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Balandžio 13 dieną suėjo 
200 metų kai gimė Ameri
kos Nepriklausomybės De
klaracijos autorius, lais
vės ir vienybės vykintojas. į 

Thomas Jefferson gimė 
balandžio 13 d., 1743 m. 
Shadwell, Albenarie aps- 
krityj, Virginijos valsty
bėje. Baigęs pradinius 
mokslus, 1762-67 m. studi
javo teisių mokslus. 1774 
m. buvo Virginijos valsty
bės konvencijos nariu; 
1775-76 — Kontinentinia
me Kongrese; 1776-79 m. 
buvo išrinktas į Virginijos 
valstybės legislatūrą; 
1779-81 m. buvo Virginijos 
gubernatorium; 1783-84 
m. Kongreso nariu; 1784- 
89 m. buvo ministru Pran
cūzijai; 1797-1807 m. iš
rinktas Jung. Valstybių 
vice-prezidentu, o 1801-09 
buvo Jung. Valstybių pre
zidentu.

Thomas Jeffersonas bu
vo įžymus demokratas. Jis 
buvo pirmas prezidentas, 
kurio inauguracija įvyko 
VVashingtone. Jo preziden
tavimo metu nupirkta iš 
Prancūzijos už 15 milijo
nų dolerių Louisiana teri
torija. Prezidentas Jeffer
son buvo vienas tų, kuris 
dirbo ir kovojo, kad sveti
mos valstybės turėtų ko- 
mažiausia įtakos į Ame
rikiečių gyvenimą, kad jos 
nekliudytų Jung. Valsty
bėms laisvai ir demokra
tiškai tvarkyti savo vals
tybės reikalus.

Thomas Jefferson taip 
pat buvo ir Virginijos val
stybės religijos laisvės 
statuto autorius.

Jis mirė lygiai 50 metų 
po Jung. Valstybių nepri
klausomybės deklaracijos 
paskelbimo, būtent, liepos 
4 d., 1826 m. Jeffersono 
vardas visur minimas su 
didele pagarba, nes jis bu
vo nepalaužiamas kovoto
jas už demokratiją ir lais
vę.
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Kaip Vac. Sidzikauskas Na 
cių Okupacijoje Švęs 

50 M. Sukaktį?

(LKFSB) Žinomas lietu
vių politikas, keliais atve
jais buvęs vyriausybės na
riu — Vacį. Sidzikauskas 
š. m. balandžio 10 d. sulau
kė 50 m. amžiaus sukak
ties. Jisai buvo gimęs ša
kių apskr., teisės mokslus 
ėjo Maskvos ir Berno 
(Šveicarijoje) universite
tuose. Baigęs studijas bu
vo pakviestas valstybės 
tarnybon, kur ilgus metus 
ėjo atsakomingas parei
gas. Be kitko yra buvęs 
Lietuvos įg. min. Vokieti
joje, Austrijoje, Vengrijo
je, Šveicarijoje. Kur dabar 
jis yra, neturime informa
cijų, tik paskutinės apie jį 
mus pasiekusios žinios 
skelbė, kad jisai yra vokie
čių policijos priežiūroje.

Jung. Valstybės Paėmė 
Maine Bulves Savo 

Kontrolėn

j

i
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Prezidentas Rooseveltas, kai atsipalaiduoja nuo sunkaus darbo trum
pai valandėlei, tai jis maloniai imasi darbo — duoti maisto savo namų 
šuniukui ir stebėti, kaip jis liežuviu taškindamas ant brangaus kilimo 
skubiai sotinasi.

Alijantai Baigia Ištrenkti Ašies

kaip 4 bilijonai dolerių. 
Užsibrėžta sukelti 13 bili
jonų dolerių iki gegužės 1 
dienos.

Jung. Valstybių valdžia 
atsišaukia, kad kiekvienas 
darbininkas skirtų iš savo 
algos ar uždarbio nuo 15 
iki 20 nuošimčių Karo bo-

Rommel Nėra "Viršžmogis" 
Jung. Valstybių Akyse Bombardavo Italijos Miestus

Londonas, bal. 15 — Są
jungininkų armijos apsu
pa nacius ir italus šiaurės 
Tunisijoje, ir naciams nė
ra kitos išeities, kaip tik 
būti visiškai sumuštais.

Karo žinovai sako, kad 
naciams nebėra laiko iš 
Afrikos pabėgti į Italiją,
nes sąjungininkų lakūnai nams. 
nuolatiniai bombarduoja j Patariame visiems lie
ju laivus ir lėktuvus. ' tuviams pagal išgalės pir-

Pranešama, kad Hitleris 
reikalavęs Italijos laivyno, 
kad iš Afrikos išvežti savo 
kariuomenę į Italiją, bet 
Mussolini visiškai tam pa
sipriešinęs, sakydamas, 
kad ir taip Italija netek
sianti daug laivų. Jis sa
kęs, kad Italijai reikalin
gi visi laivai ir lėktuvai ap
siginti nuo sąjungininkų 
įsiveržimo į Italiją. Taigi 
dabar naciai tik mėgina iš
traukti iš Afrikos tekninį 
personalą, gi kariuomenę sanavičiąus ir kitų; be to 
palieka kovoti ir žūti. •— per savo amžių jis buvo 

----------------- i surinkęs nemažai lietuvis-
Antr« Karo Paskolos Vajus

Ciną uCkmingai į džiagą norima apsaugoti ir 
----------- ' padaryti prieinama plates- 

visuomenei. Daroma 
pastangų įsteigti muziejų 
Miluko vardu. Tuo reikalu 
eina pasitarimai ir susira
šinėjimas tarp Kat. Fede
racijos vadovaujančių as
menų.

I

kti Karo bonus, nes tai yra 
visų pareiga. Karo bonais 
pagelbėsime mūsų gink
luotom jėgom laimėti per
galę.

Svarstoma Įsteigti Miluko 
Vardu Muziejų

(LKFSB) Narsusis mū
sų plunksnos darbininkas 
velionis Milukas turėjo 
nemažai įvairių vertingų 
rankraščių, kaip, pvz., Ba-

Londonas, bal. 15 — Bri- ne, — rašo mums iš to 
tanijos lakūnai bombarda- miesto, — įsitikintumėte, 
vo Italijos miestą Spiezą, kokią galingą geležies — 
laivyno bazę, taip pat bom- gyvų kulkų, šrapnelių — 
bardavo Siciliją ir Sardi- tvorą ir stogą sudaro 
niją. Sudaužyta daug Ita- priešlėktuvinė apsauga. 
Ii jos lėktuvų, aerodromų šaudantiems nereikia nė 
suardyta, uostų sugriauta, matyti priešo lėktuvo — 
Pietų Italijos pakraščiuo- ners būtų migla, ar debe- 
se vokiečiai ir italai su- sys, jiems visa pasako ra- 
traukė apie 2000 lėktuvų, dio rastuvai
kad kovoti prieš sąjungi- aukštyje, kokia linkme ir 
ninku įsiveržimą į Italiją, kur skrenda priešai. Ir jei 

---------------- tik bent pusę minutės
Anglijos Sostinėje Lietuviu skrenda tiesia linija, jį nu

kelia iš dausų žemen”.

Paėmė Italijos Armijos 
’ Diviziją Į Nelaisvę

Londonas, bal. 15 — Tu-

Iš Aliiantų Centro, Šiau
rės Afrika ,bal. 15 — Gen- 
Eisenhovver sako, kad 
maršalas Erwin Rommel 
yra “įžymus generolas”, 
bet “ne virš-žmogus”, pri
deda, kad jis yra įstikinęs, 
jog Ašies vadas ir jo ka
riuomenė bus ištrenkta iš 
Afrikos.

bal.VVashington, D. C
15 — Maisto administraci
ja vakar paėmė savo kon
trolėn Maine bulves, kad 
užtikrinti 1943 metų au
gintojams sėklai.

Vengrija Nesiūs Kariuome
nės Ginti Balkanus

•»

★ Romos radio mėginda
ma išteisinti Ašies pralai
mėjimus Afrikoje, išgiria 
Britų aštuntąją armiją, 
kuri esą moderniškiausias 
ir geriausias kariautojų

kokiame
Stockholm, Švedija, bal.

15 — Vengrija atmetė A- 
šies reikalavimus siųsti 
kariuomenę Balkanų ap
saugai ir tuo pačiu laiku 
ištraukia kareivius iš Ru- _ 
sijos, kaip praneša iš pati-i vienatas šiais laikais visa- 
kėtinų šaltinių. 1 me pasaulyje.

Rooseveltas Ir Eden Reikalausią I ••

Gyvenimas Ramesnis

Antros Karo Paskolos nei 
vajus, kuris prasidėjo pir
madienį, bal. 12 d., eina 
sėkmingai. Iždo Depart- 
mento Sekretorius prane
ša, kad per pirmąsias 3 
dienas sukelta daugiau.

II

Ištaškė Didžiulį Ašies Laivyną

Brooklyno komunistų 
laikraštis “L.” jau nepa
tenkintas ir Anthony E- 
den, Anglijos užsienių rei
kalų ministerio, susitari
mu su Amerika.

Balandžio 12 d. laidoje 
tas komunistų laikraštis 
rašo:

“Atrodo, kad tasai susi
tarimas buvo tokis, kuris 
stoja už gen. Giraud, už 
jam galios suteikimą, ge
nerolą de Gaulle paliekant 
nuošalyj. Jeigu taip, neat
rodo. kad dalykai eitų ge
ro jon pusėn...

“Ir tas, mum atrodo, ne
lemia gero”.

Norėtųsi paklausti tų ko
munistėlių. ar jie yra kuo 
nors patenkinti, kas neiš
eina iš Kominterno? Ar 
dabar laikas kelti nepasi
tenkinimus?

Londonas, bal. 15 — A- 
merikos prezidentas Roo
seveltas ir Anglijos užsie
nių reikalų ministras E- 
den pasitarimuose nutarę, 
kad Lenkijos rubežiai bū
tų po karo atstatyti, kaip 
buvo prieš šį karą. Taip 
oat jie įduosią reikalavimą 
Sovietų Sąjungai, kad iš
vežti žmonės į Rusijos gi
lumą nuo 1939 metų būtų 
grąžinti į Lenkiją, nes jie 
esą to krašto piliečiai. So
vietų komisarai pareiškė, 
kad dabar jie esą Rusijos 
piliečiai.

Mes tikimės, kad toks j 
reikalavimas Amerikos ir

Anglijos vyriausybių bus 
įteiktas Sovietų Sąjungai 
ir Lietuvos reikalu, bū
tent, kad po karo Lietuva 
vėl būtų nepriklausoma, 
būtų jai grąžintas Vil
niaus kraštas, kad vargs
tantieji Lietuvos piliečiai 
Rusijoje būtų sugrąžinti į 
savo kraštą.

Pačios demokratijos

Australija, bal. 15 — Ja
ponai sutraukė 200.000 ka
riuomenės į šiaurę nuo 
Australijos ir ruošiasi 
naujiems puolimams.

M AK E
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Džiaugiasi 
kad jų 

pasidarė kieki 
nes vokiečių la- nisijoje Sąjungininkai pa- 

labai - nenoromis ėmė nelaisvėn visą italų 
Vittoria diviziją į nelais
vę.

Karo žinovai sako, kad 
naciai dar turi Afrikoje a- 
pie 210.000 kareivių, iš to 
skaičiaus 150,000 esą vo
kiečiai, kiti italai.

(LKFSB) T' 
Londono lietuviai, 
gyvenimas 
ramesnis, 
kūnai 
bando pralysti pro užtva
ras. Jie bevelija paskrai
dyti apylinkėse ir į balas 
išmetę krovinį bombų, 
skuba pranešti “nepapra
stus savo laimėjimus”. 
“Jei Jūs būtumėte Londo-

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, bal. 15 — Ame
rikiečiai lakūnai puolė A- 
šies bazę Sicily, kur sunai
kino 77 lėktuvus. Septy- 
nius kitus nušovė. Viso 
per dvi dienas sunaikino 
91 priešo lėktuvą. Septy- 
nius kitus 
dienį.

Prancūzų 
sako, kad
šiaurvakarinėje 
an dalyje, Tunisijoj, Ali
jantai paėmė 1100 Ašies 
kareivių į nelaisvę, 500 už
mušė ir paėmė 18 kanuo- 
lių.

nušovė pirma-

“N. Y. Times” pakėlė 
kainas už skelbimus. 
Krautuvininkai nesutiko 
mokėti pakeltų kainų ir 
nebedavė tam laikraščiui 
skelbimų. “N. Y. Times” 
dėl to nesikundė ir ne
skundė tų krautuvių savi
ninkų, kaip sakoma, bet 
valdžios agentai, kad tai

; esą organizuotas nusista
tymas, iškėlė teisme by
las.
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komunikatas 
vakarinėje ir 

Kairou-

Bombarduosią Amerikos

Londonas, bal. 15 — To- Mažosios Tautos Turi Būti 
Laisvosprincipai tai reikalauja, jeiĮkio radio paskelbė Japonų 

kovojama už demokratiją 
ir žmonių laisvę. Visoms 
tautoms, didelėms ir ma
žoms, turėtų būti užtik
rinta laisvė ir nepriklau
somybė.

gen. Kenryo Šato kalbą, 
kurioje jis pareiškęs, kad 
yra daromas prisirengi- New York, bal. 15 —Po-

Japonai Prarado 30 Lėktuvų
kilus gaisrui laiveliuoseIš Alijantų Centro, Aus

tralijos, bal. 15 — Jau tre- tuoj užgesino, 
čią kartą per vieną savaitę 
japonai puolė svarbią Ali-! 
jantų bazę Naująją Gvinė
ją. Sakoma, kad japonai 
paleido tarp 75 iki 100 lėk
tuvų, kurie puolė Milne 
Bay siuntimo ir kitus pa
status. Alijantai nušovė 
30 priešo lėktuvų.

Priešai puolikai sužalojo 
“tris Alijantų laivelius” ir 
užmušė kiek žmonių, bet

ŽUVO LIETUVIS 
KADETAS

PereitąEnid, Okla
šeštadienį, susimušus ka
riuomenės lėktuvui, už
muštas Kazys F. Stelmo
kas, aviacijos kadetas, 26 
m. amžiaus, iš North 
Brookfield, Mass. Jis mo
kėsi aviacijos Enid Arimos 
Lekiojimo mokykloje.

mas bombarduoti Ameri- nia Chiang Kai-shek, Kini- 
kos kontinentą; šitokį jos vado žmona, pasiūlė, 
bombardavimą sutartinai kad keturios didžiosios 
darysią Italija, Vokietija iri tautos — Jung. Valstybės, 
Japonija. Didžioji Britanija, Rusija

Amerikiečiai yra pasi- ir Kinija — turi imtis va- 
ruošę atremti priešų puoli- dovybes sudarymui poka- 
mus. Irinės pasaulio tarybos, ku-

__________ ; ri bešališkai kontroliuotų

Afidengė Paminklą Tho- 
mas ui Jeffersonui

bal. 
pen-

Nubaudė Krautuvių Savi
ninkus Už Boikotą

VVashington, D. C., 
15 — Pranešama, kad
kiolika didelių New Yorko 
departamentinių krautu
vių tapo nubaustos po 
S5.000 už tai, kad jos pada
riusios sąmokslą neduoti 
savo skelbimų “N. Y. 

j Times” laikraščiui.

Rusai Nužudė Šimtus Naciu ^.^I0S turi gauti piI’

Anglija Italija Pasikeičia 
Nelaisviais

Izmir, Turkija, bal. 15—

—
Maskva, bal. 15 — Sovie

tų rusai nužudė šimtus na
cių kovoje prie Balakleja, 
kada jie sumušo Hitlerio 
kovotojus.

Visuose Rusijos frontuo
se, dėl pavasario oro, mū- Anglijos ir Italijos vai
šiai aprimo, bet rusai at-, džios susitarė pasikeisti 8 
muša visus vokiečių puoli- tūkstančiais belaisvių. Pa
muš ir atsiima naujas vie- sikeitimas įvykęs Turkijos 
tas. ir Portugalijos uostuose.

I

VVashington, D. C., bal.
15 — Prezidentas Roose- 
veltas atidengdamas pa
minklą Thomas Jefferso
nui, pareiškė, kad dabar 
mes kovojame prieš tira- 
niją, kaip anuo laiku kovo
jo Jeffersonas.

Jeffersonas yra pasakęs, 
kad žmogus, kuris neko
voja dėl laisvės, neteks tos 
laisvės. Taigi ir mes kovo
je dėl laisvės, statome lais
vei paminklą.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 17 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų radio programa. Prašome pasukti savo ra
dio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražios ra
dio programos.

Velykos čia pat. Gerb. Biznieriai. Profesionalai, 
Klubai ir Draugijos pasveikinkite oro bangomis sa
vuosius. Pranešimus ir sveikinimus priduokite arba 
siųskite šiuo adresu: Darbininkas Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba 
NORwood 1449.
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Penktadienis. Balandžio 16, ’4o

ĮVAIRIOS žinios
c

Baltoji Knyga" Apie Komu 
nistŲ Veiklą Amerikoje

I

Adv. Grigaliaus Kalba Radio 
Programoje i

(Balandžio 10 d. š. m. iš WCOP stoties)

valdžia neprašo aukoti, bet 
pirkti Karo bonus. Pinigai įdėti 
j Karo bonus yra geriausias 
investmentas. Pirkite patys ir 
kitus raginkite tai daryti. Ačiū!

Gerbiamieji Radio i

Klausytojai.

United Statės Treasury De
pai tment pirmadieni, balandžio 
12 dieną pradeda antrą didelį 
Karo bonų vajų. Per šį mėnesį 
nori sukelti tryliką bilijonų do
lerių Karo bonų.

Iždo Depai tmentas atsišau
kia į visus padėti jaunuoliams 
karo frontuose laimėti pergalę, 
perkant Karo bonus.

Mūsų tėvų šalis Lietuva yra 
Vokietijos nacių vergijoje. Lie
tuvos gyventojai, kaip ir kitų 
tautų žmonės, 

į pavergti, neša sunkų žiaurios draugijų organizatoriumi, 
: vergijos naštą. Mes turime pa- ką bolševikų buvo paso- 
gelbėti pavergtoms tautoms at- bintas į kalėjimą. Išėjęs į 

Mūsų jaunuoliai laisvę Lietuvoje buvo II 
1 karo ligoninės vyr. gydy

toju, vėliau ministeriu IV 
ir V min. kabinete. Jisai 
žinomas ir savo feljetonais 
bei beletristikos kūrinė
liais. 1920 m. įsteigus “Lai
svės” dienraštį Kaune

Keliaujam su daina. 
Jaunystė lydi mus! 
Daina laukeliais eina. 
Jos aidas nuostabus.

Dainuok linksma jaunyste. 
Dainuok, dainuok, dainuok! 
Gyvenimas negrįžta, 
Žinok, žinok, žinok.

Tai kas. kad pilkos dienos 
Be laisves, be keliu. 
Jaunyste, mano miela, 
O kaip tave myliu.

Dainuok...
Šiauriniai vėjai pūtė.

ko tikrus šeimos ryšius.
4-A — Vyrai 45 metų am

žiaus arba senesni, kurie 
atleisti nuo karo tarnybos 
dėl jų amžiaus.

4-B — Valdžios pareigū
nai atleidžiami nuo karo 
tarnybos įstatymu.

4-C — Neitralių Šalių Nelinksmino drugiai — 
svetimšaliai, reikalaujanti RtoZum, graži sesužė, 
atleisti nuo karo pratybų Duok ranką, eik drauge. 
ir karo tarnybos, ir sve
timšaliai, kurie nepriimti
ni karo tarnybon .

4-D — Kunigai ir minis- 
teriai ir seminarijų stu-

Naujos Taisyklės Kariuome-'''Tį1 
nes Amžiaus Vyrams

Pereitą pirmadienį, ba
landžio 12 d. š. m. War 
Manpover Commission iš
leido naujas taisykles, pa
gal kurias kariuomenės 
amžiaus vyrai yra šiaip 
paskirstyti:

1-A — Vyrai, kurie imti
ni karo tarnybon.

l-A-0 — Sąžiningi pasi
priešinto jai (Conscien-
tious objectors). šie vyrai 
gali būti imami karo tar
nybon. bet ne kautynėms.

1- C — Vyrai, kurie jau 
yra laivyno ar armijos da
linių nariai.

2- A — Vyrai reikalingi 
civiliams darbams.

2-B — Vyrai reikalingi
karo darbams.

2- C — Vyrai, kurie dirba 
ūkių darbus.

3- A — Vyrai, 
vaikų, gimusių 
sėjo 15 d., 1942

3-C — Vyrai,

Sacramento, California 
— Šiomis dienomis taip 
vadinamas “mažasis Dies” 
komitetas išleido “baltąją 
knygą”, kurioj yra su
rinkta medžiaga apie ko
munistų. nacių ir fašistų 
veiklą Amerikoje pastarų
jų dviejų metų laikotarpy
je.

Komitetas- turįs doku
mentų. kurie rodo kaip ko
munistai planuoja sudary
ti “kareivių ir jūreivių ta
rybas”. I

Į

4-E — Sąžiningi pasi- 
priešintojai (Conscien- 
tious objectors), kurie tin- 

i ka svarbiam tautiniam 
darbam.

4-F — Fiziniai, protiniai 
arba moraliniai netinką.
4-H — Vyrai 38 iki 45 

metų amžiaus, kurių ėmi
mas karo tarnybon atidė
tas dėl jų amžiaus. (Ši 
grupė vyrų yra perklasifi- 
kuojama. jeigu kada pri
reiktų tarnybai).

Raštas Vaisi. Sekretoriui 
Hull Dėl Tremtinių 

Cameckiy

Lietuviams Reikšmingos 
Sukaktys

i

Dainuok...
Dabar nutilo vėjai — 
Pavasaris gražus,
Mūs viltys, mūs idėjos
Per amžius nepražus.

Dainuok...
j Pakilkime i šaulį
Su sakalo sparnais —
Atnaujinkim pasauli

> Naujais jaunų darbais.
Dainuok... K. Bradūnas.

į (LKFSB) — Balandžio 
: mėn. 11 d. suėjo 55 m. am- 
įžiaus Eliziejui Draugeliui. 
Jisai, 1914 m. baigęs me
dicinos skyrių Maskvos u- 
niversitete, buvo kariuo- 

. kurie yra nacių ’ menės gydytojų, lietuvių

lie-

kurie turi 
prieš rug
iu.
kurie turi

užlaikyti kitus ir kurie yra 
užimti agrikultūros dar
bais.

3-D — Vyrai, kurių paė
mimas karo tarnybon su
darytų didelius apsunkini
mus žmonai, vaikui arba 
tėvam, su kuriais jie palai-

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuon : • • i :■

n,u — žali. n-v^ikiįvs. skauda galva 
nėra ‘■nfrg.j palvnsrvinsit'- yau šiuo
nidtniišku — kramtykite FEEN-A-
MINT. ši .»k r..nsra kramtoma guma vi
durius huos - ,a šv-lnia: ir tikrai. Milto* 
na: žmonių na ■■■■ FEEN-A-MINT. Tik 
pakranitykit<- FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite t.kta. pagal r. .rodymus ant 
pakelio. Sekant; ryta malonus palengvi
nimas pagelbės j is puikiai.

gauti laisvę. 1 
aukoja gyvybes, kad užtikrinti 
tautoms keturias laisves, ku- 

| rias mūsų šalies vadas Prezi
dentas Rooseveltas yra prokla
mavęs. Ginklai, kuriais kovoja 
mūsų jaunuoliai Šiaurės Afri
koje, Pacifike ir kituose kraš
tuose, Lend-Lease yra finan- (krikšč. dem.) Draugelis 
suojami Amerikos žmonių pini- buvo pakviestas jo redak- 
gais — Karo bonais ir stampo- 
mis. Pinigai labai reikalingi jisai dirbo gydyto jumi Il
siom ofensyvom. Mes negalime goninėje.
apvilti mūsų narsuolių — jie 
mums pasitiki.

Mes turime apsispręsti dabar 
pirkti Karo bonus daug gau
siau. kad užtikrinti pergalę.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija. kurios pirmininku 
man tenka būti, jau yra pirkus 
Karo bonų už S8.000.00, yra 
nutarusi pirkti dar už du tūks
tančius dolerių. Nuoširdžiai pa
tariame pirkti Karo bonus pa
gal išgalės. Jung. Valstybių

Šis “milžinas” vyras sako, kad jo “suitease” nėra 
sunkus, kai jis išlipo iš Pan American Clipper’io. O jis 
tik 5 metų amžiaus.

Londono Lietuviai Veržiasi 
Į Anglišką Spaudą

(LKFSB) Pastebėję, kad 
kaikurie laikraščiai ir žur
nalai, neturėdami pakan
kamų informacijų apie 
Lietuvą, dažnokai prasi
lenkia su tiesa, Londono 
lietuviai sudarė komisiją, 
kuri seka anglų spaudą ir 
pastebėję kokį nukrypimą 
tuojau reaguoja, stengiasi 
atitaisyti ir suteikti tiks
lių informacijų.
★ Vienybėje — galybė. 

Priežodis sako: “Kur du, 
trys... stos, visados dau
giau padarys...” štai esą----------- „------ ---------
me išvakarėse Afrikos per- Milano vyskupijai, turėjo 
galės. Ašies armija skai
čiuoja savo paskutines 
dienas ir turės pergyventi 
istorinį Dunkirką. Jeigu 
pažvelgsime nuo Pearl 
Harbor istorinės valandos, I 
kai klastingai priešas kir
to iš pasalų šios šalies gy
vybinį plauką, ir šiandie
ninį pirmutinį triumfą, 
tai mes pilnai turime įver
tinti šūkį — Vienybėje — 
galybė. Štai po Dunkirko,• kyti reikalingą tvarką lai- jos sunaus — . 
kurį pergvveno Britai, kai i ke vyskupo rinkimų. Nors vėliau vyskupo ir šventojo 
puolė Olandija, Belgija ir tuo metu jis pats tebebu- elgesio. 387 m., Šv. Moni- 
Prancūzija. tuomet buvo‘vo dar tik katachumenas, ka didžiausią džiaugsmą 
nepaprastas pavojus iš A-i tačiau nuostabi V. Dievo sau sulaukė, nes paklydė- 
šies pusės. Kaip Britai bu-' Apvaizdos Valia, reikalą-; lis jos sūnus, — šv. Au- 
vo pranešę, kad jie tuomet™, kad jis pats vyskupu gustinas, tuomet pametė 
teturėjo fronte tik šimtą butų išrinktas ir viešai klaidatikio Arijaus herezi- 
tankų. Bet čia pat Dėdė paskelbtas. Neveizint di- ją, ir sugrįžo į Katalikų 
Šamas metė savo produk- džiausio jo tame dalyke Bažnyčią.
< 
na iš dienos, jau po poros pirma pakrikštytas, o pas-; “Gyvenimo

I

Šv. Ambraziejus Vyskupas, 
Didis Bažnyčios Daktaras 

Ir Išpažynejas

toriumi. Paskutiniu metu

. — Bai. 15 d. sukanka 50 
m. gen. Jonui Sutkui. Jisai 
paskutiniu-metu yra buvęs 
kariuomenės tiekimo vir
šininku, o vėliau — finan
sų ministeriu. Tremtinių 
sąraše buvo paskelbta, kad 
jis išvežtas į Sibirą...
— Bai. 16 d. suėjo 5 me

tai, kaip mirė kapelionas 
Kaz. Juška, žinomas Lie
tuvos pamokslininkas, ra
šytojas.

Šv. Ambraziejus gimė iš pavesti naudojimuisi Ari- 
turtingų ir garbingų vie- jaus herezijos šalinin- 
nos Romėnų gentkartės kams. Mat pati Imperato- 
pagonių tėvų, ir pats vė- rienė Justina, — irgi buvo 
liau buvo Milano miesto didelė Arijaus atskalos ša- 
Prafektu. 374 m. po V. 
Kristaus gimimo, didžiąjai

(LKFSB) Amerikos 
tuviai rūpindamiesi išlais
vinti iš Sibiro ištrėmimo 
Čarneckių šeimą (Ameri
kos piliečiai) ir pagelbėti 
kitiems tremtiniams, įtei
kė Valst. Sekr. C. Hull pra
šymą. Jį pasirašė Amer. 
Lith. R. C. Federation, 
Lith. Socialist. Fed. of 
America, Lith. U. S. Vic- 
tory Bond Committee, 
Baltic Amer. Society, Ine., 
Association to Liberate 
Lithuania. Lithuanian R. 
C. Priest’s Comm.. Lith. R. 
C. Alliance of America, 
Lith. Choirs Assoc.. Amer. 
Lith. Council of Greater. 
Am. Lith. R. C. tVomen’s 
III., Marian Fathers. Saint 
Casimir Auxiliary, Lith. 
Amer. R. C. Organist Ali., 
Lith. Sisters of St. Fran
cis, St. Joseph’s Lith. R. 
C. Ass. of Labor, Knights 
of Lithuania, Lith. R. C. 
ĮCharities, Lith. R. C. 
IPriests’ League of Ameri- 
ca ir daug žymių ne lietu
vių tautybės amerikiečių.
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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, 

latintojai, 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 gyveninio 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

lininkė. Išmintingai Impe- 
ratorienę perspėjęs, apie 
taip labai pragaištingą 
Katalikų Bažnyčiai jos pa
sikėsinimą. pagaliau ją 
nuo to nedoro sumanymo 
laimingai atkalbėjo, o jos

būti išrinktas naujas Ga
nytojas - Vyskupas. Pla
čiose Milano (dabartinės 
Italijos sostinės), apylin
kėse. Arijaus klaidos pa- vyrą Imperatorių Teodosi- 

1 sekėjai heretikai, ne tik jų, atvedė į reikalingos at- 
kad buvo labai skaitlingi, gailos kelią. Šv. Monikos 
bet dar labiau baisiai žiau- našlės, jis buvo dvasios 
rūs ir kerštingi. Tuo svar- tėvas, draugas ir suramin-

NACIAI PRARADO 1000
 ♦------------------------

Londonas, bai. 15 — Vo
kietijos naciai per savo ka
reivių lavonus eidami puo
lės rusus Donets upės pa
kraštyj, norėdami sulau
žyti rusų liniją. Tačiau ru
sai durtuvais atmušė na-

VYRŲ

biuoju momentu, šv. Am- to jas, visuose taip dide-rcių puolimą.
broziejus su savo veikimu liuose jos širdies skaus- ^N^aciai taipgi puolė rusus 
išėjo viešumon, kad palai- muose, delei paklydusio jo VolĮęhovo fronte į pietry- 

i — Augustino, įus nuo Leningrado, bet iri

klaidatikio Arijaus herezi-

. Šv. Augustinas 
cijos išteklius ir Britai die- pasipriešinimo, — jis buvo taip vertingoje viso savo 

1 ( Išpažinties”
bevilties mėnesių Čhur- kiau vyskupu išrinktas ir'knygoje, paliko mums 
chill pranešė kad pavojus, konsekruotas. Vos tik jis kuoaiškiausią, švento sa- 
Anglijai praėjo. Prispir- spėjo paimti taip aukštą vo gyvenimo ir darbo V. 
tiems prie Maskvos, Lenin- vyskupijos ganytojo sos- Dievo garbei paveikslą 
grado ir Stalingrado šie- tą, kaip tuojaus visus iki 
nos rusams atėjo “Lend- šiol turėtus savo turtus,

Anglijai praėjo.

Naciai taipgi puolė rusus

čia jie buvo atmušti. Ru
sams pavyko kiek pasi
stumti pirmyn vakarinėje 
Kaukazo srityje.

Apskaičiuojama, kad lai
ke kautynių per vieną die
ną Vokietijos naciai prara
do 1000 savo kareivių.

★ Kinijos aukščiausioji 
ponia Madame Chiang 
Kai-shek, pareiškė, kad vi
sos mažosios tautos pri
valo būti laisvos. Ir ji siū
lo Suvienytoms Tautoms, 
iš kurių pačios stambio- 

į sios: Jung. Valstybės, Bri- 
j tanija, Sov. Rusija ir Kini- 
i ja, turėtų vadovauti ir su
daryti po-kariniai tvarkai 
tarybą ir pavergtosioms 
tautoms padėtų atgauti 
laisvę.

malkų, bet tiktai 
kurie
kirtimo prievolę.

yra atlikę
žmogaus sielai arba kūnui 
malones, himnas, arba 
giesmė, “Te Deum Lauda- 
mus” (“Tave Dieve Garbi
name”), taipogi šv. Am- 
braizejaus Vyskupo yra 
parašyta. Bet ši giesmė 
arba himnas, anaiptol nė
ra dar vienintelė. Jis pali
ko daugelį savo raštų ir į- 
vairiausių dvasinių Kata
likų Bažnyčiai savo pata
rimų.

★ Šiaulių miesto gyven
tojams leista pirktis žie
mai 
tiems, 
miško
Leidimas duotas tiktai 2 
kietmeteriams, tačiau 
miestelėnai turi patys 
malkas atsigabenti savo 
susisiekimo priemonėmis. 
Pagaliau, matomai, ir pa
čių malkų mieste nėra, nes 
pridedama pastaba: “Ka
da miesto sandėlis gaus 
malkų, tuo tarpu nežino
ma”. Taip rašoma — lap
kričio mėnesio antroje 
pusėje...

patvirtindamas tai ste
buklu, kai jis 386 m. po 
Jėzaus Kristaus mirties, 
nuostabiu būdu surado 
kūnus šš. Gervazijaus ir 
Protazijaus.

Šv. Ambraziejus mirė 
397 m. po Kristaus mir
ties, sulaukęs gilios savo 
senatvės amžiaus metų. 
Šv. Ambraziejus užsipel
nė savo darbais 
džiausią Katalikų Bažny
čios meilę ir pagarbą, o 
taipgi ir vieno iš didžiau
sių Katalikų Bažnyčios 
Daktarų titulą laimėjo.

Didysis Katalikų Baž
nyčioje visais svarbiau
siais atsitikimais vartoja
mas V. Dievo perprašy
mui, o ypatingai Jam pa
dėkojimui, už kokias nors 
nepaprastas suteiktąsias

> pavargėliams, o 
pats pradėjo vesti pavienį,

lease” pagelba ir tūkstan- išdalino 
čiai tankų, orlaivių, amu- L - - . , * .
nicijos vienetų bei tonai aštrų, atgailojantį ir per- 
valgymų atplaukė iš Dė- maldaujantį V. Dievą už 
dės Šamo šalies ir paleng-; praeities kaltes, nužemin- 
vino rusų padėtį... Gi at-‘t{i savo gyvenimą. Jis bu- 
virkščiai — britų ir rusų vo niekuomet nepailsta- 
kovos leido suorganizuoti mas visame aukštame sa- 
Dėdei Šamui milijoninę vo pastoracijos darbe, iš 
armiją. Ir štai šiandien kurio, tarsi iš kokio šalti- 
visų Suvienytų Tautų a-in^< visuomet triško meile, 
kys nušvito, o Ašies vadai gailestingumas, užuojau- 

i priversti darvti meditaci- ^a lr žmoniškumas, kas 
ją ir muštis į krūtinę dėl . Pil.nia.usia\atatiko visiems

čiai tankų, orlaivių, amu-

I

jų padarytų klaidų. Ir rei- krikščioniškiems princi- 
kia manyti, kad netik Af- Pams- Jis aiškiai ir griež- 
rikos pergalė vainikuos ^atbe mažiausios baimes 
laurais Suvienytų Tautų i šešėlio, parodė didžiausią 
vadus, bet, kad ir su dide-gailestį ir susirūpinimą, 
lėmis aukomis, bus pa
siektas ir Europos žemy
nas, 1 
laukia išlaisvinimo.

Imperatorienei Justinai, 
kai pastaroji kėsinosi vie- 

kur pavergtos tautos j® Milano katalikų baž-
nyčių, atimti iš katalikų ir

J. Butkevičius.

kuodi-

Užsisakykite Toniko Pas Mus $
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. t
į GraftonAve., Islington Mass.
§ Tel. Dedham 1304-W j

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham lJO-į-R
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Gavėnios Piūtis
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Kai išsiliejo Missouri ir Heart upės ir užtvino visa 
apylinkė, tai tas potvynis padarė milijono dolerių ver
tės nuostolių. Gyventojams atėjo į pagalbą Raudona- 

Gavėnia jau baigiasi. Religiniu atžvilgiu, tai bran- sis Kryžius. Tas vaizdas pagautas netoli Mandan, N.D. 
giausias laikas. Gavėnios metu žmogus įpranta save 
valdyti. Ta moralinė savivalda taip pat brangi, kaip ir 
politinė. Dar brangesnė, nes politinė savivalda sutei
kia tik žemiškąją laisvę, gi moralinė duoda dvasinę 
nepriklausomybę nuo įsisenėjusių ydų ir blogų įpro
čių, kurie atsiliepia net ant medžiaginės bei fizinės 
žmogaus būklės. Pav. įprotis girtuokliauti naikina tur
tą ir sveikatą; pykčius ir pavydas suardo ramybę, su
kiršina nervus ir tuo būdu sutrumpina gyvenimą. Gi 
įprotis kūno geiduliams pataikauti atgabena daug 
įvairių ligų, neskaitant finansinių nuostolių ir visokių 
nemalonumų: bylinėjimųsi, skandalų, nustojimo gero 
vardo ir tt. Tie visi nešą tiek nemalonumų doroviniai 
šašai yra draudžiami ir tramdomi Gavėnios metu. Lai
mingas, kurs moka nuo jų pasninkauti. Toks išmintin- 
kas katalikas naudingai praleidžia Gavėnios laiką.

Tramdymas blogų palinkimų tai tik dalis dvasinių 
žmogaus uždavinių. Į išdirbtą dirvą reikia dar ir geros 
sėklos pasėti, dorybių įsigyti. Reiškia, išėjus pirmąjį 
susitvarkymo stažą — nedaryti blogai, reikia pradėti 
antrasis — daryti gerai. Tiesą pasakius, jau pačios 
pastangos blogo nedaryti daug prisideda prie dorybių 
įsigijimo. Nuolatinė kova su blogais palinkimais už
grūdina valią, išdirba kantrybę, sulipdo, sucementuo
ja ištvermę. Reiškia, tie trys pajėgingi moraliniai 
veiksmai jau bekovojant išsiugdo. Pasilieka tik pasėti 
meilės ir labdarybės sėklą. To žmonijai šiandie dau
giausia trūksta. Tiesa, apie meilę daug kalbama ir jos 
būk tai daug esama, bet tokia pigi pasaulietiška turto 
ir smagurių meilė, tai ne meilė. Tai tik meilės parodi
ja bei iš jos pasityčiojimas. Tikruosius meilės pasi
šventėlius daugiausiai sunkūs laikai iškelia. Gi šio 
karo metu, greta žudymo ir neapykantos kilnios arti
mo meilės darbai pasireiškia. Tokių darbų niekad nėra 
perdaug. Visi katalikai turėtų tapti meilės didvyriais.

Gavėnia taip pat yra blaivios minties laikotarpis. 
Apsivaliusi nuo šiukšlių žmogaus mintis rimto mais
to reikalinga. Tad Gavėnia tinkamiausias laikas gerą 
spaudą skaityti ir ją platinti, žodžiu, daug gero Gavė- raidės geros tuomi pačiu frontą, kaip ir karo frontą, 
nia atneša. Gaila su ja atsisveikinti. Bet žavinga artė
jančių Velykų šventė atneša jaukią atmainą. Garbin
gas Kristaus Atsikėlimas sušvelnina Gavėnios atgai
lą ir, Kristaus nuopelnais remiantis, skatina mus prie 
tikros meilės darbų. K.

NAMINIS FRONTAS

1. Pirma, susipažinkite 
su punktų vertėmis (point 
values) to maisto, kurio 
dažniausia perkate. Arba 
jūs galite išsikirpti Punk
tų Lentelę (point Table) 
iš laikraščio.

2. Paimkite su savim War 
Ration Book Two, kada 
eisite pirkti mėsos, sūrio 
arba kitų dalykų, už ku
riuos reikalinga duoti žen
klelių, taip kaip dabar da
rote, kada perkate kenuo- 
tus arba šaldytus vaisius 
ir daržoves. Išplėškite rau
donus ženklelius krautu
vėje iš knygelės, nes ki
taip ženklelių nepriims.

3. Jeigu jūs neturėsite 
tinkamą skaičių raudonų 
ženklų dėl pirkinio jūsų 
krautuvininkas gali duoti 
grąžos “1-point” (vieno 
punkto ženkleliais).

Pav., jeigu jūs duosite 
krautuvininkui 5 punktų 
ženklą už 4 punktų pirkinį 
jis gali duoti jums 1-punk- 
tą, grąžos. Bet jis negali

VYRAl IR REIKMENYS 
TUNISIJOJ

Galima sakyti, kad vis
kas Tunisijoj eina gana 
gerai. Generolo Montgo- 
mery pulkai yra veteranai 
karo dykumuose, mūsų 
kareiviams pradžioje buvo 
labai sunku, bet po įveiki
mo vasario mėnesi, jie 
greitai išmoko ir grižo at
gauti visa nuo jų atimtą 
žeme ir dar daugiau. Ofi- 
cieriai, grįžę išTunisijos, 
praneša, kad netik mūsų 
vyrai, bet ir karo reikme
nys puikiai išsilaiko. Mū
sų M-4 tankas yra kuopui- 
kiausias veiksmuose. Vo
kiečiai turėjo didesnį, bet 
jis buvo keblesnis ir ne 
greitas. Mūsų lėktuvai ge
ri, taipgi — ypač skrai
dančios tvirtovės. P-40 vi
sada pasekmingas dyku
mų kautynėse, bet praei
tais metais nebuvo toks 
geras Pacifiko veiksmuo
se; jis puikus Egipte 
Tunisijoj.

JUNG. TAUTŲ 
JŪREIVIAI

Tarp - alijantų 
dalyvauja britai, 
kiečiai, prancūzai,

ir

"Tikėjimo priešai atims iš mūs bažnyčias, 
o gal ir sudegins jas; išvaikys vienuolius ir tai 
tuo greičiau, juo vaisingesnis jų veikimas; 
atims mokyklas ir įstaigas... Ir tuščios bus kata
likų pastangos, kol spauda liks netikinčiųjų 
rankose". Beaudon.

Jūros Reikšmė Lietuvai
(Sutrumpinta Prof. K. Pakšto kalba, 

pasakyta Brooklyne kovo 21 d. Vokie
tijos agresiją prieš Lietuvą minint).

1. KETURIOS DIDŽIOSIOS KLAIDOS
Kas gyveno rytiniuose Baltijos pajūriuose 

akmens gadynėje — joks archeologas dar ne
gali pasakyti: stora laikų migla dengia šią 
mums įdomią paslaptį. Tačiau bronzos gady
nėje, t. y. beveik prieš 4000 metų tarp Vys
los ir Dauguvos jau gyveno mūsų tiesiogi
niai protėviai Baltai, o kai kur dar suomiai. 
Prieš tryliktą šimtmetį vokiečiai neturėjo čia 
nei vieno miestelio, nei kaimo. Ligtol dar ne
buvo pavojaus, kad vokiečiai baltų tautas 
nuo jūros atstumtų.

Pirmoji klaida ir nelaimė įvyko 1228 m., 
kai lenkų Mozūrijos kunigaikštis Konradas, 
negalėdamas nugalėti mūsų brolių prūsų, 
pasikvietė pagelbon prieš juos kryžiuočių or
diną. Ligtol visas kraštas nuo žemutinės Vys
los iki žemutinio Nemuno buvo gyvenamas

Ign. Sakalas Jau 25 M. Dirba 
"Draugo" Redakcijoje
(LKFSB) Balandžio 18 

d. Chicagoje ruošiamas 
pagerbimas 25 m. darbuo
tės “Draugo” 
Igno Sakalo, 
laikraštininko 
dėjęs gerokai 
Karą: jau 1911 metais dir
bęs Seinuose prie “Šalti
nio”. Nenorėdamas tar
nauti caro pulkuose 1913 
m. (turėdamas apie 28 m. 
amžiaus) atvyko į Ameri
ką ir gavo darbą Clevelan- 
de, dirbtuvėje, tačiau į- 
gimtas palinkimas prie 
žurnalistinio darbo paska
tino jį drauge su kitu lie
tuviu leisti lietuvišką sa
vaitraštį “Santaika”. Čia 
Sakalas pats dirbo ir re
dakcijos, ir spaustuvės 
darbą. Aplinkybėms susi
dėjus teko laikraštį per
leisti kitiems (dabar “San
taikos” vietoje įsikūrusi 
“Dirva”). Ign. Sakalas nuo 
1918 m. dirba “Draugo”

na blogas. Detalių negali
ma išduoti, nes priešas jų 
pageidauja. Nors daug lai
vų buvo nuskandinta, bet 
milžiniškas skaitlius lai
vų, su karo reikmenims, 
saugiai pasiekė paskirtas 
vietas. Vokiečiai nelaisvėn 
paimti Tunisijoj, buvo nu
stebinti, kada matė Ame
rikos armijos milžinišką 
reikmenų kiekį, jie sakė, 
kad jų radio pasakė jiems, 
kad tas viskas buvo nu
skandinta.

KOVA PRIEŠ AUKŠ
TAS KAINAS

Dabar, algos ir kainos 
liečia kiekvieną asmenį, 
kiekvieną žmonių klasę. 
Vetuodamas Bankhead Bi- 
lių, prezidento pranešimas 
pareiškė — “Dabar mes 
visi — ūkininkai, darbi
ninkai, prižiūrėtojai ir in
dėlininkai — turime su
prasti, kad mes negalime 
pagerinti gyvenimo sąly- redakcijoje, tvarkydamas 
gų totalinio karo laike. Ki- Chicagos ir kitų lietuviš- 
ton pusėn, mes turime pa- kų kolonijų žinių skyrių, 
siaukoti ligi karo pabai
gos. Bado nekęsime. Mums 
visiems bus pakankamai, mas straipsnius spaustu- 
jeigu tik visi bandys per
daug neturėti. Ir preziden- riuos puslapius.
tas pabrėžė, mes tik pra- gausaus darbo dienrašty- 
dedame jausti totalinio je Ign. Sakalas redaguoja 
karo baisias . pasekmes. “Vytį” (jau antru kartu 
Vyrai, kurie lig šiol buvo prie to darbo pakviestas), 
linksmi ir patenkinti, turi režisuoja scenos veikalus, 
apleisti savo šeimas, pa- yra pats parašęs visą eilę 
likti gerai apmokamus vaidintų veikalų ir net ne- 
darbus ir stoti į kariuome- mažai eilėraščių sukūręs, 
nę už S600. per metus, ir Šalia to, veikliai darbuoja- 
tik su mažu paskyrimu dėl si katalikų Federacijoje ir 
jų užlaikomųjų žmonų ir kitose organizacijose. Pa
vaiką. Mes, kurie liekame žymėtina, kad ir jo žmona, 
civiliniame gyvenime pro- Zofija Bagdžioniūtė - Sa- 
dukuoti maisto ir reikme- kalienė, yra laikraštinin- 
nų jiems ir vis mažesnį kė: redaktorė ‘Moterų Dir- 
kiekį sau. neturime tarp vos’. Jų dukrelė Aldona y- 
savęs ginčytis pastangoj ra baigusi Mundelein auk- 
pagerinti arba net laikyti štąją socialinę mokyklą ir 
savo pozicijas”. dabar turi valdžios darbą

Gal tą supranta mūsų chemijos srityje, o Sakalų 
jaunuoliai Tunisijoj arba 
Naujoj Gvinėjoj. Bet gal ir 
daug žmonių čionai namie 
irgi tą supras.

Elmer Davis,
Direktorius Office of 

War Information.

redakcijoje 
Tai žmogus 
darbą pra- 

prieš Didįjį

I

vajuje 
ameri- 
kurie 

seka Giraud, ir prancūzai, 
kurie remia De Gaulle, ir 
dar vyrai tuzino kitų tau
tų — norvegų, olandų, 
graikų, lotynų Amerikos. 
Šie vyrai tarnyboje, kuri 
visiškai negarsinama, pa- 
vojun išstato gyvybes, bet 
negali kirsti atgal — tai 
Jung. Tautų Prekybos 
Laivyno vyrai. Be šių vy
rų negalėtume laimėti vi
suotiną karą.

Jų frontas baisiai nera
mus, kaikuriais laikais 

negu ki-

KAIP PIRKTI MAISTĄ punkto, nereikalinga pri- 
ŽENKLELIAIS dėti punkto, bet jeigu ver

tė yra pusė punkto dau
giau, krautuvininkas gali 
paimti pilną punktą.

5. Budžetuokite punktus. 
Praleiskite raudonus žen
klus atsargiai. Jie turi 
jums tęsėti visam racijo- 
navimo laikui (arba perio
dui). Kada gausite “1-pun
kto” raudonus ženklus 
gražai, suvartokite juos 
kuo greičiausiai, kad ne
nueitų veltui.

6. Atsiminkite, kad rei
kia vartoti mėlynus ženk
lus kenuotam maistui irgi 
ženklus iš War Ration 
Book One dėl cukraus ir 
kavos.
Antras Karo Paskolos Vajus 
Paremti Militarinius Žygius

Kada Tunisijos žygis ar
tinasi prie galo, ir invazi
ja kontinento artėja, Jung. daug blogesnis. 
Valstybių Valdžia prade- tais, bet praėjęs kovo mė- 
da didžiausį finansinį vajų nesis buvo blogas subma- 
savo istorijoj — 13 bilijo- rinų nuskandinimams. Ne 
nų dolerių finansuoti karo blogesnis už kelius mėne- 
pastangas. sius praeitų metų, bet ga-

Kiekvienas ekonomijos -------------------------------
vartoti 2-5 arba 8 punkto studentas gali pripažinti dolerių virš visų išlaidų. 
žAnkiiK? orra^oi. Patikrin- svarbą šio vajaus tiems, šie pinigai gali būti įdėti į 

darbą keliais būdais. Karo 
Taupymo Bonai, Taksų 
Taupymo Notos ir Iždo 
Notos. Apart tų. Iždo De
partamentas dar siūlo 
naują seriją, kuri bus pri
einama kiekvienam inves- 

kiekvienas

ženklus gražai. Patikrin- svarbą 
kitę “1-punkto” ženklelį kurie randasi namie, nes 
dėl raidės, nes ne visos jo svarba lies visą naminį 

laiku. I Jeigu pirkimo perteklių
4. Jūsų krautuvininkas negalima bus nukreipti į 

negali visada atpjauti ly- Karo Bonus ir Ženklelius 
gų svorį. Taigi jūs turite 
žinoti kiek punktų duoti 
dėl unicijų. Speciali lente
lė buvo paruošta pagal 
“Official Table of Consu- 
mer Point Values”. ši len
telė parodo kaip mokėti už 
uncijas punktais, 
pirkinys turi vertės unci
joms, mažiau

1J i

vesdamas laikraščio links
mąjį kampelį, paruošda-

vei, laužydamas kaiku- 
Šalia to

I 
I

sūnus Vytautas mokosi 
Aušros Vartų parapijos 
lietuviškoje mokykloje 7 
skyr. Sukaktuvininkui lin
kime dar ilgus metus sėk
mingai darbuotis spaudos 
srityje.

Motinų Dienos Proga Dovanos
Marijos su Vaikeliu paveikslas.Geras sūnus ar duktė, neuž

miršta savo mylimos mamytės, pavadintas "A niobi Karalienė”.
visoj šalyje gali atsirasti 
infliacija ir tada mūsų vi- toriui, ir, kad 
sa ekonomija būtų pavoju- prisidėtų prie vajaus. . . ...
je — pinigai liktų be ver- 13 bilijonų dolerių turi džiausiu pasiaukojimu jį ar ją; spalvuotai nudažytas. Jis pada- 
tės, kada kainos pradėtų būti surinkta dėl gamybos augino ir mokino. Atėjus Moti- rytas medalio pavydale (aps-

Įkritas). Diametras 12'j colio, 
i Kaina tik $1.00. Užsakymus

Ge-i siųskite su money orderiu: — 
tai puikus iš • Darbininkas. 366 W. Broadvvay, 

Švenč. Panelės! So. Boston. Mass.

; kuri taip rūpestingai ir su di- Paveikslas puikiai padarytas ir

kilti, sutaupos pražūtų, tankų, lėktuvų ir šautuvų, 
produkcija sumažėtų, per- ir maitinimui, aprengimui 

Jeigu gale būtų pavojuje.
Šiais metais ši šalis tu- kurie vartoja šiuos gink- 

negu pusę rėš praleisti 40 bilijonų lūs.

I ir transportavimui vyrų.

O.VV.I.

nų Dienai, stengiasi tą dieną 
pažymėti. įteikdami savo ma
mytei kokią nors dovaną, 
riausia dovana 
gipso nulietas

mūsų padermės tautos — prūsų. Tais laikais 
net dabartinis Dancigas vadinosi Gintaru, 
kaip tai mes patiriame arabų kartografo Id- 
risi (1099-1062). Pirmą kartą gerai ginkluo
ti vokiečiai peržengė Vyslą ir pradėjo pulti 
mūsų žemes 1231 m. Mūsų brolių prūsų že
mes užkariauti vokiečiams reikėjo 50 metų. 
Prieš lietuvius vokiečiai kariavo su mažo
mis pertraukomis beveik 200 metų ir niekaip 
neįstengė jų nugalėti ar išnaikinti ar iš jų 
žemių išstumti. Tačiau per šitą Konrado klai
dą prasidėjo tikras vokiečių įsigalėjimas 
Vyslos ,Priegliaus ir Nemuno žiotyse, suda
ręs nuolatinį pavojų ne tik lietuviams, bet ir 
lenkams. Be to, Lietuvą dažnai puolė vokiš
kas kalavijuočių ordinas, įsisteigęs Latvijoj 
XIII amžiaus pradžioj.

Antroji klaida. 1410 m. prie Gruenvvaldo 
Vytauto vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenė smarkiai sumušė vokiečių galy
bę ir sustabdė jų “Drang nach Osten” 300 
metų. Tuomet Lietuva atsiėmė Žemaitiją. Is
torikų manymu,jeigu Vytautas būtų dar kiek 
ilgiau kariavęs, tai vokiečiai būtų buvę vi
siškai sunaikinti ir lietuviai būtų juos atgal

Vokietijon išvyję ir dabartinis Rytų Prūsų 
pajūrys būtų vėl tekęs lietuviškai giminei. 
Bet dėl neišaiškintų priežaščių Vytautas ne
benorėjo savo pergalės iki galo išnaudoti ir 
nebegelbėjo Jogailai vokiečius iš Baltijos 
pajūrių išvalyti. Per 12 metų Vytautas bandė 
diplomatinėmis derybomis pajūrį atgauti, 
bet tai jam jau nebepavyko.

Trečioji klaida įvyko 1454-66 m. Tuomet, 
Kazimiero laikais, Lenkija kariavo prieš vo
kiečius Prūsijoj ir kvietė Lietuvą prisidėti. 
Lietuva neprisidėjo ir padarė didelę klaidą, 
praleisdama paskutinę progą išdanginti vo
kiečius iš lietuviško pajūrio, iš Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus.

Ketvirtą klaidą pagimdė tarptautiniai tė
vai Versaly, 1919 m. Didžiosios Vakarų vals
tybės (ir Lenkija) galėjo padalinti Rytų Prū
sus tarp Lietuvos ii* Lenkijos ir vokiečių ko
lonistus iškelti atgal Vokietijon, bet jos tuo 
metu Lietuvos visai nenorėjo pripažinti ir 
greit pradėjo pataikauti Vokietijai. Už len
kų koridoriaus buvo palikti Rytų Prūsai, ku
rių klausimas yra tiesioginė šito karo prie
žastis.

Lietuva plačiu baru prie Baltijos sugrįš, 
jeigu po dabartinio karo Lenkija. Lietuva ir 
anglo - saksai supras praeities klaidas ir pa
naikins vokiečių militarines kolonijas Euro
poj. Geopolitinė ir etnografinė logika verčia 
lietuvišką Rytų Prūsų trečdalį sugrąžinti lie
tuviškai giminei, o gi du trečdaliu su lenkiš
kais Mozūrais atiduoti Lenkijai. Nacius iš 
ten iškėlus būtų natūraliausiu būdu atlygin
ta Lietuvai ir Lenkijai už visuotiną (univer
salinį) šitų tautų apiplėšimą, kurį dabar la
bai metodiškai, moksliškai vykdo Vokietija 
nebe pirmą kartą. Be to, būtų sumažintos ka
ro priežastys ir sąlygos Centrinės Europos 
šiaurinėje daly. Tad šitoj pajūrių problemoj 
Lietuvos ir Lenkijos kooperavimas būtų ne 
tiktai galimas, bet ir Europos taikai labai 
naudingas. Dusinamos tautos atgautų savo 
plaučius ir vartus į pasaulinę prekybą. Tad 
tikrai verta dėti pastangų išvengti praeities 
klaidų, kaip tai prieš keletą metų rašė Len
kijos diplomatas Novvak, prikišinėjęs len
kams romantišką klaidą, kad jie vieton Dan
cigo ir Karaliaučiaus labiau įsimylėję į Vilnių 
ir suėję ilgan konfliktan su lietuviais. (B. d.).
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j. Butkevičius? Kryžiaus Pašventinimas Žuvusio

Seselė Marija-Morta Chambonl 1-mojo Leitenanto Lakūno Lietuvio 
----------------- Williamo Petro Malaskio Atminčiai

Penktadienis, Balandžio 16, *13

(1844-1907 m.)
Šv. Juozapo lietuvių parapija neteko geriausio

jo jauno parapijono ir talentingiausio jauno 
lietuvio.

(Tęsinys)
— “Aš esu tavo kryžius ir tavo knyga. Visa, ką tik

tai tavo siela reikalauja, — labai lengvai galėsi rasti. 
Žiūrėk, mano duktė, kaip daug Aš dėl tavęs ir kitų 
visų nusidėjėlių kentėjau! Aukok šiuos begalinius Ma- tų lapkričio mėnesį 
no Žaizdų nuopelnus, už viso pasaulio nusidėjėlius.
Eik ir ieškok Man sielų! Kiekvieną rytą karštai mels- liūdėjo, netekusi pirmutinio žu- 
kis už tuos, kurie tą dieną turės mirti. Vakaro sulau- vusio. kaip šio antrojo pasauli- 
kusi, — karštai melskis už tuos, kurie tą naktį turės nio žiauriausio karo auka, ge- 
stoties prieš Mano Veidą, ir duoti Man iš viso savo gy- Hausiojo ir talentingiausio jau- 
venimo apyskaitą! Ši didelė Mano malonė, kurią Aš no lietuvl° parapijono asmeny- 

_ , .. . — i i i i • 1 vvi z^-iz-k Iri i teno ntn i J _tau duodu, — yra suteikiama dėl to, kad ją vėliau ki- 
tiems galėtumei perduoti...”

Keliolika kartų, V. Jėzus apsireiškė jai su erškė
čių vainiku ant Šv. Savo Galvos. Jis jai pasiskundė, 
kad erškėčių vainiko dygliai. — kur kas daugiau Jam 
skausmo padaro, negu kitos visos Jo kūno žaizdos. 
Karkta kontempliacija (dvasinis apmastymas!), nors 
jis būtų ir labai trumpas, apie Šv. Išganyto jaus Galvą 
ir Jos erškėčių vainiką, — tikinčiajai sielai, neapsako
mą dvasinę naudą atneša! Jis prašė ją dalyties su Juo 
Jo kentėjimais, ir naktimis priimti iš Jo erškėčių vai
niką, bent trumpam laikui ant savo galvos. Kai ji tą 
Viešpaties pasiūlymą priėmė, — ūmai savo galvoje 
pajuto neapsakomą skausmą!

Ji buvo padaryta dalininke ir V. Jėzaus maldos, 
ir alpimo Alyvų Daržely, ir dalinosi tuo neapsakomu 
liūdesiu, kurį Jis turėjo pakelti laike neteisingo Jo nu
teisimo už mūsų kaltes ant mirties. Maždaug kaip ir 
tuo pat laiku, ji patyrė taipogi baisius ir velnio gundy
mus. Vienus metus laike šv. Kalėdų, Amžinasis Dievas 
Tėvas apsireiškęs jai. ir berodydamas šv. Kūdikėlį V. 
Jėzų jai pasakė:

— “Tu turi paaukoti Man, šį švenčiausiąjį Dieviš
kąjį Kūdikėlį V. Jėzų. Jo paaukavimas, turės Man be- j 
galinę vertę! Tu turi karštai melstis taipogi ir į šv.Į 
Juozapą. O tai dėl to, kad Aš jį apdovanojau didžiau-

DU BOIS .PA. — šv. Juozapo 
lietuvių parapija praėjusių me- 

i su dideliu 
skausmu pergyveno gedulą ir

je lmojo leitenanto lakūno Wil- 
liamo Petro Malaskio (Mika
lausko). kuris iškilęs nepapras
tais savo gabumais ir nepapras
tu talentu kūrė šviesią ateitį ir 
daug žadėjo mums lietuviams ir 
amerikonams.

tastrofingai žuvo nusileidžiant
į McDill Field. Florida.

Tėvai su visa šeima auka
vo didžiulį brangų kryžių 
garbingai herojaus atmin-M • •ciai.

Žuvusio 1-mojo Leitenanto
Lakūno tėvai — Juozas ir Ona
Malaskiai (Mikalauskai) su vi- v . .
sa šeima aukavo didžiulį bran- nus Aleutians salose, apžiūri savo bomberj ir randa, 
gų kryžių katastrofingai žuvu- kad visgi japonų šrapnelių skeveldros kai kur apgadi- 
Sio lakūno herojaus atminčiai, no jo bomberj, bet jis sakosi jiems numetęs “puikių' 
Tas atmintinas kryžius įrengtas kiaušinių”.
šalia šalinio Šv. Juozapos alto- j
riaus Šv. Juozapo lietuvių baž- plūdo i Šv. Juozapo lietuvių baž- 236, lapkričio 2 dieną, 1942 me- 
nyčioje.

The message indicated that hel 
will be buried in a national ce-| 
metary, probably one nearest to I 
McDill Field.

; “The news was a stunningl 
. blow to hundreds of friends ofl 
, Bill Malasky, who knew and I 
' esteemed him as a student...”I I

Dar apie jo tėvus ir šeimą:! 
“In addition to his parents, hel 
is survived by the folloivingl 
brothers and sisters: Super.hs-J 
ing Principai Frank Malasky ofl 
the Sandy Township Schools;’ 
Mrs. Mary Stone, supervisor of 
music at the
Schooi; Mrs. Betty Thompsot 
of Brockway: 
lett, of Du Bois, and Josepli

Du Bois Higlj

Mrs. Ella Haw

Šis Dėdės Šamo lakūnas, kuris bombardavo japo- Malasky, of Rockton ’.
Kun. A .Tamoliūna^
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Ne vien šv. Juozapo lietuvių 
parapija, bet visi Du Bois ir a- 
pylinkių gyventojai, taip pat kolas 
skaitlingieji 1 
gerbėjai, gailinusi ir liūdėjo, 
kai išgirdo, kad Pirmasis Lei
tenantas Lakūnas VVilliamas 
Petras Malasky (Mikalauskas) 
kaip pilotas vairuodamas bom- 
berį lapkričio 1 dieną, 1942 me

stais. kartu su kitais šešiais, ka- 
|------------------------------------------
:taip didelį dvasinį mokslą, kurios nė jokiose knygose 
ji visiškai nebegali atrasti”.

| — “Tu turi būti rami ir nusižeminusi. Ramios ir nu-
| žemintos sielos, — labiau traukia Mane prie savęs, 
! negu magnitas geležį! Tu neprivalai perdaug rūpin- 
ties dėlei mažų savo suklydimų; tavo meilė Man, ūmai 
nuvalys tas visas dūlkes nuo tavo sielos”.

Vieną dieną, pasirodė jai V. Jėzaus, visoje didžiau
sios garbės titulu, kokio nė vienas mirtingasis šios že- si°je Savo Iš Numirusių Prisikėlimo garbėje ir pasa- 
mės žmogus, niekuomet nebeturėjo ir nebeturės; Aš.Ke:
leidau jį pavadinti Dieviškojo Savo Kūdikėlio Sūnaus, \ “Matai, duktė, Mano garbę ir didenybę; tačiau 
žemiškuoju tėvu!” neveizint į visą tai, — Aš esu priverstas prašyti tarsi

Tankiai V. Jėzus su ja kalbėdamas, pareikšdavo į pavargėlis išmaldos; — prašyti meilės iš Savo sutvė- 
Savo ilgesį ir norą, būti visų žmonių žinomas ir myli-:nmii- 
mas. Jis labai trokšta su visais draugauti ir kiekvie- Kad galima būtų patiekti neužginčijamą tų dva- 
nam kas minutė yra pasiryžęs teikti įvairias Savo ma- sinių manifestacijų autentiškumą, ir tų visų faktų 
lones. Štai keli V. Jėzaus su ja pasikalbėjime pasaky-. tikrumą, — V. Dievas dėl jos, ar per ją, — tą ramią ir 
ti žodžiai:

— “Aš esu pasislėpęs altoriaus tabernakuly, dieną 
ir naktį tam, kad žmonės pas Mane ateitų ir aplanky
tų; ir aplankę Mane tame meilės kalėjime esantį, — 
bent kiek paguostų. Bet kaip mažai teatsiranda žmo
nių, kurie Mane aplanko ir paguodžia! Aš reikalaujuĮ 
tavo sielos, kad bent ji nuolatiniai draugautų su Ma
nimi, altoriaus tabernakuly uždarytu esančiu. Kai Aš 
atrandu širdį ir sielą, kuri Mane myli, Mane garbina 
ir Man simpatizuoja. — ta širdis ir siela padaro Man 
didžiausią džiaugsmą!”

— “Aš turiu tūkstančius privilegijuotų sielų po 
visą platųjį pasaulį, kurios Mane myli ir garbina; ta
čiau Aš pats tai atsiduodu kiekvienai sielai atskirai, 
kad tartum tik ji viena. Mane mylinti ir garbinanti, 
pasaulj’ tegyventų”.

— “Siela, kuri laisva savo valia, iš meilės dėl Ma
nęs. pati save visiškai Man atsiduoda, — ūmai įgyja

- • nyčią. Kryžiaus pašventinimo tais, štai ką apie žuvusį mūsų
Šių" metų balandžio 11 dieną, iškilmių momentas buvęs religi- lietuvį lakūną rašė, gražiai api- 

3 vai. po pietų, kleb. kun. My- nis ir patriotingas, nuo dabar budindamas:
• • ; j Urbonas iškilmingai liekasi istorinis ilgiems lai- i “The Du Bois community con- 

kiti jo bičiuliai ir pašventino tą didžiulį brangų kams. Iš abiejų pusių paminkli- tributed the life of another of
kryžių herojingam žuvusio Pir
mojo Leitenanto Lakūno lietu
vio Williamo Petro Malaskio at
minimui.

Ta iškilminga atmintino ir 
paminklinio Kryžiaus pašventi
nimo proga, žmonių iš visur su-

nį Kryžių idealingai menino 
Jungtinių Valstybių ir Popie
žiaus vėliavos.

Reikšmingas Pamokslas ir 
Šventoji Valanda

Po Kryžiaus pašventinimo iš
kilmių pilnutėlė žmonėmis baž
nyčia dabotingai klausėsi įspū
dingo ir reikšmingo pamokslo, 
kurį skelbė kleb. kun. Mykolas 
J. Urbonas, iškeldamas žuvusio Į 
lakūno herojaus nuopelnus pa
saulinio tautų laisvei pelnyti, ir 
ryškindamas Dangaus ir žemės 
tautų vėliavų reikšmę. Tikrovė
je, žuvęs leitenantas lakūnas 
Williamas Petras Malasky skai
sčiame savo gyvenime buvo pa
siryžęs herojingai kariauti už 
aibi vėliavas, būtent, kad žemės 
tautoms būtų užtikrinta demo
kratija su keturiomis laisvėmis 
čia, žemėje, ir kad Kristaus vė
liavos vadovybėje visi laimėtų 
nesibaigiamą laimę amžinatvė
je-

Po pamokslo buvo vykinama 
Šventoji Valanda “coram Sanc- 
tissimo”, kad melstis už visus

its finest young men on Sunday į 
when First Lieutenant William • 
Peter Malasky, son of Mr. and 
Mrs. Joseph Malasky, died at 111 
a. m. as the resutt of an air-1 
eraft accident at McDill Field, 
Florida.

“A dispateh from the War! 
Department to his parents, la-1 
ter in the day, said: “Regret to j 
inform you that your son, Wil- į 
liam Peter Malasky, died at! 
McDill Field, Florida, on No- I 
vemiber 1 (1942), at 11:11 a.m. 1 
as result of aireraft accident”. Į

* Juozas Kasinskas
[ Ine.
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t Patarnavimas Dieną ir Naktį | 
J 602 Washington Blvd. i 
? BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
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MARTINS
“Better Furniture at Louest Prives”
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Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės Įsileisti Į Jūsų 

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

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

, nusižeminusią Savo tarnaitę, — pradėjo daryti vi- 
' siems matomus ir suprantamus stebuklus. Vieną kar
tą apsireiškęs jai V. Jėzus pasakė, kad ji neprivalo imti 
nė jokio savo kūnui reikalingo maisto; kasdieninė jos' kareivius, už karo laimėjimą, 
šv .J 

Įjos sielos, o pagaliau ir kūno maistas. Atsižvelgiant Į 
tai, kad ji be maisto būdama, galėjo gyventi, — bet 
kas svarbiausia, — kad dėlei to, ji nė kiek nenusilpnė- 
jo, ir visus kasdieninius savo darbus, kaip paprastai 
įstengė atlikti.

— “Kaip labai aš dabar jaučiuosi sveika ir stipri!”— 
kartą linksmai besišypsodama, ji pasakė savo virši
ninkei. Tačiau daug buvo ir tokių dienų, kuriose jii 
jautėsi taip, kaip kad iš alkio ir nuovargio, būtų tik-j

, rai mirštanti. Tuomet, suprantama, V. Jėzus jei pasa
kydavo:

— “Ateik pas Mane! — Aš tave papenėsiu, sustip- 
Įrinsiu ir atnaujinsiu...”

Trimis metams jai be maisto esant baigianties, — 
; V. Dievas pagaliau, vėl jai leido eiti prie bendro virtu- 
! vėje seselių stalo, ir dalyties su jomis maistu. Reikia 

dar pažymėti, kad per daugelį metų, po jos globa vai
siai ir maistas, stebuklingai vienuolyne daugindavosi. 
Ji savo maldomis taipogi padarė ir keliolika stebuk
lingų ligonių išgydymų.

Laike paskutiniųjų 20 m. savo amžiaus, — sese
lės Marijos - Mortos gyvenimas, — tebuvo tik vienam 
V. Dievui pilnai težinomas! Viršininkė Motina Teresė, 
mirdama buvo rami, visą vienuolyną palikdama sese
lės Marijos - Mortos globai, per kurią ji nuostabių V. 
Dievo malonių, taip daug buvo apturėjusi. Nauja vie-i^“""^;™'"™ 
nuolyno Viršininkė, nieko apie ją nežinojo; rami ir 
nusižeminusi Viešpaties tarnaitė — seselė, abelnai ir' 
matomai, nebuvo skirtinga nuo kitų seselių vienuolių. 
Tik dvasiniai jos apmąstinėjimai, būdavo tokie gilūs, 
kad niekas ją tame dalyke visiškai nebeįstengdavo su-, 
trukdyti. Per kaikurias šventes, — ištisas ilgiausias 
valandas, ji praleisdavo atsiklaupusi prieš šv. Sakra
mentą. Ir taip dideliai tylioje, be žodžių maldoje, be 
mažiausio savo kūno judesio, būdavo paskendusi, kad 
tikrai buvo panaši ne į gyvą žmogų, — o tik į iš bron
zos nulietą žmogaus statulą.

Ji mirė kovo mėn. 1907 m., po kelių savaičių tru
kusių didžiausių kentėjimų ligos, laike kurios per 
visą laiką nepertraukiamai ji kalbėjo šv. Rožančių.

(Pabaiga)

Komunija, bus visuotina jos stiprybe, ir visiškas iuž teįsln»4 taiką, ir kad Gera-

aujždės" Leidėjai, TT. Jėzuitui nuoširdžiai linki vi- 5
•ji'ms “Žvaigždes” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 5 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusia Vieš- g 

J pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

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

Maldos Apaštalavimo Direktorius. ✓

sai Dievas būtų maloningas vi
siems kariaujantiems už tikrąją 
demokratiją ir už nuopelningą 
laisvę visoms pavergtoms tau
toms pasaulyje.

Daugiau Apie Žuvusi Lei
tenantą Lakūną herojų 
Williamas Petras Malasky 

[gimė rugsėjo 3 dieną, 1918 me
tais, ir buvo pakrikštytas Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčioje. 
Du Bois, Pa., kur taip pat priė
mė pirmąją Šv. Komuniją.

Jis savo jaunatvėje buvo la
bai pavyzdingas, labai bičiulin- 
gas, protingas ir idealinjjas lie
tuvis jaunuolis. Lietuviai ir ki
tataučiai jį mylėjo ir gerbė. To
dėl, jis turėjęs nesuskaitomų 
draugų, bičiulių, kolegų, priete- 
lių ir gerbėjų.

Baigęs pradžios mokyklą, jis 
1935 metais baigė Du Bois High 

į Schooi. Po to, kaip “post gra- 
Jduate student” dar studijavo 
; toje pat Du Bois High Schooi, 
ir paskui matrikuliavo Penn

1940 metais. Bestudijuodamas 
Michigano Universitete, jis nu
sipelnė “fellowship student and 
instructor” požymių. Gi 1941 
metų pavasarį savanoriai įstojo 
įArmy Air Corps, ir gegužės 30 

dieną pradėjo reikiamai lavintus 
orlaivystėje Illinois ir pietų 
Valstybėse. 1942 metų pradžio
je, jis nusipelnė sparnuočio aro 
sparnus, tapdamas lakūnu ir 
pelnydamas pirmojo leitenanto 
rangą.

Atgarsiai Anglų Spaudoje 
' “The Du Bois Courier”, No.
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Boston Street Garage
Automobile repairing of all kinds. We sėli NASH 

and WILLYS cars. 
Gasoline Station — we sėli the best gas. 

PETER PILVINIS

119 Boston Street So. Boston, Mass.
Tel. GEN 9296

I
C. Barisas

PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 
Įvairiems parengimams ir į namus. 

Patarnavimas Skubus

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

220 E St..
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So. Boston, Mass.

Linksmų Velykų Švenčių!

Cor. E Street & Broadway 
South Boston, Mass.-
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LDS Studijų Rateliams
darbininkas

At Presentation'of Epicv
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12. TVIRTAS NUSISTATYMAS
Reikia visiems gerai žinoti, kad Katalikų tikėji

mas yra nesuderinamas su natūralizmo ar racionaliz
mo nuomonėmis, kurių esmė yra* paneigti Krikščiony
bę, išaukštinti žmogų, o Dievo nepripažinti. Toliau, 
katalikams yra neleistina privatiniame gyvenime lai
kytis vienokio nusistatymo, o viešame kitokio, priva
tiniai gerbiant Bažnyčios autoritetą, o viešai jį panei
giant; šitoks dalykas būtų lygus, kaip sujungiant gera 
su blogu ir įstatant žmogų būti priešingu sau pačiam. 
O reikalinga, kad žmogus būtų nuoseklus visuomet, ir 
niekuomet nei mažiausiame dalyke nenukrypti nuo 
Krikščioniškojo mokslo.

POLITIKOS DALYKUOSE
Bet grynai politiniuose dalykuose, kaip tai, koks! 

valstybės valdymo būdas geriausias, kokį turėtų būti 
administracijos tvarka, yra leistina turėti skirtingas 
nuomones. Taigi, tie žmonės, kurių tikėjimas yra ge
rai žinomas ir tvirtas ir, kurie paklusniai priima visus 
Apaštališkojo Sosto nurodymus, negali būti palaiko
mi blogais jei ir nesutiktų dalykuose apie kuriuos Mes 
tik kalbėjome ir dar didesnis būtų nusikaltimas — ką 
Mes daug sykių apgailestavome — jeigu jie būtų ap
kaltinti nesilaikyme ar svyravime Katalikų tikėjime.

PRAKILNUS TIKSLAS
Lai tie, kurie pratę skleisti savo nuomones, ypa

tingai rašytojai, neužmiršta, kad siekiant aukščiau
sios tvarkos interesų, negalima įsileisti į partijų gin
čus, nes visi turėtų darbuotis ir siekti vieno bendrojo 
tikslo, būtent, išlaikymo religijos ir valstybės. Taigi, 
jei iki šiol buvo nesutarimų, neužmirškite. Jei buvo 
padaryta skriaudų, nežiūrint kieno būtų kaltė, lai ar
timo meilė padaro atlyginimą, ir už praeities klaidas 
atsimokoma ypatingu paklusnumu Apaštališkajam 
Sostui. Tuo būdu katalikai dvigubai pasitarnaus; jie 
taps pagelbininkais Katalikų Bažnyčios platinime ir j 
išlaikyme, ir, jie neapsakomai daug gero padarys vi
suomenei, nes klaidingi mokslai ir pikti geiduliai grę- 
sia civilinės draugijos gerovei.

ATLIKTA UŽDUOTIS
Štai, Garbingieji Broliai, kas Mums atrodė reika

linga išaiškinti Katalikiškojo pasaulio visoms tau
toms, apie Krikščionišką valstybių tvarką ir piliečių 
pareigas.

Sv. Kazimiero Parapija 1 Misijos kunas vedė Tėvas
_________ I Vincas Andriuška, MIC.. bal.

Šįmet, Verbų sekmadienį, ba-į5—12- Pra®J° su didelėm sek-! 
landžio 18 d.. Šv. Kazimiero1 mėm‘ Gerb- Misijonierius savo 
parapijos salėje, 4:30 vai. po iškalba ir turiningais pamoks-

VVORCESTER, MASS
8

:--------
bus pasiųstas į Ženevą, kur bus 

i laikomas iki bus galima per- 
i siųsti namo.

Jonas Breivis baigė ŠT. Kazi
miero pradžios mokyklą ir ko
mercijos aukštesnę mokyklą. 

Įžymus veikėjas ir biznierius. Dirbo Morgan Construction Co. 
Antanas Keršis, sunkiai susir- iki rugsėjo 1941, kada savano- 
gęs randasi Šv. Vincento ligo- riai įstojo į Kanados 
ninėje. Rap. A.ir Force“. Lavinosi Manning

  j Depot, Ontario, iki prieš Vely- 

Dvi Auksinės Žvaigždės ikas- metais- J’“1* buvo 
parvykęs namo poilsiui dviem 

IVorcMter, - Vietos savaitėm ir •*> t0 Pasiųstas į
gyventojai Breiviai gavo patik-i P“kutinis jo laiškas
...................... „ - buvo rašytas liepos 28-tą dieną.rinancias žinias apie savo su- J r

. T t> Jisai pranešė tėvams, kad jisainaus seržanto Jono Breivio mir- F > j

tį, rugpjūčio 29. 1942 metais. ■skrenda viename “Anglijos
Anksčiau jisai buvo laikomas! didžiausiame ketur'ų nloUrų 
dingusiu. Laiškas iš Raudonojo | .
Kryžiaus, rašytas sausio 25 d.. 
šiais metais, pasiųstas iš Lon
dono patikrina jo mirties dieną 
ir praneša, jog seržantas Brei- 
va palaidotas naujuose kapuo
se Kalckreuth, šešios mylios į 
vakarus iš Nuremberg. Laiškas 
taipgi praneša, kad jo tarnas bus kita auksinė žvaigždė.

pietų, Sodalietės perstatys pir- ilais Pallko žmoni,4 širdyse gra-H 
!mą kartą šioje apylinkėje gra- atminti‘ J°j° P^inimai

Trijų tikybų atstovai dalyvavo radio studijoj, ka- 
da Morton Downey transliavo H. I. Phillips’ epiškas ei-. 
les “Study in American Strength”, skiriamas trims, 
Armijos lakūnams — katalikui, protestantui ir žydui 
— kurie žuvo lėktuvui susidaužius uoste ir buvo palai
doti viename kape San Juan, Puerto Rico. Iš kairės įl 
dešinę stovi: katalikų kunigas James J. Lynch, rabi-: 
nas Philip S. Bernstein, Solomon Goldberg, brolis vie-; 
no žuvusio lakūno, ir Marie E. Wilson, baptistų orga- 
nizacijos atstovė.

POPIEŽIUS LEONAS XIII
Roma, Lapkričio 1 d. 1885 m. i 

GALAS.
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i South Boston Supply |
W. J. SKUDRIS, Savininkas I

5 * Harchvare - Plumbing Supplies - Paints - Wall Papers
£ Tel. ŠOU 4683 |

i 385 W. Broadway So. Boston, Mass. |
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K. BUDRECKIS V. TAUTVAIŠA

! i

Strand Cafe, Ine.

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Didžiosios Savaitės apeigos 

prasidės sekmadienį su verbų 
šventimu prieš mišias 11 vai. 
rytą. 4 vai. po pietų įvyks pas
kutinės gavėnios sekmadienio 
Stacijos. Vakare 8 vai. bus lai
koma šv. valanda. Pirmadienį ir 
antradienį tris kunigai klausys 
išpažinčių po visų novenos pa
maldų, kurios bus laikomos 14 
kartų. Trečiadienį ir Didžiajam 
šeštadienį net 6 kunigai klau
sys išpažinčių po pietų ir vaka
re. Trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį Tamsioji Aušrinė 
bus giedama 7:30 vai. vak. Ke
turi kunigai iš šv. Marijos Se
minarijos padės mūsų kuni
gams sanktuarijoje, o didysis 
bažnytinis choras bus prie var
gonų. Rytais apeigos prasidės 
8 vai. Didžiam Ketvirtadienį 
5:30 v. po pietų bus laikoma šv. 
valanda, o vakare po Lamenta
cijų bus pamokslas. Penktadie
nį Stacijos 1:10 vai.. 3:15 vai., 
5:30 vai. ir po Tamsiosios Auš
rinės 8 vai. vak. Didžiojo šešta
dienio vakarą Kompleta bus 
giedama 7:30 vai. Velykų rytą j 
Prisikėlimas ir iškilmingos šv.. 
Mišios 6 vai. ryte. Kitos Vely
kų Mišios 8:30 vai., 10 vai. ir 
11 vai.

i

§
Good Food — Good Liquor

Good Service

374 Broadway So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9210

VELYKOSE PASISVEČIUOKITE
PAS

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame specialiai Dasiruošę Velykose 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti 

Telefonu ŠOU 4535

ilgai, ilgai pasiliks mūsų minty
se.

! žų, turiningą, religinį vaidini
mą — “Per Dievo Gailestingu
mą“.

Sodalietės yra praeityje atsi
žymėjusios savo gabumais, tad 
ir dabar yra puikiai pasiruošu
sios savo talentus parodyti. 
Svarbesnes roles atlieka:

Rita Delionytė, Ieva Jurgelio- 
nytė, Angelą Sarapaitė. Biruta 
Ankstutytė, Genovaitė Zvalaus- 
kaitė, Biruta Kunsaitytė, Rita 
Gražulytė, Marijona Kuizinaitė, 
Dora ta Puišytė. Juzė Simans- 
kaitė, Eleonora Lambutytė, Do- 
rata ir Barbora Galevičiūtės, 
Dorata Šipaitė, Alena Puišytė.

Šokėjos: — Alena Dirsaitė, 
Marijona Raulinaitytė, Ona 
Juškaitė, Rita Stašaitytė, Ka- 

I tarina Alukaitė, Aldona Naujo
kaitė. Birutė Adomaitytė, Albi- 
[ na Mazgelytv, Geraldina Nagle, 
Virginija Bajoraitytė, Agota 
Zigmontaitė, Marcelina Grine
vičiūtė, Rūta Kacevičiūtė.

Ona Buidulytė yra muzikos 
direktorė, o Seselės Kazimierie
tės mokina.

Sodalietės nuoširdžiai kviečia, 
netik parapijiečius atsilankyti, 
bet ir iš kitų miestų svečius. 
Nepamirškite. pasimatysime 
sekmadienį.

Rap. ir “Magdutė”.

“Royal

Seržantas Breivis paliko tė
vus. brolį, Jurgį ir dvi seseris. 
Dabar Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
karių vėliavoj šalia vienintelės 
auksinės žvaigždės. atstovau
jančios Andrių Misiukevičių, 
žuvusį J. V. ginkluotose jėgose,

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Povilas Bushmanas
atnašaujama už mūsų karių ir 
jųjų mylimųjų intencijas. Kaip 
mūsų parapijiečiai, taip visi, 
kurie lanko Stebuklingo Meda- 
likėlio Novenos pamaldas mūsų 
bažnyčioje, gavo sekančio turi
nio laišką...
Mylimieji Kristuje:—

Visiems, kurie lankosi J mūsų 
Stebuklingo Medaiikėlio Nove
nos pamaldas, šiandieną siun
čiame sekančio turinio laišką.

Kadangi tūkstančiai maldi
ninkų susirinkę į Novenos pa
maldas pirmadieniais ir antra
dieniais kartotinai prašo Dievo 
Pergalės, Taikos ir greito su
grįžimo jaunuolių ir mergaičių 
karo tarnyboje, mes nutarėme 
jiems pagelbėti. Už jųjų inten
cijas jau nuo spalių mėn. pra
džios kasdieną yra atnašauja
mos šv. mišios 12:10 vai. vidur
dienį.

Gegužės mėn., kur yra ypa
tingu būdu pavestas Marijos, 
Pergalės ir Taikos Karalienės 
garbei, visus kviečiame dar prie 
karštesnės maidos. Iš savo pu
sės, kad pagelbėjus mūsų karei
vėliams jųjų pavojingam padė
jimui rūpinsimės atnašauti 300 
šv. mišių.

100 Mišių už intencija* visų, 
kurie randasi karo tarnyboje.

100 Mišių už reikalas tų. ku
rie lankosi į mūsų Noveną.

100 Mišių už intencijas tų, 
kurie žibina lemputes mūsų

GAVĖNIOS EIGA
Šią Gavėnę mūsų bažnyčioje! 

buvo galima pastebėti daugiau 
žmonių įvairiose pamaldose ne- i bažnyčioje. 

. gu kitais metais. Mūsų kunigai 
apskaičiuoja, kad kas savaitė 

j atsilankė tarp 10 ir 12 tūkstan
čių maldininkų. Per mišias vi
durdienį, kurios kasdien, yra 
atnašaujamos už jaunuolius ir 
mergaites karo tarnyboje, žmo
nių buvo pilna. Pirmadieniais ir 
antradieniais net ir bažnyčios 
takai buvo pilni per tas mišias, 

' o prie šv. Komunijos galima 
buvo suskaityti 40 ir 50 asme- 

! nų. Kunigai pranešė, kad vfdur- 
, dieninės mišios bus atnašauja- 
, mos kasdieną už mūsų karius 
j iki karo pabaigai. Motinos. 
Į žmonos, seseris randa sau daug 
[suraminimo dalyvaudamos šio
se mišiose. Kad paskubinti Per
galės ir Taikos valandą mūsų 
kunigai turi ypatingus planus 
gegužės mėn.

Padėk laimėti šį baisų karą 
lankydamiesi į Novenos pamal
das. Kviečiame grąžinti įdėtus 
intencijų lapelius. Ant jų gali
ma pažymėti vardas jūsų myli
mųjų karėje arba savo prašy
mus. Tuos lapelius padėsim ant 
altoriaus per visą geg. mėn. 
Auka $1.00 savaitei, $3.00 vi
sam mėnesiui. Nevilkinkit. bet 

J.siųskit savo intencijų lapelius 
! tuojau. Jūsų patogumui įdeda
me tam tikrus vokus - konver- 
tus. Dieve laimink jus visus!

Kun. Liudvikas J. Mendelis.

i

L 48 Crescent Avenue
: Telephone COLumbia 6702

29 Savin Hill Avenue
Tel. COLumbia 1981

DORCHESTER. MASS.

NET 300 MIŠIŲ BUS 
ATNAŠAUJAMA...

Gegužės men.

AUKOS VELYKŲ GĖLĖMS
Kaip kitais metais, taip ir šį

metą geraširdžiai parapijos 
žmones rūpinasi, kad nežiūrint 
karo, šv. Alfonso bažnyčia tu- 

, retų puikiausią Repozitoriją ir 
t Viešpaties Kapą. Aukavo Vely
kų lelijoms Altoriaus ir Rožan
čiaus Moterų Dr-ja $25.00, Jau-

300 mišių bus nimo klubas $15.00, Tretinin-

kės $5.00, Moterų Sąjunga 
$5.00, Vincas Miliauskas ir 
žmona $10.00. Bažnyčioj Kan
čios sekmadienį surinkta $100. 
Kun. dr. Mendelis tačiau prane
ša, kad manoma sunaudoti 
1.000 lelijų, kurios kainuos 
arti $500.00 .bet jis sako, kad 
tai nėra nei perdaug, nei per- 
gražu mūsų Išganytojui. Sesu
tės Kazimierietės vėl išlies: 
joms Dievo duotus gabumus, 
kad paruošti meningiausią Re- 
pozitoriją ir Viešpaties Kapą 
visam Baltimorės mieste. Kaip 
lietuviai, taip svetimtaučiai tu
rės kuo gėrėtis kuomet atsilan-! 
kys Didžiam Ketvirtadienį ir 
Penktadienį mūsų bažnyčion.

NUOTRUPOS
Jau 400 jaunuolių iš mūsų pa

rapijos randasi Dėdės Šamo 
tarnyboje. Ruošiamas yra nau
jas Garbės Sąrašas. Kunigai 
prašo visų, kurių mylimieji iš
ėjo karo tarnybon nuo gruodžio 
mėn.. kad priduotumėt jųjų 
vardus į kleboniją, kad nei vie
nas nebūtų apleistas naujajam 
garbės sąraše.

Alfonsas Čeplinskas lankė sa
vo tėvus kelioms dienoms. Jau
nutis Alfonsukas gražiai atro
do kareivio uniformoje. Pirma
dienį. bal. 12 d. išvyko į karą 
Mykolas šimkevičius. Juozas 
Strasdauskas, Juozas Kvederaj 
ir dar keli likusieji jaunuoliai, Į 
kurie dirba karo darbus, laukia J 
diena nuo dienos kuomet ir 
juos pašauks.

Vaikučių Pirmoji šv. Komu
nija šįmetą įvyks pirmą sek 
madienį po Velykų, geg. 2 d.

Tą patį vakarą Baltimorės 
Katedroje bus suteiktas Su
tvirtinimo Sakramentas vi
siems, kurie priėmė Katalikų 
tikėjimą nuo pereitų Sekminių. 
Paprastai yra apie 600 arba 700 
asmenų.

Mirė a. a. Jurgio Žebrausko 
žmona. Sirgo ilgą laiką. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis ketvirtadienį, balandžio 15 
d. Reiškiame jos šeimai ir jos 
sesutėms vienuolėms. Sesutei 
Liudvikai ir Sesutei Anastazi
jai giliausią užuojautą.

I

|
I

Velykų Švenčių proga nuoširdžiai sveikiname savo 
Draugus. Kostumerius, Rėmėjus ir Pažįstamus 

ir linkime linksmiausių švenčių'

Farmeriai Aitučiai
Bridgewater, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

PRANAS GERULSKIS, Savininkas

Velykų šventėse pavaišinkite 
svečius ir viešnias skaniu

MYOPIA CLUB 
tonikų.

Grafton Avenue, Islington, Mass

Tel. Dedham 1304-R Namų Dedham 1304-W

1 Iir

Linksmų Velykų Švenčių

Silver Cafe, Ine.
S. ZAVADSKAS, Prop.

Beer, Wine and Liquors

Ladies Invited

324 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.



DARBININKAS

t

ePenktadienis Balandžio 16 43

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

LAWRENCE, MASS ciškaus parapiją labai didelė 
veikėja, didelių nuopelnų a. a. 
Rožė Kuklienė. Ji buvo palai
dota balandžio 6 d. Sirguliavo 
nuo seniai, bet dirbo dirbtuvėje, 
ir darbavosi draugijose. Mirė

mos. bažnyčioje pasakė turinin
gą pamokslą apie spaudą. 
Brocktoniečiai ne tik suvaidino, 
bet ir už vaidintojų kostiumus 
ir už kelionę apsimokėjo. Visą 
tai aukoja laikraščiui “Darbi
ninkui”.

Norwoodiečiai nuoširdžiai dė
koja Brocktono dramos rateliui 
— vaidintojams, autoriui kun. 
F. Norbutui už to veikalo su- 
vaidinimą, ir kleb. kun. J. Švag- 
ždžiui už pamokslą ir kalbą.

Po vaidinimo. LDS 3 kuopos 
šeimininkės pp. Jasionienė, Ka-

Naujas Profesijonalas Maža, Bet Pavyzdinga Parapija

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras. Kančios Sekmadienį, 
balandžio 11 d., turėjo bažnyti
nį koncertą, vadovaujant var
gonininkui p. Povilui Sakui. stal»a- 
Tikrai meniškai ir jaudinan
čiai sugiedojo “Septvnius Kris
taus Žodžius nuo Kryžiaus" — 
Dubois ir "Gailia" — Gounod. 
Taipgi keletą solo.

Nors diena buvo graži, žmo
nių susirinko bažnyčion nepa
prastai mažai.

už gerąCity, Kansas. imti savo užmokestį
man labai rū-Į darbą.
su to miesto Kansas City mieste darbai 
su kun. Pran. gerai eina. Be skerdyklų, čia 
seniai sekmin- daug įsteigta defense dirbtu- 

jvių ir žmonės gerai dirba. Ypač 
čia yra daug lietuvių dirbtuvių. 

Ten Buvęs.

Kansas City, Kaus. — Balan- steigėju — Žemaičiu. Bet dabar 
džio 4, 5 ir 6 dienomis man te- jo neradau. Jis jau nuėjo atsi- 
ko būti Kansas 
Kaipo lietuviui, 
pėjo pasimatyti 
lietuviais, ypač 
Žeku, kuris jau
gai čia klebonauja.

Čia nėra daug lietuvių. Sako
ma, kad čia nėra daugiau kaip 
30 šeimų. Tačiau tie patys žmo
nės išlaiko savo bažnyčią, mo
kyklą, seseles ir viską, kas pa
rapijai reikalinga turėti. Mo
kykloje yra apie 50 vaikučių. 
Juos mokina seselės pranciškie
tės.

CLEVELAHD, OHIO

gyvenimą nacių vergijoje. Pir
mame veiksme perstatoma naš
laitė, turinti prieglaudą slapto 
laikraštėlio leidėjų namuose, 
kurios tėvelis raudonųjų ištrem
tas į Sibirą. Naciams parsida- 
vusieji išgamos siaučia Lietu
voje. terorizuoja lietuvius už 
slaptos spaudos platinimą: ieš
ko redaktorių ir leidėjų. Na
ciai areštavę senuką, baisiai jį 
kankina, muša, reikalaudami, 
kad jis prisipažintų esąs redak
torius to slapto laikraštėlio ar
ba išduotų redaktorių. Tas se
nukas, tai išgamos Reinbekio voliūnienė, Jablonskienė, ir pa- 
uošvis. Senutė, norėdama išgel- tarnautojos — pp.
bėti savo vyrą iš nacių kalėji- kaitė, Kavoliūnaitė, Kavaliaus- 
mo, eina pas savo dukterį Rein- 
bekienę, bet pastaroji išsižada 
savo motinos ir ją išvaro iš sa
vo namų. Tuo ji užsitraukia 
ant savęs motinos išsižadėjimą. 
Reibekienė. nebegalėdama sąži
nės griaužimo pergalėti, grįžta 
į savo motinos namus, ir par
puolusi ant kelių prieš Nukry
žiuotąjį. bučiuoja motinai ko
jas ir prašo dovanoti. Motina 
po kiek laiko dovanoja ir glau
džia savo dukrelę, kuri buvo jos 
išsižadėjus, prie savo krūtinės. 
Vėliau ir išgama Reinbekis, są
žinės griaužiamas. atbėga į mo
tinos namus, ieškodamas žmo
nos. ir jos neradęs stuboje, nu
sišauna.

šis veikalas yra jaudinantis ir 
keliantis kiekvieną prie aukš
tesnio ir kilnesnio idealo. Trum
pu aprašymu neįmanoma at
vaizduoti tą veikalą taip, kaip 
jis yra vaizduojamas scenoje. 
Kiekvienas turi pamatyti vai
dinant, kad pilnai suprasti to 
veikalo vertę ir reikšmę.

Brocktoniečiai vaidintojai, 
veikalo autorius ir režisierius 

j kun. F. Norbutas tikrai verti 
I pagarbos už tą veikalą ir jo su- 
vaidinimą.

Pažymėtina, kad visi-visos 
vaidintojai-jos ir autorius yra 
Amerikoj gimę ir augę jaunuo
liai. Jiems labai daug gelbsti 

tautas Jakavonis. Pr. Akstinas! tėviškais patarimais kleb. kun. 
ir Kašėta: STASĖS DRAUGĖS J- Švagždys, kuris kartu su 
— pp. M. Sinkevičiūtė. EI. Bul- vaidintojais buvo atvažiavęs, ir 
kaitė ir B. Jezukevičiūtė. šufle- pasakė turiningą kalbą apie lie- 
riavo p. Marg. Sinkevičiūtė.

Veikalas vaizduoja Lietuvos j°s reikšmę. Rytą, tuoj po su-

Sekmadienį, balandžio 11 d.. 
S-tą vai., mišias aukavo už savo 
tėvelius, sulaukusius 33 metų 
vedybinio gyvenimo, kun. Jonas 
Padvaiskas.

18 d.. 
vai. keletas 
profesiją į

Sekmadienį, balandžio 
prieš mišias, 8-tą 
jaunuolių padarys 
Tretininkų broliją. Tose mišiose
visi tretininkai-ės. eis “in cor- 
pore” prie komunijos.

Aušrelė.

šv. Vardo draugija savo mė
nesiniame susirinkime nutarė 
įtaisyti šv. Pranciškaus para-1 
pijos bažnyčiai baldakimą.

Taipgi nutarė birželio mėnesį 
antrame sekmadienį po komu
nijai turėti 
čius — 
fast”.

Jau šie dalykai liudija, kad 
Šv. Vardo draugijos nariai ne 
tik skaitlingai dalyvauja antra
me sekmadienį, 8-tą vai. mišių 
aukoje ir priima komuniją, bet 
taipgi siekia platesnio veikimo.

Daugelis vyrų bėgyje gavė
nios dalyvauja Nekalto Prasi- veikalą “Svastikos Vergijoje”, 
dėjimo bažnyčioje nuolatinioje Šį veikalą parašė ir režisavo 
Švč. Sakramento adoracijoje. i kun. Norbutas.

Vaidino šie vaidintojai - vai
dintojos: SENUTĖ — p. Mar- 
gareta Mazgalienė; SENUKAS 
— p. Martynas Audijaitis; 
BARBORA — p. Leoną Šarin- 
taitė; ALYTĖ — p. Marytė 
Peldžiūtė: REINBEKAS — p. 
Bronis Bartkevičius; STASĖS 
TARNAITES — pp. Tamulevi
čiūtė ir Ag. Matekaitytė: NA
CIAI KAREIVIAI — pp. Vy- 

I . T _ 1 • Al i •

O. Paznio-

svetainėje 
’Communion

pusry- 
break-

NORWOOD, MASS.

NUOŠIRDŽIAI P ARE 
ME "DARBININKĄ"

Pereitą sekmadienio, bal. 11 
d., Šv. Roko lietuvių parapijos, 
Brockton, Mass., dramos rate
lis. vadovybėje kun. Felikso 
Norbuto, suvaidino patriotinį

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju
ras. paskelbė bažnyčioje, kad 
Verbų sekmadienį po šventai 
valandai, 4-tą vai. po pietų, kal
bės daug pergyvenusios ir pa
tyrusios Vargdienių seselės. Jos 
karo audrų buvo nublokštos 
Vokietijon. Ispanijon, ilgai var- 
gusios Pietinėje Amerikoje, ir 
pagaliaus dideliais vargais at
vyko į Thompson, Conn.

Balandžio 5 d., palaidotas a.a.
Petras Arlauskas, kuris mirė, 
sulaukęs vos 27 m. amžiaus.

Taipgi apleido mūsų Šv. Pran-

Ne i s 1J }. Z'. " °

Kaip reikia

kaitė, Jasionytė, ir šeimininkai 
— pp. J. Versiackas ir J. Avi
žinis pavaišino vaidintojus ir 
kalbėtojus skaniais užkan
džiais.

Scenerija sustatyti pagelbėjo 
vietiniai jaunuoliai — Antanas 
P. Kneižys ir Bernardas Sykes.

Vietinis kleb. kun. S. Kneižis 
negalėjo dalyvauti iki pabai
gos, nes turėjo vykti į So. Bos
toną dalyvauti 40-tės Valandų 
atlaidų užbaigoje.

Kaip jau buvo rašyta, vaidi
nimo pertraukoje buvo padary
ta rinkliava “Darbininko” pla
tinimo reikalams. Surinkta 
$48.55. Aukavo šie: kleb. kun. 
S. Kneižis $2.00. Po $1.00 au
kavo šie: kun. J. švagždys, A. 
F. Kneižys, P. Jankauskienė, 
U. Pazniokienė, P. šeštavičienė, 
S. Kiaršienė, M. Cvilikienė, M.

Lieut. Dr. Samson
Prieš porą savaičių, Brockto

niečiai susilaukė naujo, gabaus 
profesijonalo, asmenyje Dr. 

i Leit. Danieliaus Samsono, kurio 
tėveliai gyvena 221 Sawtell 
Avė., Brockton, Mass.

Leit. Danielius Samsonas 
prieš porą savaičių baigė medi
cinos mokslus Cclumbia Uni
versitete ir gavo daktaro laips
nį. Gavęs daktaro laipsnį, įstojo 
į U. S. kariuomenę ir gavo ant
ro leitenanto laipsnį.

Medicinos mokslus praktikavo 
Presbyterian Hospital, Sloane 
Hospital for Women, Bellevue 
Hospital, N. Y.; Orthopedic 

■ Hospital ir Dispensary ir Mar- 
. garet Hague Matemity Hospi- 
, tai, Jersey City, N. J.
, Leitenantas Dr. Samson, kovo 

6 d. vedė zoologijos mokslų mo-

i

Šiomis dienomis Vyskupas 
paskyrė Šv. Jurgio parapijai 
naują vikarą kun. B. Ivanaus
ką, kuris iki šiol vikaravo Ak

sone, Šv. Petro parapijoje.
Naujasis vikaras yra kilęs iš 

Detroito ir žinomas kaipo geras 
lietuvis ir iškalbingas pamoks
lininkas.

KAIP TAI GALIMA T
Bt pasiaukojimo toks mažas 

būrelis niekados negalėtų palai
kyti parapijos. Bet jų gilus ti
kėjimas, pasiaukojimas ir kle
bono darbštumas nugali visus 
sunkumus. Sakoma, kad žmonės 
moka $18.00 mėnesines. Be to, 
kai dabar geresni laikai, dauge
lis jų aukoja po $1.00 kas sek
madienį.

KIBIRKŠTIS IŠ PRAEITIES
Senovės laikais ir čia važiuo

davo visokie agitatoriai ir bur- 
notojai. Kitur žmonės jiems 
duodavo pinigus, o čia taip bū
davo. Kai kas atvažiuodavo ir 
norėdavo sakyti prakalbas, 
žmonės rinkdavosi klausytis. 
Bet jei jis pradėdavo burnoti 
prieš Dievą ir Bažnyčią, vyrai 

nuo 
scenos ir liepdavo tuojau kraus
tytis kitur. Mockus ir kiti bur- 
notojai prieš Dievą, sako, gavo 
net lupti.

Kansas City gyventojai yra 
stipriai tikinti. Pasak kunigo 
Žeko, tik vienas lietuvis nelan
ko bažnyčios. Bet ir tas dabar 
randasi bepročių namuose.

NESURADAU PATRIARKO
Man teko čia būti pirmiau. Aš 

visados susitikdavau su Kan. 
City patriarku, vienu bažnyčios

i ' - , ------------------------ ------------- ----------- -----------o V------- ---------------------------- * --------

Aliukonienė, M. Kulišauskienė, kytoją p-Ię Eveliną A. Hage- paprašydavo jį eiti šalin
p. Babilienė, p. Aliukienė, A. 
Kovai, N. Pazniokaitė, p. Stra- 
šunskienė, J. Avižinis, V. J. 
Kudirka, p. Aleksiūnienė, M. 
Kodienė, U. Navickienė, p. Kar-( 
nilienė, M. Balutienė. B. Ado-’ 
maitienė, U. Versiackienė, Ona 
Červokienė, A. Kurienė, p. Nau- 
jokaitienė, K. Mačys, J. Vasi
liūnas, A. Mulieris, P. Kudirka.

Smulkiais surinkta $16.55.

tuvišką katalikišką spaudą ir

Čia dar paduosime jaunuolių, 
išėjusių karo tarnybon iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos var
dus, kurie dar netilpo, būtent: 
Alice Chubet ............... SPARS
Jonas Kulišauskas .... Army 
Povilas Zenevičius .......  Army

Jeigu yra ir daugiau, kurių 
vardai netilpo, tai prašome pri
duoti jų vardus Šv. Jurgio pa
rapijos klebonijoje.

naitę.
Dr. Samson buvo vienas ga

biausių studentų, laimėjęs pir- 
■ mas dovanas. Jis yra baigęs 
(Tufts College 1939 m. ir buvo 
aktyvus studentų rateliuose. 
Būdamas Columbia Universi
tete, keletą kartų laimėjo scho- 
larship po $500.00 už aukščiau- 
sį pasižymėjimą moksle.

Dr. D. Samson yra sporto mė
gėjas ir jame atsižymėjęs. Lan- 

. kydamas Brockton High School 
■už gabumus gavo keturiems 
metams sholarship Tufts mo
kyklai. Sveikiname naują pro- 
fesijonalą ir linkime geriausio 
pasisekimo.

Pp- Samsonai, Leitenanto tė
veliai yra ilgamečiai LDS 2-ros 
kp. nariai ir rėmėjai.

gerai prižiūrėti savo 
elektrikinj refrigeratorių

Perdaug neužkimšk refrigerato- 
riaus. Perdaug valgiais užkimštas 
refrigeratorius negauna tinkamos 
oro cirkuliacijos. Kiekvieną syk. kaip 
tik atidarai duris, pakyla temperatū
ra ir priseina motorui ilgiau suktis.

Sekmadienį, bal. 11 d. įvyko 
LDS 3 kp. susirinkimas. Pada
rytas pranešimas iš įvykusio 
specialio susirinkimo penkta
dienį, bal. 9 d., kur išrinkta ko
misija paruošti užkandžius vai
dintojams. Taipgi pakartotas 
nutarimas ruošti vakarėlius su 
paskaitomis ar studijomis ir ki
tokia programa. Pageidauta, 
kad kiekvienas narys pagal iš
galės aukotų kuopos reikalams.

narės, p. M. Aidukonienės vy
ras. Užjaučiame p. Aidukonie- 
nei ir jos šeimai ir linkime p. 
J. Aidukoniui kogreičiausia pa
sveikti.

LRKSA 81 kp. susirinkimas į 
vyks sekmadienį, bal. 18 d., tuoj 
po pietinių pamaldų, parapijos 
svetainėje.

NASHUA, N.H.

svarbų darbą lėktuvų dirbtuvė
je.

Dar dvi mergaitės žada įsira
šyti į karo tarnybą — Domicė
lė Steponavičiūtė į WAACS, o 
Genovaitė Lapėžiūtė į WAVES. 
Linkime geriausios kloties.

Gavome laiškelį nuo Jono Na
vicko. Jis laikinai paskirtas į 
Miami Beach, Florida, ir labai 
patenkintas savo būkle. Ir kur 
gi ne. Gyvena vienam puikiau
sių viešbučių, prie pat jūros 
kranto, o kaip tik ten geriau
sias sezonas maudytis.

Antanas Andruškevičius rašo, 
kad jau dabar pamokos darosi 
sunkesnės, bet paskutinieji kvo
timai labai gerai pavyko. Rap.

šilumą 
net su 
atšalti.

Lai maistas atšala. Karštai, garuo
janti valgiai neturi būti dedami j re- 
frigeratorių, nes tas 
ir priverčia motorą 
viršlaikiu. Duok laiką

pakelia 
dirbti 

maistui

Laikyk vienodą temperatūrą. Jūsų 
refrižeratorius buvo padarytas palai
kyti maistą nuo sugedimo, o ne su- 
šaldymui. Paliestas ant “HIGH” gali 
sugadinti maistą ir taipgi gali persi
dirbti motoras.

Atsargiai išimk ledų trays. >au- 
<!< jant aštrų instrumentą arba per 
jėgą imti, gali smarkiai sugadinti 
pat) kompartmer.tą. kurio pataisy
mas gali brangiai a Išeiti. Jei negali 
liuesai išimti, bandyk defrostinti.

Bal. 12 d. parapijos svetainėje 
įvyko Moterų Sąjungos 27 kp. 
susirinkimas. Nutarta užprašy
ti metines šv. mišias narių in
tencijai Motinos dienoje, gegu
žės 9 d., 8 vai. rytą, Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje.

Visos narės bendrai priims 
šv. Komuniją.

Po Velykų Įvyks parengimas 
Sąjungietės p. O. Navickienės 
namuose, Weld Avė., gegužės 6 
d. šiame parengime kviečiami 
dalyvauti, kas tik gali.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės-May 3 d. Narė.

MISIJŲ UŽBAIGA
Šią savaitę vyksta misijos Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Kas vakarą, 7:30 
vai., pamaldos, pamokslai ir 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu. Rytais — paskutinės šv. mi
šios 9 vai. Po mišių pamokslė
lis. Misijų užbaiga Verbų sek
madienį, balandžio 18 d.

Jaunimo rekolekcijos pavyko, 
tačiau galėjo būti daug daugiau 
jaunimo.

★ BOSTON EDISON COMPANY ★

Serga p. Babilienė ir guli 
Mass. Memorial ligoninėje. Bos
tone. M. S. kuopa giliai užjau
čia savo narėm pp. O. Navickie
nei ir Julei Babilaitei ir ben
drai visai Babilų šeimai dėl jų 
mamytės susirgimo, ir prašo 
Dievo ligonei sveikatos.

Besiartinant Didžiajai Savai
tei ir Velykoms, parapijiečiai 
prašomi pasirūpinti gėlėmis ir 
kitais reikmenimis papuošimui 
altorių. Kai kurios draugijos 
jau įteikė savo aukas. Kiti as
menys ir draugijos dar gali pri
duoti savo aukas.

BUY WAR BONOS AND STAMPS

Taipgi serga p. J. Aidukonis, 
LDS 3 kp. narys ir M. S. 27 kp.

IŠ KARO TARNYBOS
Tarnas Grigas jau paliuosuo- 

tas iš kariuomenės. Gavęs ke
lias dienas pabūti pas tėvelius, 
girdėjome, kad žada užimti

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 

■>e dirbtinas akis.
397 MAIN ST. Tel. 6-1944

WORCESTER. MASS.
275 Maln St.. Webster, Mass

PAGERBĖ KLEBONĄ

Bal. 4 d. parapijos svetainėje, 
šauniai pagerbė kleboną kun. J. 
Angelaitį, jo varduvių proga. 
Šią vakarienę rengė susitaru
sios abi parapijos draugijos: 
Moterų S-gos 36 kuopa ir Lab
darybės Draugija. Daugiausia 
darbo įdėjo į šios vakarienės 
surengimą, sąjungietės ir jų 
darbšti vaidyba. Prisirinko pil
na svetainė gražios publikos. 
Po skanios vakarienės prasidė
jo linkėjimai. Programą vedė 
Ohio Statė Representative John 
Derighter. Pirmiausia A. Mi
liauskaitė solo sugiedojo Ameri
kos Himną ir prasidėjo kalbos. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo pa
kviestas “Lietuvių Žinių” red. 
S. Gabaliauskas, kuris apibudi
no varduvininką kun. J. Ange
laitį, kaip darbštų ir pasišven
tusį savo parapijai kunigą, uo
lų visuomenininką ir katalikiš
kos spaudos rėmėją. Toliau sa
vo linkėjimus išreiškė: Parapi
jos Komiteto Atstovas Bara
nauskas, Moterų S-gos 36-tos 
kuopos pirm. M. Cicienienė ir 
Labdarybės Dr-jos pirm. Mrs. 
Vaičiūnienė. Kalbų protarpiais 
Adelė Miliauskaitė ir Jonas A- 
lekna su dukrele Florencija su
dainavo keletą lietuviškų dainų. 
Baigiant programą, ypač gra
žią kalbą pasakė vikaras kun. 
Dr. K. širvaitis. Pagaliau tarė 
žodį pats vakaro kaltininkas— 
klebonas, gražiai visiems padė
kodamas už suruoštą tokį gražų 
ir įspūdingą vakarą. Varduvi- 

’ ninkas savo kalboje plačiai pa- 
■ lietė kunigo pareigas ir parapi- 
s jos reikalus, primindamas, kad 

visas jėgas ir sveikatą aukoja 
dėl šios parapijos gerovės. Pro- 

. grama buvo baigta visiems sus- 
i tojus ir sugiedojus solemnizan- 
• to garbei “Ilgiausių Metų”.

Koresp.

Miliam J. Chisholm :•
! GRABORIUS Į
• “ Asmeniškas Patarnavimas

; 331SmithSt„ ■:
; PROVIDENCE. R I

Telephone- i[
Į Ofiso: Dexter 1952 ; Į
Į Namų: PI. 6286

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Galliūnlenė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vaL! 
vakare, f 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PA9ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

, Pirmininkaus — Juozas Švagždys 
į 601 6th St., So. Boston, Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkls 
1 702 E. 5th SL, 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. Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5tb St., So. Boston, Mass.

ii

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
- — - -- čtą sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
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DAKTARAI

ŽINUTES
Pereitoje žinutėje apie 40-tę 

įvyko klaida. Turėjo būti para
šyta šitaip:

VIETINES ŽINIOS

I
Sou. 4476 Į i

Dr.Joseph F.Antanėlis •:

OPTOMETRISTAS i;
515 East Broadway !;

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

Trečiadieniais ir <; 
Penktadieniais !;

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai j . 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;'

| 40 Valandų Atlaidų užbaigoje 
pamokslą pasakė kun. Pr. Stra- 
kauskas. Mišparus atlaikė kun. 
A. Baltrušiūnas. Kun. Geraldas, 
C. P., buvo diakonu, kun. J. Žu- 
romskas subdiakonu. Kun. K. 
Jenkus buvo ceremonijorium. 
Pažymėtina, jog keturi pirmieji 
kunigai yra kilę iš šios Šv. Pet
ro parapijos.

TeL ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

8eredomla:—
Nuo • ryta Iki 12 vai. diena.

Moterų - Merginų Kareiviams 
remti skyriaus vadovybėje, ka
reivių motinos ir žmonos rašosi 
po prašymu Prezidentui F. D. 
Rooseveltui, kad po karo pagel
bėtų Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Štai tas prašymas bei petici
ja:
His Excellency
Franklin Delano Roosevelt. 
President of the United Statės 
of America,
Washington, D. C.

Dear Mister President: —

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.

Tel. Kirkland 7119

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

400 Broadvvay,
CAMBRIDGE. MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

I
| Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D
| (REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
i

I 
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mickey's Beauty Lounge

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
insured and 

Bonded 
locsI A Long 

Oistanoa 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

i

i

i

We, the undersigned, mothers 
and wives of men now serving 
in the Armed Forces of the 
United Statės, are greatly dis- 
turbed over the reports that our 
ally, Russia, among her other 
territorial claims, demands that 
after victory is won, she mušt 
be left in undisputed possesion 
of the Republic of Lithuania, 
vvhich she occupied by force in 
June of 1940.

We are aware of the guaran- 
tees given by the Atlantic Char
ter and your assurances to re- 
presentatives of the Lithua
nians, that after the war, Lith
uania is assured of her indepen- 
dence.

We took a great deal of pride 
in the progress made by the 
Republic of Lithuania from 
1918 to 1940. We grieved with 
her when she was enslaved by 
the Russians in 1940 and by the 
Germans in 1941. We had hopes 
that with victory by the Allied 
Nations, Lithuania’s freedom 
and independence will be resto- 
red to her.

Because of the Atlantic Char
ter and to protect our country, 
the United Statės of America, 
we gladly sent our sons and 
husbands into the Armed For
ces and we work, save and sac- 
rifice at home in the firm belief 
that their sacrifices and ours 
will not be in vain, that victory 
will mean not only freedom for 
the Allied Nations būt all en
slaved nations, Lithuania 
well as Poland, France, 
mark and others.

If. because of political 
diency. Lithuania or any 
enslaved nation 
the wolves”, 
men and materials will have 
been in vain and the seeds of 
future wars will have been 
sown.

Having the greatest confi- 
dence in your wise and compas- 
sionate leadership, we trust 
that as always, you will conti- 
nue to champion the rights of 
the Republic of Lithuania, 
land of our forefathers.

Respectfully,
(Seka parašai).

Mary Jacques Keenan,
Indijoj gimusi Kančios vai

dintoja, kuri yra pasižymėjusi 
“Pilate’s Daughter” veikalo 
vaidinime, kaipo “Klodija Pro- 
klė”.

p. Keenan gimė Jamshedpua, 
arti Kalkutos, Indijoj, ir studi
javo dramatikos Paryžiuj. Ji y- 
ra 21 m. amžiaus.

Jau tūkstančiai žmonių yra 
matę “Pilate’s Daughter” vaidi
nimą šiais metais. Kadangi dar 
yra labai daug norinčių tą vai
dinimą pamatyti, tai vadovybė 
pridėjo dar septynius ekstra 
perstatymus, būtent, šeštadie
nį, balandžio 17 d. po pietų ir 
vakare: sekmadienį, bal. 18 — 
po pietų ir vakaro; pirmadienį, 
bal. 19 — 8:30 vai. vakare; 
antradienį, bal. 20 d., 8:30 vai. 
vakare, ir trečiadienį, bal. 21 
d., 8:30 vai. vakare.

Pereitą sekmadienį
specialus vaidinimas kurčiams. 
Vaidintojos vaidino ženklais.

“Pilate’s Daughter” veikalas 
yra vienas
vaidinimų. Šis veikalas yra iš
verstas ir į lietuvių kalbą ir 
vaidinamas lietuvių kolonijose. 
Šv. Petro lietuvių parapijoj. So. 
Bostone, šiais metais, rodos, 
keturis kartus buvo vaidina
mas. Seserų mokytojų vadovy
bėje.

Patartina visiems pamatyti 
“Pilate’s Daughter” vaidinimą 
ir anglų kalba St. Alphonsus 
Hali. Roxbury (Boston), Mass., 
Misijų parapijoj. Tikietų galite 
gauti “Pilate’s Daughter” ofise, 
1545 Tremont St. Tel. HIG 4500.

start the heading of this letter, 
because I never did ivrite to a 
group of women. I don’t know 
how you ever got hold of my 
address, būt I used to belong to 
St. Peter’s Parish before I en- 
listed.

I’m thanking you all for the 
two cartons of cigarettes that ! 
were sent me. One was mailed 
to Pannes Island and the other 
to San Diego, Cal. I received 
both of them while I was over- 
seas and appreciated them very 
much. I’m not much of a letter- 
writer as you see now. You can 
do me a favor for me. If you 
ever see Father Al. Abračins- 
<as, the priėst who took care 
of the athletics for the boys in 
the summer, give him my re- 
gards. In 1940 I pitehed base- 
jall for the St. Peter’s C.Y.O. 
League. He’ll remember me.

Well, I really don’t know 
what to say now būt thanks a 
lot for the things you sent me. 
They were well appreciated.

Pvt. Albert J. Lebekas.

LANKĖSI

įvyko

geriausių Kančios

Ketvirtadienį, bal. 15 d. lan
kėsi “Darbininko” redakcijoj 
Dr. Povilas J. Jakmauh (Jaki
mavičius), Massachusetts vals
tybės sveikatos komisijonierius, 
kuris užbaigė tas pareigas gar
bingai trečiadienį, balandžio 14 
d., 5 vai. vakare.

Dr. Jakimavičius yra geroje 
nuotaikoje. Jis dabar pašvęs 
pilną laiką savo buvusiems ir 
naujiems pacientafns. Jo ofisas 
kaip buvo, taip ir bus adresu 
509 Broadvvay, kampas G St., 
South Bostone.

Per tuos penkius metus komi- 
sijonieriavimo Dr. Povilas Jak
mauh sunkiai dirbo visuomenės 
gerovei. Jis tarnaudamas visuo
menei užsitarnavo didžiausią 
pagarbą. Dabar, pradėjęs civilę 
praktiką, galės daugiau laiko 
pašvęsti civiliam darbui.

l as 
Den-

expe- 
other 

is “thrown to
our sacrifices in

the

Atvažiavo iš Lietuvos per Ar
gentiną dvi Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos seserys trem
tinės į savo Seserų vienuolyną, 
Thcmpson, Conn. Jos yra mo
kytojos ir organizatorės. 'Kata
likų Federacija, norėdama pa
naudoti jų mokslą ir ilgų metų 
kelionės patyrimus, daro joms 
maršrutą po Lietuvos kolonijas. 
Verbų sekmadienį jos kalbės 
šiose vietose:

2 
jos 
St..

4
bažnytinėje salėje, 
St., Lawrence ,Mass.

7 v. v.. Nekalto Prasidėjimo 
bažnytinėje salėje. Windsor St.. 
Cambridge. Mass.

Seserys viešnios dar pakalbės 
vaikams, jaunimui ir atsilanku- 
siems suaugusiems, šeštadienį, 
bal. 17 d., 9 vai. ryte, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St. Jos apsi
stos Seserų namely. 488 E. 7th 
St., So. Bostone.

vai. p. p., šv. Petro parapi- 
bažnytinėje salėje. W. 5th 
So. Bostone.
vai. p. p., Šv. Pranciškaus 

Bradford

Įsl-FO
411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

KAILINIUS GERAI
PRIŽIUROME,

Padėkit į Storage
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.

CAMBRIDGE, MASS.
GRĮŽO IŠ KARIUOMENĖS
Šiomis dienomis, atlikę karo 

tarnybą, grįžo į namus S. Stan
kūnas ir J. Kazlauskas, šie 
jaunuoliai garbingai atleisti iš

ne, kuri yra WAAC, pa
skirta į Camp Crowder, 
Missouri, aktyvėm parei
gom užimti kareivio vietą. 
Ji išsimokslino Ft. Des- 
Moine, Ia. Linkime geriau
sių sėkmių!

Vyčių Susirinkimas

karo tarnybos, kadangi jie 
na į kategoriją, liečiančią 
metų amžiaus statutą.

KRIKŠTAI
Balandžio 4 d. N. P. bažnyčio

je pakrikštytas p.p. P. A. Ra- 
sūnus, 
tėvais

įvyks sekmadienį, balandžio 18, 
Vyčių kambariuose. 137 Emer- 
son St., So. Boston. Mass., 2 va
landą po pietų.

Kviečiame visus narius daly
vauti. Po susirinkimo bus už
kandžiai ir susipažinimo proga.

Valdyba.

Tą pačią dieną lankėsi p. J.
Tysliava, Brooklyno “V-bės” 
laikraščio redaktorius.

Ketvirtadienį, bai. 15 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi Kun. J. Švagž- 
dys, LDS Centro pirmininkas. Į 
kuris šiais laikais labai daugi 
veikia visuomenėje. Jis užsisa- i 
kė daug maldaknygių, nes da-! 
bartiniu metu jo vadovaujamoje į 
parapijoje Tėvas Geraldas. pa- 
sijonistas, skelbia misijas ir yra 
didelis paklausimas lietuviškų: 
maldaknygių.

LIETUVAITĖ AKTY 
VĖSE PAREIGOSE

p. Ona M. Geronaityte, 
gyv. E 7th St., So. Bosto-

Šalty Spindulių 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

' meikų (Vilčinskaitės) 
vardu Pranas. Krikšto
buvo. p. J. Rameika ir p-lė M. 
Vilčinskaitė. Tą pačią dieną pa
krikštyta p.p. L. J. 0‘Donnel 
(Rameikiūtės) duktė, vardais— 
Kazimiera - Ona. Krikšto tė
vais buvo J. Rameika ir p. E. 
O’Leary (Rameikiūtė).

mišias. Šv. mišios ketvirtadie
nį 9 vai., penktadienį pirmos 8 
vai. ir šeštadienį 7 vai. Velykose 
šv. mišios vyks kaip 
dieniais; Prisikėlimo 
te. Velykų šventėse 
kun. P. Aukštikalnis.

ir sekma -
6 vai. ry- 

dalyvaus 
S. J. A.D.

įvedus štampų sistemą dėl 
mėsos, Cambridge, Bostone ir 
Somerville mėsų apdirbimo 
dirbtuvėse labai sumažėjo dar
bai.

UŽMIGO ŽEMĖ

I

Užmigo žemė. Tik dangaus, 
Negęsta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės. 
Neužmigdys naktis žvaigždės, 

į Nenuramins širdis troškimą,
Dvasia ko ieško, kas atspės, 
Kad skęsta ji tarp atminimu. 
Aušra saulėtekio užšvis 
Ir užsimerks nakties šviesybės, 
Neras tik atilsio širdis, 
Viltis nežvelgs i jos gilybes.

Banga.

Sekmadienį, balandžio 11 d. 
įvyko Cambridge LDS ir Mote
rų S-gos susirinkimai. LDS 8 
kp. yra susirūpinusi su paren
gimu dėl sudegusio našlaityno 
Elmhurste. Kuopa deda pastan
gas. kad suteikus našlaitynui 
paramą. Sąjungietės rengiasi 
gražiai paminėti Motinos dieną. 
Sąjungietės tą pačią dieną pa
rapijos svetainėje. 2:30 vai. p.p. 

i išstatys rankdarbių parodą su 
įdomia programa. Laukiame.

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. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Tel. SOL* 4645

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

Cambridge. LDS 8 kp. pirmi
ninkas p. P. Rudaitis, atšilus 
orui, labai smarkiai rengiasi i iprie pergalės darželio; taipgi iri 
p. A. Zaveckas labai smarkiai 

. triūsiasi ir liuoslaikiais sunku 
jį matyti, dirba laisvas valan- 
las laukuose. Gražus pavyzdys 
visiems. Reikėtų ir klūbiečiams 
susirūpinti pergalės darželiu, 
nes jie turi porą gražių lotų 
nevartojamos žemės.

Linksmu, šr. Velykų.

I

i
I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Ca$pe< 
(KASPERAS) 

<_aidotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Naši 

Koplyčia šermenims Dyka 
▼*l ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 396C

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis praneša, kad Velykų 
savaitėje išpažintis bus klauso
mos tik trečiadienį p. p. 3—6 
vai. ir vakare nuo 7 iki 9 vai., irI

i ketvirtadienio ryte prieš 9 vai.

Vienas parvažiavo, kitas iš
važiavo. Bal. 16 d. leitenantas 
Alfonsas Šidlauskas parvažia
vo pas savo tėvelius penkiolikai 
dienų paviešėti. Kitas jų sūnus, 
medicinos studentas, Pranciš
kus. tą pačią šešioliktą dieną 
išvažiavo karo tarnybon. Bai
gęs kariuomenės pradinius kur
sus, Pranas mano tęsti daktaro 
mokslus tarnyboje.

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 „ kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

James Strigūnas
Velykų švenčių proga nuo

širdžiai sveikinu savo vardu 
ir L STREET TAVERN, Ine., 
L ir 8th St., So. Boston. 
Mass. ir linkiu visiems ge
riausių ir linksmiausių šven
čių.

Taipgi nuoširdžiai sveikina 
savo Klijantus, draugus ir 
rėmėjus L STREET LIQUOR 
STORE, Ine., kuris randasi 
James Strigimo name.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLJC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

15c. 
20c.
15c. 
20c.
15c.

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

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

3
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Kareivis Albertas betaikąs dė
kojo už dovanas moterų - mer
ginų kareiviams remti skyriui. 
Štai jo laiškas: 
Heilo Friends,

I really don’t know how to

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas • p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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kės lietuvis policininkas Petras 
Stakėnas - Keliy. Jisai buvo 
sunkiai sužeistas, kuomet atli
ko “traffic duty” pačiame Hart-

i fordo centre.
■ prie lietuvių
klubo.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

i--------
HARTFORD, CONN

Išvyko į Navy \Vright Field 
Ensign Henrikas Elijošius. ką 
tik baigęs Brovvn Universitv, 
Providence. R. I.

Jam jo tėvų namuose buvo su
ruošta "surprise party". Daly
vavo daug žmonių, prietelių ir 
giminių. Buvo gardūs užkan
džiai ir kalbeles, sūrias pasakė 
jo tėvai, kun. Kripas. dentistas 
Krikščiūnas, giminės ir priete
mai. Programą vedė Patrukevi- 
čienė. Henrikas labai gražiai 
lietuviškai ir angliškai kalbėjo. 
Henrikas yra baigęs inžiniervs- 
tės mokslus.

paveiks- 
filminin- 

paveikslus

į gražius judamuosius 
lūs. Aną sekmadienį 
kas Motuzas rodė
Manchesterio lietuviams po pie
tų. o vakĮare Poquonock'o lietu- 
viams.

Sekmadienį. balandžio 
Marijos Vaikelių Sodalicija 
rėjo “bingo party" Seserų 
mo saliukėje.

11.
tu-
na-

Jisai priklauso 
parapijos Vyrų

aną
Joną
pora

Šios parapijos veiKimo
1 pulsas tai kun. kleb. J. Bakšys. 
Jis yra didžių įdėjų žmogus. 
Tėvynės meilė ir motinos meilė 
yra jo mėgiamiausios temos 
pamoksluose — tat nenuosta
bu, kad tokie puikūs rezultatai 
matosi jo parapijoj. Eclix.

Benediktas Vaitkus, kuris bu
vo paskelbtas kaipo “missing”, 
kur nors Pacifike. dabar gauta 
žinia, kad jis gyvas. Džiaugia
mės su tėvais. Jisai yra baigęs 
parapijos mokyklą.

Vyrų klubas pagerbė, 
ketvirtadienį, leitenantą 
šeigį. policininką, kuris 
savaičių atgal buvo pakeltas lei 
tenantu. Jis irgi yra Vyrų Klū 
bo narys. Dalyvavo gražus vy 
rų būrelis.

II Pereitą savaitę mirė lietuvis 
Arlauskas. Palaidotas Lawren- 

! ce. Mass.

C. BROOKLYN, N. Y.
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

TVARKA

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

Sekmadienį, gegužės 2 d., 3:30 vai. p. p., šv. Ka
zimiero par. svetainėje, Providence St., Worcester, 
Mass.

ta

Balandžio 18. lietuvių salėje. 
Lawrence Street įvyks “bingo 
party" dėl lietuvio vaikino Vy
tauto Levišausko. kuris dabar 
randasi
turės operaciją. Tas

Sekmadienį, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, Auš
ros Vartų par. svetainėje, Highfield Rd., Worcester, 
Mass.

Verbų Sekmadienį, balandžio 
18 d.: Verbų šventinimas prieš 
Pirmas Mišias, 8:00 vai., prieš 
Sumą. 11:00 vai. su Verbų Pro
cesija. (Vakare Rekolekcijų už
baiga).

Didysis Ketvirtadienis, balan
džio 22 d.: vienos Mišios. 9:00 
vai.; išpažinčių klausymas iki 

* Mišių laiko. Po Mišių, procesi
ja su Švč. Sakramentu, 
bus išstatytas per tris 
iki Velykų ryto.

Didysis Penktadienis, 
džio 23 d. Pirm-Pašventintos 
Mišios, 8:00 vai.; Kryžiaus pro- 

■ cesi ja su Kančios įrankiais; 
Kryžiaus adoracija.

Nuo 12:00 vai. pietų iki 3.00 
vai. po piet trijų Merdėjimo Va
landų Pamaldos, su pamokslė
liais apie Septynius Paskutinius 

perkeltas į Atlantic City, žodžius nuo Kryžiaus. Vakare, 
kur jis buvo skirtas į y -39 vaj Kryžiaus Keliai.

Didysis šeštadienis, balandžio 
24 d. Vandens ir ugnies pašven
tinimas 7:30 vai. ryte; po to 
Mišios, apie 9:00 vai. Vakare 
7:30 vai. pamaldos “Kompletas” 
su pamokslu.

Velykos, balandžio 25 d. Pri
sikėlimo Mišios su procesija 
5:00 vai. rytą, po kurių bus 
duodamas palaiminimas Šven
čiausiu Sakramentu: kitos Mi
šios : 8:00. 9:00 ir suma 11:00 v.

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.

Norbertas Aleksis
šiomis dienomis leitenantas 

Norbertas Aleksis, Waterburie- 
tis (Conn.), komp. A. J. Alek
sio sūnus, užbaigė aukštesnį 
paruošiamąjį kursą New Yorke: 
ir dabar yra paskirtas į U. S. 
Army Air Transporto komandą.

Leit. Aleksis yra užbaigęs 
Notre Dame Universitetą ir 
studijavo teisių mokslus Co- 
lumbia Universitete. Jis įstojo 
į Jung. Valstybių karo tarnybą 
liepos 2 d., 1942 m. Užbaigęs I 
pagrindinį paruošiamąjį kursą 
Miami Beach, Floridoj, jis bu
vo 
N. J., 
personalo departmentą. kaipo; 
klasifikacijos pasikalbėtojas I 
(interviewer). Jis grįžo į Mia
mi Beach, Fla., kur užbaigė Ar
my Air Corps oficierių kandi
datų mokyklą. Kada jis tapo 
pakeltas leitenantu, tai vyko į 
West Palm Beach. Fla., o iš ten 
į New Yorką.

Leit. Norbertas Aleksis prieš' 
įstojimą karo tarnybon buvo 
WBRY (Waterbury) ir WNEW 
(New York) radio stočių prane- 

~ nuo t jaunų dienų
sukaktį drau- , , T v *buvo veiklus šv. Juozapo lietu

vių parapijoj, Waterbury, 
Conn., gabus muzikas ir choro 
vedėjas, priklausė prie parapi
jos choro ir Lietuvos Vyčių, ir 
labai daug veikė jaunimo tarpe. 
Jis dažnai pavaduodavo savo 
tėvelį, komp. A. J .Aleksį, kuris 
yra Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos. IVaterbury. Conn.. vargo
nininkas ir ilgametis mūsų cen- 
tralinių organizacijų valdy’bų 
narys, įžymus visuomeninin
kas, kompozitorius ir nuoširdus 
“Darbininko” bendradarbis ir 
rėmėjas.

Jaunam Įeit. Norbertui Alek
siui linkime geriausių sėkmių 
Jung. Valstybių caro tarnyboje. 
Lai Dievo palaima lydi jo žing
snius!

; Balandžio 15. atsidaro žuva- 
vimo sezonas dėl trout ir kitų 
skanių žavių. Nemažai lietuvių 
mėgsta žuvauti, šiais metais 
žuvys ypatingai brangios, nes 
mėsa gaunama tik su kuponais, 

jam pinigiškai padės. Jau ilgai; RapOrter;S pasiryžęs grybų 
Lietuviai; (kelmučių) pririnkti, kad už- 

ir atšilau- tektų per visus metus. Lietuviai 
mokės su valgiais apseit, nes

’ daug randasi lietuvių ūkininkų 
apylinkėje, ir lietuviai mėgsta 
grybus, uogas, žuvis ir kitokius 
gamtos brangius skanėsius. Ita- 

, lai renka dandelions. lietuviai 
i grybus, čigonai riešutus ir tt. 
j "Once in a while” gausime deš- 
j rų. tai ir gyvensime.

Visgi dar arklienos neteko ra
gauti.

Sako. — saldi... Yesssirrrr....

Bostono ligoninėje ir 
vakaras

Gyvojo Rožančiaus. Tretinin
kų ir Marijos Vaikelių draugi
jos aną sekmadienį surengė 
“card party“ dėl gėlių alto
riams papuošti per Velykas ir 
Keturdešimtę. Keturdešimtė 
šiais metais bus. kaip papras
tai. pirmą gegužės mėnesio 
sekmadienį. Bus svečių kunigų, 
taip, kad visi - visos galės at-l 
likti iŠDažinti. i

x * I

________ i Albertas Petraitis.
Sekmadienį, balandžio 11, šaukiamas, yra 

filmininkas Jemiškevičius rodė dirba defense darbą.

serga ir guli lovoj, 
remkime tą vakarą 
kykime. Atliksime gražų krikš
čioniškos meilės darba.

i
—

Balandžio 19. (Didžiosios Ša-i 
vaitės pirmadienį) kunigas Kri- 

važiuoja į Broad Brook 
klausyti lietuvių iš-

pas 
bažnyčią 
pažinčių.’

Dabar1 parapijoje serga Jeve- . 
rauskas < VVindsor •. 
(East Windsor Hill). 
nė. Ugenskienė ir 
(West Suffield).

Songaila
Dubickie-
Kurienė.

WATERBURY. CONN

Kuris
dienas.

balan-

I

SVEIKINIMAS
Miesto Mayoras G. A. Quigley 

sveikina mūsų kleboną kun. M. 
Pankų ir vietines Seseles Pran- 
ciškietes už pavedimą vaikų 
darželio, kurių motinos dirba 
dirbtuvėse ir kitur, ir savo svei
kinime pareiškia gilų įvertini
mą jų darbuotės, prisidedant 
prie karo laimėjimo. T.M.

MASPETH, LI., N. Y.

I

IŠVYKO Į KARIUOMENĘ
Jurgis Levinskas. Dapkus, 

kuris buvo 
“deferred”, nes

Balandžio 11 d. 3 vai. po pie
tų įvyko Moterų Sąjungos mė
nesinis susirinkimas senos mo
kyklos kambariuose. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Nutarta 
rengtis paminėti M. S. 43 kp. 5 
metų gyvavimo i 

: giška vakariene 23 d. gegužės, 
Hartfor-, Iš įžymių mergaičių bowlerių ir tą pačią dieną užprašyti šv. 

bažnyčio- “Hartford Times“ paduoda ir mišias už Sąjungietes. Išrinkta 
Vyskupas porą lietuvaičių — seseris Flo- komisija, būtent. O. šmotienė, 
Lietuvos renciją ir Alena Šimkiūtes. i M. Fortira. M. Digimienė, I.! į °Jankauskienė. Prašomos visos 

Sąjungietes prisidėti prie to 
darbo ir dalyvauti tą rytą ben
drai šv. mišiose. Sekantis susi
rinkimas įvyks 16 d. gegužės, o 
ne 9. nes 9 ir taip bus kitų rei- 

1 kalų. Todėl susirinkimas nu
keltas vieną savaitę vėliau.

M. D.,-- —-----
i

Lietuvos Reikalams Surinkta $388.95

Lietuvis ūkininkas Benediktas 
Kopčiūnas < Wapping>'yra OPA 
nariu ir saugo, kad jo apylinkė
je neatsirastų “black markets“ 
ir kitų prasižengimų prieš OPA 
taisykles.

Ant ’vfain Street grižo pasvei-

K tas

Oto Gold
CIGARETU

Dirbant su U. S. Agrikultūros Departamentu. 
obolių “m'dus" tapo išvystytu. Per tai mes 
suradome naują būdą, apdrausti Old Gold 
šviežumą.

Obolių “ medus” --- išspaustas iš šviežios, 
tyros sunkos, eina ranka rankon su puikia 
tabaka. Išplaunant Old Gold tabako rinkinį 
maloniame auksiniame obolių “meduje”, mes 
užtikriname šviežumą ir natūralų skonį. Pa- 
sidžiaugkite šviežiai.? Old G./;d šiandien!
TIE PATYS PUIKŪS TABAKAI. ĮIMANT

LATAKIA. NIEKAD NEPASIMAINO
SKONYJE.

MAŽIAUSIA 
Nikotino 

MAŽIAUSIA 
Gerkle Erzinančių 

Kokybių 
(Tars and Resins) 

Kaip parodyta b* - 
partyviikų n'-pri- 
kiaus'jrnų tyrinĄpnyj 
7 vadovaujančių rū
giu Cigarai ų, pada

rytų Reader a 
Digest.

ROCHESTER, N. Y

SUNKIAI SERGA
Pereitą pirmadienį padaryta 

dvi vidurių operacijos Teklei 
Jakubčionienei. Ji randasi 
Brooklyn ligoninėj. Jos du sū
nūs armijoj. Vienas parvažiavo 
10 dienų atostogoms iš No. Ca-j

i rolina. Jakubčionių pavyzdin
ga visa šeima.
par. kolektoriai. Du 
Duktė pranciškiečių 
joj Pittsburgh, Pa. 
greito pasveikimo.

Sūnus ir tėvas 
choristai, 
akademi- 
Linkėtina

HEW BRITAIN, CONN
Balandžio 11-tą įvyko Sąjun- 

giečių vakaras, parapijos salė
je. Vakarėlis 
Iš to vakaro 
dol. vargonų 
tės dėkingos
toms narėms, 
darbu ir dovanomis.

buvo sėkmingas, 
pelno paskirta 25 
fondui. Sąjungie- 

atsilankiusiems. ir 
kurios prisidėjo

I

JUDOMI PAVEIKSLAI 
įvyks šį sekmadienį, balandžio 
18-tą, vakare, parapijos salėje. 
Paveikslus rodys J. J. Jenuške- 
vičius. Kviečiama skaitlingai 
atsilankyti.

visi yra atradę 
Dabartiniu

4
4

GERI LIETUVIAI — GERI IR 
AMERIKONAI

Rochesterio lietuviai jau nuo 
senų laikų yra pasižymėję savo 
duosnumu kilniems tikslams. 
Parapijos reikalai. Lietuvos rei
kalai, spaudos reikalai, vienuo- 
lyjų reikalai
atgarsį jų sielose.
laiku Amerikai įstojus į karą 
jie irgi pirmutiniai stojo į ko- 

l vojančių eiles pirkdami “sav-
Į ings stamps” ir bonus ir kito
kiais būdais prisidėdami prie 
demokratijos laimėjimų.

______________

i šv. Jurgio parapijos mokyklos 
vaikučiai irgi neatsiliko, bet 
pasirodė, kaip ir jų tėvai, geri 
patriotai. Balandžio 6 d. Ro- 
česterio mokyklų inspektorius 
kun. J. Mahaney įteikė mokyk
lai “Minute Men” vėliavą už 
puikų bendradarbiavimą per
kant “Savings Stamps” ir bo
nus. šv. Jurgio mokykla, tai 
antra visame Rochesterio mies
te, kuri užsitarnavo šią garbę. 
“Minute Men” vėliava plevė
suoja virš mokyklos rūmų vi
siems skelbdama, kad čia gy
vena lietuviai, kuriems rūpi A- 
merikos gerovė.

V. J. Atsimainymo parapijos 
choras Verbų sekmadienį, bal. i 
18 d., 7 vai. vakare, išpildys 
Dubois Kantatą 
Kristaus 
žiaus”.

Solistais 
(Žemaitė), 
Venckus iš Elizabeth ,N. J.. 
Jodzevičius, P. Kalibatas ir 
Rokus. Prieš Kantatą bus 
koncertinė dalis.

Tą patį vakarą prasideda re
kolekcijos, kurias ves Mariana- 
polio Kolegijos rektorius kun. 
Dr. Vaškas. A. V.

GEGUŽĖS MĖNESIO
Septyni Knygutė, kurioje randasi labai 

žodžiai nuo Kry- -ražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės menesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr.
484 pusi. Kaina

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

bus: Mrs. M. Bitter 
A. Čemerkienė, J. 

J. 
v.
ir

Žadeikio. Turi 
tik 25c.

šią “Gegužės

Ofis. Tel. ŠOU 0948 Namų Tel. PAR 1233-W
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

A. J. Namaksy
REAL ĖST ATE & INSURANCE

į Res. 37 Oriole St.,
/ Ofisas: 414 W. Broadway.

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\
į f
ž

8
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W. Roxbury, Mass.
So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Bronius Kontrim
Real Estate ir Apdraudos Agentas

598 E. Broadway, Tel. Šou 1761 ir 2483

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

William A. Amsie i
REKOLEKCIJOS BUVO 

SĖKMINGOS, 
kurias vedė kun. A. Morkūnas, 
MIC. Žmonės gausiai lankėsi ir 
įdomiai klausėsi pamokinimų. 
Parapijiečiai yra giliai dėkingi 
savo dvasios vadam už rūpes
tingumą ir šių rekolekcijų su
rengimą.

Gerai žinomas Real Estate ir Insurance 
Agentas naujoje vietoje:

$ 30 Carruth St., Gen3719 |
? DORCHESTER. MASS. ;
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NAUJAS VARGONININKAS 
jau atvyko į mūsų parapiją, bū
tent, muzikas p. A. Grigoraitis. 
Pereitą sekmadienį New Britai- 
niečiai turėjo progą išgirst jo 
balsą bažnyčioje ir švelniai 
grojant vargonais. Žmonės išėję 
iš bažnyčios vienas kito klausė: 
“Kaip čia yra, kad nauji var
gonai dar nesustatyti, o jau ro
dos. groja naujais ?” Kiti atsa
ko: “Vargonai seni, bet vargo
nininkas naujas, kuris sugeba 
senais vargonais švelniai groti 
ir išspausti žavinčią meliodiją. 
Sveikiname muziką p. A. Gri
goraitį ir linkime sėkmingos 
darbuotės mūsų tarpe.
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A. J. Kupstis
Seniausias real estate ir insurance agentas 

Bostone ir apylinkėje £
332 W. Broadway, So. Boston, Mass. į.

£ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ ŽLINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

PetcheI Shoe Store
Juozas Pečiulis. Savininkas

447 W. Broadway, So. Boston, Mass.




