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vai. p. p., South Bostone, 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje, W. Fifth St. 
Iškilmingos šv. mišios 101 
vai. rytą Šv. Petro par. 
bažnyčioje, specialus pa
mokslas. Skyriai ir drau
gijos raginamos prisiųsti: 
skaitlingai atstovų. Taip
gi kviečiame dvasiški ją ir; menes ir laivus Suomijoje, Rusijai ir Suomių okupa- 
inteligentiją dalyvauti. jei reikalinga, sovietai vimą Rusijos teritorijos 

Pirm. A. Daukantas, duosią pagalbą, ir atsiųstų paliekama susitarimams 
Rast. B. J akutis, j atstovą į Maskvą galuti- Maskvoje.

---------------- jnam taikos sudarymui. i 6. Petsamo teritorijos 
Suomijos vyriausybė ii- klausimas irgi paliekamas 

gą laiką svarsto sovietų vėlesniam susitarimui. 
Rusijos paduotas taikos 
sąlygas ir neišgalvoja ką 
daryti. Suomija nori išsi
traukti iš karo, bet kaip? 
Suomija nenori išsižadėti 

[savo teritorijos. Be to, 
Suomija nepasitiki sovie
tų Rusijai.

Stalinas Suomijai pada
vė sekančias sąlygas:

1. Nutraukti santykius su 
Vokietija ir internuoti vo-

Rusų Taikos Sąlygos Suomijai
1 *

Londonas, kovo 2 — So- vėlesniam pasitarimui Ma- 
vietų Rusija pareikalavo, skvoje.
kad Suomija tuojau atsi- 5. Atlyginimo klausimas 
skirtų nuo Vokietijos, in- už nuostolius Suomijos ka- 
ternuotų vokiečių kariuo- ro jėgų padarytus sovietų

Kada Sovietų Rusija tu-Į 
rėjo sutartį su Lenkijos' 
valdžios Loųdone, tai ji ir 
komunistams buvo gera, 
bet kai tik Rusija nutrau
kė santykius ir pradėjo a- 
takuoti Lenkijos valdžią 
Londone, tai ir komunis
tams toji valdžia pasidarė 
“nekošer”.

Ar tai neaišku, kad ko
munistai aklai seka Mas-. 
kvos politiką ir dirba jos, 
naudai. Komunistai visai i 
nesiskaito su šios šalies 
vyriausybės nusiteikimu,. kiečių kariuomenes ir lai- 
ir ne tik nesiskaito, bet vus Suomijoje. Jei Suomi- 
veda priešingą propagan- 3a nepajėgtų tą padaryti, 
dą prieš mūsų šalies vy- sovietų unija yra pasiren- 
riausybę ir jos politiką. 'i"'***

Pavyzdžiui, lietuviai ko
munistai nėra suruošę nei 
vieno masinio susirinkimo 
J. V. karo bonus parduoti. 
Komunistai per visą karo 
laiką renka aukas iš darbi
ninkų komunizmo propa
gandai ir rusų karo fondui.' m. sienų. j tų padaryti, bet laukia,1
Jie puola Amerikos atsa-, 3. Kad tuojau būtų išlais- ko? Ar Hitleris nori, kad 
komingus pareigūnus ir vinti sovietų ir Alijantų jo kariuomenė būtų Šuo-' 
eilinius piliečius, kurie ne- karo belaisviai ir Alijantų mijoje ir nieko neveiktų ? j 
pučia į vieną dūdą su ko- piliečiai, kurie laikomi j Suomijos žmonės pažįs- 
munistais, kurie kartais koncentracijos stovyklose,i ta sovietų rusus. Visas da 
pakritikuoja sovietų Ru-' ar priverstiname darbe. į 
sijos politiką. Jie tokius! 4. Klausimas apie dalinį jai taiką yra miglotas. Ką 
asmenis apšaukia “f---- - -
tais”, nežiūrint to, kad tų mobilizavimą paliekama’jai, jis vienas težino, 
“fašistų” sūnūs aukoja — 
gyvybes karo frontuose,! i 
kad tie “fašistai” gausiai 
perka karo bonus.

Vadinasi, piliečiai, kurie 
nuoširdžiai remia Jung. 
Valstybių ir kitų demokra
tinių valstybių karo jėgas, 
demokratinę politiką, ku
rie kovoja, kad visos pa
vergtos tautos atgautų lai- 
svę, tai komunistai tokius 
piliečius vadina “fašis
tais”. Taigi komunistai pa
sirodo pirmos rūšies išda
vikai ir šmeižikai. Jie la
bai daug pasitarnauja Hit
leriui, nes ir Hitlerio tiks
las yra sukiršinti vienus 
prieš kitus ir valdyti. Ma
tyt, kad komunistai tebe
silaiko tos “krauju suce
mentuotos sutarties”. Ko
munizmas, nacizmas ir fa
šizmas yra tai trys broliu
kai galvažudžiai. Pasaulyj 
tik tuomet bus taika, kai 
tos trys blogybės bus su
naikintos. Demokratija tu
ri laimėti pergalę.

v •

Tokios yra Stalino sąly
gos. Kaip žinoma, Sovietų 
Rusija užpuolė Suomiją 
1939 m. Karas užsibaigė 
tuo, kad Sovietai atplėšė 
nuo Suomijos Karelijos są
siaurį, miestą Viborgą, 
Suomijos įlankos salas, 
Ladoga ežero pakraščius. 
Tokią Stalino taiką Suo
mija buvo priversta pri
imti kovo mėn. 1940 m.: 
Dabar Stalinas vėl reika
lauja tos Suomijos terito
rijos.

Rusija reikalauja, kad 
Suomija internuotų vokie-' 
čių kariuomenę ir laivus 
Suomijoje, jei reikalas, so
vietai atsiųs savo kariuo- 

Įmenės pulkus suimti na-’ 
jCius. Vokiečiai tai žino. 

ir Kodėl vokiečiai neištrau-

Šv. Kazimiero malda, prie Aušros Vartų švč. Panelės.

Amerikiečiai Atmušė Japonų
Puolimus Los Negros Saloj

Iš Alijantų Centro Piet- Korėjiečiams, kurie dabar 
vakariniame Pacifike, ko-'yra Japonijos dominacijoj. 
vo 2 — Amerikiečiams už
ėmus Admiralty salas, ja-! reiškimą, minint 25 metų 
ponai smarkiai puolė ame- sukaktį kruvinos kovos 
rikiečius, kad kaip nors “kovo 1 d. revoliucijos”, 
atgauti prarastas pozici- laike kurios japonai nužu- 
jas, ypač Los Negros sa-'dė tūkstančius korėjiečių, 
loj aerodromą. Tačiau a-| 
merikiečiai visus japonųI 
puolimus atmušė ir dar’ 
geriau įsistiprino užimtose 
pozicijose.

Kim Koo padarė tą pa-

Vokiečiai Sunaikino Bombo-
1 mis Tris Bažnyčias Londone

London —Vokiečiai bom-
Armijos ir Laivyno lėk- barduodami Londono mie-

tuvai be pertraukos bom- stą savaitėje vas. 20-26 d. 
barduoja japonų pozicijas 
Solomon salose.

Į Šv. Kazimierą

'gus duoti reikalingą pa
galbą kariuomenės ir oro 
jėgų.

2. Kad būtų atnaujinta 
sovietų - Suomijos sutar-icj 
tis, padaryta 1940 m., 
kad Suomjja atitrauktų kja gavo kariuomenės iš 
savo kariuomenę už 1940'Suomijos, ką lengvai gale-;

Šaukiam į prieglaudą tavo daugalę, 
Patrone! Lengvink verksmingą mum dalią!
Priešų apžioti, kryželiais prispausti 
Meldžiame, teikis mus, vargšus, priglausti!

O, karalaiti lietuviško kraujo, 
Savo vientaučių globk likusią gaują! 
Teikis pas Dievą sunkiame taip karte 
Raudančius brolius maloniai užtarti.

Skaudūs dygliai mum krūtinę vis remia: 
Ašarų mūsų pirmirkusi žemė;
Keliam akis vis rasotas j dangų. 
Nes užtarytoją regim ten brangų.

Patrone šventas, stebuklais garsingas, 
Kur mūsų bočiam buvai maloningas, 
Skaudžią Apvaizdos kreipei nuo jų rykštę,— 
Glausk gi į širdį ir kartą šiandykšte!

(Iš“š. L.”)

įlykas apie siūlomą Suomi : ŠIMTAS KUNIGŲ PASIRUOŠĘ
VAŽIUOTI Į RUSIJĄfašis-| Suomijos kariuomenės de-i Stalinas planuoja Suomi-

ijt .... . __ _ : _

Los Angeles, kovo 2 —
Kun. John Ryder, S. J. pa
reiškė, kad iš visų pasaulio 
kraštų kunigai yra pasi
ruošę važiuoti į Rusiją ir 
skelbti žmonėms Kristaus 
išganymo Evangeliją, kaip 
tik bus galima greičiau.

Jis sako Rusijos žmonės 
laukia išgirsti Kristaus E- 
vangeliją, laisvai prakti
kuoti tikėjimą ir džiaug
tis Sakramentų malonė
mis.

Admiralty Salas
VVashington, kovo 2 — Kanadoje vyriausybė ne- 

Amerikos kariuomenės betvarkys mėsos pardavi- 
Pacifike, per Bismarko nėjimą, nes jos yra visiems 
jūrą, pasiekė ir užėmė Ad- užtektinai ir pirkė jams ne- 
miralty salas, iš tų salų bereikės nešioti punktų, 
manoma siekti Pilipinų sa- Pirk kiek nori, ką nori ir 
las.

Japonų galybė Facifike 
siaurinama ir naikinama. 
Iki šiol 611 Japonijos laivų “u
buvo nuskandyta tik Ame
rikos povandeniniais lai
vais, nepriskaitant kiek jų 
nuskandino laivynas ir la
kūnai.

I
I

valgyk kiek nori...
I Amerikos vyriausybė 
praneša, kad ir čia norėtų 
taip padaryti, bet sakoma,

!

Kanadoje Mėsos Kiek Nori

VVashington, kovo 2 —

Naciai Įvedė Lazdų Bausmę

Užgniaužtas Naujas Sukili
mas Argentinoje

bombomis sunaikino tris 
(katalikų bažnyčias ir kele
tą jų sužalojo.

Vienoje bažnyčioje, kur 
vis langai buvo išdaužyti 

I ir puse stogo nugriauta, 
J buvo atliekamos vedybi- 

Chungking, Kinija, kovo nes ceremonijos, kada dar- 
— Kim Koo, laikinosios bininkai valė griuvėsius

Korėjiečiai Reikalauja 
Nepriklausomybės

2
Korėjos valdžios preziden- nuo grindų.
tas, pareiškė, kad po karo1 Arkivyskupas Griffin ap- 
“nieko mažiau, bet reika-i lankė visas bažnyčias ir 
lauja pilnos ir tuo jaus ne- patikrino kiek joms pada- 

' priklausomos” $30,000,000 ryta nuostolių.

I
I

RAUDONOJI ARMIJA PEREJO 
NARVOS UPĘ ESTIJOJ

Maskva, kovo 2 — Rusi- 
t jos raudonoji armija varo- 
i si pirmyn visuose frontuo
se šiaurėje. Maskva sako, 

■ kad raudonoji armija pe- 
' rėjo Narvos upę, Estijoj, ir 
j jau nustūmė nacius 15 my- 
; lių toliau nuo tos upės. To
kiu būdu nukirto geležin
keli į Taliną.

Smarkios kautynės eina

Vitebsko ir Novosokolniki 
srityse. Nors nėra žinių 
kaip toli rusai nuo Vitebs
ko, bet vokiečiai jau kelios 
dienos kaip ruošiasi jį pra
rasti.

Alijantai Nužudė Daug 
Japonų Burmoj

prez. Ramirez vyriausybę 
ir patį prezidentą privertė Pskovo miesto pakraščiuo- 
atsistatydinti. Prezidento se. Čia taipgi rusai perkir- 
vietą užėmė revoliucijonie- to Pskovo - Idritza gele- 
rių vadas, gen. Farrell. žinkelį triiuose punktuose:

Kovo 1 d. buvusio prezi- Olisovo. Kašino ir Rusaki. 
dento Ramirez šalininkai i Sovietų Rusijos žinios 
sukilo ir kėsinosi nuversti naduoda, kad smarkiai [ čius esąs 4,500 iš 8,000 ap- 
gen. Farrell valdžią. Ta-;kaujasi rusai su naciais suntu. 
čiau pasikėsinimas nepa
vyko. Sukilėlių vadas, Įeit, 
pulk. Tomas A. Duco tapo 
areštuotas. Tas parodo, 
kad sukilėliai nebuvo ge

trai organizuoti. Jie tikėjo
si, kad visas Laivynas ir 
Armija gelbės, bet tik tre
čiasis pėkstininkų pulkas, 
vadovaujamas Įeit. nulk. 
Duco pasireiškė sukilime.

esą numalšin-

New Delbi, India, kovo 2 
— Pranešama, kad japo
nai buvo apsupti Mavu sri- 
tyj, Burmos vakarinė je da
lyje. ir nužudyti. Sakoma, 
kad nužudvtu ja nonų skai-

I Darbininkų Radio Programa

- - - -- Buenos Aires, kovo 2 —
„n.. >n.-« Kaip jau buvo rašyta. Ar- Sukilimas
traliuojamas Tankas gentinos sukilėliai nuvertė tas be kraujo praliejimo.

Naciai Vartoja Radio Kon-

Algiers, kovo 2 — Prane
ša, kad Vokietijos naciai 
vartoja radio - kontroliuo
jamas tankas prieš alijan- 
tus Anzio pajūryj. Tačiau 
ir tas naujas nacių karo iš
radimas neduoda gerų re-

Šeštadienį, kovo 4 d., šv. Kazimiero šventėje, 2 vai. 
po pietų išpildysime Darbininkų radio programą lie
tuviškomis patriotinėmis dainomis, muzika, praneši
mais ir sveikinimais. Norintieji pasveikinti ‘ Kazimie
rus, priduokite savo sveikinimus penktadienį, kovo 3 
d. iki 7 vai. vakare, taip pat ir kitus sveikinimus ir pra
nešimus.

RADIO KONCERTAS NE 14. BET 21
Dėl svarbių priežaščių Darbininkų Radio koncer

tą, kuris buvo numatytas ruošti gegužės 14 d. š. m., tu
rėjome nukelti į gegužės-May 21 d. š. m., Jordan Hali, 
Bostone. Programą išpildys Metropolitan Operos ar
tistė, mūsų įžymioji dainininkė Anna Kaskas. Prašome 

■ | visų tą dieną neruošti kitokių parengimų, bet dalyvauti 
J šiame koncerte.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Stambi Amerikos Parama Rusijaii
Washington, D. C., kovo 000 tonų taukų ir kitokių| 

2 — Pereitais metais Jung. produktų. i
Valstybės pasiuntė Suvie- Iš viso Rusija gavo iš į® 

nytom Tautom 11,488,- Lend-Lease fondo $4,243,-1 
000,000 svarų maisto. Dau- 804,000. 

I giau kaip pusė to maisto Tai stambi parama Rusi- 
. jai, be kurios ji nebūtų ga
lėjusi atlaikyti Vokietijos

Rusija gavo iš Amerikos nacių karo mašinos. Badas 
50,000 tonų sviesto, 580,- būtų ją pasmaugęs.

į

mę: lazdomis muša darbo 
stovyklose, Reicho darbo 
tarnyboje, savo valdinin- lauimao 
kus bausdami, netgi kurį zultatų. 
laiką bandė įvesti ir mūsų Alijantai sulaikė visus

(LKFSB) Slaptieji Lie-!gelžkeliečiams, tačiau mū- nacių puolimus Italijoj. ir;gavo Sovietų Rusija, 
tuvos laikraščiai nusi-Jsiškiai nepasidavė ir vo- pradėjo smarkius puoli-' 
skundžia, kad naciai Lie- kiečiai turėjo lazdų baus- mus prieš nacius visuose 
tuvoje įvedė lazdų baus- mę panaikinti. frontuose.

I
i



įvairios žinios
Penktadienis. Kovo 3, 1944

į

ir kitiems pramonės gami
niams. Kodėl jie neskiria 
kortelių lietuviams? —Ne
užtenka medžiagų, nes 
bolševikai ir vokiečiai iš-

PRAGYVENIMO SUNKUMAI 
LIETUVOJE

2

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS
JURGIS KUČINSKAS

Lietuvių Pasiryžimas 
Kovoti

(LKFSB) Slapta Lietu
voje leidžiamas laikraštis 
“Nepriklausoma Lietuva” 
pereitų metų Nr. 2-14 rašė: 
“Lietuvių tauta šiandien 
vokiečių okupacinės val
džios pastatyta vergų pa
dėtim ji neturi jokių tei
sių. o daug prievolių, ku-

(LKFSB) Nors Lietuvos korteles rūbams, avalinei 
kaimų gyventojai turi 
priemonių gintis nuo al
kio, miestiečiams — sun
kiau. Apskaičiuojama, kad 
tiems, kurie turi pragy
venti viską pirkdami, Lie? grobė mūsų 10-ties metų 
tuvoje vienam asmeniui iš- atsargą... Vokietys gali ap- 
laidų yra 150 markių mė- sirengti Lietuvoje ne me- rios kasdien plečiamos ir 
nesiuią dviejų asmenų šei- diniais drabužiais, kurie 
mai — 300 markių, trijų ant kūno sudyla ir nelai- 
asm. — 400 markių. To- ko šilimos, —gali gauti 
kius atlyginimus retas te- po keletą porų batų ir kito- 
gauna ir daugelis gelbstisi kių gaminių, o lietuviai 
pardavinėdami nuo se- Lentzeno koliojami tegul 
niau turėtus drabužius, išparduoda dar turimus 
knygas, baldus. Vienas daiktų likučius, arba tegul 
slaptasis Lietuvos laikraš- važiuoja į Reichą badmi- 
tis rašo: “Vokiečiai turi riauti”.

VILNIAUS KLAUSIMAS GYVAS 
ANGLŲ SPAUDOJE

---------------------- €------------------------------------------------------------------

didinamos, — ji yra vokie
čių raumo dalis rytuose. 
Tokiomis sąlygomis ji ne
gali kovoti už svetimus 
reikalus. Tauta gali kovoti 
tik būdama laisva ir su
prasdama už ką ji kovoja. 
Lietuvių tauta tegali ko
voti tik už savo laisvę ir 
savo tėvų žemę. Tauta ko
vos už Lietuvą. Tam reika
lui turime taupyti visas 
savo jėgas.”

(LKFSB) “Daily Tele- 
graph” įdėjo porą lenkų 
atsiliepimų (jų tarpe rašė 
ir buv. Vilniaus univ. prof. 
Komarnicki. dabar Lenki
jos Teisingumo ministe
ris) į Chichestono Dekano 
straipsnį. Tasai anglikonų 
dvasininkas anglų spaudo
je paskelbė šitokį įdomų 
pareiškimą:
— Mano supratimu, Vil

nius niekada nebuvo lenkų 
miestu. Tai buvo sena Lie
tuvos sostinė ir tik nežy- |V . „ . M .
mus lenkų gyventojų skai- ISCjyrC KURIUO Ddfbiį
čius buvo Vilniuje. Aš pats 
1919 m. buvau Vilniuje,! 
prancūzų karinės misijos 
būstinėje, kai lenkų gene- berantorius 
rolas Želigovskis užpuolė Stainback išgyrė Kunigą 
Vilnių ir jėga paėmė mies- John M. Coulehan, švč. 
tą ir aš dar net dabar atsi- Širdies parapijos kieboną, 
menu, kiek tas žygis gy- už jo pasidarbavimą vais- 
ventojų tarpan atnešė kan-itybėje darbininkų klausu
čių ir nusiminimo. ' mų išsprendime.

Raudonieji "Vartoja" Pro
testantų Bažnyčias, 

Sako Ministeris

Houston. Tex. — “Hous- 
ton Press” laikraštyj tilpo 
unitarionų ministerio 
straipsnis, kuriame jis sa
ko, kad komunistai “var
toja” protestantų bažny
čias savo tikslą praplėsti, 
būtent, komunizmą.

Darbininkų Klausime
Honolulu. kovo 2 — Gu- 

Ingram M

Draugijų Valdybų Adresai

Graikai Nužudė 400 
Vokiečių

Cairo, Egiptas, kovo 2 — 
Oficialiai praneša, kad 

i Graikijos savanoriai, va
dovaujami Britų karinin
ko, išsprogdino vokiečių 
kareivių traukinį ir nužu
dė 400 vokiečių karininkų 
ir kareivių.

Traukinys, kuris važiavo 
į Vokietiją, buvo nuvers
tas nuo bėgių Olympus 
kalno apylinkėje vasario 

|22 d.
i
I

I

Apie Vokiečių Tremia
muosius

4V. JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pinr.inir.kas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

■ Iždininkas—Stasys K. Griganaviėius
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

8 Winfield SL. So. Boston. Mass. 
Prot. Ivašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mas3

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai.
vakare. Parapijos salėje. 492 E.' Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
Seventh St., So. Boston, Mass. į čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salė 
na« protokolu raštininke I 492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

(LKFSB) Mūsų korės-įvežti į Sibirą, ir ta antra 
pondenlas iš Argentinos masinė lietuvių medžioklė 
atsiuntė šitokį pranešimą: j turėjusi įvykti birželio 28 
“Sausio pradžioje ispanų dieną. Beje, čekistai pri- 
laivu “Monte Ayala” į Ar- versdavę tremtinius pasi- 
gentiną atvyko p. Jurgis rašyti, jog savo noru pra- 
Kučinskas su žmona šėsi išvežami nuo galimo 
(Draugelyte, M. Galdikie- karo pavojaus... 
nės seserim), — buvęs Lie-, 
tuvos konsulas Buenos Ai
rėse, o vėliau — Liet. Užs. 
Reik. Ministerijos konce- 
liarijos sekretorius. Iš 
Lietuvos išvyko pernai, 
spalių mėnesyje. Kurį lai- galį ramiai miegoti. Nau- 
ką užtrūko Berlyne be
tvarkant dokumentus ir 
Ispanijoje belaukiant lai-

; vo. •
J. Kučinskas per abi oku

pacijas gyveno Kaune. Jo 
tvirtinimu, lietuviai, tiesa, vome iš Argentinos. Kaip 
nesą patenkinti dabartine jau žinome iš slaptųjų 
padėtimi, bet pirmųjų o- Lietuvos laikraščių ir kaip 
kupantų artėjimo bijo, matyti iš šio pranešimo, 
kaip baisiausio siaubo. Jis lietuviai nenori nei nacių, 
pats, visi jo bendradarbiai nei bolševikų okupacijos, 
ir kiti lietuviai inteligentai o siekia pilnos nepriklau- 
1941 m. buvę numatyti iš- somybės.

Dabar suėmimų pasitai
ko, bet ne tiek daug. Visi 
aukštieji dvasiškiai tebėra 
laisvi. Lietuvos gyvento
jai, ypač kaimuose, dar 
turi ko pavalgyti, — dar

jai atvykusiojo lietuvio 
manymu daugelis žinių a- 
pie Lietuvą iš užsienio šal
tinių esančių gerokai per
sūdytos.

Tai šitokį pranešimą ga-

Karo fronte ir fotografai turi vargo su išdirbimu 
filmų. Vaizdas parodo kaip kariai Solomons salyne pa
naudoja krūmokšniuose upelio srovę nuplovimui foto
grafijų.

BAUDŽIAUNINKŲ POETAS

nėr pieną nei laša. 
Žmona serga nog nedėlios.

badu numarinta.
Vaikas mažas prie krūtinei 

nedėlia dešimta.
Aš ir pacei trečia diena, 

kaip nemačiau duonos.

t

(LKFSB) Slaptieji Lie
tuvos laikraščiai 1943 m. 
■ vas. 1 d. rašė: “Pirmoji ve
žimų banga palietė Kauną, 
iš kurio išvežta apie 150 
šeimų. Pirmieji išvemti į 
Praveniškes, ten, kur bol
ševikai išžudė lietuvius. 
Simboliška vietovė. Oficia
liai motyvuojama, kad ve
dimas paliečiąs tik lenkų 
tautybės žmones. Mes ži
nome, kad išvežtųjų tarpe 
yra daug lietuvių šeimų, 
net karininkų. Lenkus ar 

i lietuvius veža, mums jų 
tautybė ar kalba nesvarbu, 
svarbu pats principas, kad 
vežami Lietuvos piliečiai. 
Lietuvos gyventojai”.

* POINTS FOR FATS *

LIETUVIS ARIZONOS 
TYRUOSE

(LKFSB) Chicagoje lan-Įtuvių šeimų. Ten labai ma- 
kėsi kun. Jurgis F. Jonai-Ižai lietaus. Pavz., pereitais 
tis, gyvenantis Vail, Arizo- į 
na. Jisai Didžiojo Karol 
metu buvo kapelionu 26- 
toj divizijoj, pėst. pulke. 
1918 metais Verduno fron
te, Prancūzijoje, keturias 
dienas prieš užbaigimą ka
ro patrankos skeveldra

metais lijo tik kovo mėne
sį, o po to — tik rugpiūčio 
mėnesį. Visą vasarą dau
giau lietaus nebebuvo. Po 
šimtą dienų neesti lietaus. 
Vail bažnytkaimyje, kur 
gyvena kun. Jonaitis, tėra 
tik penketas gyvenamų

jam sužeidė dešinę ranką.į naipU: paštas, mokykla, 
__ ■ p’plzkplin namai ir klphnni-

Energingi Lietuviai
(LKFSB) Lietuvis kuni

gas Slavinas vyskupo yra 
paskirtas rūpintis Welch 
parapija ir Berwind-War 
misija, kur jis darbuojasi, 
kaip praneša “Register”, 
su visu atsidėjimu.

Kun. J. P. Angelaitis. Ne
siliaujančios Pagalbos Šv. 
P. Marijos par. klebonas 
Clevelande su dideliu uolu
mu renka lėšas naujos 
bažnyčios statymui. Kun. 
Angelaitis išblaškytus lie
tuvius stengiasi sutelkti 
arčiau šio lietuviško cent
ro. Savo rūpestingumu 
kun. Angelaitis pelno daug 
prielankumo.

Amerikos Kareivių Geros 
Širdys

(LKFSB) Šiemet, kovo 6 A če duonas anei kusnio, 
d., sueina 80 metų, kaip 
Aleksandravėlėje mirė ku
nigas Pr. Savickas. Jisai 
buvo sulaukęs 86 m. am
žiaus ir 53 metus kuni
gystės, bet visą laiką gy
venąs Aleksandravėlėje.
Sutapo jisai SU savo žmo- Visas veidas man iština, 
nėmis, baudžiauninkais, jų O bedvasis ponas 
vargą atjautė, jų ligomis Ir dėl savis zbitkus dara — 
patsai sirgo. Savo gana ga
bia plunksna jisai stengė-, Kad mes visi badu mirštam, 
si aprašyti jų vargus. Yrai anei pagraudoja.
išlikę jo du eilėraščiai?-----------------------------
Viename jisai vaizduoja, 
kaip šviesus gyvenimas 
blaivaus žmogaus ir kaip 
vargingas girtuoklio, — 
kitame apdainuoja bau
džiauninkų vargus. Rašė 
jisai rytų aukštaičių tar
me, čia ir paduodame kal
bą netaisę, jo aprašyto 
baudžiauninko skundo po
smelį:
— Dunktis visas jau užlužis, 

viršuj daugel sniegą.
O-per sienas nuo tirpimą 

vidun undo bėga.
Vaikai badu išmarinti,

visi duonos praša.

O bedvasis ponas

geria, kartom groja;

Nors žaizda užgijo, bet gelžkelio namai ir kleboni- 
dažnai ir vėl atsinaujina. Ja su bažnyčia. <-------
Iki šiol jau padaryta 19 o- krautuvės nėra. Turėda- 
peracijų. Ir dabar buvo nu- mas daug laiko kun. Jonai- 

Rochester, ta labai daug skaito.

bažnyčia. Jokios

Daugiau Punktų Už 
Kiaulieną

i 
i 
Į 
i

važiavęs į
Minn., kur dar kartą Šv.
Marijos ligoninėje padarė 

'operaciją. Sveikatai page
rėjus grįžta į savo nuolati-: 
nę vietą: Santa Rita in the 
Desert parapiją Arizonoje. 

'Čia bažnytėlę pastatė kon- 
vertitė p. Beach. Kun. Jo
naičio parapija plotu gal 
i taip, kaip Cook county, 
nusitęsia iki pat Meksikos 
pasienio. Ir jo parapijie- 

’čiai — daugiausia meksi- 
konai, kalba daugiausia 

( ispaniškai, darbuojasi prie 
■ gyvulių. Gyvena to kraš- ----------
>!to žmonės menkose lūšne-į Stockholm, Švedija, Ro

lėse, nešildomose, ten žie-'vo 2 — ----s----

Nei tau, žmogui, yr ukvataas
išdirbt žemi sava.

Ku pasėsi ir surinksi — 
žinok, kad ne tava.

* *

Milijonai maisto pakietų 
savanorių supakuoti ir iš
siųsti Amerikos Raudono
jo Kryžiaus išdalijimui A- 
merikos ir Jung. Tautų ka- 

įro belaisviams ir civiliams 
■ sulaikytiems Europoje ir 
; Tolimuose Rytuose. Šis 
Raudonojo Kryžiaus pa
tarnavimas priklauso nuo mos ir nėra. Tik kalnuose Suomijos vyriausybė nu- 
surinktų 1944 m. Karo. būna sniego, o pakalnėse— tarė siųsti į Maskvą atsto- 
Fondo pinigų. Aukokime! tysumos, kur — akmuo ir vus pasitarimui dėl Stali- 

___ _____ ZZTZ- smėlis, vietomis tik auga no paduotų sąlygų Suomi
jos - Rusijos taikos suda
rymui.

Washington, D. C. —Kai- 
' nų Administracijos Ofisas 

paskelbė, kad nuo sekma
dienio šeimininkės turės 
duoti daugiau punktų už 
kiaulienos ir jautienos mė
są.

Į Suomija Siųs Atstovus 
Į Maskvą

vo 2 — Pranešama, kad

kovo 2 — A-Londonas,
merikos kareiviai sudėjo 
daugiau tūkstančio dole
rių karo našlaičiams, ku
rie nuo vokiečių bombar
davimo Anglijos miestų 
neteko savo tėvų bei namų.

surinktų 1944 m. 1 
Fondo pinigų. Aukokime!

VILNIUS, KAUNAS GYVENA . kaktusai. U z tat oras te
7 nai sausas ir sveikas. Gv-

TIK DUONA IR KRUOPOMIS j dytis atvažiuoja daugelis 
______________ ^džiovininkų ir reumatikų.

Artimiausiame miestelyje
— Tucson yra apie 20 lie- ^taupomis.(LKFSB) Slaptoji Lietu- nemato nei sviesto, nei mė- 

vos spauda dar 1943 m. va- sos... Visas maistas, kurį 
sario mėn. rašė: “Miestie
čiai marinami badu. Vo
kiečiai tai daro sąmonin
gai. Labiausiai nukenčia 
Vilniaus ir Kauno miestų 
tarnautojai ir darbininkai. 
Skirtos maisto normos yra 
tokios mažos, kad jų pa
kanka tik žmogaus gyvy- goniai verčiami badauti, 
bei palaikyti. Tačiau žmo- Vaikai pieno ir sviesto ne
neš ir kuklių maisto skirtų gauna. Manų kruopų ret- 
normų negauna, nors kor
telės ir yra išduodamos. 
Mėsos Kauno gyventojai 
negauna jau penktas mė
nuo, o Vilniaus — dar se
niau. Bendrai, Vilniuje 
veik nieko jau 
gauna. Prieš pat Kalėdų 
šventes sustabdė sviesto 
išdavimą ir Kaune. Vietoj 
sviesto buvo žadėta duoti 
mėsos, tačiau gyventojai .Lietuvai keliantis.

dabar žmonės gauna pagalj 
korteles, yra duona ir 
kruopos... Dauguma šeimų! 
neturi pakankamai pa- i 
grindinių daržovių: bulviuj 
kopūstų, burokų ir morkų.: 
Tokioms šeimoms tenka 
badauti... maži vaikai ir li-

karčiais teduoda. Pasitai- j 
ko nemaža tokių, kurie 
naujagimius maitina iš j 
miltų išvirta gryname 
vandenyje košele... Mūsų 
pareiga, kas tik galim ir 

seniai ne- kuo tik galim, padėti mūsų
fabrikų ir kt. darbinin- 
kams bei tarnautojams. 
Visi lietuviai bus čia pat i 
reikalingi nepriklausomai TT

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų
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Politinės Juostos Sveikatai 
Apsaugoti

I

Komunistų žurnale “Soviet Russia Today” kaž
koks profesorius Ralph Barton Perry siūlo sovietams 
amerikietišką “Monroe Doctrine” bei saugumo sritį 
Rusijos nepaliečiamybei apdrausti. “Rusijos saugumo 

sako Perry — Pabaltės valstybės ir Len
kija yra tas pat, ką Jungtinėms Valstybėms Kanada, 
Centralinė Amerika ir Vakarų Indijos, nes kas tuos 
kraštus kontroliuoja, tas turi savo rankose galimybę 
priplaukti mariomis ir lengvai užpulti. Neįmanoma, 
kad Sovietų Rusija priimtų tokį sutvarkymą, pagal ku
rį kalbamosios šalys (Pabaltės valstybės ir Lenkija) 
būtų prieš ją (Rusiją) naudojamos, ar tai konfedera
cijos formoje, ar kaipo taip vadinamos cordon sanitai- 
re (sveikatos saugumo juostos), arba kaipo jūrų bazė 
kitų valstybių naudai”.

Čia profesorius gerai “pasistorojo”. Net perdaug 
gerai, nes pertempė stygą ir savo pareiškimą ant juo
ko pastatė. Kokios čia gali būti bazės Lietuvos ir Len
kijos sienose? Lenkija turėjo Gdynią. Dabar ji vokie
čių rankose. Jei ji bus Lenkijai grąžinta, tai ta “jūrų 
bazė” vien submarinams ir mažiems laivams bus tin
kama. Tą patį galima pasakyti ir apie Klaipėdą. Kiek 
geresnės Latvijos ir Estijos bazės. Kuri iš tų valstybių 
galėtų būti Rusijai pavojinga? Netenka nė rišti to 
klausimo, nebent prileidus, kad Rusija po karo bus 
neįmanomai silpna. Tokiam atsitikime'jai būtų labai 
nesveika praryti tokį kąsnį, kurio nebepajėgtų suvirš
kinti. Aiškiau kalbant, Rusijai būtų “ne po šilam” 
(virš jos pajėgų) pavergti Baltijos valstybes ir Lenki
ją. Manot, kad Pabaltė ir Lenkija įneštų sveikatos į su- 
negalėjusią Rusiją? Vieton atsakymo tenka tik gar
džiai nusijuokti. Net ir galingai Rusijai panaši oku
pacija išeit pašones. Geriausiai tai įrodo cariškosios 
pacija išeitų per pašones. Geriausiai tai įrodo cariško
sios Rusijos istorija: milžinas ant molinių kojų (lietuvi
škiau tariant, Molio Motiejus) turėjo sugriūti. Gal so
vietinė Rusija mano, kad ji bus patrauklesnė už cariš
kąją okupuotoms ir bolševikiškai valdomoms tau
toms? — Ha! ha!

Tad visa ta kalba apie “saugumo sritį” Rusijos 
sienoms yra tik naivus nežinėlio plepalas. Jis kažką 
čia gramozdiškai kamoflažuoja. Aišku, kad ne ką ki
tą, tik “sveikatos saugumo juostą (cordon sanitaire). 
Bolševikai daugiausiai jo prisibijo. Kas gi tai būtų tas 
cordon sanitaire? Ne kas daugiau, tik apdraudimas 
Vakarų Europos nuo bolševizmo. Tą “sveikatos juos
tą” pirmoj eilėj sudaro Lenkija ir Pabaltė; antroj — 
Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija. Tas abi juostas 
sovietija žūt būt užsimojo sunaikinti, nes jų uždavi
nys — stabdyti bolševizmo progresą į vakarus. Net 
Amerikos profesoriai šaukiami į pagalbą tas juostas 
likviduoti. K.

atžvilgiu

i
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Gelbek,* Šv
Melai mus iš visur apniko.

Vii uis silpnėja. Tamsoje 
Priešai mus pražudyti tyko 
Ir jau iš anksto džiūgauja. 
Jų daug. Jie jaučiasi galingi; 
Ir tiek įžūlūs ir vylingi, 
Kad per keistas sapaliones 
Įtikint stengiasi minias, 
Jog mūsų rūpi jiems gerovė. 
Bet mes pažįstame vilkus. 
Jie žudė moteris, vaikus 
Ir mūsų turtais apsikrovę, 
Jie šelpė skurdžią savo šalį, 
Kuri, turtinga ir plati. 
Kitus maitino praeity, 
Dabar pati išmist negali. 
O kiek darbų jie nedorų 
Pridirbo; kiek jie ašarų 
Ir kraujo lietuvių išliejo! 
Kiek jie bedievių atkaklių, 
Šnipų, vagių, ištvirkėlių 
Ir pardavikų išauklėjo! 
Dabar tą visą tamsią gaują 
Paleido čiulpti mūsų kraują, 
Melais, purvais mus tautą teršti 
Ir drumstą išdavikų karštį 
Primygtinai, be paliovos, 
Drėbt ant Tėvynės Lietuvos.

Kuomet ateina juodas tas, 
Nusivylimo momentas, 
Kuomet po širdžia skaudžiai diegia 
Ir žmogaus spėkos nepajėgia 
Kovot dienoms ir naktimis 
Su persunkiomis kliūtimis — 
Tuomet tiktai Dangaus Apvaizda 
Išgelbėti tegali mus, 
Užčiaupti sopamąją žaizdą, 
Paguosti sielvartų skausmus. 
Tad mūs viltis yra tikra: 
Mes Vilniuj esame turėję 
Ir tebeturim Užtarėją — 
Mūs šventąjį Kazimierą! 
Jis gina tautą ir tikybą, 
Jo karstas Katedroje žiba. 
Neleis jis priešui niekados 
Pavergti savo Lietuvos, 
Kurią per šimtmečius jis gynė, 
Nes tai gimtoji jo Tėvynė.

Šventasis! Tu gerai matai, 
Kad priešas ruošiasi rimtai 
Paimt nelaisvėn mūsų žemę, 
Kad išdavikai jįjį remia.

Kazimierai!
t)

RAUDONASIS KRYŽIUS VEI
KIA SU MŪSŲ PULKAIS 

UŽJŪRY
Būdami kartu su mūsų myninį reikalą, mes turi- / 

kovojančiais vyrais, prie me pasiųsti kabeliu už- 
fronto kaip ir užfrontėj, klausimus. Beveik kiek- 
Raudonojo Kryžiaus at- viename atsitikime mes 
stovai tęsia savo darbus, galime teikti pagalbą ka- 
Jie prižiūri, fcad aviatoriai, reiviui ir jo šeimai, 
mechanikai, pėstininkai ir Palinksminti šiuos vy- 
kiti neturėtų jokių asme- rus, jų liuoslaikiu Raudo- 
ninių problemų, kurios 
jiems trukdytų jų darbus.

Jeigu kareivio šeima pa- 
gelbos reikalauja, jeigu 
kas nors netikėtai įvyksta, 
šie Raudonojo Kryžiaus 
atstovai tuoj padeda. Kur 
tik randasi Amerikos pul
kai ten irgi randasi Rau
donasis Kryžius, kuris pa- darbą finansuoja savano- 
sirengęs jiems pagelbėti rių aukos ir kontribucijos, 
visais reikalais.

Harold L. Stanton, Rau
donojo Kryžiaus atstovas 
Amerikos aerodromoje 
Anglijoj paaiškino. “Mūsų 
darbas užsienyje yra skir
tingas nuo darbo namie. 
Kada problema liečia šei-

Šv. Kazimiero palaikai, sidabriniame karste, j 
ant altoriaus, jo vardo koplyčioje, Vilniaus \ 
katedroje.

Dabar byloja jis gražiai, 
Kad būsiąs jau kur kas švelnesnis, 
Tikybai, tautai nuolaidesnis;
Bet rankose jo — retežiai, 
Durtuvai, bombos ir nagaikos: — 
Užbaigt pirmesnį darbą taikos. 
Mūs žemė vėl bus sužalota.
Jo azijatiškoji šluota 
Kieta, gaisringa ir žiauri, 
Nekultūringa, nešvari.
Lietuvis jaučias kaip auka, 
Kuriai jau budelis paskirtas: 
Kaip greit ta kruvina ranka 
Nudžiugs, galvelę jam nukirtus?..

Pirmiau, negu galės tai būti, 
Statyk, Šventasis, tokią kliūtį, 
Kad priešui būtų nejauku 
Ieškot daugiau tokių aukų...

J. K.

Sąžinės Laisvė Bolševiką Valdytoj Lietuvoj
(LKFSB) Jau daug kar- kultūrines ir sąžinės lais- čius 

tų esame rašę, kai naciai, 
ardydami Lietuvos moky
klas, naikindami knygas, 
tremdami ir žudydami Lie
tuvos mokslo žmones bei 
dvasininkus, laužo lietuvių

nasis Kryžius turi poilsio 
centrus prie aerodromų ir 
klubus. Čia jie randa viso
kių pasilinksminimų ir vi
sokių užkandžių, ir didelių 
miestų klubuose, maistas, 
nakvynė ir puikūs progra
mai jiems pristatyti.

Visą Raudonojo Kryžiaus

Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondas, kurio siekinys y- 
ra 8200,000,000 bus sukel
tas kovo mėnesy. Visų pa
rama būtinai reikalinga. 
Visi aukokime!

I 
I

Kovo mėnesį Amerikos 
Raudonasis Kryžius prašo 
1944 m. į Karo Fondą su
aukoti $200,000,000. šiuos 
pinigus būtinai reikia su
rinkti, kad
Kryžius galėtų 
savo programą, 
me!

Raudonasis 
vykdinti 
Aukoki-

1942 m. Amerikos Rau
donasis Kryžius surinko
l, 250,000 kraujo aukotojų 
Armijai ir Laivynui. Šian
dien kraujo plazma taip 
reikalinga, kad 5,000,000 
aukotojų reikalingi 1944
m. Kraujo aukos ir pinigai 
reikalingi, kad šie centrai 
galėtų tęsti savo darbą to
liau. Atlikite savo dali!

* *

I

T. - , . , - „ pašaipa. iki ootrvvv.vvu —Kauno arkivyskupas paša- ,0, a inta karo
lin + ac ic ir dar ap_ X £._ 1 aukoms nuo karo pradžios,

esą, pasiėmęs jįejįmenvs išsiųstos į Nor- 
vegiia. Belgija, Prancūzi
ją, Kiniją, Rusiją, Lenkiją, 
Vengriją, Rumaniia, Ispa- 
niia, Jugoslavija, Suomija, 
ir Baltijos kraštus, Olandi
ja. Šiaurės Afriką, Egiptą, 
Palestiną, Syriją, Leba- 
non. Graikiją ir kitas šalis. 
Palaikykite šį pašalpos 
darbą. Aukokite Raudono
jo Kryžiaus Karo Fondui.

se. Net ir paliegėliams bei 
pasenusiems kunigams a- 
timtos pensijos, jų pašal- 
piniai fondai bei nuosavy
bė — konfiskuota. Eilėje 
klebonijų įsikūrė komisa
rai su savo šeimomis. Y-

I pač gi nukentėjo vienuo-i 
liai. Marijonai ir pranciš
konai turėjo palikti savo 
mokyklas, gimnazijas. To 
nepaisydami daug kur bol
ševikai ir juos pačius iš
metė gatvėn iš jų vienuo
lynų, neleisdami, kaip sa
koma, pasiimti nei šaukš
to, nei puodelio. Jų likimas 
— elgetauti. Vilkaviškio 
vyskupijos kurijoje bolše
vikai įkurdino pamišėlių 
namus. Panevėžio vysku-į
pui viso paliko tik vieną per Raudon „ Kryžių 
kambarį visame jo name. ik; $so;ooo.ooo -

Imtas iš namų ir dar ap- , i j«-, 1 aukoms nuo karo pradžios,kaitintas, *
su savim kaikuriuos

„jĮ kandus. Dvasiškiai buvo 
kuri spalių 31 d. ir prigrasė re- ■ apstatyti šnipais. Komisa- 

. _ , jei įvyktų Vė- ras Gladkovas 1940 m. spa
lių 2 d. išleido slaptą raštą 
GPU vadams, kuriuo buvo 
pavesta visus kunigus pa

rimti į priežiūrą, stengian-į 
tis panaudoti artimiausius 
bažnyčios tarnus žinioms 
gauti, o netgi stengtis į- 
traukti pačius kunigus į 
.žinių teikimą. Surasti, kas 
organizuoja parašų rinki
mą iš tėvų į Sovietų val
džią, kad mokyklose būtų 
leista dėstyti tikybą, ir tt.

ir Apsaugos vadas 
vės teises. Kovodami su Gladkov parsikvietė Kau- 
nacių okupacija, lietuviai no Arkivyskupo vardu 
nenori nė grįžimo raudo- veikiantį vysk. V. Brizgį 
nosios okupacijos, 1 
taip skaudžiai pamynė lie- presijomis, 
tuvių teises, šiuo klausi- linėse procesijos, demons- 
mu mes gavome papildo- tracijos ar kas panašaus, 
mų informacijų.

v •

tęs visą eilę lietuviškų dai
nų ir pasakų. Rašytojas A. 
Vaičiulaitis yra išvertęs į 
lietuvių kalbą prancūziš
kas jo poemas, taipgi iš
versta į lietuvių kalbą jo 
draminis veikalas “Miguel • nistėliai 
Manara”, Milašius su savo. 
kūriniais dalyvavo jaunų
jų katalikų išleistame kū
rybos rinkinyje “Grani
tas”

Įvertindamas Milašiaus 
kūrinius minist. J. Urbšys 
pabrėžė tą rolę, “kurią Mi
lašius pranašauja būsima
jai Katalikų Bažnyčiai, 
grįžusiai prie apaštališkų
jų laikų morališkų ir so- 
ciališkų pradų, apsiginkla
vusiai savo nejudomųjų 
dogmų paslaptingos L 
moksliškos visumos supra- sekmadieniais, 
timu”. Ta Milašiaus idėja, ninkai daugumoje 
mintis _ 
kūmo rūmus intuityviš- kad į tai bus žiūrima, kaip 
kais (nujautimo) duome- i atsakymą klausyti val- 
nimis, kurie betgi visiškai 
atatinka naujausius fizi
ko chemiškus ir matema
tiškus išradimus. Ji sutai
ko mokslą su tikėjimu”, 

kelionių jo kūryba tikrai yra daug nusipelnęs suma- Milašiaus raštai, kaip to-
propagandos liau pažymi min. J. Urb- reštuoti tuos, 
r_ Jis šys, nuveda mus į aukš- prieš sovietus 

rusų armijon ir paskirtas taipgi yra rašęs filosofijos čiausias metafizikos (ant- Slaptoji policija tomis die-

PENKERI METAI KAIP MIRĖ 
POETAS MILAŠIUS

. (LKFSB) Vienas gar-’gęs ir mokęsis svetur, ga- 
siausių lietuvių poetų, ku-Jutinai apsisprendė esąs 
rio kūryba susilaukė pla- lietuvis, arčiau susipažino 
taus užsienio, ypač Pran-'su lietuviais, o nuo 1919 m. 
cūzijos, susidomėjimo, bu- sausio mėn. jau dalyvavo 
vo Oskaras Vladas Mila
šius, miręs 1939 m. kovo 2 
d., taigi lygiai prieš penke
rius metus. Kilęs jisai iš 
istorinės Lietuvos: Mogile- 
vo gubernijos, Čerėjos 
dvaro. Gimęs 1877 m., jau
12 metų amžiaus atvyko į Tas pareigas ėjo iki 1925 
Paryžių mokslus eiti. Po m., o vėliau — iki 1939 m. 
tėvo mirties paveldėjęs ne- kovo 1 d. (iki mirties išva- 
mažą turtą turėjo progos karių) buvo Lietuvos ats- 
gerokai pakeliauti ir po tų tovybės patarėju. Lietuvai

Versalio taikos konferen
cijoje, kaip Lietuvos dele
gacijos sekretorius. Vėliau 
jisai buvo paskirtas pir
muoju Lietuvos nepapras
tu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu Prancūzijoje.

Bolševikų Kova Su Religinė* 
mis Šventėmis

1940-1941 metais komu- 
i Lietuvoje ėmė 

garsinti, kad bažnytinės 
šventės yra kontrevoliuci- 
jos reiškinys ir padorus 
darbininkas turįs tomis 
dienomis dirbti šalies nau
dai. Bet komunistams ne
sisekė paveikti darbininkų, 

! enpaisant priverstinų mi
tingų pamaldų metu šau
kiamų ir “priimtų” juose 

I “nutarimų”: kai tik šventė 
ateina, darbininkai neatei
na, mokyklos tuščios. Tai 
erzino komunistus ir daug 

ir kur jie paskyrė darbus 
bet darbi- 

‘ ! neat- 
“grendžia dvasiš- vykdavo. Ėmė grąsinti,

ra-

buvo gausi. Didžiojo karo 
metu buvo mobilizuotos

tarnauti Prancūzijos už
sienio reikalų ministerijos

•J

niais savo ] 
raštais už Lietuvą.

džios. GPU sugalvojo pa
naudoti 1940 m. Visų šven
tę ir Vėlines. Vidaus reika
lų komisaro vardu B. Ba
ranauskas išleido GPU va
dams slaptą nurodymą a- 

kurie drįs 
išsitarti.

ir politikos raštu. Iš viso gamtinio pasaulio) viršū- nomis turėjo įsiskverbti į j 
-i J r- Jnnmnn Ir n i ™ r>nc 1 TVera cizvc. mnranimn haŽnVČiflS Plti i kaninf^J ir Iį Dvasios gyvenimą, bažnyčias, eiti į kapines irsienio reikalų ministerijos jis yra davęs daugiau, kaip nes, į _

diplomatinės informacijos dešimtį poezijos, dramos parodo naujus akyračius, t.t. Tarybų komisarų pir- 
redaktoriumi. Didžiojo ka-;ir kitokių veikalų. Jisai y- naują pasaulio supratimo.mininkas Bražiškis, VĮ 
ro metu Milašius, nors au-;ra į prancūzų kalbą išver- būdą. įj—-

i Bražiškis, Vi- 
|daus komisaras Guzevi-

Bet tikintieji vyko į kapi
nes kiekvienas atskirai ir 
meldėsi uš mirusius kaip 
ir kitais metais. Artėjant 
Kalėdoms 1940 m. gruo
džio 12 d. Vidaus Komisa
ras Guzevičius išleido slap
tą aplinkraštį Vilniaus ir 
visos Lietuvos GPU va
dams, kad prižiūrėtų Kalė
dose tvarkos, nes tikintieji 
tas šventes panaudosią — viso 12 nurodymų ir pa- 
prieš komunizmą demons- liepimų. Kiekvienas kuni- 
tracijoms, 
kad gruodžio 25 ir 26 die
nomis veiktų mokyklos ir 
įmonės. Bolševikai, beko
vodami su tikybinėmis 
šventėmis, stengėsi įvesti 
komunistines šventes: Le
nino mirties sausio 21-22 
d., bolševikų solidarumo— “į 
geg. 1 d., Lietuvos ijungi- at;į“;u7a;me^s'.' 
mo Sovietijon — liepos 21 
d., spalių revoliucijos — 7 
ir 8 d., konstitucijos — 
gruodžio 5 d. ir tt. Kai ko- \ 
munistai pamatė, kad jų 
propoganda neneša vai
siaus, pradėjo grąsinti at-į 
skiriems darbininkams iri 
darbdaviams.

Vienuolių Ir Kunigy 
Persekiojimai

Dvasininkus laikydami I 
! kliūtimi įgyvendinti bolše
vikišką tvarką, komunis
tai ėmė juos šmeižti spau-j 
doje, kolioti susirinkimuo-j

prižiūrėti, gas buvo sekamas, prieš 
kiekvieną renkamą me
džiagą apkaltinimui, netgi 
surašomi jo giminės, jo 
būdas, jo reikalai.

Kai visas šis tikinčiųjų 
persekiojimas nepaveikė 
Lietuvos katalikų, komu
nistai ėmėsi prievartauti 

Karei
viams draudė eiti į bažny- 

jčią. Darbdaviai ir darbi- 
ninkai pavieniui buvo per
spėti, kad nesilankytų į pa
maldas; tačiau tie draudi
mai neįstengė žmonių įsi
tikinimų palaužti. Buvo 
atsitikimų, kada lietuviai, 
netgi baigę priverstiną ko
munistinį susirinkimą, ei
davo pasimelsti bažnyčion. 
Kad įbauginus tikinčiuo
sius — ėmė fotografuoti 
einančius į bažnyčią. Ir vi
są laiką nesigėdijo skelbti, 
kad konstitucija garan-, 
ituoja religijos laisvę... 1

U. S. .Vary Photo
CITF.D—As commanding of-I 
fieer of U S submanne whtri 
damaged and sank įmoortanv• - Iamount of enemy shippmg, 
Comdr. Richard Peterson of 
Los Angv’es has becn a’.varded 
Nary Cross for extraordinary, 

heroism.
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Penktadienis, Kovo 3, 1944

Lietuvos Ministro Kalba Žiniomis iš Lietuvos slap
tosios kovos fronto dėl ne
priklausomybės atstaty
mo, lietuvių tautos atspa
rumas ir ryžtingumas ko
voti ir aukautis už Tėvy
nės laisvę yra stebėtinas. 
Ir tai yra taip dėl to, kad 
Lietuvos žmonės dabar sa
vo akimis mato, jog Lietu
vos didieji kaimynai, įnir
šę viens prieš kitą karo, 
lauke, abu taikosi Lietuvą 
praryti. Sulig Lietuvos 
Konstitucijos, lietuvių 
tauta yra suverenumo ne
šiotoja. Tatgi yra faktas, 
kad suverenumo teisės y- 
ra laikomos tvirtose ran
kose ir yra ginamos kaip 
pačioje Lietuvoje, taip ir

Washington, D. C. (L. P. vaisius. Lietuvos žmonės 
S. Ž.) Šių metų vasario 16 — kaimiečiai ūkininkai ir 
dieną Lietuvos Nepriklau- darbininkai; miestų ir mie- 
somybės minėjimo iškil- stelių neskaitlingi inteli- 
mėse, Baltimore, Md., Lie- gentai yra dalyvavę bent 
tuvos Ministras Washing- keturiuose didesniuose su- 
tone. p. P. Žadeikis, pasakė kilimuose prieš Rusų val- 
sekančią kalbą: džią: Kražių skerdynes,

“Trys faktoriai, kurie tu- kurių 50 me^ų sukaktį nė
rės įtakos į Lietuvos ne- senai minėjom, buvo aiš- 
priklausomybės atgavimą kus įrodymas lietuvių tau- 
yra:

1) Lietuva turi senas is
torines nepriklausomybės 
ir valstybingumo tradici
jas;

2) Lietuva. 1918 metais 
atgavusi savo nepriklauso
mybę, gyveno per 22 ne
priklausomybės metus, 
kaipo nepriklausoma de
mokratinė respublika ir 
išvystė savo moralines ir 
materialines pajėgas iki 
tokio laipsnio, kad ji galė
jo ne tiktai prisikelti iš 
baisių griuvėsių, kuriuos 
paliko pirmasis Pasaulinis 
Karas, bet dargi padaryti 
stebėtinos pažangos kultū
rinio ir ekonominio gyve
nimo srityse;

3) Lietuva, būdama da
bartiniu laiku nacių vergi
joje, kuriai stovi prieš a- 
kis inkorporacijos grasini
mas iš jos pirmojo užpuo
liko, Sovietų Rusijos pu
sės, tvirtai laikosi savo 
šventos teisės į pilną lais
vę, ir priešinasi bet kokio 
svetimtaučio okupacijai.

Plati ir galinga Lietuvos 
imperija Mindaugo, Gedi
mino, Algirdo - Kęstučio ir 
Vytauto laiku yra istorinis 
faktas, liudijantis, kad 
Lietuva yra buvusi nepri
klausoma valstybė, kad 
nepriklausomybės idėja 
rodė lietuvių tautai kelią į 
laisvę ir Lietuvos - Lenki
jos Unijos laikais, ir jos 
tamsiausiu laikotarpiu, 
kai per 120 metų lietuvių 
tauta buvo engiama Cari
nės Rusijos sauvalėje ir ypač dabar, kai nepriklau-Į^^Th77į^of^ 

” somybės laikinai nustojo-,ry nation, large and small. 
me šio Antro Pasaulinio, mus^ be respected and 
Karo metu. guarded as jealousiy as

Kiekvieno padoraus lie- are the rights of every 
tuvio širdyje, l“’------ '
nuoširdaus Lietuvos drau-j 
go akyse stovi šie neišven-1 
giami klausimai: koks bus 
Lietuvos likimas? Ar de
mokratinės Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mas begalimas? Ir kas da-į 
rytiną? Atsakymai į tuos j 
klausimus glūdi: Lietuvos į 
dabartinėje tarptautinėje į 
padėtyje, lietuvių tautos į 
atsparume ir karo veiks-j 
mų išdavoje. j

_ i

tos pasiryžimo siekti savo 
teisių nepaisant kraujo 
aukų.

Paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybės Nutarimo 
Aktą Pirmojo Pasaulinio 
karo metu, reikėjo tą nu- per tos Tautos teisėtus at- 
tarimą įgyvendinti, kad 
aktas neliktų popieriniu. 
Tai buvo padaryta ačiū su
manumui tų 20 vyrų, ku
rie Nutarimą pasirašė ir 
ačiū patriotizmui pirmųjų 
Lietuvos karių — savano
rių. Čia pridera prisiminti, tinių siekimų, kas jais ne- 
kad Nepriklausomybės vadovautųsi. 
Akto pasirašytojų skait
lius yra jau gerokai prare
tintas: girdėjome, kad per
nai Lietuvoje pasimirė 
Telšių Vyskupas Justinas’ 
Staugaitis, o štai sausio 
9-tą Clevelande tragiškai 
žuvo Antanas Smetona,' 
nepailstamas kovotojas ir 
Lietuvos pirmasis ir vė
liausias prezidentas. Kele
tas Lietuvos Laisvės Nu
tarimo pasirašytojų varg
sta vokiečių nelaisvėje ir 
Sovietijoje. Ar jie bėra gy- Į 
vi, žinių neturime. Lietu
vos nepriklausomybės ke-f 
lias erškėčiais nuklotas, 
betgi tauta žengia “per 
aspera ad astra”.

Tat minėdami lietuvių 
tautos laisvės troškimo 
vainikavimo 26 metų su
kaktį, turime pabrėžti, kad 
Vasario 16 Akto reikšmin
gumo lietuvių tautai ir 26 

1 metams prabėgus netik, 
kad nesumažėjo, bet prie
šingai: pasidarė dar pras
mingesnis ir aktualesnis,

stovus užsieniuose. Visa 
Lietuva nepaisydama prie
šingos propagandos, tvir
tai įsitikinusi, kad morali
nė galybė Čarterio princi
pų nugalės visas kliūtis 
paeinančias iš imperialis-

Lietuvos tarptautinė pa
dėtis United Nations at
veju yra nusistovėjusi ir 
turi stiprėjimo požymių, 
nepaisant galimų griežtų 
karo atmainų mūsų žemė
je ir nepaisant naujų spąs
tų ant Lietuvos išlaisvini
mo kelio. Vokiečių sugal
vota pagunda stoti į “Lie
tuvos Legioną” nuėjo nie
kais dėl pačios lietuvių 
tautos pasipriešinimo. 
Gandas iš kito vėjo kame 
kalbama apie “autonomi
ją”, neturėdama reikiamo 
moralinio pagrindo, taipgi 
nueis niekais. “Autonomi
jos” sumanymas atrodo 
lyg imperialistinio tinklo 
lopymas, kad pasekmin- 
giau žvejoti Baltijos, o gal 

į ir kitose, jūrose.
Nusileidimas imperialis

tinių tautų užgaidoms bū
tų tikriausias kelias į tre
čiąjį pasaulinį karą. Lietu
vos žmonės ir kitos mažo- 

I sios tautos mano, kad Pre- 
jzidentas Roosevelt saky-

kada Lietuvos Taryba 
1918 metais vasario 16-tą 
dieną Vilniuje ryžosi vie
šai paskelbti Nepriklauso
mybės Atstatymo Nutari
mą, — nebuvo tai netikėta 
naujiena, bet greičiau tai 
buvo tautiškai atgimusios 
ir politiškai susipratusios 
lietuvių tautos vilčių įsi
kūnijimas ir tautos žadin
tojų bei valdovų pastangų

Let's Ali BackThe Aftack

4 '
$3.25; šv. Vardo antro skyriaus
— $1.60; Apaštalavimo Maldas
— $1.30; Šv. Juozapo Maldos— 
1.50; Moterų Sąjungos 50c.; 
LRKSA 11 kp. $1.00, 91 kp. 
$1.06; LDS 5 kp. $1.00; Labda
rybės $1.00. Viso $18.25.

p. M. Andrikytė kvietė lanky
tis į Am. L. Tarybos susirinki
mus. Korcsp.

visiems tą dėkingumą, kurie lai
ke vakarienės, savo pasakytose 
kalbose, reiškė mums daug lai
mės ir suteikė vertingas dova
nas.

Dar
viską.

kartą ačiū visiems už

Vincas ir Marijona
Tamošaičiai.

C. BROOKLYN, N. Y.
M

BINGO PAVYKO
Gyvojo ir Amžinojo rož. d-jos 

J rengtas bingo gražiai pavyko. 
Visas pelnas skiriamas Mana- 
npolio kolegijai, įtaisymui ten 
Pan. Švenč. stovylai. Gražus 
tikslas.

Kovo
PARENGIMAS
5 d. mažų vaikučių, Se- 
vadovaujant, bus vaidi-

GRAZLAI PAMINĖJO
Vincas ir Marijona Tamošai- 

čiai, gyvenanti 83 Concord St., 
gražiai ir iškilmingai atšventė 
savo sidabrinį vedybų jubiliejų 
vasario 22 d., Šv. Jurgio vieš- 
būtyj.

Kaip ir pridera geriems kata- su enrs
... ........ _ . narna operetė. Kadangi šis vai-likams, sis apvaiksciojimas bu- °

... - dinimėlis surištos su Šv. Kazi-vo pradėtas sv. misionus, ku-
, -. . , , . miero pagerbimu, o mums kle-nos buvo atlaikytos labai įskil-,. . ° ... .

mingai. Gražiai i
riaus gėlės derinosi su kunigo 
mišių rūbų spalvomis. Specia
liai paruoštas atsiklaupimui vie-

išpuošto alto- bonas lrgi Kazimieras, tai ir jis 
tuom pačiu bus pagerbtas.

i

Londono ugniagesiai privalo išlaikyki reikalingus 
kvotimus. Čia parodoma, kaip jų instruktorius mik
liai su 200 svarų ugniažarnių keliasi aukštyn, kad pa
siekus 40 pėdų aukštumoj reikalingą atspirties tašką 
iš kur galėtų sėkmingai gesinti liepsnas.

kiekvieno wjthin our own
Republic. The doctrine 
that that the strong shall 
dominate the weak is the 
doctrine of our enemies — 
and we reįect it”, yra pa
sakęs šventą teisybę ir 
tuom yra suteikęs didžiau
sią patarnavimą visai žmo
nijai.

Moraliniai pagrindai ga
lų gale nugalės brutališ- 
kos jėgos užsimojimus.

★ POINTS for FATS*
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VALSTYBIŲ ŽINIOS
VAIERBURY, CONN

FA1RLY PRtPS W1TH

MANK1ND N££P5J 
BŪT MANY SOURCES 

ARE NOW IN 
ENEMY MANOS. 
THAT'S WMY THE 
GOVERNMENT

NEEP5 YOUR USED
HOUSEHOLD 
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■ 
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UaJan MASALSVAYS used 
ANIMAL OIL5 AND FATS..

USED 15 
VEGETABLE OU-S IN THEIR 

DA1LY LIVES...

— youR USEDFATS 
ARE NEEDED NQW 

FOR MUN1TI0NS i. 
MERKINES SAVE A 

TABLESPOON A DAY.’ 
TURN IT IN FOR CASM 
AND RATION POINTS,'

Albert KBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

W. 1 Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

PUIKIAI PRADĖTA
Šie 1944 metai tai mūsų 

Juozapo parapijos įsteigir o Į 
auksinio jubiliejaus metai, j 
Džiaugsmingoms sukaktuvėms j 
paminėti bus įvairių iškilmių; 
metų bėgyje. Užgavėnių sekma
dienį, vasario 20, matėme pra
džią. Įvyko iškilmingas koncer
tas. kurį surengė parapijos Vy
čių, Studentų ir Moterų Sąjun
gos choras, vadovybėj komp. A 
Aleksio.

Dalyvavo kun. klebonas J. J. 
Valantiejus (įdomiai patiekė 
parapijos 50 metų trumpą ap
žvalgą). kun. Dr. A. Bružas, M. 
S. iš Hartford (šiltai pasveiki
no parapijiečius jubiliejaus 
proga). Sesuo Juozapa Bernar
dina (Klimašauskaitė), kuri su 
kun. Dr. Bružu pirmieji baigė 
Šv. Juozapo mokyklą.- kunigai 
A. Čebatorius, Dr. J. Bogušas. 
J. Matutis iš New Britain ir sve
čiai iš Marianapolio kolegijos, 
parapijos vaikučių mokytojos 
— Sesutės, mūsų politikieriai, 
biznieriai ir profe&ijonalai. vie
tinė ir apylinkė* brangioji 
visuomenė, kuri nuolatos 
širdimi remia bažnyčios ir 
tos reikalus.

he nuostabu, kad atsilanku-
■ šieji (per 500) nebuvo užvilti.! 
i Programa buvo nepaprastai tu
rininga garsių kompozitorių 
ribKuiniais muzikos kūrimais.

į Didesnę programos daiį išpildė 
'artistaiJis New York’o. Dainavo 
; gražiabalsės lietuvaitės —Bar- 
ibora Darlys (dramatinis sopra- 
jnas), Lietuvos Valstybinės O- 
, peros žvaigždė ir Marijona Ki-
■ žįs (kontraltas), puiki scenos ir 
radijo artistė. Akompanavo bei 
solo paskambino nepaprastų 

: gabumų, plačiai pagarsėjęs 
jaunas pianistas, Tadas Šidlaus
kas. Pasirodė ir vietiniai para
pijos trys chorai ir solistės. Šo
kėjų grupė (M. Andrikytė. A. 
Bukauskaitė, A. Grėbliūnaitė,

Šv.

J. Lušaitė, J. Kalinauskas, E. 
Kušlis, J. Lusas. R. Vaičius) , 
gražiai pašoko tautinį šokį — 
“Jonkelis”.

Buvo ko gėrėtis. Buvo liūdnų 
ir linksmų, švelnių ir malonių, 

I smagių ir gyvų, jausmingų ir 
į džiaugsmingų dainų. Ypatingai 
triukšmingas ovacijas sukėlė 
viešnių duetai (arijos iš operų) 
Aleksio “O Pažvelki Mieloji”, 
(dainavo M. Kižytė), Banaičio 
“Malda” (Už Lietuvos Laisvę) 
solo dainavo Barbora Darlys ir 
Sosnausko “Karvelėli”, kurį ti- 

Ikrai šauniai išpildė mūsų para
pijos mišras choras. Ilgai, ilgai, 
šį koncertą minėsime.

Koncertui pavykti labai daug 
pasidarbavo M. Kašėtaitė. M. 
Karinauskienė, P. Jokubauskas, 
J. Vilčiauskas, A. Jenušaitienė, 
A. Yurkūnaitė, D. Morkiūtė, J. 
Kairys, A. Šambaris, S. Sapra- 
nienė. V. Mažeikienė, P. Kau- 
neckis. P. Šmotas, K. Dapkus, 
A. Kanapkienė, M. Andrikytė 
ir V. Urbonas. Nuoširdžiausias 
lietuviškas “ačiū” visiems dar
bininkams, dainininkams ir vi-1 užsipelnė 
sems dalyviams. Lyra.

i

mūs 
visa 
tau-

t

AMERICAN 4" RED CROSS
WASHINGTON,DC

Vasario 27 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus ir Tėvų ir Savų
jų susirinkimas. Pirm. komp. A. 
Aleksis pranešė, kad pereitą sa
vaitę New Yorke įvyko Federa
cijos Centro Valdybos susirin
kimas, bet jis negalėjęs daly
vauti.

Kun. B. Gauronskas pasakė 
kalbą apie Lietuvą. Jis pareiškė, 
kad tik maldos gali išgelbėti 
Lietuvą. Todėl Jung. Valstybių 
lietuvių parapijų bažnyčiose yra 
atnašaujamos šv. mišios kas
dien už Lietuvą.

Federacijos skyrius užprašė 
šv. mišias prie Šv. Kazimiero 
už lietuvius kareivius. Tėvų ir 
savųjų draugija užprašė šv. mi
šias už žuvusį lakūną Juozą 
Migrou, kurio tėvas yra airis, 
o motina lietuvė. A. a. Įeit. Juo
zas yra baigęs mūsų parapijos 
mokyklą.

Į Federacijos iždą įplaukė šios 
aukos: Gyvojo Rožančiaus dr- 
jos $2.12; Tretininkų — $2.15: 
Šv. Onos — $1.77; Rūtos —

: nai paruostos auuuauptmm ™- Sodalietės rengia bingo žaidi- 
\os. buvo apdengta balto šilko m’ kovo 19 d'_ LikuaU pelnas 
j aptiesalu, ant kurio buvo sidab
ro gėlės su skaitline 25.

, Laike mišių, jų dukrelės ir ki-i 
ti choro nariai giedojo mišias, 
p. B. Brundzienė gražiai išpildė; 
Avė Maria ir Panis Angelicus.

■ Muz. J. Brundza “jaunuosius’’ iš 
bažnyčias palydėjo vedybiniu 
maršu.

Savo tėvelius tikrai gražiai nėms patiko.
pagerbė jų dukrelės, Veronika ir 
Marytė, kurios surengė gražų 
pokilį virš minėtoj vietoj, atski
rame puošniame kambaryje. Į 
pokilį atsilankė abu parapijos 
kunigai, kleb. kun. K. Paulionis 
ir kun. V. Pinkus, kuri4 linkėjo 
jubiliatam daug laimės. Dar se
kanti svečiai pasakė kalbas: 
duktė Veronika. A. Mozūras, M. 
Kučinskas, p. Fl. Padbieskaitė- 
Mockevičienė, Bronė ir Jonas 
Brundza ir p. Brazionienė. Visi 
kalbėtojai reiškė p. Tamošai
čiam daug laimės ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Programą vedė jų duktė Ma-. 
ryte. Reikia ją sveikinti, kad 
nors ir pirmą kartą ji tokiose 
pareigose buvo, bet jas atliko 
gana gerai. Lietuvių kalbą abi 
dukterys vartoja neblogai. Bea. 
bėjo, kad joms daug gelbsti. Į fcos Lieluvi^ Tarį)bą r su jaj 
kad priklauso prie choro ir so-l 
dalicijos.

Pp. Tamošaičiai savo kalbose 
reiškė visiems padėką, ypač kle
bonui kun. Paulioniui už tokias 
gražias iškilmes bažnyčioje. Ga
le visi padainavo ilgiausių metų 
ir jų dukrelės padainavo porą 
liaudies dainų.

Neapsiriksiu pasakęs, kad to
kio garbingo paminėjimo yra 
verti jubiliatai, nes jie. kaip 

j daugelis kalbėtojų išsireiškė, 
visų pagarbą savo 

gražiu pavyzdžiu, ramiu būdu 
bei duosnumu parapijai bei tau
tai.

skiriamas padengimui vaišių, 
Į kurios bus duodamas N. Y. ir
N. J. Sodaliečių konferencijos 
dalyvėms, kurių konferencija į- 
vyksta mūsų parapijos svetai
nėj gegužės 21 d.

Pereitą sekmadienį buvo ro
dyti paveikslai parapijos svetai
nėj apie šv. Bernadetą. Žmo-

Vasario 23 d. buvo atlaikytos 
šv. mišios už Lietuvos nepri
klausomybes atgavimą, kurios 
užprašė parapiją. Gaila, kad į 
tas pamaldas neatsilankė nei 
kiek daugiau žmonių, kaip kad 
kasdien. Kur mūsų patrijotai?

BKIDEEPORT, CONH.
Vasario 24, įvyko Bridgeporto 

veikėjų susirinkimas, kuriame 
buvo apkalbėta platesnis Lietu
vos reikalams darbas. Suorga
nizuota Bridgeporto Lietuvių 
Taryba.

i Susirinkime dalyvavo šie as
menys: J. Dulbis. A. Tuska, J. 
Stanislauskas. J. Skubąs. A. 
Sapiega. J. Vaznys, A. Stani- 
šauska, dėl ligos nedalyvavo A. 
Klimaitis. Nutarė remti Ameri-

bendrai darbuotis. Laikinė val
dyba šiaip pasiskirstė: garbė* 
pirmininkas J. Dulbis. pirm. A, 
Tuska ir *J. Skubąs, raštininkai 
— A. Stanišauskas ir A. Sapie
ga. iždininkas J. Stanislauskas: 
iždo globėjai bus išrinkti kita
me susirinkime. į kurį numaty
ta kviesti 
komisiją.

Pirmas 
j surengti
reikalams ir supažindinti visuo
menę su Bridgeporto Lietuvių 
Tarybos darbais. Taipgi numa
tytas susirinkimo kalbėtojas, ir 
įgaliotas A. Stanišauskas jį pa-

i
daugiau asmenų j šią

Tarybos užsibrėžimas 
prakalbas Lietuvos

Tad linkėtina jubiliatam, kad kviestL Prakaibų diena bus pra.
tikrai išsipildytų kalbėtojų troš
kimai, kad jie sulauktų j-----
žentų, anūkų ir auksinio jubilie
jaus. J. Pabalinis.

nešta vėliaus, kai bus gautas 
O.kalbėtojas.

Šiuomi reiškiame širdingą pa-' 
dėką visiems, kurie teikėsi atsi
lankyti į mums surengtą dvide
šimts penkių metų vedybinio Į 
gyvenimo sukakčiai paminėti j 
proga pokilį. kuris įvyko vasa- j 
rio 22 d., šv. Jurgio viešbutyj. 
Dėkojame vietos klebonui kun. 
K. Paulioniui, kurio rūpestingu
mu buvo labai iškilmingos pa
maldos atlaikytos bažnyčioje. 
Taip pat dėkingi esame p. B. 
Brundzienei už solo gražų gie
dojimą laike mišių, o muz. 
Brundzai už patvarkytą giedoji
mą mišių ir grojimą maršo. 
Dukrelėms — Veronikai ir Ma
rytei už jų sumanumą bei rū
pestingumą šį pokilį surengti. 
Trūksta mums žodžių išreikšti

FOR VICTORY — Lestcr 8. 
Pratt of Lima, O., turncd hi«n- 
self and his jewelry shop into 
onc-man war plant. Operating 
tiny 
sion 
tors 
lors

lathc, he produces preci- 
parts for electric genera- 
on bombers and dynomo- 
and electric motors that 

turn gun turrets
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RASTAS AMERIKOS VYSKUPAMS 
LAPKRIČIO 1 Dm 1939 M. 
30. Katalikų Uždavinys

Katalikas, jei jis tam vardui duoda garbę, visuo
met yra apaštalas; yra neleistina Kristaus kareiviui 
palikti kovos lauką, nes tik mirtis teužbaigia jo tarny
bą. Jūs gerai žinote kur reikalinga yra priežiūra ir ko
kią tvarką reikia nustatyti kunigams ir tikintiesiems,; 
kad Kristaus religija nugalėtų jai statomas kliūtis ir 
būtų šviesus žmonių protams vadas, tvarkytų jo do
rovę ir išganymo tikslui perimtų jų visą gyvenimą.

Išorinė pažanga ir medžiaginės gerybės, nors jos 
ir nemažai reikalingos ir būtinos gyvenimui, nėra pa
kankamos žmogui, kuris yra gimęs aukštesniam ir 
prakilnesniam tikslui, kuris su nesiliaujančiu troški
mu ieško Dievo ir visuomet dejuoja ir verkia, jei jis 
nukreipia savo žvilgsnį į tai, kur negalima rasti aukš
čiausios Tiesos ir didžiausios Gerybės — Dievo.

Tikroji Laisvė
Ne medžiagine pergale žmogus prisiartina prie į 

Dievo, nuo Kurio atsiskirti yra mirtis, į Kurį atsigrįž-| 
ti yra gyvenimas, Kuriam atsiduoti ir gyventi yra gar-1 
bė. Žmogus prisiartina prie Dievo nuoširdžiu tikėjimu, 
tyra sąžine, šventais darbais, ta tikrąja laisve, kurios 
šventos teisės yra paskelbtos Kristaus Evangelijoje.

Bet jei Dievo įsakymai yra paneigti, tai ne tik ne
galima yra atsiekti tos laimės, kuri yra žmogui pri
rengta po šio trumpo žemiškojo gyvenimo, bet pats 
pagrindas, kuriuo remiasi tikroji civilizacija, yra su
judintas ir nieko negalima tikėtis, kaip tik griuvimo, 
dėl kurio vėliau tiek ašarų bus liejama. Kaip iš tikrųjų 
visuomenės gerovė ir civilizuoto gyvenimo garbė gali 
būti išlaikyta ir turėti pastovumo užtikrinimą, jei tei
sės yra laužomos ir dorybės niekinamos ir išjuokia
mos?

Ar ne Dievas yra Įstatymo Pradžia ir Davėjas ?| 
Ar ne Jis yra įkvėpimas ir dorybės atlygintojas ir nėra 
nė vieno Jam lygaus tarp įstatymdavių ?

Blogybių Priežastis
Visi protingi žmonės pripažįsta, kad tai yra gi

liausia visų ir visur blogybių priežastis, būtent, panei
gimas Visagalio Dievo, atmetimas dorovės dėsnių, ku
rių Davėjas yra Dievas; arba tas apgailėtinas nenuose
klumas, kad žmogus svyruoja tarp tai, kas leistina ir 
neleistina, kas teisinga ir neteisinga.

Iš to kyla savymyla ir pasididžiavimas, neleistinų 
linksmybių troškimas, girtuokliavimo nedorybė, ne
kuklūs ir brangūs drabužiai, daugybė nusikaltimų 
jaunųjų tarpe, troškimas galybės, apleidimas beturčių, 
noras neteisingai praturtėti, nenoras ūkėse gyventi, 
pagoniškas atsinešimas į Moterystę, divorsai, išardy
mas šeimos, nesantaika tarp tėvų ir vaikų, gimdymo 
kontrolę, nusilpninimas tautos, nepagarba autoritetui, 
arba net sukilimas prieš jį, apleidimas pareigų savo 
tėvynei ir žmonijai.

Tėvo Nusiskundimas
Mes tvirtai, nors ir tėviškai, pakeliame nusiskun

dimo balsą, kad tiek daugelyje jūsų krašto mokyklose 
Kristus yra dažnai išniekinamas ar paneigiamas. Pa
saulio ir žmonijos atsiradimas aiškinamas siaurose 
materializmo ar racionalizmo ribose, ieškoma naujos 
auklėjimui sistemos, kuri nieko gero neatneš, kaip tik 
apgailėtinus visam gyvenimui vaisius. Panašiai, kaip 
šeimos gyvenime, kur Kristaus įstatymas yra pildo
mas, ten randasi tikroji laimė, o kur Evangelija at
metama dingsta ten šeimos laimė ir pasireiškia nedo
rybės, taip yra visame gyvenime. Šventas Raštas sa
ko: “Kas ieško įstatymo, tas bus juo pripildytas, o kas 
klastingai elgiasi, tas sutiks kliūtis”.

Krikščioniškoji Šeima
Kas žemėje gali būti labiau džiuginančio, kaip 

krikščioniškoji šeima? Ėmus savo pradžią prie Vieš
paties altoriaus, kur meilė buvo paskelbta šventu ir 
nesuardomu ryšiu, krikščioniškoji šeima toje meilė
je, Dievo malonės sutvirtinta, pasilieka ir stiprėja. 
“Moterystė tebūnie visų gerbiama ir moterystės pata
las nesuteptas”. Namų ramios sienos neatskamba ne
sutikimų balsais ir jos nemato slaptų kančių, kurios 
iškyla, kada neištikimybė moterystėje atsiranda ir įsi- 
galėja; tarpusavis pasitikėjimas atmeta visus girdimus 
įtarimus; tąrpusavė meilė sumažina sielvartus ir padi
dina džiaugsmus.

Krikščioniškoje šeimoje į vaikus nežiūrima, kaip 
į apsunkinimo naštą, bet kaip į meiiės prižadus; tėvai 
neieško savo patogumų bei linksmybių, bet rūpinasi, 
kad išauklėti dangaus piliečius, kad jų namuose links
mi brolių ir seserų bals’ai.

Naujos Gvinėjos gyventojai imasi skubaus darbo atstatyti sugriautą 
slėptuvę. Oras ten kraštas, bet jie pripratę ir pailsėję minutėlę dirba, 
kaip tik jų protelis jiems diktuoja ir dejas nurodo.

ŠV. KAZIMIERAS

Lietuvos Karalaitis Ir Globėjas

1458-1484-1944

Kai ramus vakaras ateina. 
Saulutė leidžias už kalnų. 
Ir ramioje nakties padangėj 
Sužimba tūkstančiai žvaigždžių.

KAI RAMUS

5

LIETUVIŲ LENKŲ SLAPTASIS 
VEIKIMAS

dradarbiavimo kovoje už 
(laisvę ir bendrą ateitį.

Tai šitoksai, pagrindi
niais bruožais lenkų slap
tojo laisvės sąjūdžio bal

su lietu-

Tur būt nesiras pasaulyje nė •' Didesnės 
vieno krašto, tautos, iš kurių 
tarpo nebūtų kilęs vienas-kitas 
šventasis. Tokie garbingi sūnūs 
tautos yra skaisti pažibo josios 
viengenčiams, taipgi ir didis 
džiaugsmas Bažnyčiai visai.

Kaip Palestinoj yra vadin. 
krikščionybės lopšys, Išganyto
jo žemė, kaip Anglija. Austrija, 
Italija turi daug savo šventųjų, 
arba Prancūzija yr pagarsėjusi 
Liurdo stebūklų vieta, taip ir 
mūsų Lietuva — turi šv. Kazi
mierą ir Aušros Vartus.

Matyt jau buvo toki Dievo va
lia ir karštas noras Marijos, 
kad nesenai pametusi 1387 m. 
stabmeldžius, krivaičius, vaide- 
lutes. ir Lietuva sustiprėtų, 
augtų prakilnia katalikybės 
dvasia, tat ir siuntė jai garbin
gą šv. Kazimierą. Lietuvos Ka
ralaitį.

Prakilnus mūsų šventasis šį 
pasaulį išvydo spalių 3 a. 1458 
ta., Krokuvoj, iš prakilnių val
dovų šeimos, kurio tėvas buvo 
Kazimieras III, Lietuves - Len- 
itijus Karalius, o pamaldi moti- 
ačxC — Austrijos karalaitė Elz
bieta.

Jis buvo 3-sis kūdikis iš 
Vaikučių karaliaus šeimoj. J 
nystėje- atsižymėjo uoliu i: kar
štu pamaldumu, ypač mylėjo.! 
gerbė V. Jėzų Švenčiausiame pusę m. jaunystės 
Sakramente, taipgi ir dangaus 
karalienę Mariją Vilniaus Auš
ros Vartuos’.

Augdamas labai tobulose gy
venimo aplinkybėse, ypatingai 
vadovaujant jo dvasios vadui

Rausvi žiedeliai obelų 
Taip tyliai krinta ant takų. 
Ateik, brangusis, čia ir tu. 
Aš tau priskinsiu tų žiedų...

X
Tada mylėjau tave vieną 
Labiau už žiedus obelų. 
Ir verkdama aš vienui viena 
Tad laukiau tavęs tarp žiedų.

i
Kai pražydės po mano langu 
Rausva, šakota obelis.

? Ir jų žiedų skanusis kvapas 
Mano pirkelėje pasklis...

|
, Aš iškaišysiu baltas sienas Besimel- „ ....... , ,Rausvais žiedeliais ooelųVartuose , , ,Ir verkdama čia vienui viena 

Ilgesiuos vien tavo dainų.

sustatęs 
garbei: 

mea lau- 
kasdieną

meilės išreiškimui
Marijai, jis pats yra 
garsiąją giesmę jos 
“Omni die dic Mariae 
dis anima”..., — “Ir
mano siela garbin Tave, o, Mari
ja!..”, kuri yra giedama Lietu
voj ir Amerikoj lietuvių bažny
čiose.

Sykiu su karšta širdyje malda 
prie Jėzaus ir Marijos, jis ypač 
brangino, mylėjo nekaltybę - 
skaistybę širdies. Užtat ir pa
veiksluos jį matome: 
džiant prie Aušros 
Marijos su lelija, giesme ir ka
raliaus karūna rankose.

Jis taip numylėjo nekaltybės 
brangų turtą, ir žinodamas, kad 
tik nekaltos širdies žmonės, 
skaistūs, saldžiai gali tarnauti 
Jėzui ir Marijai, tat ir prieš sa
vo mirtį, gydytojų patariamas 

* apsivesti, tarė: “Geriau mirti.* 
negu nekaltybę prarasti!” 

Ir taip, gražiausia Lietuvos■ 
krašto žiedas, nekaltybės, pa
vyzdys. sunkios ligos - džiovos 
ir asketinio gyvenimo suvar
gintas. išpranašautoje sau mir
ties valandoje, prispaudęs kry

čių,-rožančių prie jaunos krūti-
13 nes. saldžiai užmigo Viešpatyje. 

Jau- Gardino mieste, kovo 4 d., 1484 
metais.

; Taigi, vos pragyvenusio 24 ir 
amželio, jo 

šventas kūnas ilsis ramiai si
dabriniame grabe Nekalčiausios 
Marijos altoriuje. Katedros baž
nyčios marmuro koplyčioj, am
žinoj Lietuvos sostinėj. Vilniu
je-'

kanaun. Jonui Dlugošui, jis kas- Tuojau po mirties pradėjo yra globėjas.
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sužavėjo žinaamas mirusiai mergaitei gy- \

vybę. akliesiems — regėjimą. ■ 
j kurtiesiems — girdėjimą, šlu- 
' biesiems — visišką pasveikimą, pulkim 
■ ir nuo daugelio nelaimių apsau- maldoje prie Jo.
gojęs: karo. balo, maro, ugnies, gaus Tėvynainio, ir nėra jokios

TYKUS VAKARS.
Tykus vakars. gražus, 
žvaigždžių pilnas dangus. 
Mėnuo šviečia, vaikščiot 

kviečia
Po Nemuno krantus.

(LKFSB) Lenkijoje ir 
Lietuvoje yra platinamas 
4 pusi, lenkų leidinėlis 
“Nasze Stanowisko w 
Spratvie Litewskiej”. Len-
kai apgailestauja dėl Lie- sas dėl santykių 
tuvoje susidariusios pa- i viais. 
žiūros kad unija su Lenki-1 j šį lenk žodį Lietuvos 
ja Lietuvai buvo nelaime. Kovotoju s ju
Pagal lenkų, jei ne ta um- davusi į
ja, tai Lietuva butų sulau- 2Q 1 maš gle rį. 
kusi prūsų likimo. Lenki- . tekst0'dar mes
ja niekada nebusianti abe- tlk ži kad
nincjlrn I inrnvnc lilzimin °

ten, pareiškiant norą ben
dradarbiauti su visomis 
laisvės siekiančiomis tau

pomis, vis dėl to Vilniaus 
klausimu aiškiai pasisako
ma prieš lenkų pretenzi
jas.

Mūsų Londono korespon
dentas gavo kitą slaptojo 

i Lietuvos veikimo vadų 
raštą, kuriame be kitko ra- 

■ šoma:
— Kaip šiuo atveju lietu

vių visuomenė galvoja dėl 
galimo lietuvių - lenkų 
bendradarbiavimo? Lietu- 

jviai šiuo metu žiūri visiš
kai realiai į padėtį. Lietu
viai jokios neapykantos 
lenkų atžvilgiu iš princi- 

ipo neturi. Tačiau, to paties 
Į laukia ir iš lenkų, ypač iš 
Į Vilniaus krašto pusės. Gal
vojama, kad dabar ne lai
kas diskutuoti dėl įvairių 
smulkių praeities nesusi
pratimų. Reikalinga žiūrė
ti į dabartį ir iš dabarties 
padėties išeiti, norint ką 
nors konkretaus ir pozity
vaus pasiekti. Reikalinga 
taip pat galvoti ir apie ar
timesnę ateitį, kada mums 

’ gal bendromis jėgomis 
teks atremti bendrą prie
šą iš rytų. Taigi pirmon ei
lėn šiuo metu reikalinga 
būtų veikti bendrai prieš 
okupantą, vykdant pasy
vų pasipriešinimą, o to
liau ruoštis artimosios a- 
teities įvykiams”.

kusi prūsų likimo. Lenki
ja niekada nebūsianti abe
jutiška Lietuvos likimui, 
jau kad ir dėl geografinės 
tų tautų padėties. Rusijos 
įsikurdinimas prie Nemu
no lenkams būtų — pavo
jumi, lietuviams — išnai
kinimu. Lenkai, esą, netu
rį ištautinimo siekimų, tik 
norį, kad Lietuva taptų lo-j 
jaliu vidurinės Europos 
konfederacijos nariu. Vil
nių lenkai taipgi laiką ne
atskiriamu nuo Lenkijos. 
Lietuvos įėjimas į viduri
nės Europos sąstatą ga
rantuosiąs jai sugrąžinimą 
Klaipėdos uosto. Net gi 
Rytprūsių dalis, kurią dar 
būtų galima turėti vilties 
atlietuvinti, galėtų pri
klausyti Lietuvai. Būsimo 
valstybių bloko rėmuose 
Lenkija su Lietuva norinti 
gyventi pačiuose geriau
siuose santykiuose, nesie
kiant jokios ekonominės 
ar kitokios eksploatacijos. 
Lietuva, kaip aukštos ūkio 
kultūros kraštas rasianti 
puikų lauką prekių mai
nams su kitais konfedera
cijos nariais, kurių uždavi
niu pirmoj eilėj bus pra
monės atstatymas.

Toliau, pareiškiamas kai-' 
kuris nepasitenkinimas 

i “lietuviškos visuomenės 
atlaužomis”, kurie nusi
kaltę prieš lenkų bei žydų 
teises, bei prieš jų nuosa
vybę. Pagaliau dar kartą 
pabrėžiama, kad lenkų vi
suomenė turi parodyti kuo 
toliausiai einančią inicia
tyvą ir gerą valią, kad pri
eitų su lietuvių visuomene 
prie susipratimo ir ben-

I
I

Nemunėli gilus. 
Tavo veidas tamsus. 
Vilnys blaškos, vanduo taškos. į 
Kodėl tu toks neramus ?

Ar tau gaila krantų. 
Gėlėmis išpintų? — 
Kai jau rengia, žemę dengia 
žiema rūbu baltu.

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

I
i i 
I 
I
kyklų. taipgi ir mūsų lietuvybės 
tvirtovė — Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolynas.

Šįmet apvaikštant jo prakil
nią ir brangiąją šventę — kovo 
4 d., ir prisiminus jo pomirtinių 

į 460 metus, sykiu su Amerikoj 
' "‘Lietuvos Vyčiais”, kurių jis 

, dėkokim Aukš
čiausiam karštai, kad Jis davė 
mums šv. Kazimierą.

Savo gi kūno, sielos ir gyve
nimo visuose reikaluose, mes 

nužemintai karštoje 
mūsų bran-

Užsisakykite Toniko Pas Mas j
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

e Co, į

dieną stiprėjo šventume ir kito- garsėti stebūkiiis didžiais: 
se dorybėse, ir tuom 
netik karališką dvarą, bet ir 
vargdienių žmones.

Nestebėtina tat..., kad mato
me jį nakties vėluoju laiku, daž
nai net basą, žiemos metu, kar
štai besimeldžiant prie durų 
uždarytos bažnyčios, arba pa
maldžiai slankiojant su krep
šiu maisto, drabužių, pinigų 
tarpe ligonių, beturčių.

Vietoj karališko stalo skanių
jų valgių, gėrimų, jis dažnai 
pasninkavo, nevalgė, marinda- 
vosi, — kasdienis maistas jo 
buvo: duona, vaisiai, daržovės, 
vanduo, ir vietoj šilko, drabužių 
brangių — AŠUTINĖ dengė jo i 
kūną.

Visa širdimi jis mylėjo vąrg- vijos tarpe: Anglijoj, Argenti-. brangios tautos galingas Globė- 
dienius, ligonius, našlaičius. 1 noJ- Brazilijoj, 
nes juose visuose matė tikrąjį j laisvo j Amerikoj, 
kentančio Kristaus paveikslą; I 
kiekvieną jų saldžiais žodžiais ’ šalyje.

Tūkstančiais jo stebūklų čia' abejonės, Dievas viską suteiks 
galima būt išskaitliuot. Net ir!mums.... nes šv. Kazimieras yr 
Lietuvos istorija aiškiai pažymi ; galingas danguje, 
tuos faktus garsius, kuomet ka-l .
ruošė su rusais, totoriais, ypači būklingos. 
teutonais - vokiečiais, jisai pa-įver&'j°s 
sirodęs dangaus- 
pergalę suteikė lietuviams.

Dėl visų jo geradarysčių — 
stebūklų jis yra gerbiamas pla
čiai netik prigimtame jo krašte, 
brangioj Lietuvoj, bet ir svetur, i šaltame Sibire, 
užsienyje gausios lietuvių išei-j Tat. Šv. Kazimierai, mūs

*
Mes taipgi maldaukim jo ste- 

greitos pagalbos, 
nusikračius, atsteigt 

aukštumoj. Nepriklausomybę kraštui Lietu
vos. grąžint tikrą laisvę mūsų 
tėveliams, broliams ir sesu
tėms, o taipgi ir vargstantiems 
nekaltai broliams lietuviams

■

paguosdavo, suramindavo. Už
tat Vilniaus ir visos Lietuvos 
žmonės vadino jį “Vargdienių 
Tėvu”.

Kanadoj, ypač jau, garbingas lietuvi dangaus 
i karalystėj, pas Dievą. Mariją, 

Šioje brangioje Washingtono maloniai išklausyk mūsų mal- 
Šv. Kazimieras užima davimo, troškimų karštų, ir 

tikrai garbingą sau vietą viso- pribūk su pagalba prie kiekvie- 
se lietuvių širdyse: nes jo var- no šaukiančio į Tave lietuvio!

Padangės Aras.du yra pavadinta daug tėvy
nainių. bažnyčių, draugijų, mo-,Kovo 4, 1944 m.

Grafton Avė., Islington Mass. J
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERVLSK1S, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

Kai tūla moteris varydama savo automobilių atgal 
nukirto vandens uždarą, tai vanduo, taip smarkiai 
spyrėsi į viršų, kad automobilių pakėlė per penkias pė
das ore.
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NORWOOD. MASS.

ATHOL, MASS
A. A. JURGIS ALEKEV1ČIUS

i
Vasario 21 d. mirė Jurgis A- 

lekevičius. 75 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Palaidotas iš šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčė..'. kurias klebonu yra 

vasario 24 d. 
nuliūdime

Alekevičius pri-
Aušros

Pi-

Palaidotas
.is lietuvių

kurias
kun. P. Juraitis,
Paliko dideliame 
žmoną ir daug giminių.

A. a. Jurgis 
klausė prie parapijos. 
Vartų draugijos ir Lietuvių 
liečiu klubo.

Reiškiame gilią užuojautą 
lionio žmonai ir giminėms.

-4. Dėdinas, visos jaunos

| Iš Marianapolio . kolegijas, 
; penkiadienį, kovo 3 d., atvyksta 
Tėvas Andriuška. MIC. Jis sa
kys pamokslus penktadienio va
karą, šeštadienio vakarą, ir sek
madienį laike šv. mišių. Ta pro
ga bus renkamos aukos Maria
napolio kolegijos reikalams.

Aguonėlė.

Pereitą sekmadienį tuoj po 
sumos įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Komisijos 
išdavė raportus iš įvykusių pa
rengimų. būtent, parengimo lie-, 
tuvių kareivių fondo naudai, 1 
kurio programą išpildė p. Onos 
Ivaškienės iš So. Bostono šokė
jų grupė, ir Lietuvos 
klausomybės sukakties 
mo.

į Federacijos skyrius

nepn 
minėji

ve-

GREENFIELD, MASS

LAWRENCE, MASS.
pa-

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Šią savaitę mus atlankė šie 
kariai: teknikos puskr. J. Moc
kevičius, grand. T. Ajauskas, 
marinai B. Palaima ir J. Dobra- 
valskas, jūreiviai A. Tamulynas 
ir W. Žilius.

Daktaras Petras Zareckas 
keltas kapitonu. Tėveliai ir jo 5- 
pažįstamieji džiaugiasi.

Benediktas Paplauskas gavo , 
iš valdžios pranešimą, kad jo 
sūnus lakūnas, Albertas, “mis- 
sing”. Jisai buvo išvažiavęs An
glijoj ir kariavęs Vokiečiu fron
te.

Vasario 20 dieną įvyko Šv. O- 
nos draugijos metinė vakarienė, 
Knigths of Columbus svetainė
je. Dalyvavo narės ir svečiai, 
viso šimtas dalyvių. Praleistas 
laikas smagiai. Komitete buvo 

narės ir puikiai
darbavosi. Tai tikrai garbė šiai 
draugijai.

Taipgi dalyvavo ponia M. Vai
čiulienė. šios draugijos organi
zatorė ir pirmutinė pirmininkė, 
įžymi veikėja.

i Lai gyvuoja ši garbinga drau
gija- A. Dėdinas.

nutarė 
pasiųsti padėkos laiškus p. Ci
nai I Vaškienei ir jos grupei už 
išpildymą programos, automo-! 
bilistams, kurie tą grupę atvežė,1 
ir bendrai visiems pareiškė pa
dėką. kurie ir kurios darbavosi. 

Pageidauta, kad Federacijos 
skyrius didintų lietuvių karei
vių naudai fondą. Kitame sky
riaus susirinkime tas klausimas 
bus svarstomas.

Federacijas skyrius turi ir 
labdarybės fondą, iš kurio šel
pia našlaičius ir suvargusias 
šeimas.

Metinės parapijos misijos į- 
vyks kovo 13—19 dd. Misijonie
rius kun. Dr. Antanas Bružas, 
M. S., sakys misijų pamokslus. 
Visiems bus proga pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

Haverhill'io Lietuviai Išpirko 
Karo Borų Už $60,000Svetainės taisymas baigiamas,'

— išcementuota, išmaliavota.■ 
sudėtos naujas grindys, ir iš- 
plasteriuota.

Atidarymas įvyks kovo 19 d., drai suruošė karo bonų parda- 
6-tą vai. vakare. Atidarymui vimo vajų 
ruošiama šauni vakarienė ir klausomybės minėjimą, 
koncertas. Vakarienės rengimo 
komisijon apsiėmė darbuotis pp.
J. Budrevičius, L. švenčionienė.
J. šaukimienė, O. Akstinienė. S.
Rimaitė. S. Kazeliūnaitė.

Vakarienei pirmininkauti ap
siėmė p. L. Švenčionienė. pirma 'džių neteko užrašyti. Paminėsiu 

Šaukimienė. tik tuos, kuriuos užsirašiau, bū
tent, miesto mayoras Albert W. 
Glynn, adv. Vincas Kiaršis, ku- 

Sodalietės ruošiasi suvaidinti nigas Jonas Žuromskis. kun. Jo- 
religinio turinio teatrą, “Patri
ciją". Vaidins kovo 26 dieną.

Haverhill, Mass.— Vasario 13 kad Lietuvos kraujas teka 
d. šios kolonijos lietuviai ben- no gyslose.

k

pagelbininkė J. 
antroji O. Akstinienė.

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

Ii/' - < I 
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Teknikos viršyla A. Jakutis 
rašo iš Anglijos tėveliams, kad 
tenai viskas jam gerai sekasi ir, 
kad gavęs trumpas atostogas. 
Per atostogas, lankydamas Lon
doną, sutikęs iš Cambridžiaus 

, viršylą Juozą Potembergą, ku
ris irgi grįžęs iš Italijos kovos 
laukų trumpam poilsiui, p. p. B. 
Jakučių antras sūnus teknikos 
puskr. S. Jakutis šiuo tarpu ir
gi randasi kur nors Anglijoje.

A. D.

Maldaknygė turi 7S7 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu S . ir prašau prisiųsti knyga (s)

SO. DEERFIHD, MASS.
Vasario 14 d. mirė seniausia 

lietuvė, Lucija Navickienė (Ba
joraitė). Į Ameriką atvyko 
1903 m. Visą laiką gyveno šia
me miestelyj. Mirė sulaukus 80 
metų amžiaus. Gimus Mediniš
kių kaime, Jezno valsčiaus, Aly
taus apskr.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Stanislovo (lenkų) par. bažny
čios, kurios klebonu yra kun. 
Langauskas.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteri — p. M. Bisakirs- 
kienę ir p. K. Theyer, vieną sū
nų, kuris yra karo tarnyboje, 
kur nors Indijoj: taipgi daug 
giminių: pp. Kazlauskus, p. P. 
Bajorą (‘Tėvynės’ redaktorių) 
ir kitus.

Reiškiame užuojautą liūdesio 
valandoje. Lai Dievas suteikia 
velionės vėlei amžiną ramybę.

A. Dėdinas.

ma
nės mano tėveliai ■ 

atvyko iš Lietuvos.”
ir Lietuvos nepri-, žmonės gėrėjosi kun. Skalan- 

džio gražia lietuvių kalba ir jos 
turiniu.

Karo bonų parduota už $60.- į 
000. Garbė šios kolonijos lietu
viams.

Rengimo komitetą sudarė šių 
draugijų atstovai: Gedimino 
klūbo — J. Uždavinys, V. Pau- 
lukonis ir A. Kazlauskas: Ne- 
perstojančios Pagalbos P. Švč. 
Moterų draugija — O. Uždavi- 
nienė ir A. Mikonienė: Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centras — 
A. šaukis, A. Musick. B. Jur
kevičius ir P. Svirskas.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Dalyvavo pilna svetainė žmo
nių. Programa pradėta Ameri
kos himnu. Parodyta įdomūs 
paveikslai iš karo eigos. Kalbė
tojų buvo daug, bet visų pavar-

Miestas ir Valstija

I

Iškilmingai Minėjo 
Vasario 16

CAMBRIDGE, MASS

HASHUA, H.H.
Kleb. kun. Dr. M. Cibulskis 

sukvietė parapijiečius ir išdavė 
parapijos metinę apyskaitą, iš 
kurios sužinojome, kad parapi
jos skola laipsniškai mažinama. 
Atmokėta trys tūkstančiai do
lerių ir nuošimčiai.

Parapijiečiai džiaugiasi ir dė
koja savo vadams.

Parapijos jaunimas pradeda 
veikti, vadovybėje adv. L. Ve
ličkos ir kitų profesionalų. Pro
fesionalai ir draugijos suauka- 
vo 10 karo bonų dėl parapijos, 
kurie bus išleisti dovanoms. 
Tikietai jau pardavinėjami.

Sekmadieniais įvyksta vaka
rėliai parapijos naudai. Norėta 
gavėnios metu neruošti kortavi- 
mo vakarėlių, bet daug žmonių 
pageidavo, nes sako: “Daug ge
riau kortuoti, negu eiti į kino, 
nes parapijai padaro pelno.

Varg. p. Atkinaitei atsisakius, 
klebonas pakvietė vargoninin
kauti p. Joną Tamulionį, kuris 
ir pirmiau yra vargonininkavęs, 
p. Tamulionis dirba dirbtuvėje, 
ir užima aukštesnę vietą, bet jis 
galės abu darbu atlikti.

Šventinimo apeigas atliko kun. 
P. Aukštikalnis, S. J., kuris, 
taipgi pasakė gražų pamokslą. 
Po pamaldų sukalbėtos maldos 
už mūsų karius ir taiką. Mūsų 
karių “Honor Roll”, kuris re- 
prezentuose visus mūsų parapi
jos karius, jau yra papuoštas 
liūdesio ženklu ir, “aukso žvaig
žde”, nes karys aviacijos dali
nis Jonas Žilinskas paaukojo sa
vo gyvybę už šią šalį ir tėvynę 
Lietuvą. Karys J. Žilinskas žu
vo kovose Italijoje.

Per Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą vasario 13 d. ka
ro bonų pirko šie: J. Puzinas 
$200, B. Šimkus S250; po $100.: 
J. Bingelis, A. Ambrozaitienė, 
A. Vinciūnas, B. Mazutaitytė,
A. Giedraitis, M. Norbutas: po 
$$50.00: F. Jankauskas, Moterų 
S-gos 22 kp. Vilčinskas. Jasins- 
kas, P. Frimontas; po $25.00:
B. Jakutis ir P. Radaitis.

Providence, R. I. — Vasario 
J 20 d., parapijos salėje šios ko- 
(lonijos lietuviai iškilmingai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Žmonių 

, T x buvo pilna svetainė.\ asano i d. įvyko Lietuvių F
Programos vedėjas p. E. Čio-

Nutarė pirkti karo 'čys pirmiausia paaiškino susi- 
Valstybėms lai- boną ir prisidėti auka šv. mi- rinkimo tikslą ir pakvietė kleb.

nas Skalandis iš Lawrence. Pa
starasis kalbėtojas visus suįdo
mino savo kalba apie Lietuvą 
ir jos nepriklausomybės reikš
mę. Jis aiškiai nušvietė dabarti
nę Lietuvos padėtį ir jos kovą 
dėl nepriklausomybės. Ragino Katalikų Veikimo Centro susi- 
visus pirkti karo bonus, kad pa- rinkimas, 
gelbėti Jung.
mėti pergalę, o tuo pačiu Lietu- šioms už Lietuvos laisvę. Po su- kun. J. Vaitekūną pradėti prog- 
vai iškovoti nepriklausomybę, sirinkimo buvo rodomi judami ramą malda. Po to dalis choro.

: “Nors aš paveikslai. kuriuos parūpino; vadovaujant varg. V. Stasevi- 
Lietuvos nesu matęs, bet jaučiu, kun. Jonas Žuromskis. Kurpius. I čiui, sugiedojo Amerikos ir Lie- _________________________________________________________

I
I

I
I
Įiškil-

Kazi-
Iškil- i

i

Šv. Kazimiero metinės 
mės įpuola šeštadienį. Šv. 
miero dienoje, kovo 4 d. 
mes nukėlė į sekmadienį. Aštun
tą vai.. jų intencija bus laikomos 
šventos mišios prie draugijos į- 
rengto švč. širdies altoriaus ir 
sakomas pamokslas. Visi nariai? 
“in corpore" eis prie šv. Komu- Kalbėtojas pareiškė: 
nijos.

CLEARANCE!
Kovo - March

Bernardas Koraitis

411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių fir
ma šį mėnesį turi taip vadinamą CLEA
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
įsigyti kailinius, nes tai puikus investmentas. 
Mūsų krautuvėje kailinių pasirinkimas yra 
platus ir įvairus. Kainos labai prieinamos. 
Duodame ilgam terminui išsimokėti.

Senus kailinius išmainome į naujus ir už 
juos duodame gerą kainą. Tai kam vilkėti 
nudėvėtus ir aptrušusiais kailiniais, kad su

mažu depozitu galite įsigyti nauju, elegantiškus ir madnus kailinius. A- 
teikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite kokių turime puikių kailinių ir 
kaip lengva juos įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p-nas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
specialistas — ekspertas. Per jį pirkdamos gausite 10% nuolaidos.

* Have you
BOUGHTVŪUR

tuvos himnus.
Prasidėjo vakarienė. Po vaka

rienės, Seselių išmokyti mokyk
los vaikučiai vaidino ir daina
vo, kas labai suįdomino publiką, 

'ypač dvi mergaitės — Savickai
tė, kuri perstatė pavergtą Lie
tuvą, ir H. Avižinytė, kuri su- 

’ vaidino Ameriką išlaisvinant 
i Lietuvą.
' Kleb. kun. J. Vaitekūnas pa
sakė turiningą kalbą apie Lietu
vą. ir taipgi dėkojo vakarienės 
rengimo komitetui, ypač kun. A. 
Kacevičiui už pasidarbavimą. 
Taipgi kalbėjo miesto tarybi- 
ninkas J. McCarthy, laidotuvių 
direktorius Wm. Chisholm, kun. 
A. Kacevičius, miesto pavaduo
tojas Wm. A. Cahir ir adv. K

Praeitą savaitę, Cambridge 
lietuvių karo bonų komitetas 
užregistravo sekančius karo bo
nus: vasario 13 d. $1,150.00; šią 
savaitę registravosi šie: J. Ma
tonis 100, J. Gedžius 500, Leit. 
F. Monkus 400. P. Monkus 100, 
E. Busilevičienė 50, ir A. Dau
kantas 200.

27 d.!Sekmadienį, vasario 
kun. Dr. V. Andruškos, MIC.. 
pastangomis, pagyvintas veiki
me TT. Marijonų Rėmėjų sky
rius. Išrinkta nauja valdyba, 
kurion įeina šie: dvasios vadas 
kun. P. J. Juškaitis, pirminin
kas B. Jakutis, vice-pirm. M. 
Kirslienė, rašt. J. Mockevičius

------------- j ir iždininku M. Norbutas. Svei- 
šeštadienį, vasario 26 d. Dar- kiname naują skyriaus valdy- 

bininkų radio programoje, Cam- bą ir linkime geriausių sėkmių, 
bridžiaus radio grupės solistai 
labai žavingai išpildė dainų 
programos dalį. Vadovaujant 
muzikui p. M. Karbauskui, p-lė 
M. Grybaitė sudainavo solo, p. 
K. Samalis taipgi dainavo solo 
ir p. M. Karbauskas ir p. K. Sa
malis gražiai sudainavo duetą, 
taipgi bendrai trio išpildė porą 
dainelių. Dainininkai tikrai gra- 

. , _ ,, -t v ,žiai pasirodė. Tikime, kad atei-Jurgela is Brooklyn, N. Y. | . _ ............................__ , ,, _ . , ,, , tyje musų dainininkai ir vėl pa-Visų kalbėtojų kalbos buvo , , , i, . . r , . linksmins klausytojus savonukreiptos i Lietuvos vadavimą. .................. . , , ., . gražiomis dainomis. Lauksime,būtent, pagelbeti jai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Kun. A. Kacevičius užbaigė 
programą malda.

Vakarienės rengimo komisijo
je buvo šie: kun. A. Kacevičius, 
E. Ciočys, P. Kačenis. T. Belko- 
nienė. B. Urnikienė, E. Rutke-

J vičienė, Sinkevičienė, A. Na-] 
dzeikienė,
Kačenienė.
Ant. Dzekevičius.

i Pirmadienį, sausio 28 d. mūsų 
parapijoje prasidėjo misijos mo- j pos priežiūroje, 
terims ir merginoms. Į misijas 
moterys lankosi labai skaitlin
gai. Antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais pamok
slai rytais ir vakarais sakomi 
anglų ir lietuvių kalbomis. Mi
sijas veda Tėvas P. Aukštikal
nis, S. J. Kitą savaitę misijos 
prasideda vyrams.

pp. Jonas ir Julė Okulevičiai 
susilaukė gražios dukrelės. Mo
tina ir dukrelė yra Dr. K. Um-

Leitenantas 
buvo pražuvęs 
Vokietiją, per 
grįžo Anglijon.
pas savo tėvelius praleisti ato
stogas. Dzūkelis.

Alekonis, kuris 
bombarduojant 
neitrales šalis 
Dabar parvyko

♦ •
Praeito penktadienio numery

je, Cambridge parapijos metinio 
bankieto aprašyme nebuvo pa
žymėta muzikalės programos 
dalyje, p. M. Grybaitė. Ji sudai
navo keletą dainelių. Taipgi ta
me pačiame straipsnyje pasi
taikė klaida žodžiuose, kur bu- 
vo parašyta: “per 35 metus ku- 

Sinkevičienė, A. Na-j Sekmadienį, vasario 27 d. 2 v. nigavimo šioje parapijoje” turė- 
Mrs. J. Hanley, M. p. p. N. P. bažnyčioje iškilmin- jo būti, “per 27 metus kunigavi- 

J. Akulevičienė, gai pašventintas Cambridge lie- mo šioje parapijoje”, šiuomi 
Rap. tuvių karių “Hono r Roll".i klaida atitaisoma.

Šiomis dienomis pašauktas ka
ro tarnybon F. Dubrickas, p. 
Dubrickas pasirinko marinus. 
Paliko namuose jauną žmonelę 
ir porą vaikučių. Linkime sėk
mių.

jono* 
PMCL
SAVĘS 
LIVES

"Where wlll I find th« 
_ d»nor«’ bank?"



Penktadienis, Kovo 3, 1944 " DARBININKAS ?

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Vas. 26 d., Katedroje, Balti- 
more, Md., apsivedė kareivis 
Pranas Vincas Jakubauskas su 
Carlie Kathleen Reeves.

zas Stašaitis, S. C., sako pa
mokslus vakarais 7:30 vai. ir 
rytais 9 vai. f

Kovo 1 d., 7:30 v. v. prasidė
jo jaunimo metinės rekolekcijos 
Šv. Kazimiero garbei. Kun. Juo-

šeštadienį, rekolekcijų pamal
dos prasidės 7 vai. vak.

8 vai. vakare yra didelis pa
rengimas pagerbti Šv. Kazi
miero šventę ir vietinius kuni
gus Kazimierus.

DAKTARAI LANKĖSI

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

i

Tel. ŠOU 2712

DrJ.CSeym<iur 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybe — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Į Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

i

L

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.
Į’

į Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
į Perkins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS I?
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8, 7F7, 
1LN5. 27, 26. 24A. 77.

78, 6C6. 35, 51. 25Z5. 25Z6 
W1LL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES (N NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

money back. Gali Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Lankėsi kun. Aug. Petraitis, 
Šv. Kazimiero par. klebonas 
Worcester, Mass., jo vikaras, 
kun. J. Bakanas ir laidotuvių 
direktorius p. Dirsa.

Trečiadienį lankėsi Mykolas 
Savalionis, LDS 1 kp. narys ir 
nuoširdus ‘Darbininko’ rėmėjas. 
Atsilankymo proga atnaujino į 
narystės duoklę, įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, aukodamas 
$5.00 knygos fondan, $1.00 au
kojo Oarbininkų radio palaiky
mui.

EE9

Įamžink Savo Vardą | liurdo
5

I

Your plane is 
yelled throngh

to the door,

were there. 
world-fanaous

Red Cross Airport Canteens Serve 
American and United Nations Flyers

Both Army and Navy men pa ūse t»elween thghls for a snack at i 
Red Cross mobile canteen near Washington, D. C. (abuve left). Abovt 
right: Inside "The Hut”, Neucastle Air Base’s Canteen volunteer: 
serve coffee and sandwiches. Right: A Red Cross worker heips satisfy

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo 
"’etro Bučio, MIC., knygą “ŠVČ. P. 
LARUOS APSIREIŠKIMAI LIUR- 
)E”. Tai bua trečioji tos svarbios 
rnygos laida.

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
jirmame leidime pasirodė prieš 34 
rietus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
lelį pasisekimą mūsų skaitančios vi- 
iuomenės tarpe. Joje moksliškai 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 
laug įvykusių stebuklų. Knyga taip 

įdomi, kad. sunku apsakyti, reikia tik 
pačiam ją skaityti.

Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio-1 
mis iš įvairių rašytojų ir iš naujų paties autoriaus ty
rinėjimų Liurde, 1930 metais. Šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui 
Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs
mu galės visuomenė skaityti.

Pats Vyskupo Bučio garbingas vardas užtektinai 
garantuoja tos knygos didelį naudingumą. Visi turė
tų tą knygą tuojau užsisakyti, ir ją perskaitę, reko-, 
menduoti kitiems.

Aukojusieji $5.00 ar daugiau bus įrašyti į šios( 
svarbios knygos rėmėjus, jie gaus knygą ir jų vardas 
bus atspausdintas — įamžintas pačioje Liurdo knygo
je.
Šią savaitę i Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekantieji:

Miss A. Sakalauskaitė, New York City, N. Y
J. Kazlauskienė, Dorchester, Mass................
A. Urbelis, Melrose Park, III..........................
K. Jankunavičius, So. Boston, Mass...............
J. ir A. Malinauskai, Cambridge, Mass........
M. Levickienė, Rochester, N. Y.......................
J. ir P. Gudai, Cicero, III........................... . ....
P. Kupraitis, So. Boston, Mass.......................
J. Laurinaitis, Grand Rapids, Mich...............
Mrs. F. Gendrolis, Custer, Mich...................
B. Kontrim, So. Boston, Mass................ . .....
Mrs. J. Sąveiką, So. Boston, Mass..................
Mrs. M. Kisonis, Wawkegan, III...................

SCANNING the red ai 
pencilled autographs

Lankėsi ‘Darbininke’ M/Sgt. 
St. Tulutis su savo mamyte. At
silankymo proga atnaujino Į 
‘Darbininko’ prenumeratą me
tams. Sargeantas St. Tulutis y-! 
ra Georgia valstybėje ir savo' 
tarnyba yra pilnai patenkintas.

Lankėsi Anastazija Jazuko- 
nienė iš Everette. Atsilankymo 
proga dėkojo už kalendorius ir 
aukojo jo fonaan $1.00.

i

i

sią savaitę lankėsi kun. Pra
nas Aukštikalnis, S. J., ‘žvaigž
dės’ administratorius, kuris šio
mis dienomis Cambridge lietu
vių parapijoje skelbia misijas.

Antradienį lankėsi p-nia Emi- Mrs. A. Massock, Spring Valley, III.......
lija Daukantienė iš Cambridge. Mrs. A. Bulankienė, Providence, R. I. .. 
Mass. Atsilankymo proga įteikė Ona Blovašiunienė, Chicago, III...............
spaudos darbų ir kalendoriaus V. Sudaitė, Chicago, UI............................
fondui aukojo $1.00.

I

t
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....... 5.00 

~....... 5.00
5.00

i

and blue 
_ i t h a t
transformed the walls of the Ft. 
Worth, Texas, airport’s Red Cross J Corps sets up its eųuipment in 
Canteen into a globai bulletin 
board, a British ace lingered over 
his American cup of coffee. Narnės 
of hundreds of flyers, many from 
distant countries, 
Some identified 
birdmen.

“Hey, English! 
leaving,” a Yank 
the door.

“English” sped 
wheeled, scribbled his own name 
on the wall, waved and was gone, 
cup m hand. A moment later the 
plane taxied by. Head and sboul- 
ders out one window was the 
Briton waving the half-empty 
coffee mug.

“Almost forgot this,” he called. 
“1’11 bring it back, next flight 
over!” . . . And he did.

A> the reųuest of the Army, 
Red Cross operates more than a 
hundred airport canteens where 
United Nations arrmen bound for 
Africa. China, England, Italy and 
the South Pacific stop in for bot 
food served twenty-four hours a 
day by American women vohin- 
teers.

For some, this is their first 
taste of American hospitaii*y. 
For American flyers, it’s servi«~> 
with a home touch. Covering 
many fields, from the National

Airport w‘nich serves the nation’:- 
eapital to others scattered all ovei 
the United Statės, the Canteei

1 
rooms, or even shaeks, provide< 
by the Army. \Vhere no suitable 
plaee is available, mobile can 
teens roll up to the fields.

The convenience of Canteei 
service to the Army prompted 
Capt. John W. King, commandei 
of Navai Air Ferry Command, te 
ask for the šame help. “If thes< 
services are provided,” he said 
“the American Red Cross wili be 
helping the Navy by speeding up 
the pilot’s time and sending him 
on his way in much better 
spirits.” The Red Cross ansuered Į frieods, and future hopes. 
vvith more canteens.

Milestone in the saga of San 
Franciseo’s Red Cross airport 
Canteen Corps was their mil- 
lionth sandwich—the perennially 
popular “ham on white”—present- 
ed recently to ene of their more 
than four thousand daily visitors. 
And with it went coffee as well 
as cigarettes and fruit donated by 
local citizens.

The job of a canteen volunteer 
doesn’t end with counter service; 
her aim is to make her silver- 
vvinged “customers” feel at home. 
Each flight forms its own every- 
day drama.

Grounded for Severai days just 
before Christmas for repairs at 
Omaha, a bomber group fairly

They 
abvut home, the war,

They 
helped decorate a Christmas tree 
in the canteen lounge. One, gin- 
gerly hanging the lašt crnamcnt, 
said, “L'on’t nūnd rr.e if I sniffle. 
1 always heiped Mom do this at 
home and it makes me kind of 
homesick.”

Repairs completed, the plane 
took off. Less than an hour later 
the radio announcc-d the bomber 
had crashed near Council BlufTs.

Not only flyers receive Red 
Cross canteen service. The Ccrps’ 
105,000 members are trained 
especially for grcup feeding in 
disasters. It is' also developing 
an important service on the home 
front; serving schooi lunches aad 
providing refreshments for troop 
trains at variou3 stopping points.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME

Raudonasis
Tarptautinis

— - - j
i

CAMBRIDGE, MASS.

LRKSA 94 Jaunimo kuopa, 
So. Boston, Mass. “Darbininko” 
paramai aukojo $10.00. Nuo
širdžiai dėkojame LRKSA 94 
Jaunimo kuopos nariams 

į prielankumą ir paramą,
į A. Peldžiu~, adm.

už

Ketvirtadienį, ‘Darbininke’ 
lankėsi ilgametė ‘Darbininko’ 
skaitytoja Mr. Petkevičienė iš 
No. Aubum, Mass. • Atsilanky
mo proga atnaujino ‘Darbinin
ką’ metams ir kalendoriaus fon- 
dan aukojo $1.00.

Atostogavo Pas 
Tėvelius

1 i i
I Šiomis dienomis atostogavo 
pas savo tėvelius, gyv. Athens 
St.. So. Bostone, jūreiviai An
tanas ir Vincas Jakavoniai. Pa
starasis yra Jung. Valstybių 
Laivyne “ensign”, o dabar, gir
dėt. jau gausiąs ar gavęs leite
nanto laipsnį.

p. Tarnas Jakavonis yra nuo
širdus lietuvis patriotas. Jo na
mo langą puošia penkios tarny
bos žvaigždutės.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Bot Not Expensive

Mrs. M. Mockelis, Chicago, III.............
Mrs. A. Markūnas, Chicago, III.............
A. Kalasinskaitė, Chicago, PI................
S. ir U. Gundui, Chicago, ni.................
A. ir M. Bekezas, E. Chicago, Ind.........
Mrs. L. Dubaka, Chicago, ni............... .

: Mrs. D. Gelčius, Kearney, N. J.............
I M. Raudeliunienė, Brighton, Mass......
! P. Sivilienė, So. Boston, Mass.............
! J. ir M. Raskauskas, So. Boston, Mass.
(Ant. Dzekevičius, Providence, R. I.....
i P. Pranckunaitė, Girardville, Pa.........
J. ir N. Babijonas, St. Clair, Pa............
Wm. Kazlauskas, Detroit, Mich..........
Mary Steponą, Gary, Ind.......................
K. Vaščilienė, Shenandoah, Pa............

; W. ir K. Vilkai, Brooklyn, N. Y............
M. Sakalas, Racine, Wis........................

; M. Savalionis, So. Boston, Mass.........
K. Draugelis, Chicago, III. ................... 
A. Draugelis, Chicago, PI......................

i Mrs. M. Whitecavage, Edwardsville, Pa. ...
i Miss O. Yospaitis, Amsterdam, N. Y...........
M. Charnitski, Wilkes-Barre, Pa.................
Mr. & Mrs. Joseph Dilion, TerryviHe, Conn. 
Mrs. W. Ganis, Schenectady, N. Y............
Z. Marrow, Montello, Mass.........................
A. Zalomskis, Chicago, PI...........................
Mrs. B. Drulis, Sunnyside, L. I., N. Y........ 
Anna Kupris, Brighton, Mass....................
Mr. L. Wirmausky, Hoosick Falls, N. Y.

i Mrs. O. Pužas, Giradville, Pa.......................
Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo- 

; širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
. tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės:
DARBININKAS,

366 W. Broad way, So. Boston 27, Mass.

.......

J
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"Victoria 
curl-cuts" 

and luzurious 
cool waves 

setwhileyou 
relax in 

glamorous 
surroundings

Appointments
8:30 AM—6 PM------

. TMAT Tel. SoU—4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broadway South Boston. Mass.

[III

Kryžius ir
Raud. Kryžius pagelbėjo 
net 35,000,000 vyrų, mote
rų ir vaikų iš 30 skirtingų 
šalių. Remkite šj darbą!
Aukokite j 1944 m. Raudo- lietuvių parapijos metinės vaka- 
nojo Kryžiaus Karo Fon- rienės ruošėjoms-jams, šeimi- 
dą. ninkėms, aukotojams ir daly-
---------------------------------------------------- į viams. Taipgi dėkoju 
taip, kad ir airių aukos tektų Mamertui Karbauskui, 
lietuvių kreditui.”----------------------- Į • ~ .....................

Nuoširdžiai dėkoju

visoms ir visiems N. Pr. P. M.

muzikui 
p. Kas- 

----------,------------- j tantui Samaliui ir p. Margaretai 
į Mano manymu, Dr. Pilkos pa-; Grybaitei už sudainavimą lietu

5.00 i
5.00!
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 tas Bowling ir Bilijardu biznis.’ r- — -----
5.001 Yra 5 alleys ir 10 stalų. Parduo- suruošimą “surprise party” ma-

Perdaug Komunistiš
kai. Daktare

Komunistėlių spauda ir vadai 
darbuojasi taip, kad ir Lietuva 
atitektų Sovietų Rusijai. Mes 
juos už tai smerkiame.

Šios savaitės “K-vyj” skaitau 
Dr. D. Pilkos atsišaukimą apie 
Raudonojo Kryžiaus vajų, kur 
jis tarp kitko sako:

“Mes turime tą vajų išvesti

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į

reiškimas perdaug komunistiš-1 viškų dainelių, 
kas. Kas būtų, jeigu airiai arba . Kun. P. J. Juškaitis,
kitų tautų žmonės, turėdami va-! klebonas,
dovybę, tą patį pasakytų, ką 
Dr. Pilka yra pasakęs.

Aš manau, kad lietuviai Dr.
Pilkos pasiūlymu nesusižavės, 
nes jie niekad nenorėjo ir neno
ri svetimo užgrobti. Lietuviai 
norį gauti kreditą tik už tai. 
kas jiems teisingai priklauso.

Vajininkas.

PARSIDUODA senai įsteig-
i
i

Nuoširdžiai dėkoju visoms už

PADĖKA

GRABORIAI

Juozas Kasinskas
Į Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

• Patarnavimas Dieną ir Naktį

! 602 VVashington Blva.
BALTIMOFE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

į Limosinai dėl visokių reikalų

l

I

J
5.00 siu pigiai. Telefonuokite — 
5.00 ŠOU 0972. (29-2)
3.00!-----------------------------------
3 (jo PARSIDUODA Dedham 5 ne- 
3 00 dideli apartmentai, viskas į- 
3.00 rengta. Rendos atneša $125.00 į 
3.00
2.10
2.00
2.00
2.00
1.00.

mėnesį. Parsiduoda iš priežas
ties ligos. Parduosiu pigiai.

PARSIDUODA Dedham iš 
priežasties ligos namas, suside
dantis iš 5 apartmentų. kurie 

1.00 yra fumished. Taipgi jame yra 
grosemė ir delicatessen krautu
vė, daranti biznį, tuščia krautu
vė, trijų karų garadžius ant 
main gatvės. Asmenys, kurie 
nori turėti šį gerą biznį, ir jį 
plėsti, kreipkitės į “Darbinin
ko” administraciją, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

(29-2)
i

^3
2Tb

i

I PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOBIS BEVERAGE CO.į 220 E SL. TeL SOU 3141. So. Bocton, Mom.
fe.*, fe fe fe fe fe fe fe fe fefe fe * fe: fe fe ifefe-fe fe-fefefefeLfeefe.fe.fe.fefefefe.fe.*^«%.^«k.^k^L^L<CT

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

no gimtadienio proga, ypač pp. 
M. Barauskienei. O. Četkaus- 
kienei, A. Matejoškienei, I. 
Marksienei, M. Pajaujytei, ir 
visoms, kurios prisidėjo ir da
lyvavo, būtent, pp. M. Ausikai- 
tei. Brazauskienei, Čiurlionie
nei. E. Galvidienei, Gedminskie- 
nei, 
nei, 
nei,
jauskaitei, O. Martinkienei, A. 
Plekavičienei, Niauronienei, O. 
Staniuliūtei, Rusteikienei, Savi- 
lionienei. P. Svilienei, M. Tamu- 
laitienei, F. Zaletskienei, G. Žu- 
romskienei.

Lai Dievas visoms atlygina!
S. Smigelskienė,

So. Boston.

J. Gudaitei, P. Jakavonie- 
Jeskevičienei, O. Kibartie- 
J. Kudarauskienei, A. Ma-

i

Mass.

Sveikiname
t

Kiek laiko atgal p. Jonas Rau- 
deliūnas, Jr., gyvenąs su savo 
tėveliais 12 Waverly St.. Brigh
ton. Mass., pakviestas į Way- 
land High Schooi. Wayland, 
Mass. mokytojauti. Jis dėsto 
biologiją.

pp. Raudeliūnai yra ilgame
čiai LDS nariai ir “Darbininko”, 
skaitytojai - rėmėjai.

I

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINKĖ 

Lietuviu G ra bočius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Do-chester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston. Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermemms dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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RYTINIU
V ALSTYBIŲ ŽINIOS

A

AMERICAN 
RED CROSS

Šanniai Paminėjo Lietuvos Nepri 
klausomybės Sukaktį

darbuotis”. Daugiau turėsime 
dr. Vileišių, daug daugiau švie- 
sesenė bus lietuvių ateitis. Dė
kojame jam už gražią kalbą ir 
patarnavimą.

Kalbėjo Mrs. Clancy, svetim
tautė, kuri buvo atvykusi su 
trimis mergaitėmis parduoti 
karo bonus ir stamps. Pardavė 

į iki $7.000 vertės bonų. Būtų 
daug daugiau pardavę, bet ka
dangi jau lietuviai buvo pirkę 
per 4-tąjį vajų, tai mažai kas 
liko nepirkę. Stambiausi pirkė
jai buvo Vincas Gailiūnas ir 
žmona už tūkstantį: Vincas ir 
žmona Dzikai irgi už tūkstantį; 
Adomas Navickas ir žmona už 
penkis šimtus ir Jonas Mončiū
nas už penkis šimtus. Lietuvos 
reikalams kolekta: surinkta a- 
pie 60 dolerių.

Perskaityta ir vienbalsiai pri
imta gražios rezoliucijos, kurios 
pasiųstos šios šalies preziden
tui Franklin D. Roosevelt’ui, 
Secretary of Statė Cordell Hull, 
Anglijos ambasadoriui Lord 
Halifax’ui ir Connecticut Sena- 

l toriam Maloney ir Danaher.
Reikia užgirti Hartfordo ir 

! apylinkės lietuvius, kurie taip 
I gausiai susirinko ir taip ramiai 
klausėsi programos. Jeigu lietu
viai taip visuomet pasirodys, 
kaip šįmet ir anais metais, tai 
galime tikėtis, kad Lietuva 
tikrai bus laisva ir, kad Ameri- 

gabaus sudėji- Į kos lietuviai atliko daugiau.

Hartford, Conn. — Vietiniai 
ir apylinkės lietuviai šįmet ypa
tingai gražiai paminėjo Lietu- 
v. s nepriklausomybės sukaktį. 
Ketvirtą valandą po pietų, sek
madienį. vasario 20 d. susirinko 
pilna salė lietuvių. Lietuviai le- 
gijonieriai. Ladies Auxiliary ir 
Amerikos Lietuvių Raudonasis 
Kryžius gražiomis savo unifor
momis įžengė į salę su savo vė
liavomis ir padarė gilų įspūdį. 
Visų veidai pasiryžę, rimti, bet 
nenusiminę. Klebonas prelatas 
Jonas Ambotas skaitė gražiau
siais žodžiais invokaciją prie 
Dievo. Paskui Šv. Cecilijos cho
ras. vadovaujant vargonininkui 
Justui Balsiui, sugiedojo Ame-' 
rikos ir Lietuvos himnus ir ki
tas gražias mūsų lietuvių dai-' 
nas. Solo dainavo Juzė Macius- 
kaitė. Po tam mokyklos visi 
vaikučiai astuonių skyrių, vado
vaujant Seselėms, atliko gra
žius scenos dalykus. Kaip visuo
met vaikučiai parodė savo ga
bumus lietuvių kalboje dainuo
dami ir šokdami. Valio, vaiku
čiai !

Kalbėjo miesto mayoro Mor- 
tensen’o atstovas, alderman Mr. 
Peter H. Stewart. Tarp kitų 
gražių lietuviams dalykų, jisai 
sakė: “Jeigu visi lietuviai tokie, 
kaip mokyklos vaikai, kurie at
liko gražią rolę popiet, tai nėra 
abejonės, kad lietuviai yra sti
praus. narsaus, g 
mo tauta. Lietuva turi būti lais- ; negu savo dalį, 
va". Dėkojame Mr. Stewart’ui 
už tokią gražią kalbą. Jisai ža
dėjo po savo prakalbos 
išvykti, bet iam taip 
programa, kad jisai pas: 
veik iki galo.

Paskui sekė Prelato __ __ _____, -------- ------------ o____
Kaip visuomet, jo kalba pasižy-! būrelis žmonių. Dalyvavo prela- 
mi savo tėvišku susirūpinimu 
Lietuva ir jos reikalais. Minė
jo kokią jis pažangą matė Lie
tuvoje. kada ji buvo nepriklau
soma. Lietuviai parodė pasau
liu:. kad jie moka kuopuikiau- 
siai valdytis.

Po to kalbėjo p. Jonas Mon
čiūnas (kurio sūnus advokatas 
Pranas turėjo kalbėti, bet pe
re! a trečiadienį išvyko į De
li.- Šamo kariuomenę), kunigai 
Vincas Ražaitis ir Jonas Kripas, 
terapijos vikarai. Svečias kal- 
bčtojas. dr. Juozas Vileišis iš 
V. ..te: burv begalo gražiai kal- 

> Lietuvos reikalais. Nepa- 
r ra.-tai sielojasi ir darbuojasi 
dėl Lietuvos laisvės atgavimo 
ir bendrai lietuvių reikalais. 
Kaip vienas M'aterbury’o ku
nigas man sakė: “Nesuprantu 

auna energijos
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Vasario 24 dieną. Pilate’s (išverstas ir į lietuvių kalbą ir 
Daughter Hali, ant Misijų kai- j atspausdintas “Darbininko” 
no. Roxbury, Mass., pradėtas‘spaustuvėje. Vertėjas T., o ant- 
42-ras iš eilės "Pilate’s Daugh-lrą laidą išleido kun. P. M. Ju- 
ter” veikalo vaidinimas. Tai y--ras.
ra seniausias tikybinis vaidini- “Pilate’s Daughter” veikalas 
mas Amerikoje. 1 vaidinamas. Roxbury, Mass.,

“Pilate’s Daughter” veikalą tris kartus savaitėje: sekma- 
parašė kun. Francis L. Kenzel,, dieniais (suaugusiems) 2:30 
C. SS. R., kuris mirė 80 metų'vai. po pietų: ketvirtadieniais— 
atgal gruodžio 23 d., Saratogai 8:30 vai. vakare, ir šeštadie- 
Springs. N. Y» Šis veikalas yra'niais (vaikams) — 2:30 vai. po

ikipietų. Tikietų kainos: 55c.
SI.65, ir visos orkestrą ir bal
kono sėdynės rezervuotos. No
rintieji užsisakyti tikietų, tele- 
phonuokite į Pilate’s Daughter 
ofisą, HIG. 4500 arba rašykite: 
Pilate’s Daughter Office, Mis- 
sion Church, Roxbury, Mass.

Viršuje yra vaizdas iš Pilate’s 
Daughter” veikalo penkto veik
smo.

Gi svetainėje ta garbinga pro
ga įvjks atitinkama programa.

“Honor Itoll” dcd.aacijos a- 
pcigose dalyvaus The Stanley 
Ryaz Legicn Post ir Auxiliary, 
taip pat Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių moterų sky
rius. i Visi prisiminė savo jaunystės

dienas. Malonioj nuotaikoj visi 
pasilinksminę, pilni gražių į- 
spūdžių skirstėsi į savo namu
čius. Parapijai liks gražaus pel
no. Klebonui ir rengimo komi
sijai, ypatingai p. K. Dėkui pri
klauso padėka už šio šaunaus 
bankieto surengimą.

“Te llluminator’’
Praėjusią savaitę pasirodė 

puikus iliustruotas mėnraštis, 
vardu “The llluminator”, skir
tas narsuoliams lietuviams ka
reiviams. Žymėtinas lictuviška- 
sai skyrius su dedikacija: “Va
sario šešioliktoji — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė”.

Tame lietuviškame skyriuje 
telpa atitinkamos parinktos ei
lės ir keli pritaikinti straips
neliai. Labai įdomus trumpas 

I kūrinėlis antgalve “Lietuvybė 
nežus”, kurį čia cituojame:

“Kol jaunimas lietuviškas dai
nas dainuos, lietuvybė nežus. 
Sakoma, kad Lietuva yra dai
nų šalis. Ne vienas žymus kita
tautis, lankęsis Lietuvoje, pa
buvojęs miestuose ir kaimuose, 
yra pripažinęs ir viešai pasakęs, 
kad lietuvių tauta yra dainuo
janti tauta.

“Lietuviai dainuoja sunkų 
darbą dirbdami, dainuoja ne tik “t 
džiaugsmo, bet ir liūdesio va
landomis. Nėra kalbos, kad tai 
graži tautos ypatybė. Tai tikra 
Dievo dovana.

“Amerikos lietuviai taip pat 
mėgsta dainą, ir patys dainuoja. 
Jei patyrinėtume, tikrai suras
tume, kad nė viena kita tautinė 
grupė Amerikoje neturi tiek 
daug chorų, chorelių, kiek turi
me mes, lietuviai. Tuo galime 
nuoširdžiai didžiuotis’”. Taip 
užbaigia sumani redaktorė 
trumpą, bet tikrai sveikintiną 
tėvynainišką kūrinėlį.

Daugiau tokių kūrinėlių, ku
rie pakelia apsnūdusią lietuviš
kąją dvasią ir sužadina meilę 
numylėtai Tėvynei Lietuvai.

S-ta.

i

Vasario 18 it., po savaitės li
gos mirė ilgametė mūsų koloni
jos gyventoja Ieva Karpavičie- 
nė - Karpick. Paliko gražiai iš
auklėtą ir išmokslintą šeimą, 
kuri liūdi netekus savo mylimos 
motinėlės. 4 dukterys.: Marijo- 
'na Oppell, Elzbieta Wallace, 
kuri yra principai pradinėje mo
kykloje, Ievą, kuri taipgi yra 
mokytoja, Kotriną, mokytoja, 
bet dabar yra leitenante karo 
tarnyboje ir turi M. D. laipsnį, 
sūnų Antaną. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios su 
šv. mišiomis, kurias atnašavo 
kun. E. Gradeckas. Netekus my
limos motinėlės, visai šeimai ir 
giminėms reiškiame gilią už
uojautą nuliūdimo valandoje. 
Velionės vėlei lai gerasis Pa
saulio Kūrėjas suteikia amžiną 
atilsį danguje.

ford Times. Straipsnis gražiai 
įrodė Lietuvos praeitį, kad ji 
nepriklauso nuo senovės Rusi
jai. kaip kaikurie norėtų įtikin
ti. Reikia daugiau tokių laiškų. į 
Yra nemažai lietuvių, kurie ga- • 
Ii angliškai puikiai rašyti.

Vietos ________  _______
Times ir Hartford Courant gra
žiai aprašė lietuvių Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. Į 

Šv. Elzbietos draugija turėjo 
gražų kortavimo vakarą. Atsi
lankė daug žmonių, bet galėjo 
būti daugiau. Buvo užkandžiai 
ir dovanos. Visi - visos gražiai 
pasilinksmino.

Mokyklos vaikai tonais atne
ša mokyklon “waste paper”. 
Gražiai iškelia savo mokyklos 
ir lietuvių vardą.

Leitenantas Vincas Morkus lingai meškerioja lietuvius į ko- 
yra “missing in action” kur munistinius susirinkimus, 
nors Vokietijoje. Tėvai gavo ži-j 
nią nuo valdžios. Vincas buvo 
navigator ir išvyko su ‘flying 
fortress’ į Vokietiją ir negrįžo. 
Duok. Dieve, kad jis dar gyvas 
būtų. Vienas iš Hartfordo žuvo, 
būtent, Edvardas Rakauskas.
Kitas Juozas Bagdys taipgi bu- iš tų, kuris toje pačioje svetai- 
vo ‘mising in action’. bet suži- nėję “pagarsėjo” komunistinio 
nota, kad jis yra kalėjime kur TRIUKŠMO sukėlimu Lietuvos 

vyks Red Cross lietuvių grupės nors Vokietijoje. Dieve, padėk. Rėmėjų Sąjungos
mūsų kareiviams,
būtų, 
laukti linksmos žinutės iš vai- šioliktąją. 
džios. kad jis dar gyvas. Vincas Kad nebuvo “masinis lietuvių 
turėjo gerą darbą prie Traveler susirinkimas”, aišku jau iš to, 
Insurance kompanijos. Tėvas kad jį rengė raudonieji komu- 
turi modemišką siuvyklą Jef- nistai po klastingu “Demokrati- 
ferson St. ir varo gerą biznį. nių Amerikos Lietuvių Tary- 

Jurgis Laurynaitis, gyv. bos” vardu ir priedanga.
Broad Street, išvyko į kariuo
menę. Tai yra trys 
riuomenėje.

Gavome laišką nuo karo kape
liono kunigo Jurgio Viičiausko, 
kuris randasi Richmond, Virgi
nia prie 44th AAA Group. Ra
šo, kad labai “busy”, nes ten 
jis vienintelis kunigas ir turi 
darbą nuo anksti ryto iki vėlu
mai vakare. Rašo, kad sveikas ir 
sveikina visus-visas savo pažįs
tamus ir prietelius.

Per Roosevelto gimimo dieną 
buvo namuose surengta metinė 
party dėl Petro Elijošiaus, ku
ris yra paraližuotas. “Party” 
buvo taipgi dėl brolio Donaldo, 
kuris išvyko į Dėdės Šamo tar
nybą. Buvo pilna stuba priete- 
lių - draugų, kurie užkandžia- fa™8- Lietuvos skriaudėjams ir 
vo, linksmai šnekučiavosi ir

Komunistai Suklaidino Lietuvius 
Vadinamoje Lietuvių Svetainėje

I New Britain, Conn. — Vasa- , skaudžiausia, kad patys lietu- 
. rio 27. sekmadienį, 2 vai. po pie- viai, daugumoje katalikai, ligi 

i-, -•• • n —r j tų, “Demokratinių Amerikoslaikraščiai Hartford ’
Lietuvių Tarybos”’ skyrius tu
rėjo ,kaip lapeliuose pagarsin
ta, “Masinį Lietuvių Susirinki
mą”, kuriame turėjo būti “pla
čiai apkalbama kaip ir kokiu 
būdu galėtume sušelpti nuken
tėjusius nuo karo Lietuvos žmo
nes.”

Zinutės
Kaip jau rašėme advokatas 

Pranas Mončiūnas išvyko į ka
riuomenę. Jam buvo surengta 

Lietuvių Pi- 
kalba. j liečiu klube. Susirinko gražus

tuojau 
patiko' 
iko be-'

' jaukus vakarėlis

tas Jonas Ambotas. kunigas 
Kripas ir gražus būrelis jauno 
Prano draugų. Įteikta dovanėlė 
nuo visų, ir buvo skani vakarie
nė. Advokatas Pranas yra vie
nas iš pavyzdingiausių jaunuo
lių.

Kovo 12. mokyklos salėje, į-

bingo. Ši grupė labai gražiai 
darbuojasi. Lietuviai turėtų 
juos remti visokiais būdais. La
biausia reikia daugiau siuvėjų 
ir darbininkų-ių.

Buvo parvažiavę šie kareiviai: 
Albertas Vilimaitis. Ignas Rū
kas. Jonas Lopsa. Alphonsas 
Smitkus, Aleksandras Sabeika, 
Adomas Pacesa. Vincas Šeigis, 
ir kiti. Visi gražiai sveikai at
rodo.

Edvardas Balezaras parašė 
labai puikų laišką į vietos Hari-

Karo fronte operacijos kambario vaizdas. Sužeis
tam kariui, sulig reikalo, daroma ten pat operacija ka
ro lauko daktarų. Vaizdas parodo penktosios armijos 
karių ligoninės skubią operacijos veiklą. Iš kairės į de
šinę: Capt. F. Dale Wilson, Maj. Orvilie Clark ir Lt. Ma- 
rie Shaughnessy.

Pačioje tikrovėje, komunistai, 
kuriems miela matuška Rusija, 
bet ne tikroji Tėvynė Lietuva, 
kurią judošiškai pripažįsta So- 

l'vietams, kaip gudriai ir apgau-

šioliai snaudė, ir Lietuvių sve
tainės vadovybė atiteko laisvie
siems.

Juoba, kai komunistai šian
dien rengia "masinius susirin
kimus toje svetainėje, ir tuomi 
suteršia gerą lietuvių vardą, 
tikrovėje, jos dabar nebegalima 

, vadinti Lietuvių svetaine.
Tikslesnis vardas jai pritiktų 

Park Stryčio svetainė! A. P.

Lapeliuose paskelbta, kad tai 
“Masinis Lietuvių Susirinki
mas”, bet to “lietuvių susirinki
mo” programos vedėjas nebuvo 
tėvynainis lietuvis, bet buvo 
persisunkęs komunistine ideolo
gija komunistėlis, buvęs vienas

NEW HAVEH, CONN
PARAPIJOS BANKIETAS 

PAVYKO

Kovo 1 d. prasidėjo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus metinis va
jus. Kiekvienas dirbantis žmo
gus pagal savo išgalės yra pra
šomas paremti šį vajų savo au- 
komis.Tikiu.kad jau kiekvienam 
lietuviui yra žinoma kokią svar
bią rolę atlieka Raudonasis 

I Kryžius šiame kare. Taipgi kur 
■ tik nelaimė atsitinka visuomet 
matysime Raudonojo Kryžiaus 

' mielaširdingą ranką. Raudona- 
Įsis Kryžius be skirtumo pažiū
rų bei spalvos kiekvieną malo
niai glaudžia prie savęs ir teikia 
pagalbą. Taipgi neužmiršo ir 
mūsų nuvargintų sesių ir brolių 

1 Lietuvoj, kuriems pasiuntė vai
stų vertės S10.000.

Mūsų kolonijos moterys turi

darbus. Taigi kaip kiekviena

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Vajus

Praėjusį sekmadienį kleb. kun. 
M. A. Pankus per visas pamal
das bažnyčioje skelbė pritai
kintus pamokslus Gavėnios me
tu.

Tuo pačiu klebonas skatino 
kiekvieną tapti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus nariu vajaus 
metu.

Seselė M. Urbana ir Seselė M. 
Aleksandra įrašė narius ir pri
iminėjo aukas Amerikos Rau-

parengime, donajam Kryžiui.
kur jie ne- kuriame laisvamaniško plauko ________

Linkime p. Morkam su-. tautininkai minėjo Vasario Še- Misijų Sekmadienis
Praėjusį sekmadienį klebonas 

taip pat plačiai kalbėjo ir apie 
misijas, kurioms skirtas sek
madienis kovo penktą.

Ta proga išdalinti konvertai. 
Parapijiečiai, įdėdami auką, 
juos sugrąžins sekantį sekma
dienį. Tos misijų aukos skiria
mos Tikėjimo Plėtimo Draugi
jai.

<4.

kuopos ir 
su- pavieniai prašomi savo aukas 

prisiųsti vietiniam skyriui, kad 
sudarius lietuvių vardu stam
besnę sumą ir pakėlus lietuvių 
vardą.

Be to, tame susirinkime prin- 
broliai ka- cipalė kalbėtoja buvo “pagarsė- 

. jusi” komunizmo garbintoja 
Stanislovaitienė iš NVaterbury, 
Conn.. kuri kaip ir visi kiti ko
munistėliai, ištikimai tarnauja 
imperialistiniams Maskvos rei
kalams, gi pačią Lietuvą stumia 
dar į baisesnę ir juodesnę vergi
ja.

Dideliai apgailestautini tie 
lietuviai, kuriems rūpi paverg
toji Lietuva, ir vis dar nesusi
pranta. ir pasilieka silpnavaliai, 
kuriuos komunistai sumeške- 
rioja ir išnaudoja klastingais ir 
apgaulingais obalsiais.

Skaudesnė tikrovė sukrečia 
kiekvieną tikrą lietuvį, reali
zuojant faktą, kad komunis-

pardavikams, teikiama lengva- 
kortavo. Prakalbėles sakė pre-' *a apgaulingai sušaukti “masi- 
latas Ambotas, kunigai Ražai- ni lietuvių susirinkimą” vadina- 
tis ir Kripas, Mončiūnienė, Po- moję LIETUVIŲ svetainėje, ku- 
teliunienė, Medomenė, ir kitos. duosniomis savo aukomis

■>**<* 
vanėlės. į tuviams išimtinai priklauso. Gi dienį, 3:30 vai. po pietų.

šv. Mišios Už Lietuvą
Maldos Apaštalavimo Sąjun

gos pastangomis paskelbta ne- 
nutrūkstančiųjų Šv. Mišių eilė 
realizuojasi.

Vasario 29 dieną įvyko pirmo
sios Šv. Mišios už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

Gi kovo ketvirtą Šv. Mišios 
bus atnašaujamos už kenčian- 
čiąją Lietuvą.

LVC Valdybos 
Susirinkimas

Praėjusį sekmadienį, tuojau 
po Sumos, įvyko Lietuvių Vei
kimo Centro valdybos susirin
kimas.

Paaiškėjo, kad jau gauta 
“Honor Roll”, kurio dedikacija 
su garbingomis iškilmėmis baž- 

sekma-

Šv. Kazimiero parapijos meti- Raudonojo Kryžiaus vienetą, į 
nis bankietas, pasidarbavimu kurį susibūrusios gražiai dar- 
klebono kun. E. Gradecko ir buojasi, ir jau nuveikė didelius 
rengimo komisijos, įvyko va
sario 20 d. su dideliu pasiseki- tauta, taip ir mes lietuviai turė- 
mu. Parapijos erdvi svetainė tume pagal išgalės prisidėti 
prisirinko parapijiečių bei sve- prie šio vajaus per savo vietinį 
čių ir visi gėrėjosi bankieto sta- skyrių. Draugijos, 
lų papuošimu. Bankietas
rengtas priežiūroj mūsų patyru
sio šefo Kazio Dėkas, kuriam 
pagelbėjo jojo brolis Mykolas 
Dėkas ir parapijos choristai-tės, 
kurios maloniai prie stalų pa
tarnavo. I' Gautas laiškas nuo viršilos

Prie svečių stalo sėdėjo kun. Jono‘Matulaičio iš Italijos, ku- 
Abromaitis iš La Salette Kole- riame sveikina visus savo pa- 
gijos, vikaras kun. Perėdna, žistamus ir gimines , ir sako e- 
klebonas kun. E. Gradeckas, ir sąs visų išsiilgęs. Oras lietin- 
vietos pramonininkai ir svečiai, gas ir šaltas. Per 3 mėnesius 
atvykę iš apylinkių kolonijų. turėję tik 2 giedrias dienas. Sa-

Pasisotinus visiems, prasidėjo ko, esąs patenkintas kario gy- 
šokiai prie smagios muzikos, venimu. M.

Karo fronte ir Raudonojo Kryžiaus slaugės pasida- 
apsaugos slėptuves. Štai viena iš slaugių su didžiu-ro _ _

liu kastuvu kasa duobę.




