama 
naujai išrasti chemikalai, ku
rie padaro plaukus minkš
tais, švelniais, bet stipres
niais. Reikia pastebėti, kad 
po kiekvieno galvos išplovi
mo. plaukų raitymas-perma- 
nent, darosi tampresnės, bet 
duodasi suraityti - sufor
muoti bile kokiu stiliumi.

Prašykite, kad Jums pada
rytų Cold Ray permanent, 
Naujame puikiame, elegan
tiškai įrengtame
CASPER S BEAUTY 

SALON
738 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU ±645

I

CASPER
FUNERAL MOM»
’87 Dorchester Stre** 

South Boston, Mase 

Joseph W. Caspe 
(KASPERAS) 

ueNotuvIų Oirektortua • 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
•^tarnavimas Dieną tr Nam 

koplyčia Šermenims Dyk- 
*<•» 8OU Boston 148?

ŠOU Boston 396T

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dien4 ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Reikalams

C. BROOKLYH, N. Y.

Ii

M.

i
9-

garbė už 
broliams, 
karo ir

kad ypatin- 
globėja yra 

Motina, ir 
yra melstis

LRKSA 89 ir
Nuoširdžiai 
ir pamatyti 

Rengėjai.

gražus būrelis narių, 
darbininkės ruošia-

abejas šv. mi- 
žmonės ir tre- 
prie Viešpaties

NENV BRITAIN. CONN. — būtų globojami Seselių kreipki- 
Pereitą sekmadienį, šv. Andrie- tės pas Seseles adresu: —

404 Church St.

Bride Learns Economy

i

»

1

9

RYTIYlL
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

šventos rekolekcijos prasidės 
pirmadienį, balandžio 12 d..
1943. 7:30 vai. Jos yra skiria
mos visiems bendrai; jas 
Misijonier.us Marijonas 
Dr. Juozas Vaškevičius. MIC., 
Marianapolio Kolegijos Direk
torius. Kiekvienais metais mūsų 
parapijoje būna rėk; lekcijos, 
kad visi tikintieji galėtų pasi
naudoti dvasinių malonių teiki
mu. atlikti Katalikų prievoles, 
ypač Velykinę, priimant Vely
kinius Sakramentus ir tuo būdu 
švenčiausiai, geriausiai prisi
rengiant prie šv. Velykų.

Pačios rekolekcijos užsibaigs 
sekmadienio vakare, per Verbą.

rengimą ruošia 
LDS 6 kuopos, 
kviečia visus ateiti 
gražius paveiksi

jaus lietuvių par. bažnyčioje į-j 
vyko rinkliava šelpimui lietu-; 
vių. nukentėjusių nuo karo 
Lietuvoje. Surinkta $326.00. 
Tai graži parama, bet tikreny
bėje buvo galima daugiau su
rinkti. jeigu visi būtų aukoję.

Aukavusiems tenka 
ištiesimą rankos savo 
nukentėjusiems nuo 
diktate rių okupacijų.

ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Balandžio 4 d. įvyko Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Dalyvavo daug narių. Tik 
gaila, kad šiame susirinkime 
nedalyvavo raštininkė p. O. Va- 
linčienė. Ji serga. Narės linki 
jai pasveikti. Susirinkime jos 
intencija sukalbėjo Sveika Ma
rija.

Paskirta auka dėl gėlių pa
puošimui altorių Velykose. 
Taipgi paskirta auka šv. mi- 
šiom. T.

Pirmasai Penktadienis
Balandžio 2 dieną, tai pirma

sis mėnesio penktadienis, kuris, 
kaip visada, aukojamas Švenč. 
Jėzaus Širdžiai.

Iš ryto, pc-r 
šias, maldingai 
tininkai artėjo
Stalo. Po pamaldų, kleb. kun.

; Mykolas J. Urbonas tretinin- 
■ kams suteikė Generalinę Abso
liuciją, pasakė trumpą pamok
slą apie Karčią Viešpaties Kan
čią, primindamas, 
goji šio mėnesio 
Sopulingoji Dievo 
mėnesio intencija 
už taiką visame pasaulyje.

Tą pačią dieną 8 vai. vakare 
po pamaldų parapijos svetainė
je įvyko Sodaliečių suruošta 
Bingo pramoga, į kurią parapi- 
jonys skaitlingai atsilankė. Li
ko gražaus pelno parapijos 
naudai.

Kančios Sekmadieni, balan
džio 11 d.. Sodalietės Mergaitės 
rengia religinį vaidinimą: — 
“Šventoji Kankine”. Priešvely- 
kinis. labai tinkamas. įdomus 
eprstatymas. todėl visi kviečia
mi ateiti pasižiūrėti: tolimesnės 
žinios bus skelbiamas bažny
čioje.

Muz. Vincas Stasevičius. 
Šv. Mykolo par. vargonininkas. 
Bayonne. N. J. yra “Darbinin
ko" bendradarbis ir platinto
jas. Kurie norėtumėte “Darbi
ninką" atnaujinti, užsisakyti ar 
nusipirkti maldaknygių, kreip
kitės prie vietinio vargonininko 
p. Vinco Stasevičiaus. 367 
Broadvvay. Bayonne. N. J.

IŠ S4 JUNGIEČIŲ VEIKIMO
Balandžio 5 d. įvyko Moterų 

Sąjungos kuopos susirinkimas. 
Dalyvavo 
Išrinkta
mam vakarui, kuris įvyks ba
landžio 11 d.. 4 vai. po pietų, 
parapijos salėje. Tai bus bingo. 
Kviečia visus dalyvauti. Bus 
įvairių ir gražių dovanų.

Išrinkta komisija rūpintis 
Motinos dienos programa. Nu
tarta bendrai dalyvauti šv. mi
šiose. o po mišių turėti bendrus 
pusryčius ir pagerbti tas moti
nas, kurių sūnūs ir dukterys 
yra karo tarnyboje. įteikiant 
joms po gėlę.

AMSTERDAMU. Y

HARTFORD. CONN.
Balandžio 2 d. įvyko LRKSA 

89. LDS 6 ir Moterų Sąjungos 
17 kuopų vaidybų susirinkimas, 
■pasitarimui apie trilypę GEGU
ŽINĘ tų organizacijų apskričių 
naudai.

Gegužinė, jeigu nesusidarys 
kliūčių. įvyks liepos 11 d., lietu
vių darže. Glastonbury. Conn. 
(Stotis 24). Visos kuopos turė
tų darbuotis, kad padaryti pel
ną LRKSA.. LDS ir M. S. Ccr.n. 
apskričiams.

Nutarta leisti Jung. Valsty
bių Karo borą vertės 825.00. 
Tikietai greit bus pasiųsti Ruo

ii BAYONNE. N. J

poros.
Kiti nutarimai bus paskelbti 

vėliau “Darbininke" ir “Garse".

Bayonne miestelis nėra taip 
apmiręs, kaip jis apie save nie
ko nepraneša. Jame yra 97.000 
gyventojų, jų tarpe nemažai ir 
lietuvių. Čia lietuviai turi savo 
bažnyčią ir savo salę, kurioje 
daromi įvairūs parengimai ir 
draugijų susirinkimai.

Bayonne lietuvių katalikų pa- 
rapijoje Klebonauja jaunas.

o*2 c ir* f-ri -irt*a e--- -
kun. Mykolas J. Kemežis. kuris 
per keletą metų vadovavo Lie
tuvos Vyčių organizacijai ir bu- 

įtro Dvasi< is Vadas.
M. J. Kemežiui vado-

NAUJI VARGONAI
Jau pradėtas naujų vargonų 

statybos darbas, kuris bus už
baigtas. kaip pranešė klebonas, 
laike šešių savaičių.

Taipgi laukiame atvykstant 
naujo vargonininko, būtent, p. 
A. Grigoraičio, p. Grigoraitis 
keli metai atgal yra vargoni
ninkavęs mūsų parapijoje. Tai
gi bus malonu jį vėl turėti savo 
tarpe.

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI
Sekmadienį, balandžio U d.. 

3 vai. po pietų, parapijos mo
kyklos salėje, kampas Capitol 
Avė. ir Broad St.. filmininkas 
p. J. Januškevičius r lys gra
žius j pave" ' šį pa-

vo L. V.
Kun. 

vaujant. parapija labai atkiuto 
ir smarkiai pagyvėjo. Dabar 
sekmadieniais yra laikomos 
ketverios šv. mišios.

DRAUGIJOS — Nors 
kolonija nėra didelė, bet 
tuviai susiorganizavę į 
jas. Bayonne yra net 
draugijos: Šv. Onos. Šv.
čiaus. L .Vyčių. Kat. Susivienv-

SESELIŲ DARBUOTĖ
Seselės Pranciškietės labai 

nuoširdžiai darbuojasi mūsų 
parapijoje, šiomis dienomis jos 
įkūrė mažų vaikučių darželį, į 
kurį priimami nuo dviejų iki 
penkių metelių vaikučiai, kurių 
motinos dirba dirbtuvėse ar 
kur kitur. Taigi motinos, ku
rios norite, kad jūsų vaikučiai

mūsų 
čia lie- 
draugi-

9-nios 
Rcžan-

r? avė

Help Save Oil

Vitai to the War Effort
uur goiernment E appealing to >ou to conserve oil supplies 

* t- needed for ujr plancs and the armed forces. Because o»l 
»s usc-d m making g a. s. vou can hdp by using gas!

e are cooperat-.ng wi(h che Pecroleum Admimstration for 
V ar ar>d the XX ar Production Bo.ird m every wav mc can to save 
' You can he’p by usmg /ėst gas today and everyday. The 
simple rules bei«_>w $how you ho*.

\> e kno* v. u v* . w ant :o c opera te $0 th.it there v* iii be no 
shortages of oil for our boy$ ar che hgheing from*.

♦ TO SAVE Oll ŪSE LfSS GAS---------------------------

VVORCESTER GAS LIGHT Co 
240 Main St., VVorcester, Mass.

o.' tht covrcmMM- 5 rtoce.K rj, ro^urvt »ir«t rotu ro» wi» ro»»05H

J < & •-> * . »

Stasevičius dabar 
du choru — didelių ir

mo kuopa, Šv. Petro ir-Povilo, 
kuri turi net virš 400 narių ir 
$14.000 kapitalo; Kęstučio. A. 
Liet. Piliečių Klubas. Šv. \ ardo 
ir Sodaliečių draugija.

Naujas Vargonininkas — Mū
sų parapija susilaukė naujo, 
darbštaus ir patyrusio vargoni
ninko. asmenyje Vinco Stasevi
čiaus. kuris yra mokslus bai
gęs Jono Naujelio Konservato
rijoje, Kaune.

P-nas V.
lavina
vaikų. Jam atvykus į mūsų ko
loniją prisirašė prie choro dau
gelis moterų, kad pavadavus 
vyrus choristus, kurie tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje.

NOVENA. — Kovo 11 d. iki 
19 d. pas mus prie Šv. Juozapo 
buvo Novena. kurią vedė Tėvas 
Pr. Aukštikalnis, Jėzuitas. Žmo
nių lankėsi daug. Bayonniečiai 
misijonieriaus pamokslais buvo 
labai patenkinti ir niekad jų ne- 
pamirš.

VEDYBOS: — Kovo 14 d.į 
moterystės Sakramentą priėmė 
kareivis Petras Nenorta su A- 
nele Borosonyte (mokytoja) ir 
Antanas Sinkus su Emilija Glu- 
zonyte.

LANKĖSI. — Kovo 23 d. mū- 
ssų kleboną aplankė kun. dr. A. 
Bružas iš Nashua. N. H.

DARBAI. — Pas mus ir mū
sų apylinkėje darbai labai gerai 
eina. Trūksta darbininkų.

Verbų Sekmadieni, par. sve
tainėje įvyks gražus vaidini
mas. kurį atliks Sodalietės. Visi 

l nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
‘ Paš.

ĮDOMUS LAIŠKAS 
IŠ LONDONO

Neseniai Kun. J. Židanavi- 
čius, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas gavo sekančio turinio 
laišką nuo Lietuvos ministro 
Bronio Balučio iš Londono: 

Lithuanian Legation 
19. Kensington Palace Gardens.

London. w. 8.
I 
t
Mielas Dėdute.

Netrukus ir vėl Jūsų vardu
vės. Taigi ta proga siunčiu 
Jums didelį pluoštą geriausių ■ 
linkėjimų ir sveikinimų. Kaip • 
aš norėčiau dar kada nors tu
rėti progos asmeniniai Jus pa- i 
sveikinti ir drauge Jūsų vardu- < 
ves atšvęsti. “Bet didis yra Die- 1 
vas ir stipri Jo galybė” — dar

1 gal ir susilauksime tokios gali- ■ 
mybės. Ir tai gal ne kur kitur, 
bet Lietuvoje iškelsim Jums 
varduvių balių.

Mačiau kurioje tai “gazieto- 
je", kad ir vėl buvote susirgę, 
bet gerai, kad drauge buvo 
pranešta, kad jau pasveikote ir 
kad vėl viskas tvarkoje, — ir 
kad net vėl užsiimate savo ei
lėraščiais. Na. tai ir ačiū Die
vuliui...

Nežinau, ar Jūs žinote, bet 
prieš keletą savaičių gavau ne
tikėtai gerą žinią nuo savo 
žmonos — iš Stockholmo. Pra
nešė man. kad po labai didelių 
vargų, bet laimingai pasprukus 
iš bolševikų Lietuvoje, dabar 
laimingai paspruko ir iš Vokie
tijos ir dasigavo į Stockholmą. 
Aš jau padariau visų reikalin
gų žygių, kad galėtų atvykti 
pas mane (galima tik lėktuvu ir 
su ypatingais leidimais, bet tas 
viskas padaryta). Savo keliu 
ji vėliaus pranešė, kad po visų 
sulinių pergyvenimų ir klaikių 
prityrimų, viskas jai išrodo 
“kaip sapne” ir ji nori dar atsi
peikėti ir atsilsėti bei šiek-tiek 
nervus nuraminti ir todėl at
vyks tik po kokio mėnesio-kito. 
Ada. girdžiu, dirba ten Ameri
kos Pas-be j.

Aš šiaip - taip laikausi, šią 
žiemą net liumbago labai leng
vai persirgau — mat labai len
gva žiema pas mus buvo, o da
bar jau net vyšnios pradeda žy
dėti — dar peranksti ir gal žie
dai dar nušals, bet abelnai šie
met oras labai lengvas.

i čia Londone šiemet atšven- 
tūm Lietuvos Sidabrinį Jubilie
jų piašmatniau, negu kitais 
metais. Ta proga susirinkimas 
pasiuntė atatinkamas telegra
mas VVinstonui Churchill’ui, 
Prezidentui Rooseveltui. Prezi- 

; dentui Smetonai, Anglijos Kar
dinolui, Hinsley (geram mūsų 
pneteiiui) ir šv. Tėvui. Kardi
nolas Hinsley jau atsakė man 

I iabui gražiu laišku. Visgi bus 
Į šiokios tokios naudos iš to, nes

1943 m. Kovo 4 d.

Mrs. AIexandra Po+ts (r,ght), editor and brides’ consultant. sho*s newly 
married Mrs. James G. Richardson. bride of an Army Lieu+enanf, how 
important it is to save waste Icitchen fats urgently needed to produce 
glycerine for gunpowder and medicine. "Strain it into any clean 
can and take it to vour meat dealer." Mrs. Potts is savina.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IŠ DU BOISO PADANGES
Mirė Tretininkė

DU BOIS. PA. — Kovo 26 die
ną mirė senutė Elena Rajaus- 
kienė. išgyvenus su virš.im 80 
metų amž.

Ji gyvenime buvo pavyzdin-

ga tretininkė ir priklausė prie 
LRKSA 78 kuopos. Kaipo tre
tininkė. ji įrengta Šv. Pranciš
kaus abitu, ir kovo 29 dieną po 
gedulo pamaldų iš bažnyčios 
buvo nulydėta į Šv. Juozapo 
parapijos kapines.

ir vietos Lietuvių ūpas ta pro
ga yra pasalęs.

Įdomu ir drauge 
yra pastebėti, kad 
dar ir Amerikoje 
draugų. Keno tai buvo paminė
ta Am. Lietuvių laikraščiuose 
apie mano sunkią čia būklę, tai

Jūsų vis dar laikas nuo lai- j 
gaunu piniginių perlaidų

I j 
malonu man ’ 
matomai aš 
turiu gerų i

be 
ko 
po keletą ir kelioliką svarų, o p. j

— ~ 1B. - -
Matyt, amerikiečiai 
miršo savo seno draugo ir šio- 
kio-tokio veikėjo, 
drauge su jais dirbusio, 
suprantama, visa tai yra malo
nu ir aš esu jiems labai dėkin
gas.

Siunčiu gerų linkėjimų Onu
tei. p. Alšauskui. na ir kitiems 
amsterdamiečiams 
miems. Jūsų.

Bronius Balutis.

— atsiuntė net 50 svarų, 
dar nepa-

Išvyko Kareivėliai
Dėdė Šamas paėmė iš mūsų 

tarpo dar daugiau kareivėlių. 
Kovo 30 dieną ryte išvyko į 
USA kareivines didelis jaunuo
lių kontingentas, kurio skaičiu- 

[je buvo sekantieji penki lietu- 
iviai kareivėliai:
i 1. Jonas R. Amilkavich,
■ 2. Juozas M. Aravich.
13. Arthur'E. Bartasavich.
i 4. Eugenijus F. Mikelonis. ir 
• 5. Edvardas F. Stepanausky. 
I

tiek metų;
Man.!

Kitos Žinelės
Tuojau po pamaldų, kiekvieno 

antradienio ryte maldininkams 
teikiama Šv. Antano relikvija 
pabučiuoti.

Be šaukimo pas ligonį, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas kiek
vieną penktadienį aplanko vi- 

j sus ligonius parapijoje ir apy- 
! linkėse.

Sekmadieniais Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
atnašaujamos trejos šv. mišios: 
7, 8 ir 10 vai. Gi ketvirtos šv. 
mišios atnašaujamos 10:30 vai. 
parapijos misijoje — Šv. Anta
no bažnyčioje, Helvetia. Pa.

Sekmadieniais 3 vai. po pie
tų Šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje vykinama Šventoji Va
landa prieš išstatytą švenčiau
siąjį Sakramentą.

Kas trečiadienį ir penktadie
nį 7:15 vai. vakarais einami 
Viešpaties Keliai. Po to. seka 
palaiminimas Švenčiausiuoju 
Sakramentu.

Gi parapijos misijoje, Helve- j 
tia. Pa., Viešpaties Keliai eina
mi ketvirtadieniais 4:30 vai. į 
po pietų. A. T. 1

Kunigo Miluko “Žvaigždė” Nemirs!..
Kad jis. kaip veikėjas uolusis,

Už ką lai skamb’: Valio!! !..
Darbavos labui savo brolių... 

Supraskit: tautai mūs. 
Uolumu kitų mūs garsuolių, 

Kuriųjų ir nežus.
Vardai, kaip antai, kad Mairo- 

Valančiaus. Kudirko, [niaus, 
Ką kaip dievaičius garbin’ žmo- 

Taip gerbs ir Miluką! [nes;
Todėl ant kapo to velionio, 

Miluko dėkim jau
Vainiką laurų vardan žmonių. 

Mūsų — aš sakau.
Ir: “In memoriam!..” kartokim. 

Kaip yra paprotis,
Bei jo gailėdami raudokim.

Nes vertas to yr’ jis!
Jis... dvasios milžinas, ką veikė 

Vis tiktai labui mūs.
Nors mūs nedraugai jį ir peikė, 

O ypač, kad rusus
Jis smerkti mėgo, kad norėjo 

Surusint jie mus.
Tai jis,—jam Dievas prigelbėjo. 

Kaip mūs plunksnos vytis. 
Šoko raštais gint mūsų tautą. 

Kad tik nežūtų ji.
Tad jį gerbt reik’ ir kaip Vy- 

Tas tiesa—Dievaži!., [tautą. 
Nors jis kuklus ir visad buvo— 

Dievaičiu mūs yr’ jis!
Į Todėl akyse mūs, lietuvių

Lai jis vaizdenas vis.
Ir: “Reųuiescat!..” tat amžiną 

Atilsį, kaip dzūkui
Su kunigu kartokime, na!...
ANTANUI MILUKUI.

Kazys Vidikauskas.

Philadelphia, Pa. — Mirusi 
kunigui Antanui Milukui, veik 
visi pradėjo kalbėti, o net jau ir 
spauda - laikraščiai užsiminė.

, kartu mirė ir 
jo “Žvaigždė”. Tačiau tas neati
tinka teisybei — ją — “Žvaigž
dę” perims savo nuosavybėn 
jurgiečių vikaras. Kun. Jeroni
mas Bagdonas ir leis ją toliau; 
o gal iš bertaininės. pakeis ją 
net ir į mėnesinį žurnalą; arba, 

! jei aplinkybės bus palankios, 
tai gal net. su laiku, pakeis ją 
ir į savaitraštį, kaip kad jinai 
savo pradžioje, kad buvo. Vis
kas
nuo mūsų, lietuvių visuomeni
nės paramos tame dalyke.

pnžisla- kad mirus jam.

ELIZABETH. N. J
Nors Šv. Petro ir Povilo para

pijos choro narių jau yra 18 ka
riuomenėje, gerokai dėl stokos 
vyrų balsų yra nukentėjęs, bet 
vistik balandžio 11 d., 7 vai. 
vakare rengia bažnytinį koncer
tą. Vietiniai talentai atliks so
lo, duetų, trio ir choro partijas. 
Šalę “Paskutiniųjų Septynių 
žodžių Nuo Kryžiaus”. Dubois, 
bus atlikta visa eilė žymių, vi-;

tas. žinoma, priklauso ir

dus auiKta visa eue žymių, vi-, viengentė, ponia Teofilė Bo- 
siškai naujų veikalų. Parapijos blnienė> 4.tą balandžio. po ope

racijos vienoje vietinių ligoni
nių. sugrįžo jau į namus.

Ponia Teofilė Bobinienė yra 
i žmona viengenčio Adolfo Bobi- 
| no. ir dukra viengenčių Teofilės 
ir Igno Kigolių iš Shenandoah. 
Pa. ir seserėčia puikiausiai čia 
žinomų panelių. Anastazijos ir 
Adelės Smailiučių.

choras pasišventusiai dirba, i 
kad kuogeriau atlikti savo už
duotį.

Choras kviečia muzikos my
lėtojus atsilankyti į tą dvasinę 
puotą ir pasigerėti žavingos 
muzikos garsais, kurie pritai
kinti Gavėnios nuotaikai.

Rengėjai.

šią savaitę vėl lietuviams ten-: 
ka Elizabethport Banke parda
vinėti karo bonus. Tam darbui 
labai daug pasišvenčia Mrs. Ma
ry Martin. Pirmoje savaitėje 
parduota už $32,625, antroje— 
$48,800. Yra tokių, kurie jau 
pirkę $20.000. Visa eilė yra pir
kusių net po $4—5,000, o ma
žesnių labai daug. Lietuviai E-1 
lizabethe jau yra išpirkę už: 
šimtus tūkstančių. Tie, kurie 
perkate bonus prašomi pirkti 
tuosyk, kai lietuviai .juos par
davinėja. Rap.

Švento Jurgio par. bažnyčio
je, rūpesčiu klebono kun. dr. 
Vytauto Martusevičiaus, jau y- 
ra įtaisyti labai puikūs suolai.

K. V.

"In Memoriam Aetemum!" 
Kunigui Antanui Milukui

Nors mirė kunigas Milukas — 
Nebėr jau jo tarp mūs!

Tačiau galvon man mintis bru- 
Iš tarpo mūs nežus [kas: 

Niekuomet vardas jo kilnusis.
Taip pat ir garbė jo,




