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TEL. SOUth Boston 2680(LKFSB) Lietuviai la
bai nusistatę prieš nacius 
ir siekdami laisvės yra pa
siryžę su jais kovoti, net ir 
dabar daugelyje vietų ves- j pereįįų metų birž. 13 d. dėkingi, kad paskyrė lietu- 
tonJkara VačTa^Lietu- prie Vatikano susirinko vį vysk. Reinį Vilniaus ar- 
uzanų Karą. įaciau Lieiu ;20,000 Romos darbininkų, kivyskupu Šv. Tėvas ne- 
nfmihUbVkhud^bofševi-kuriuos Prabilęs Pijus pripažįsta nei bolševikų, 

,jU vargus nei nacių okupacijos Ue-;
iuztare reikalus, pabrez- tuvoje ir prie Vatikano te- 
; damas teisingumo reikalą belaiko Lietuvos ministerįį 
i visuomenės tarpe. Vokie- St. Girdvainį. Mus pasiekė 
čiams užėmus Romą, po- žinios, kad Vatikane dabar
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20,000 DARBININKŲ MINIA

nimui labai kliudo bolševi-!vTT_ .....
kų paskelbimas, kad ir j - - - 
Lietuva priskaitoma prie j - 
Sovietų tarp tų 16 respub-! 
likų. Vilniuje įvyko didelė 
manifestacija, kurioje pa
sisakyta prieš 1______
jungimą su Rusija. Kalbė
jo burmistras Dabulevi- 
čius, valdininkas Bivainis 
ir vienas iš dalyvių Lietu
vos laisvės kovose (1918- 
1919 m.). Vilniaus darbi
ninkijos vardu priimta re
zoliucija, gintis nuo bolše
vikų. Vilniaus teatre įvyko 
lietuvių inteligentų susi
rinkimas, kuriame išneš
tas protestas prieš Lietu
vos jungimą prie sovietų. 
Susirinkime kalbėjo prof. 
Mykolaitis, istorikas prof. 
Puzinas, teisių docentas 
Čepas ir teatro direktorius 
Alantas.

Šitokie dalykai skaldo 
Lietuvių ir kitų, panašioj 
padėty esančių, tautų je-: metimas šešių mažų bom- 
gas. Vokiečiai tuo tik' bų ant Romos taip arti Va- 
džiaugiasi, gal net prie to'tikano Miesto, kurių ske- 
skatina, bet atsakomybė iveldros nukrito Popiežiaus 
už tą visą krinta ant tų,! teritorijoj, buvo “apgalvo- 
kurie užuot, išeidami iš, to negerbimo” priežastimi, 
Atlanto Čarterio nuostatų, > sako “Osservatore Roma- 
skelbę laisvę pavergtoms; no”, 
tautoms, garsina apie nau-1 
ją okupaciją, ir tai dar 
bolševikų, kurių žiaurumą! 
liudija masiniai kapai Lie
tuvoje ir keliasdešimts 
tūkstančių tremtinių Sibi
re.

Lietuvos Piežiaus sunkumai dar pa- yra prisiglaudę min. Gird-
vainis ir min. Lozoraitis.

----------------- i
Popiežius Kalbės Sekmadie- ‘ 

nį Italijos Žmonėms •
Vatikanas, kovo 9 — Po

piežius Pijus XII, sekma-j 
dienį, kovo 12 d. savo pen-j 
kių metų popiežiavimo su-' 
kaktuvėse kalbės žmo
nėms, susirinkusiems šv. 

Pijui XII yra Petro bazilikos aikštėje.

didėjo. Naciai daro spau
dimą, kad popiežius išsi- 

; keltų kur į jų valdomas 
i vietas,
■čiams trauktis. Pijus XII 
atspariai laikosi, nekartą 
pasmerkęs jų neteisybes, 

Į kaip persekiojimus dėl ti- 
i kybos, ar persekiojimus 
'dėl rasės (pav., žydų per- 
1 sekiojimą).

Lietuviai

jei reikėtų vokie-

PIJAUS XII ŠVENTE

I

ir

į A

Siunčia Medikamentų Civiliams 
Gyventojams

Alijantai Nuėmė Blokadų, Kad Lietuva Galėtų Gauti 
Siuntinius

VVashington, D. C. — Šio- ing part in the negotia- 
mis dienomis Jung. Vals- tions.” 
tybių Katalikų Vyskupų Vadinasi, NCWC aiškiau- 
Šelpimo Komitetas pasky- šiai pasako, kad kun. Dr. 
rė $10,000.00 nupirkimui ir Končius derybose dėl išga- 
pasiuntimui vaistų ir kito- vimo leidimų ir nuėmimo 
kių medikamentų Lietuvos blokados vaidino vadovau- 
civiliams gyventojams, jančią rolę, 
kurių taip labai trūksta.

Šis Katalikų Vyskupų 
Komiteto siuntinys yra ly
gus Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus siuntiniui, kuris 
taip pat pasiuntė už $10,- 
000 įvairių medikamentų į 
Lietuvą. Raudonojo Kry
žiaus siuntinys jau kelyje. •

Britanija ir Amerika nu
ėmė 1 
siuntiniai galėtų pasiekti 
okupuotus kraštus.

I Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovai asme- 
niai prižiūrės ir išdalins 
Lietuvos civilėms labdary
bės draugijoms tuos siun
tinius ir prižiūrės, kad 
tikrai gautų civiliai žmo
nės. Raudonasis Kryžius 
išgavo ir Vokietijos nacių 

blokadą," kad “tokie sutik‘m3- kad tokie siunti- 
mai butų įleisti j Lietuvą, 

j Nors pagal tarptautinį 
Lietuvos šelpimo reikalu įstatymą ant siuntinių ne- 

daugiausia rūpinasi Ame- galima uždėti kitos orga- 
rikos Lietuvių Kunigų Vie- nizacijos vardo, kaip tik 
nybė, kurios šelpimo komi- Raudonojo Kryžiaus, ta- 
teto pirmininku yra kun. čiau buvo taip sutvarkyta, 
Dr. J. B. Končius, Mt. Car- kad per Raudonąjį Kryžių 
mel, Pa., lietuvių parapijos būtų pranešta Lietuvos ci- 
klebonas. viliams žmonėms, jog tie

Vatikano Bombardavimas Esąs 
"Apgalvotas Negerbimas i (LKFSB) Visas pasaulis 

'kovo 12 d. prisimins Šv. 
Tėvo Pijaus XII vainikavi
mo dieną, Vatikano vals
tybės šventę. Ęard. Pacelli 

i popiežiumi buvo vainikuo- 
! tas 1939 m. kovo 12 d., tai
gi šiemet švenčia penkerių 

ir i gyvenamus metų sukaktį. Dabar po- 
i am- 

na Prelatas Alfred Otta-'žiaus (gimęs 1876 m. kovo 
viani, kongregacijos įkai- 2 d.). Jis yra antras sūnus 
nuotojas. : Romos gyventojų, Pacellių

Kitas skeveldras rado šeimoje. Nuo jaunatvės 
kad prie Vatikano Miesto gele- buvo mažos sveikatos, net 

vienu metu dėl to turėjęs 
Priešakyj Šv. Petro Orą- mokslus pertraukti. Visgi 

jos buvo numestos, “gale- tori jos užmuštas vienas įstengė baigti aukštuosius 
jo atimti Šventojo Tėvo darbininkas 
gyvybę.) 

i Keturios iš šešių bombų Dau? lanSl» išdaužyta, vie-l 
' nukrito Romos zonoje, ku- "uolyno siena išgriauta. į 
t ri yra Vatikano ekstrateri- Yisos Seserys buvo vienuo-į

I

I

Chicagos kvislingų laik
raštis “V.” kovo 1 d. š. m. 
laidoje apšaukė ir buvusį 
Massachusetts valstybės 
gubernatorių Ely reakci
ninku. Kaip žinoma, p. Ely 
yra demokratų nominuo
jamas kandidatu į J. V. 
prezidentus.

Tas laikraštis sako: “Jo 
(Ely) artimiausiu pagelbi- 
ninku yra Gallagher, šim
taprocentinis Coughlino a- 
paštalas.”

Baisus nusikaltimas. Ely 
ir Gallagher nepučia į rau
donojo komunizmo dūdą. 
Tai už tai p. Ely yra komu
nistų apšauktas “reakci
ninku”.

Vatikano Miestas — Nu-

n

rius, kur gyvena J. Em. 
Kardinolas Francesco 
Marchetti - Selvaggiani, 
Šv. Tėvo Generalis Vikaras 
Romai, i t w ___x_____ c. ___
kambarius, kuriuose gyve-' piežius yra 68 metų

_ T"! a  A i t* _ J a. _ • v • * / •

(Amerikiečiai, kurie 
yra apsipažinę su Vatika-! 
no Miestu, tvirtina, 
tik vienos bombos numeti- žinkelio stoties, 
mas “per dvi pėdas”, kaip;

ir sužeistas j
Augustinionų kunigas, i

torialinė nuosavybė, 
yra Propagandos Fide ko
legija ir Šv. Monikos Tarp
tautinė kolegija, kurią ve-; 
da Augustinionai, sako' 
NCWC. Kitos dvi bombos'

Ten lyno virtuvėje, bet nei vie-j 
na nesužeista.

Naciai Nubaudė P. Dailydę ‘

(LKFSB) Kaune gyve-

filosofijos, teologijos 
teisių mokslus ir kunigu 
buvo įšventintas 1899 m. 
Pastebėjus jo didelius ga
bumus, buvo pakviestas 
profesoriauti, o iš čia — 
dirbti Vatikano įstaigose. 
Jau popiežių Pijaus X ir 
Benedikto XV metu Eug. 
Pacelli dirbo Vatikano 
valstybės sekretoriaus į- 
staigoje ir turėjo progos 
gerai įsigilinti į įvairius 
tarptautinius klausimus. 
Jis gerai mokėjo vokiečių 
kalbą, pažino jų literatūrą 
ir gal tas prisidėjo, jog

Tęsinys 2-ame pusi.
klebonas.

Šeši Milijonai Darbininku 
Streikuoja Italijoj

Naciai Grasina Italams Mirtimi

: NCWC tarp kitko rašo: siuntiniai gauti nuo 
t “Co-operating in arrang- NCWC Vyskupų Komiteto.
ments were the Bishops’ Štai kur yra tikras Lie- 
committee, the Internatio- tuvos šelpimas. Lietuvos 
nai Red Cross, the U. S. civiliai žmonės visuomet 
Department of Statė, the bus dėkingi Amerikos Lie- 
British - American Block- tuviu Kunigų Vienybei, A- 
ade committee, and the merikos Katalikų Vyskur 

! American Red Cross.” pams ir Raudonajam Kry- 
Toliau sako: Į žiui už teikimą pašalpos
“The Rev. Dr. Joseph B. dabar, kada jiems ji la*

Berne, Šveicarija, kovo 9 Naciai ir rusai, sutraukę Končius of Mt. Carmel, biausia reikalinga.
NCWC Vyskupų šelpimo 

Komiteto nariu yra ir A- 
merikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija su sa
vo Lietuvai Gelbėti Fondu.

nukrito beveik prieš pat nantis P. Dailydė buvo nu- “ Šiayrės Italijoje apie še- karines jėgas, žiauriai ko- Pa., chairman of the Lith-
darbininkų voja.Šventosios Kongregacijos baustas trims metams ka- ši milijonai

■ * . Tas naciams
trukdo karo eigą.

Nacių viršininkai pareiš
kė italams, kad bus imtąsi 

' griežtos priemonės — mir
ties bausmės, jei darbinin
kai negrįš prie darbų.

, Darbininkai reikalauja,
užtektinai prisideda prie

Ofisą ir Šv. Petro Oratori- Įėjimo ir atimta iš jo pre- streikuoja, 
ją. Bombų skeveldros atsi- kybos teisė už tai, kad ji-, 
mušė į Kongregacijos Ofi- sai prekiavo duonos korte
so gyvenamuosius kamba- lėmis.

Naciu Priversti Nusileisti 
Vilnijoje

uanian Roman Catholic 
Priests’ Committee of Am- 
erica for War Distressed 
Lithuanians, played a lead-

i
I

I

Darbininku Radio Programa(LKFSB) Jausdami pa
vojų naciai stengiasi pri-1 
sigerinti ir Lietuvos gy- šeštadienį, kovo 11 dieną, 2 vai. po pietų įvyks

Ankara, kovo 9 — Turki
jos vyriausybė pareiškė, Alijantų pusės, 
kad ji nori būtinai palai
kyti draugingus ryšius su i laikė visą prekybą į Turki- 
Anglija ir savo reikalą vi-' 
muose nusileis Anglijos

Anglija per kurį laiką su-

ją. Turkijai gi būtinai rei
kalinga pragyvenimui 
gauti prekių iš Britanijos.

I

I _ _
Pa' ventojams. Esą, jie perei- Darbininkų Radio programa. Dalį programos išpildys 

ZIT-TIJ'_ r£.T.l„;.^.aU^iaU metų gruodžio mėnesy- Norwoodo dainininkės. Prašome pasukti savo radio
je Švenčionyse išdavę 30 rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis radio progra- 
dokumentų, kuriais grąži- mos iš WCOP stoties, Boston, Mass. 
narna bolševikų atimtoji 
nuosavybė, o Vilniaus aps
krityje išduota 144 doku
mentai. Po tiekos pridary
tų neteisybių šios nuolai
dos dar neįstengs pataisyti 
juodo nacių vardo.

rūpintų jiems < 
maisto pragyvenimui.

Rusai Artėja Rumunijos 
Sienų

Maskva, kovo 9 — Sovie
tų Rusijos kariuomenės 
varosi artyn Rumunijos 
krašto. Jos esą tik devy
nias mylias nuo Tarnopo- 
lio ir 15 mylių nuo Prosku- 
rovo miestų, per kuriuos 

' eina Lwowo - Odesos gele
žinkeliai. Užėmę tuos mie- 

Kvis- mą - komunizmą sustiprin- į šimtą numerį biuletenio, stus rusai nukirstų na-

Komunistiško raugo pri- 
sigėrusiems mūsų tautos 
kvislingams labai nepatin
ka, kad Amerikoje daugu
ma lietuvių rūpinasi ne vyriausybei,
tik, kad mūsų šalis—Jung. j Turkai reikalavo, kad 
Valstybės laimėtų pergalę, Į Britanija jiems pristatytų 
bet kad po karo ir Lietuva ■ daugiau kariškų reikme- 
atgautų laisvę ir nepri- nų. Anglija atsisakė, pa- 
klausomybę. ‘reikšdama, kad Turkija

Tie mūsų tautos išsigi- pataikauja naciams ir ne- 
mėliai jaučia, jog po karo’----------------------------
visos pavergtos tautos tį. Suvienytos Tautos ko- 
stengsis atgauti laisvę ir voja ne tam, kad bolševiz- (baigoje išleido penkiasde- 
nepriklausomybę. 
lingai vėl turės kraustytis ti Europoje, bet kad Euro-!kuriame

i Penkiasdešimtas Biuletenis 
Vilniuje

(LKFSB) Studijų Biuras 
j Vilniuje pereitų metų pa-

Naujas Vokiečių Žurnalas 
Kaune

I (LKFSB) Šių metų pra-i 
______ ______j_ ______ _______ registruojami ciams susisekimą su pieti- džioje Kaune buvo numa-j 

į požemius, jeigu nenorės pos tautas išlaisvinti iš j faktai bolševikų okupaci- ne Rusija, kur yra nema- tyta pradėti leisti ūkinį! 
padaryti atgailos už praei-J diktatorių vergijos. jos Lietuvoje. ižai Hitlerio kariuomenės, žurnalą “Ost-Echo”.

I

RADIO KONCERTAS NE 14, BET 21
Dėl svarbių priežasčių 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 
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. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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PIJAUS XII ŠVENTE
Pradžia 1-mame puslapyj 

1917 m. buvo paskirtas 
nuncijumi Bavarijoje. Tais 
metais buvo įšventintas ir 
arkivyskupu.
TARPTAUTINĖ 
VEIKLA

Karui baigiantis Berlyne 
buvo įsteigta nuncijatūra 
ir pirmuoju jos nuncijumi 
buvo paskirtas arkv. Eug. 
Pacelli, pramatant, kad 
tam sunkiam postui reika
lingas gabus ir atsargus 
žmogus. Šiose pareigose 
išbuvo 12 metų, visą eilę 
painių klausimų išspręsda- 
mas sudarant porą kon
kordatų. Jau 1930 m. buvo 
paskirtas popiežiaus vals
tybės sekretoriumi (pasa
kytume, Vatikano užsienio 
reik, ministeriu). Jam pa
vyko išspręsti visą eilę su
dėtingų tarptautinių klau
simų, sudarant konkorda
tus su Badenu, Vokietija, 
Austrija, Jugoslavija. Jo 
veikimas pasidarė pasau
linio mąsto; atstovauda
mas popiežių Pijų XI kard. 
Pacelli dalyvavo Eucharis
tiniame kongrese Buenos 
Aires, Lourdo iškilmėse, 
atidarė tarptautinę spau
dos parodą Vatikane, pasa
kydamas žodį italų, anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispa
nų. portugalų ir Lotynų 
kalbomis. 1936 m. ] 
Pacelli aplankė Jungt. A- 
merikos Valstybes, vizi
tuodamas 19 bažnytinių 
provincijų ir daugumą 
USA vyskupijų.
NUKENTĖJUSIŲ 
ŠELPIMAS

Popiežiumi buvo 
tas 1939 m. kovo 2 d. Tai 
buvo nemažas smūgis a- 
šies valstybėms, nes jos 
teisingai spėjo, kad kard. 
Pacelli bus tęsėjas Pijaus:
XI politikos, kurios, ypač* 
Vokietija, nemėgo. Pijaus
XII pontifikavimas buvo 
sudrumstas pasaulinio ka
ro. Popiežius tuojau ėmėsi 
šelpimo darbo. Aukos nuo i 
karo nukentėjusiems iš! 
Vatikano pasiekė Airiją,

Šelpimo Komitetui

I

kasdien duota net 20,000 
asmenų pavalgyti. Visų 
kraštų popiežiaus nunci
jams duotas įsakymas lan
kyti belaisvių ir internuo
tųjų stovyklas, nešant 
dvasinę paguodą ir me
džiaginę pagalbą. Vatika
ne įsteigtas specialus biu
ras. kurs padeda suieškoti 
belaisvėn ir t. p. pateku
sius žmones. Jų vardai 
skelbiami per Vatikano 
radiją.

——■
i taikai. Čia pabrėžiama tei
sė į nepriklausomą gyve
nimą visoms tautoms — 
didelėms ir mažoms, ragi
nama prie nusiginklavimo, 
o vieton jėgos politikos, 
skatinama įkurti teismi
nes įstaigas, kurios taikiu 
būdu išspręstų kylančius 
ginčus. Ginamos mažumų 
teisės ir raginama gerbti 
tarptautinius įsipareigoji
mus, laikantis teisingu
mo, meilės ir nusilenkiant 
dieviškiems įstatymams.

Kai nacių kontroliuoja
mas Paryžiaus radijas pa
skelbė priekaištus, būk

DRĄSUS ŽODIS Bažnyčia kalta dėl dabar- *
Savo jau pirmoje encikli- tinio karo, Vatikano radi- 

koje Pijus XII, kalbėda- jas paneigė tuos neteisin- 
mas apie valstybių parei- gus nacių užsipuolikus 
gas, pasisakė prieš totali-. (patys būdami kalti, nori 
tarines (diktatūriškas) lant kitų atsakomybę nu- 
nuotaikas. (Tos enciklikos,stumti). Pijus XII pasiun- 
vardas — “Summi Pontifi- tė Vokietijos vyskupams 
catus”). Jo pirmas Kalėdų laišką, kuriame reiškė 
pareiškimas buvo paskel- jiems paguodą dėl prispau- 
bimas garsių pagrindinių dimų ir kėlė viltį geresnės 
penkių punktų teisingai ateities.

Londono, — A-
merikos lakūnai trečią 
kartą šią savaitę smarkiai 
bombardavo Berlyną. Di
dieji bombonešiai paleido į 
Berlyną 350,000 padegan
čių bombų ir 10.000 sprog- 
stančiųjų.

- - Vokiečių radio pareiškė,
xard. nuostoliai pasibaisėti-

ni.

t Pasiekė Vilnių

!

išrink-

i

(LKFSB) Lietuviai žur
nalistai Vilniuje kalbėjęsi 
su vienu kareiviu, kurs bu
vo pabėgęs iš lenkiškų ka
rinių dalinių Rusijoje

pasiekė Vilnių. Tas karei
vis tai ainis į Sibirą išvež
tųjų žmonių, dar XIX šmt. 
sukilimo dalyvių, bet jis 
pasilikęs ištikimas patrijo- 
tiniams idealams. Apie va
dinamus lenkų dalinius 
Rusijoje jisai ne kaip atsi
liepęs.

Apsupo 2000 Japonų 
Kareivių

New Dėl h i, Indija, kovo 
9 — Amerikos ir Kinijos 
kariuomenės pradėjo 
smarkų puolimą Burmoje 

ir prieš Japonus.

RUSIJOS VALDŽIA ATMETE 
LENKŲ PASIŪLYMĄ

Hollywood, Cal. — Jau casting system. Suvaidins 
ketvirti metai, kai Radio ir
Kino artistai pagelbsti J. tas vaidinimas per Blue 
V. Vyskupų Karo šelpimo 
Komitetui pravesti metinį 
vajų, kuris šiais metais 
bus skelbiamas visose baž
nyčiose daugumoje diece
zijų sekmadienį, kovo 19 d.

Kino žvaigždės per radio 
suvaidins atitinkamus vei- 
kaliukus. Pirmas toks vai
dinimas per radio įvyks 
sekmadienį, kovo 12 d. nuo 
6:45 iki 7 vai. vakare 

i (EWT) per Mutual Broad- 
į 

i 
i

“Geras Samaritonas”. Ki-

network įvyks kovo 18 d. 
i nuo 11:30 vai. iki 12 vai. 
i vidunaktį (EWT.)

Taipgi, kovo 18 d. nuo 
2:30 iki 3 vai. po pietų iš 
Radio City, New York bus 
transliuojama graži prog
rama. Kalbės vyskupas 
O‘Gara.

Prelato Fulton J. Sheen 
įrekorduota kalba “Kris
tus Tremtinys” bus trans
liuojama iš 234 radio sto-

!

čių kovo 12 d. savaitėje.
Tarp kitų ir šie įžymes

nieji artistai aukoja savo 
laiką, būtent, Pedro de 
Cordova, Jane Wyatt, 
Ruth Hussey, J. Carrol 
Naish, Dennis Day, Henry 
O’Neill, ir J. Anthony Hu- 
ghes.

Vyskupų Komitetas atsi
šaukia į visus, prašyda
mas aukų, kuriomis šelpia 
nuo karo nukentėjusius 
per Šventąjį Tėvą ir įvai
rias kitas katalikų įstai- I
gas* Vardas ir pavardė

Brooklyn, N. Y. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajus, pra
sidėjęs kovo 1 d., vedamas visu 
gyvumu. Kasdien pteokia gau
sios aukos didiesiems darbams 
paremti.

Lietuviai neatsilieka. New 
Yorko Lietuvių Tarybos rūpes
čiu, yra susiorganizavęs Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Vajaus 
Lietuvių Komitetas, kurio val
dybą sudaro: pirm. adv. Kostas 
R. Jurgėla, sekr. Izabelė A. 
Laučkienė, ižd. Danielius J. A- 
verka. Komitetan įeina vietinių 
parapijų klebonai, laikraščių re
daktoriai, lietuvių radijo vedė
jai, draugijų veikėjai, siuvyklų 
savininkai ir kiti. Jau yra išda
lintos aukoms rinkti blankos ir 
aukų pažymėjimai, kurie išduo
dami kiekvienam, kurs aukoja 
nemažiau 1 dol.

Šis pranešimas yra ir drauge 
prašymas ne tik aukų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, bet ir tal
kos komitetui: mums reikia sa
vanorių talkininkų, kurie sutik
tų parinkti aukų. Aukoms rink
ti blankų galima gauti pas ko
miteto pirm. adv. K. R Jurgėią, 
359 Union Avė. ir ižd. D. J. A- 
verką, 222 So. 9th St., Brooklyn.

Aukų čekius ar pinigų perlai
das (money order) prašoma ra
šyti “American Red Cross” var
du ir siųsti Lietuvių Komiteto 
iždininkui.
Lietuviai! Stokime talkon Ame
rikos Raudonajam Kryžiui visu 
savo pajėgumu.

A. R. K. LIETUVIŲ 
KOMITETAS.

Visas aukas prašomeP. S.
siųsti, pasinaudojant šia iškar
pa:

A. R. K. Lietuvių Komitetui,
D. J. Averka, Ižd.
222 So. Ninth St.,
Brooklyn 11, N. Y.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Fondui aukoju

............ ..................

25 M. Nuo Mirties 
Dr. A. Vileišio

(LKFSB) Lietuvos atgi- 
: mimo laikotarpiu Vilniuje---------------------->mimo laikotarpiu Vilniuje'

Londonas, kovo 9 — Ru- Just ir Kubiliūnas prisaik-iyra aaug pasidarbavę bro- 
sijos valdžia atmetė Len- dino Lietuvos savisaugos naį Vileišiai, šiemet, kovo 
kijos valdžios ištremime dalinius.

■pasiūlymą, kad būtų daro- ruošti vokiečių karininkų, 
ma pasitarimai sienų nu- kuriems vadovavo pulki- 
statyme. ninkas Marx ir pulk. Sut-

Rusai pareiškė, kad ne- kus. Dabar tik 12 dalinių

Adresas

Vyrai buvo pa- 8 d., sueina 25 m. nuo mir- 
“ “..................................................I

i
i
t
i

Portugaliją, Rusiją. Jugo-.^g iki Lenki- vadovauja lietuviai kari-
slaviją, Graikiją, Skandi-^os vadžioje bus asmenų ninkai. bet ateityje žada

ties Dr. A. Vileišio, kurs 
mirė 1919 m., tik metus te- 
galėjęs džiaugtis nepri-

I

New York, kovo 9 —Lai
vas Gripsholm atvežą iš 

i Vokietijos amerikiečius, 
kuris pasieks New York

navi ją, Baltijos kraštus, • 
Prancūziją, Olandiją, Bel
giją, Luksemburgą, Maltą. 
Popiežius sušelpė net rusui 
belaisvius, patekusius į 
Suomiją. Vatikano apylin
kės varguomenei, ypač nu- 
kentėjusiems nuo bomba- 
vimo, paskutiniu metu

“nusistačiusių prieš sovie- visus dalinius perleisti lie
tus”.

Savisaugos Skyriai 
Lietuvoje

tuvių komandai. Tie dali
niai įpareigojami kovoti 
su baiditais pačios Lietu- 

,vos ribose.|---------------------------------

klausoma Lietuva, dėl ku
rios tiek dirbo ir kovojo.
— Kovo 9 d. sueina pen- 

keri metai nuo mirties len
kų žurnalisto L. Abramo- 
wicz, kurs buvo didelis lie
tuvių gynėjas Vilniaus 
krašte.

Giminės ar draugai Ame- 
| rikiečių, norėdami juos 
i sutikti New Yorke turi 
j kreiptis prie Raudonojo 
1 kryžiaus skyrių.

Tėvų Pradškenų Misijos
1944 m.

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje Lietuvoje gen.

AMERIKIEČIAI BOMBARDUO
JA ITALIJOS GELEŽINKELIUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"\\

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina..............................
Pusei metų ..................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

$4.00
2.00

$2.00
1.00

N. A. Federacijos Apskričio valdybos posėdis į- 
vyksta kovo 16 d., 6 vai. vakare, Cambridžiuje, P. Šv. 
N. P. parapijos svetainėje. Kviečiama visą valdybą da
lyvauti, o ypatingai dvasiškiją. Taipgi pageidaujama, 
kad dalyvautų skyrių pirmininkai. Reikalinga prisi
rengti prie besiartinančio seimelio. Aptarti bėgamuo
sius reikalus, prirengti rezoliucijas, nustatyti dieno
tvarkę ir iškelti klausimus, kurie bus seimelyje disku- 
suojami.

Naples, Italija, kovo 9 — 
Amerikos lakūnai nuolati
niai bombarduoja Italijos 
geležinkelius, kad tuo su- 
trukdžius nacių susisieki
mą.

Subombarduota taip pat 
aerodromai prie Romos 
miesto.

Prie Anzio pakraščio na
ciai vėl rengiasi pulti A- 
merikos kariuomenes. 
Sniegas, lietus ir purvynas 
Italijoje sulaikė laikinai 
didžiuosius mūšius.

40,000 Kasyklų Darbininkų 
Streikuoja Anglijoj

Londonas, kovo 9 — Ke
turios dešimtys tūkstan
čių Anglijos kasyklų dar
bininkų streikuoja reika
laudami didesnio atlygini
mo.

Vyriausybė deda pastan
gas sutaikyti darbininkus 
su darbdaviais.

Chicago, UI. — Švenč. P. Mari
jos Gimimo par., kovo 12—19 
d., Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
par., kovo 13—19 d., Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
kovo 20—26 d., Tėv. Juvena
lis Liauba.

Rochester, N. Y. — šv. Jurgio 
par., kovo 20—26 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

Schcnectady, N. Y. — šv. Kry
žiaus par., kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York, N. Y. — Aušros 
Vartų Šv. P. Marijos par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Place 
Pittsburg 10, Pa. He. 6567
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Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

Nauji Mokesčiai 
Lietuvoje

I

AMERIKIEČIAI UŽVALDĖ 
LOS NEGROS SALĄ

VVashington, kovo 9—A- būtent, Willaumezo, netoli 
merikos kariuomenės vi- Talasea salos, 
siškai užvaldė Los Negros 
salą ir įsiveržė į kitą salą, laiko prieš Amerikiečius.

Japonai niekur neatsi-

(LKFSB) Nno pereitųj 
metų pabaigos Lietuvoje; 
uždėti specialūs karo tak-' 
sai ant visų svaiginamųjų 
gėrimų, išskyrus alų, su-į 
vartojamą Lietuvoje. Pra-1 
vedama registracija iki 
šiol turėtų atsargų svaigi-į 
namųjų gėrimų.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graf ton Avew Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tek Dedham 13Wf-R
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such 
Vew Year. Good Friday, MemoriaJ Day, Independence Day 

Labor Day. Thanksgiving and Christmas
--------by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered u aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for malling at special rate" of postage provided for In Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES-

Jomestlc yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
foreign yearly______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .......... .....
Vieną kart savaitėje metams..
Užsieny metams ............... _..... ..
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

DARBININKAS
566 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 26R0

Komunistai imperialistinėje 
Propagandoje

DARBININKAS

Dėdės Šamo kariai New Britain saloje stato stiprią apsikasimo slėptu
vę, kur jie apsaugos svarbias karo reikmenis nuo galimo japonų bom
bardavimo bei artilerijos apšaudymo.

15 M. NUO MIRTIES SAULIŲ 
SĄJUNGOS ĮKŪRĖJO

ištre-

liepsnojus rusai vėl su sa
vim jį paėmė į ištrėmimą. 
Teko daug pavargti Žemo
jo Naugardo gubernijoje. 
Gindamasis nuo bado jisai 
kaimiečiams dirbo sviesti
nes, gatvėje pardavinėda
vo degtukus, kol kartais, 
pervargęs ir peralkęs, kri
sdavo ant žemės. Iš ištrė- 

Pa-

—
2. K. Koks skirtumas 

taškuose tarp tų dviejų 
ženklelių setų? 

i A. Senieji ženkleliai, ku
rie buvo vartojami prieš 
vasario 27 d., ir toliau tu
rės tą pačią taškų vertę — 
8, 5, 2, 1 — lygiai kaip yra 
sužymėta ant ženklelių. 
Tiktai naujieji raudonieji 
ir mėlynieji ženkleliai turi 
10-taškų vertę, ko anks
čiau nebuvo.

3. K. Ar yra skirtumo 
tarp tų dviejų ženklelių se
tų jų vartojime?

A. Jokio skirtumo. Ta- 
Į čiau atrasite, kad yra len- 
i gviau supirkinėti, pirma { 
sunaudojus ruduosius ir K- 
žaliuosius ženklelius.

i 4. K. Kodėl geriau naudo- 
i ti senuosius ženklelius pir
miau?

A. Todėl, kad sunaudojus 
ruduosius Y ir Z ženkle
lius, pavyzdžiui, galėsit 
Karo Racionavimo Trečią
ją Knygelę atidėti į šalį ir gu gaunate du 1-taško žen- 
pirkinėti tiktai Ketvirtąja 
Knygele.

5. K. Kas atsitiks, jeigu 
; mano krautuvininkas šiuo 
metu neturėtų naujųjų 
ženklų grąžai?

■ A. Nieko rimto. Tai yra 
i priežastis dėl kurios senie
ji rudi ir žali ženkleliai pa
laikyti ilgesniam vartoji
mui. Jie palengvins jums 
mokėti atitinkamais taš
kais. Jeigu jums reikia 

? Į grąžos už jūsų pirkinius—
• ir jūsų krautuvininkas dar 
nėra gavęs naujųjų ženk
lų jis gali duoti jums grą
žos 1-taško rudais ar ža
liais ženkleliais.

j 6. K. Ar galiu naudoti 
tiek raudonuosius tiek ru- 
iduosius ženklelius vienam 
mėsos pirkimui?

. A. Be abejo. Galite nau-

“matušką Rase ją”! Oi, pisorėli, pisoreli, kur

(LKFSB) Nors garbin- ir ginklų. Rusai tą jo veik- 
goji Šaulių sąjunga išau- lą pajuto. Keturis mėne- 
go, lyg paties laiko sąlygų sius išlaikė kalėjime, o vė- 
pagimdyta, prisidedant liau ištrėmė į Krymą. Grį- 
prie jos įkūrimo daugeliui žęs vėl dirbo švietimo dar- 
patrijotiškai nusiteikusių bą tarp lietuvių. Karui su- 
lietuvių, bet vienu iš la
biausiai pasidarbavusių 
jos kūrėjų buvo Vladas 
Pūtvis - Putvinskis. Jo tė
vas, už dalyvavimą sukili
muose prieš rusus, net 10 
metų išbuvo Sibiro
mime, taigi ir Vladas, 1873 
m. gimdamas Rygoje, į pa
saulį atsinešė paveldėtą 
užsidegimą kovoti dėl lais- mimo grįžo 1918 m. 
vės. Jo senelė buvo kuni- kviestas Tiekimo ir Maiti-
gaikštytė Mirskaitė, o mo- nimo ministerijos reikalų 
tina — grafaitė I. Pliate- vedėjo pareigoms ilgainiui 
raitė. Mokslus ėjo Vladas jisai visiškai atsidavė šau- 
Šiauliuose, Mintaujoje, 
paskui aukštąjį žemės ū- 
kio mokslą ėjo Halės mies
te, Vokietijoje. Grįžęs ve
dė E. Gruzdytę, kurios se
nelė buvo vysk. Valančiaus 
sesuo. Taigi sukūrė šeimą, 
kuriai pritampa lietuviš
kumo ir blaivumo tradici
jos. Tiesa, ano meto bajo
ruose buvo daug lenkiškų 

1 įtakų, bet jaunas Pūtvis 
greit suprato savo lietu
višką kilmę ir pradėjo 
skaityti iš kontrabandi
ninkų gaunamas lietuviš
kas knygas. Bendravimas 
su lietuviais veikėjais, 
kaip, pvz., P. Višinskiu, 
dar labiau sustiprino jo jungai 
lietuviškas 
Pūtvių namai pasidarė lie- mirė — 1929 metais kovo vą. Pavyzdžiui, prisiminęs 
tuviškumo židiniu. Čia 5 d., taigi lygiai prieš 15 kovą dėl tėvynės ,sako: 
rinkosi ano meto veikles- metų. Į — Dieve, <’
nieji lietuvių inteligentai, 
kaip A. Smetona, Jablons
kis, Avižonis, Bagdonas, 
Šlapelis, Juškytė, rašyto
jos Petkevičiūtė, Žemaitė, 
Pečkauskaitė. Jų dvare 
garsusis Jablonskis net 
savo lietuviškąją gramati
ką parašė. Pūtvis gi uoliai 
ėmėsi gabenti slaptąją lie
tuvių spaudą iš Prūsų: 
“Varpą”, “Tėvynės Sargą” 
ir kt. Kartais arkliais, kar-

I

AMERICAN 
RED CROSS 

+
Kat. Federacija Stiprina 

Savo Veikimą
(LKFSBi New Yorke i- 

vvko Kat. Federaciios cen
tro vadovybės

I svarstyta visaI
Imu. susiiusiu
' reikalais ir su 
niu veikimu.
atkreipti vnatingfa dėmėsi 
i fhr didesni na^nrinima 

i Kaf. Fpdpraciins veikimo.
Bus steigiama eilė nauin 
ckvrin s'istinrinama<? vei- 
lzimoc; cpniaii išteistuose.
Visam šiam akcijos vajui 
sutiko vadovauti red. Juo
zas Laučka.

posėdis. An- 
eilė klausi- 

su Lietuvos 
nraanizaci- 

Nusistatvta

tuvininkui už taškus. Jei-

klus grąžai, atiduodama 
du 10-taaškų vertės ženk
lelius už prekę vertę 18 
taškų; tuos du 1-taško žen
klus galite vartoti bet ku
riuo laiku už bet kurią pre
kę vertą 2 taškų, arba ga
lite vartoti juos su vienu 
10-taškų vertės ženkleliu, 
mokant už prekę 12 taškų 
vertės.

11. K. Ar 10-taškų ženk
leliais duodama man dau
giau taškų, negu anks
čiau?

A. Ne, jūs turėsite tiek 
pat ženklų kaip ir anks- 

įčiau. Tik, kad dabar var
posite mažiau ženklelių, 
nei anksčiau. Tai vienas 

i naujojo plano patogumas, 
Įneš vartojant mažiau žen- 
Įklų, sumažinamas darbas 
tiek jums, tiek jūsų krau
tuvininkui; ir jūsų racio
navimo knygelė ilgiau ga
lios.

12. K. Kaip sutvarkytas 
ir pritaikintas skirtumas 
taškų konservuotam mais
tui?

A. Skirtumas buvo turi
mas omeny, kada buvo nu
statoma taškų vertė. Prieš 
vasario 27 d. jūs turėjote

vaizdžiai atsispindi jo di-i 
džiųjų idėjų — Dievo iri 
tėvynės — meilė. Štai, pa
vyzdžiui, antrame tome jo 
raštų, pusi. 96-97 skaito-, 
me:
— Jei vaikai myli tėvynę, 

tai jų tėvas be baimės lau
kia mirties, kaip saldaus i 
sapno. Jis žino, kad atgi
musioje tėvynėje jo vaikai; 
ras garbingas vietas, kad 
jo geri darbai bus tęsiami, i ? 
jo klaidos bus pataisytos... I 
Dėl to tai vienas iš vyriau
sių tokių tėvų rūpesčių —• 
išauklėti savo vaikuose tė-Į 
vynės meilės jausmą. Bet 
kaip tat padaryti? Uždavi
nys yra sunkus, nes kal-l - ~ 7 7 77 -- 7
bėti apie tėvynę tautą ir mesos pirkimui?' 
panašius dalykus galimai a. Be abejo. Galite nau- 
vaikui tik tada^kai Jis ge- cjoj.į įĮUI.įuos galiojau- 

čius ženklelius bet kuriuo 
vaiko jausmai jaįu — lygiai kaip jūs vi

suomet darydavote.
j 7. K. Koks yra racioną vi- 
Įmo ženklų planas?

A. Tai yra paprastas pla
nas, pakeitimui keturių 
rūšių ženklelius (8, 5, 2 ir 
1 taško vertės) vienos rū- 

Įšies ženklais (10-taškų

rokai paūgėja. O čia reikė
tų pradėti ' 
ugdyti daug anksčiau. Be 
to, vien protavimo ir čia 
maža. Tėvynės meilė yra 
idėja ir dėl to jau iš anks-l 
to reikia ugdyti tos sielos 
stygos, kurios sugeba idė
jos skambėsiu virpėti. Rei
kia tos stygos realiai prak-

čius ženklelius bet kuriuo

lių organizavimui. Jam 
tas sekėsi, nes buvo demo
kratiškų nusiteikimų ir 
mokėjo sugyventi su žmo
nėmis. Jis net savo kaiku- 
riuos ūkius valdė išvien su 
darbininkais; kai atvykda
vo svečiai, kaip pvz., Žmui
dzinavičius ir kiti — ir 
jiems tekdavo vaišėms sės
ti prie to paties stalo su 
darbininkais. Kaimiečiai 
buvo pratę “ponui” bu
čiuoti ranką; Pūtvis nega
lėjo to vergiškumo pakęsti 
ir, kad jį greičiau panaiki
nus, patsai bučiuodavo 
jiems atgal į ranką...

Jo nuopelnai šaulių są- 
tikrai ypatingi, 

nuotaikas. Gaila tik, kad jisai anksti

toji pati lietuviškųjų kryžiokų spauda, kuri taip 
neseniai garbino Hitlerį, kuri, beje, net ragino A.meri- 
kos lietuvius prašyti Hitlerio, kad jis imtųsi “laisvinti 
Lietuvą” šiandien jau priversta dėti savo skiltysna ži
nias apie to “laisvinimo pasėkas”, apie Lietuvos žmo
nių žudymą. Duokim tokias žinias, tokius faktus skai
tyti tiems žmoneliams, kurie dar vis vienokiais ar kito
kiais sumetimais seka kryžiokų spaudą. Tegu jie grei
čiau atidaro savo akis ir stoja savo tėvų kraštui talkon 
juo greičiau išsivaduoti iš ilgaamžio savo priešo oku
pacijos”.

Taip rašo vienas komunistų laikraštis (“Laisvė”). 
Kryžiokų spauda jis vadina visus ne komunistinius 
laikraščius. Tiek to su prasivardžiavimais. Tai nepa
vydėtina komunistų monopolija. Bet tas “vertingas0 
rašytojas daro keletą netikslių pareiškimų ir galų gale 
pats įsipainioja į tokią padėtį, kuri gali atsiliepti ant 
jo “lend-lease”. Visų pirma, nieks mus neprivertė 
skelbti žinių apie Hitlerio žiaurumą. Kai nacių dikta
torius pradėjo žiauriai Lietuvoj elgtis ir užgniaužė 
Lietuvos nepriklausomybės viltį, mes tuojau tai spau
doje paskelbėm. Ne taip, kaip komunistai, kurie bjau
riausius1 bolševikų darbus pateisina, užgiria, arba nu
tyli. Beje, ar komunistai kada nors pasmerkė Staliną, 
kai jis 1939 m. susibičiuliavo su Hitleriu? Ar tuomet 
jie neapšaukė demokratines valstybes “kruvinais ka
pitalistais”. Tada jiems buvo pakeliui su naciais, dabar 
šliejasi prie demokratijos.

Besitampydami po visas pakampes, bešokdami 
čigonišką “tancių”, komunistai dažnai įsipainioja į 
priešginybes. Ir dabar “Laisvės” rašytojas, raginda
mas lietuvius greičiau išsivaduoti iš ilgaamžio priešo 
nagų, nenujunta, kad lietuvių tauta po tuo “ilgaamžiu 
priešu” supranta ne ką kitą, tiktai — Rusiją! Reiškia, 
sovietų agentėlis agituoja prieš savo melžiamąją kar
vutę
tavo galvuželė? Pisorėlis “golovušką” gal ir vartojo, 
bet ji perdidelio melo nebeabžiojo. Nepasijuto nebagė- 
lis, kaip jo “golovuškoje” “um za razum zašiol” (pro
tas už razumo užlindo). Jis, mat, iš dviejų ilgaamžių 
Lietuvos priešų, slavų ir vokiečių, sugalvojo vieną pa
daryti mūsų prieteliu. Tas jo išrinktasis tai slavas— 
maskolius. Bet išėjo kitaip. Žodis “ilgaamžis” tarsi 
pirštu lietuviui parodė, kad tai rusas, nes jis laikė lie- Į 
tuvį savo vergovėje vos ne pusantro šimtmečio ir jo 
neglostė. Pasidalinęs su prūsokais Lietuvą ir gavęs 
stambiausią jos dalį, maskolius ją budeliškai smaugė. 
Uždraudė jos spaudą; inteligentiją kalino, šaudė, korė 
ir siuntė Sibiran; surengė Kražių skerdynę; sistema- 
čiai siekė lietuvius surusinti ir supravoslavinti; atim- 
dinėjo bažnyčias ir cerkvėmis jas paversdavo; lietuvių 
tautą vaišino tamsa, degutu, degtine ir nagaikomis. 
Net Lietuvos vardą nuo žemėlapio nušlavė, nes tai esąs 
tik Sievero Zapadnyj Kraj, Rusijos provincija. — Aha! 
— atsakysite: — tai buvo cariškoji Rusija. Sovietija 
kitoniška. Kitoniška? Nebent tuomi, kad daug blo
gesnė. O kas išžudė ir ištrėmė į Kazakstaną desėtkus 
tūkstančių lietuvių šviesuomenės? Kas sunaikino, iš
vogė jos turtą ir užgniaužė laisvę? Kas per metus pa
darė Lietuvai daugiau žalos, negu cariškoji Rusija per 
pusantro šimto metų? Sakysite, kad tai buvo buržua
zinis gyvenimas, kuris reikėjo likviduoti. Žinoma, no
rint tautą sunaikinti reikia jos vadus likviduoti. Tamsi 
minia, tai komunistų viešpatavimo rojus, žvejonė 
drumstam vandeny, tai urminis mulkių išnaudojimas. 
Vabzdžiai tik skurde ir tamsoje tesiveisia, taip ir ko
munistai.

Gal sakysite, kad sovietija jau nebe ta. Tuomet, 
1940 m., buvo “karinis komunizmas”. Dabar... Gerai, 
kas gi dabar? Atsakykite teisingai, bet jums tai ne- tais dviračiu per septyne- 
jauku. Skaitote naują sovietijos himną ir gal džiaugia- ris metus parūpindavo pa- 
tės? Kaip jums patinka esminė himno idėja? Juk tai kankamai spaudos savo a- 
tautinis imperializmas. “Sojuz nerušimych respublik pylinkei. Savo dvaruose 
svobodnych splotila na vieki velykaja Rus... Znamia netgi laikė dvi slaptas lie- 
sovietskoje, znamia narodnoje”... Jei “neliečiamų" (ko- tuviškas mokyklas. 1905 
dėl nepasakyta “pavergtųjų”?) respublikų sąjunga m. iš Prūsų jisai atgabeno 
subūrė “ant amžių didingą Rusiją", tai “tautinė sovie- ----------------------------------
tų vėliava” bus ne kitokia, tik rusiška. Reiškia, iš vie- tiek milijonų nužudytų ir tebežudomų žmonių, jei Ru
nos pusės “laisvosios respublikos” bus amžinai pa- sija grįžta ten, iš kur buvo išsilaisvinusi? Ir jūs, ko- dus 
vergtos, gi iš kitos — sovietinio himno manifestu, Ru- munistai, nesuprantate, 
sija žygiuoja į imperializmą bei carizmą. oluuhm į k.<xi. įjucgivuacį.. i<un&, scuuusius z.cuiu;> n

Ir jums niekad neatėjo į galvą save paklausti: kam tiesų, neįmanomai niekšiška ir kvaila ši komunistų naujuosius mėlynus pirk-, 
gi tada buvo reikalinga “oktiabrinė” revoliucija? Kam, propaganda. K.Įtis konservuotam maistui.

tiskai paliesti kuo anks- ^vertės), naudojant 1-taško 48 taškus į mėnesį konser- 
čiau. ,0 tat padaryti g_aĮi“Įvertės ženklus grąžai.

8. K. Ką turiu daryti, kad 
gavus tuos ženklus?

A. Nieko nedarote tiems
I

vuotam maistui pirktis. 
Pagal naująją ženklų sis- 

itemą, jūs turėsite apie 50 
taškų mėnesiui — taigi 
dviem taškais daugiau ne
gu anksčiau.

13. K. Ar mėsos - rieba
lų ženklai nustatyti tokiu 
pat būdu?

A. Taip. Senuoju planu 
turėjote 32 taškus kiekvie
noms dviems savaitėms. 
Naująja ženklų sistema 
jūs turėsite 30 naujų ženk
lų kiekvienas dvi savaites 
— dviem taškais mažiau 

Tam ma
žas pritaikinimas žemesne 

ženklai ga- taškų verte mėsai - rieba-

ma tik vienui vieninteliu 
būdu. Būtent, kalbant kū
dikiui apie Dievą. Dievas 
tai _.jn*a,. vienintelė idėja, ženklams gauti, šie naujie- 
----------- --------- _------J jį ženkiaį tėra maža racio- 
ros pagrindas, kurį gali-navimo pakaita. Jūs ir to-i 
instinktyviai atjausti kele- iįau perkate, kaip ir ankš- 
rių metų vaikas .------------čiau. Pirmu kartu kai per-

maisto negalėsite 
duoti atitinkamą skaičių 

j taškų ženkleliais, jūsų 
krautuvininkas duos jums 
grąžą tais naujais ženk
lais.

9. K. Ar tuos naujuosius 
ženklus galėsiu išduoti bet negu anksčiau. 

, kada? • •• • •
A. Taip, tie : 

ilioja neribotai. Tačiau pa- lams išlygina skirtumą, 
geidautina, kad laikyti ga- 1L K. Ar bus reikalinga 
limai mažiau ženklų prie su savim nešiotis daug 

j savęs. Po kovo 20, kada vi- ženklų ? 
si žalieji ir rudieji ženklai 
išsibaigs, nebus jokio rei- 

ikalo prie savęs turėti pa- 
I laidus ženklus. Turėdamas 
!visus maisto ženklus Ket
virtojo Knygelėje pritvir- 

’ tintus, nebus jokio pavo
jaus juos pamesti. Yra gauti — abiejų spalvų — 
daugiau progos pamesti 
laisvuosius ženklus, lygiai 
kaip pinigus. Gi pamestas 

; racionavimo ženklas yra
A. Turėsi keturių rūšių nustotas racionavimo taš- 

___ , senuosius ru- ^as ir j° pakeisti nebega-j 
ir naujuosius raudo- Įima.

, ar suprasdami nesidrovite nūs pirktis mėsai ir rieba- 10. K. Po to kai gausiu 
stumti Lietuvą į carėjančios Rusijos prieglobstį?! Iš lams; senuosius žalius u ženklus, kaip aš juos išlei- 

jsiu?
A. Duodama juos krau

11

' vienintelis aukštesnės do-
Į

Į

rių metų vaikas”.
Nekartą Pūtvis savo kai- kant 

bas, savo straipsnelius už
baigdavo kreipimusi į Die-

j — Dieve, duok jausmo
Pūtvis sugebėjo valdyti žaibų mūsų sieloms, kad 

plunksną. Jo raštai sudaro galėtumėm už ją kovoti li- 
keletą tomų. Juose taip gi paskutinio kraujo lašo!”

Apie Racionavimo Naujuosius Ženklus

VVashingtonas — Kainų ženkleliai išsibaigs, varto- 
Administracijos Įstaiga iš- tojai pirks tiktai raudo- 
leido eilę klausimų ir at
sakymų, kaipo pagalbą 
šeimininkėms pirmomis 
savaitėmis perkant prekių 
naujaisiais ženklais, kuo- 

;met bus naudojami tų žen-!
klų du setai.

Iki kovo 20, kada senieji

naisiais ir mėlynaisiais 10- 
taškų ženkleliais iš Karo 
Racionavimo Ketvirtosios 
Knygelės ir naujaisiais 
1-taško ženklais.

1. K. Kiek rūšių ženklelių
I turėsiu šiandien kuriais 
galėsiu pirkti?

į i

ženklelius;
* •

1
I
I

A. Ne. Naujųjų ženklų 
jums tereikės grąžai. Jūs 
atiduosite juos krautuvi
ninkui kaip dažnai iš jo 
gausite. Didžiausias skai
čius ženklų, kuriuos vieno
je transakcijoje galite

yra devyni. Vidurkis gau
tų vienoje transakcijoje 
ženklų bus apie 5. Gi daž
niausia gausite tų ženklų 
mažiau nei 5.



DARBININKASPenktadienis. Kovo 1Ū d., 1944

STASYS L. ŠRUPŠAS iš Hartford, Conn. rašo: — 
“Apturėjau kalendorių už kurį nuoširdžiai dėkoju ir 
siunčiu $1.00 kalendoriaus fondan. Jei kas dar neturi
te “Darbininko” kalendoriaus šių metų, aš patarčiau 
kiekvienam įsigyti, nes jie labai gražūs ir naudingi, 
nes jame yra kiekvienos dienos šventųjų vardai, pažy
mėti pasninkai ir šventės. Šis kalendorius vertas ne 
25c., bet dolerio”.

PETRAS DIRMEITIS — “Dėkui už kalendorių. Iš 
tikrųjų, tikrai gražus ir vertingas kalendorius. Siun
čiu kalendoriaus fondan S2.00.

PETRAS JUŠKEVIČIUS iš Kearnv, N. J. — “Dė
koju labai gražiai už puikų kalendorių. Siunčiu $1.00 
jo fondan”.

Turime ir daugiau gražių atsiliepimų, kuriuos pa
talpinsime kituose “Darbininko” numeriuose.

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti:
Mrs. O. Geležinienė, Brockton, Mass. .................  1.50
Magdė Wasiliūtė, Waterbury, Conn....................  1.25
Ant. Glebaucis. Gardner, Mass................................ 1.00
John VVasilunas, Norwood, Mass........................... 1.00
Mrs. Rose Concasky, Homestead, Pa.................... 1.00
W. Zaremba, Manchester, N. H................................1.00
Mathias Zuiss, Fiskdale, Mass................................ 1.00
Mrs. & Mrs. Joseph Petrauskas. Dorchester, Mass. 1.00 
F. Wolange, Lawrence, Mass....................................1.00
J. Nausėdas, Kewanee, UI...................................... 1.00
B. Martunas, Terryville, Conn...........................  1.00
Mrs. S. Romanauskas, Waterbury, Conn.................1.00
Mrs. A. Skirmentienė, Cicero, III.............................1.00
M. Pechulis, So. Boston, Mass.................................1.00
F. Viesulienė, Norwood, Mass............................... 1.00
Mrs. P. Nedvesky, Norwood, Mass........................ 1.00
Ona Tuleikienė, So. Boston, Mass............................ 1.00
Gertrūda Zuromskienė, So. Boston. Mass............  1.00
S. Katilius, Homestead, Pa.......................................1.00
Mrs. Emilia Daukantienė, Cambridge, Mass........ 1.00
J. Lukasevičienė, Philadelphia, Pa........................ 1.00
Mrs. K. Markunienė, Worcester, Mass.....................1.00
Petronėlė Rusteikaitė, Chicago, UI........................ 1.00
Mrs. Justen McCraigh, Sr., St. Charles, UI............. 1.00
Mrs. A. Nareika, Phila., Pa....................................... 1.00
Vincent Burdulis, Worcester, Mass......................... 1.00
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass.........................1.00
Anna Sakalauskas, Johnson City, N. Y................ 1.00
Frank Sudolskas, Hartford, Conn............................ 1.00
Petronėlė Yermak, Detroit, Mich.............................1.0C
Joseph Montvill, Waterbury, Conn........................ 1.00
M. Slanickas, Grand Rapids, Mich............................ 1.00
Veronika Niesenduc, Baltimore, Md.........................1.00
Mrs. A. Kasilauskas, Tariffville, Conn..................... 1.00
Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass................ 1.00
Paul Bartulis, Suffield, Conn....................................1.00
J. Petronis, Hartford, Conn................................... 1.00
John Delionis, Jersey City, N. J...........................  1.00
Eleanor Gireilės, Jamaica, N. Y............................ 1.00
Leonas Pranckietis, Waterbury. Conn.....................1.00
Vera Kereišis, W. Bridgewater, Mass..................... 1.0C
Mrs. M. Valatka, Hyde Park, Mass......................... 1.0(
Kaz. Antanavičius, Lawrence, Mass.........................1.0C
Wm. Kazlauskas, Detroit, Mich................................ 1.0(
John Struckus. Worcester, Mass.............................1.0(
S. Deveikienė, Gardner, Mass....................................1.0(
Jonas Sakaitis, Worcester, Mass...........................  1.0(
E. Milunaitienė, Kearney, N. J.................................1.0(
Mrs. F. Mažonis, Brooklyn, N. Y...........................  1.0(
Peter Belis, Terryville, Conn.................................... 1.0(
S. Razukevičius, Providence, R. 1.............................1.0<
Katrina Aleksiunienė, Norwood, Mass.....................1.01
E. šeškauskienė, Cambridge, Mass........................ 1.01
A. Zaveckas, Cambridge, Mass.................................1.0<
M. Savalionis, So. Boston, Mass................................1.0*
Mrs. A. Gureckas, Brockton, Mass........................ 1.0
Mrs. O. Vilimavičienė, Phila., Pa...........................  1.0
Mrs. W. Jams, Phila., Pa........................................... 1.0'
Kaz. Antanavičius, Lawrence, Mass.........................1.0
Mrs. Peter Kevinas, Waterbury, Conn..................... 1.0
Ona Baronienė, Lawrence, Mass............................... 5'
Mrs. N. Babijonienė, St. Clair, Pa..............................5
Ona Urlakienė, Baltimore, Md.....................................5
Antanas Grinas, Nashua, N. H.................................. 5
Mrs. Tillie Kalinauskas, Chicago, III. ........................5
Mrs. K. Banionis, Chicago, III..................................... 5
J. Lipienis, Waterbury, Conn..................................... 5
Margaret Chaplis, Worcester, Mass...........................5
Mrs. A. Junakas, New Britain, Conn. ........................5
Mrs. Mary Damukaitis, Cleveland, Ohio....................5
K. Janeika, Phila., Pa.................... 5
Mrs. Nellie Ciurmskas, Brooklyn, N. Y......................5
John Butkus, Brooklyn, N. Y..................................... 5
Gert. Cakanauskienė, New Britain, Conn................. 5
Mrs. Miller, Minersville, Pa. ...................................... 5
Mrs. Yenulaitis, Minersville, Pa. ............................... 5
K. Sartauskas, Chicago, III. ......................................5
Mrs. J. Gritz, Montreal, Canada ............................... 5
Albina Smigelskas, Detroit, Mich.............................. 5
E. Vaitekūnas, Cleveland, Ohio ...............................5
Mr. Mrs. P. Bolis, Lawrence, Mass....................... 5
Versiackas, Norwood, Mass. ................................... 5
J. Shenkus, Paulsbaro, N. J.........................................5
Mrs. K. Augunienė, Phila., Pa.................................... .5

(Bus daugiau)

1 ' IR

Šios kuklios merginos, tai karo dirbtuvės gražuolės, kurios dirba Santa 
Monica mieste. Jos iš savo tarpo išsirinko gražiausiąją, kuri sėdi vidu
ryje. Manoma, kad gali susilaukti surprizo iš Hollywood talentų. Juk tai 
sėkmingas dalinys.

i

I

Seselių Pranciškiečlų 
Rėmėjų Pramoga

HARTFORD, CONN

RYTINI IJ^=^ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS c

NEW BRITAIN, CONN
KAREIVIŲ GARBĖS SĄRA

ŠO DEDIKACIJA
Kovo 5, sekmadienį, tuojau po ' 

Sumos. Lietuvių Veikimo Cent- ' 
ro valdyba laikė nepaprastą su
sirinkimą, kurį atidarė pirm. 
.Viktoras Sintauta.

Po protokolo perskaitymo, 
paaiškėjo, kad LVC valdyba uo
liai ruošiasi New Britaino LIE
TUVIŲ KAREIVIŲ Garbės są
rašo (Honor Roll) dedikacijos 
garbingoms iškilmėms, kurios 
įvyksta Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje kovo 12, 
sekmadienį, 3:30 vai po pietų.

Taip pat sužinota, kad mon- 
signoras J. Ambotas pakviestas 
atlikti lietuvių kareivių garbės 
sąrašo dedikacijos apeigas, gi 
kun. Edvardas Gradeckas ta 
garbinga proga skelbs pamoks
lą.

i Lietuvių kareivių garbės sąra- 
i šo dedikacijos metu uniformose 
i dalyvaus Stanley Rviz Legion 
I Post ir Auxiliary, taip pat Rau- 
) donojo Kryžiaus lietuvių mote- 
) rų skyrius.
) Taip pat pakviesti: miesto 
) mayoras Quigley, dienraščio 
) “New Britain Herald” leidėjas. 
) redaktorius, ir p. Juozas B. 
) Laučka. “Amerikos” redakto- 
) rius.
) Tie garbingi svečiai prakalbės 
) bažnytinėje svetainėje, kur taip 
) pat bus suorganizuotas Kareivių 
) Moterų Klubas.
) p. A. Mičiūno pasiūlymu, nu- 
) tarta svetainėje pardavinėti Ka

ro Bonus ir štampas. Kun. Juo
zas J. Matutis paskirtas tame 
reikale pasidarbuoti.

LVC valdyba ypatingu būdu jį 
taip pat pakvietė bendradar
biauti, aprašant dedikacijos iš
kilmes anglų spaudoje.

Lietuvių Veikimo Centro val
dyba su vietos kunigais darbuo
jasi ir deda visas galimas pa
stangas. kad garbingai pavyktų 
New Britaino Lietuvių Kareivių 
Garbės Sąrašo (Honor Roll) 
dedikacijos iškilmės, kuriose 
bus pagerbti narsuoliai mūsų 
kareiviai, kovojantieji, kad de
mokratija neišnyktų iš šios že
mės skritulio, ir kad keturios 
laisvės būtų užtikrintos visoms 
pavergtoms tautoms. A. T. i

Tuojaus po Gyvojo Rožan
čiaus draugijos susirinkimo, 
Sesučių sali ūkė je. įvyko gausus 
susirinkimas dėl “Bingo” Sese
lių naudai. Dalyvavo vietos ku-j 
nigai ir pilnas kambarys sve
čių rėmėjų. Buvo net iš toliau, i 
kaip Manchester ir tt. Liks gra
žaus pelno Sesutėms, kurios 
taip sunkiai darbuojasi mūsų 
parapijoje, ypač mokykloje sul 
vaikais ir Marijos Vaikelių So- 
dalicija. Taipgi jos nemažai 
dirba bažnyčioje prie altorių ir i 
zakristijoje.

Lietuviai, ačiū Dievui, vis 
i daugiau ima įvertinti mūsų lie
tuvaičių Seselių krikščionišką 
lietuvišką gražų darbą. Linkime 

j Seselėms susilaukti kuodau- 
1 giausiai prietelių rėmėjų lietu- 
• vių ir kitų tarpe pas mus ir ki
tur. Buvau jų seime Pittsburghe 
ir mačiau kaip reikalinga joms 

■ yra parama iš lietuvių.
- ' Pereitą sekmadienį mačiau 

j šiuos kareivius parvažiavusius: 
Jonas Kablikas. Edvardas Ga- 

nario patalpose, p. i liskis, Ignas Rūkas, Edvardas 
yra Moterų Są- Beleglovas. Visi puikiai atrodo. 

Galiskis.

LEIT. (J. G.) ALBERTAS
P. BUTVIDAS. USNR

VATERBURY, CONN

Leit. (j. g.) Al bert P. Bu tvi
das. U.S.N.R.. 308 E. Elm St., 
Linden. N. J. buvo parvykęs po
ilsiui dešimčiai dienų. Jis lėktu
vu parskrido pas savuosius. Al
bertas Butvidas baigė mokslą 
ir gavo Leitenanto laipsnį, (gra- 
duated from navai college for 
Flight Instructors at the Navai 
Air Station, New Orleans, La.) 
vasario 16 d. š. m., gavo diplo
mą ir auksinius sparnus.

Kovo 5 d. įvyko Moterų Są
jungos 43 kuopos kortavimo va
karas Juozo Kazlausko, LDS 
5 kuopos 
Kazlauskienė
jungos narė, kuri daug aarbuo- į Edvardas Galiskis, marinas, 
jasi. kad sukelti fondą, iš kurio; matyti, dabar yra leitenantas, 
galėtų duoti auką šv. Juozapo r 
lietuvių parapijai minint Jubi
liejų.

Sąjungietės kiek turėjo paren
gimų visi buvo sėkmingi. Dau
guma jų yra LDS narės. Dieve, i 
joms padėk.

i v !

Kitas kortavimo vakaras į-,
pa. vyksta našlaitnamyj. vadinama- Į

me Šv. Juozapo name.
I Kovo 19 d., po pamaldų, kor
tavimo vakarą ruošia Seselių 
rėmėjai, Seselėms pritariant.!
Seselės darbuojasi našlaitna
myj. Kviečiame visus dalyvauti.
Pamatysite kaip gyvena našlai
čiai.

Kovo 5 d., šv. Juozapo
vių parapijos bažnyčioje 
kolekta misijoms. Vieni 
šiai aukojo, kiti mažiau, o buvo 
ir tokių, kurie nieko nedavė.
Tų. kurie nieko neaukoja 
plūstasi, tikrai gaila, nes jie 
tys sau daro bloga.

: Kovo 10 dieną prasidės
Juozapo Novena. Pamokslus
sakys Tėvas šaulys.

Korespondentas.

t

Dalyvavo daug narių. Perskai
čius pereito susirinkimo proto
kolą. visos narės sužinojo, jog 
yra iškeltas sumanymas, para
pijos auksinio jubiliejaus pro
ga, įtaisyti bažnytinių rūbų se
tą. Tuojau pasipylė aukos, 
dėta S72.00.

Paskirta auka šv. mišiom, 
rios bus atnašaujamos už 
šaulio taiką.

Užbaigus susirinkimą, 
narės susėdo prie stalų, 
mūsų šaunių šeimininkių 
papuošti 
Tai buvo 
darbščiai 
linčienei, 
darbuojasi draugijos gerovei.

Draugijos pirmininkė pasvei
kino p. O. Valinčienę ir įteikė 
savo ir visų narių vardu bran
gias dovanas už jos uolų darbą.

Taipgi pasakė sveikinimo kal
bas kun. J. Matutis, viena iš Se
selių, p. Šatienė, p. Radzevičie
nė.

p. O. Valinčienė buvo giliai 
sujaudinta. Ji dėkojo už netikė
tas vaišes, sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Ji pereitą sa- Kovo 5 d. įvyko Gyvojo Ro- 
vaitę pergyvenusi skaudžias die- žančiaus ir Tretininkų draugijų 
nas, nes per Raudonąjį Kryžių susirinkimas. Dalyvavo ir kleb. 
gavo žinią iš Lietuvos, kad ten kun. J. J. Valantiejus. vadovavo 
mirė jos tėvelis V. Raišis. Alo- maldai ir 
vės parapijoj. j draugijai

Mes savo brangiai veikėjai darbuotis 
reiškiame gilią užuojautą, ir jin- draugijas 
kime ilgiausių metų bei stiprios Juozapo lietuvių parapijos auk- 
sveikatos darbuotis mūsų 
gijose ir parapijoj.

Su-

visos 
kurie 
buvo 

įvairiais užkandžiais,
“surprise party” mūsų 
raštininkei, p. O. Va- 

kuri nenuilstančiai
l

sveikino i 
geriausių 

parapijoje, 
prisidėti

Vy’rų klūbo draugija parapijo
je Holy Trinity Men’s Club tu
rės “card party”, kovo - March 
14, vakare, savo klūbo kamba
riuose. Visi nariai yra raginami 
atsilankyti ir pakartoti. Naujas 
housemanas. tai Jonas Tamošiū
nas. Taigi, visi nariai, kurie ga
lite ateikite į tą kortų 
turėsite “good time” ir 
abejonės užkandžių.

vakarą, 
bus be

ŽINUTĖS
kapelionas Jurgis

lietu- 
įvyko 
gau-

ir
pa

Šv.

Leit. Albertas yra vedęs antri 
metai ir turi sūnelį vardu Al- 
bert. astuonių mėnesių. Tai jam 
buvo labai malonus pasimaty
mas su savo šeimynėle, kurios 
buvo pasiilgęs.

Leit. tėveliams P. Bu tvidams 
iš Nutley, N. J. ir uošviams J. 
Liudvinaičiams buvo garbės 
svečias.

Taipgi svečias su savo šeimy
nėle atlankė visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Gaila, kad atostogų laikas 
greitai prabėgo ir Leitenantas 
rengėsi į kelionę atgal Dėdės 
Šamo tarnybai. Vasario 26 d. 
iškeliavo į naują vietą t- y. Na
vai Air Station at Bunker Hill. 
Indiana. Leit. Alberto žmona su 
sūneliu, jo tėveliai Butvidai ir 
uošvis J. Liudvinaitis su šeima 
linki geriausio pasisekimo tar
nyboje.

Leitenantas išvykdamas pasa
kė, kad jeigu dabar gaus pasto
vią vietą, tai atsiims ir savo 
žmoną su sūneliu pas save.

Vijurkas.

Kunigas
Vilčiauskas, buvęs parapijos vi
karas, buvo parvažiavęs ir ap
silankęs pas vietos kunigus. Ge
rai atrodo, ir vyko pas tėvus 
pasijonistus West Springfield, 
Mass. atlikti rekolekcijas. Ne
užilgo manau galėsime jį svei
kinti kaipo kapitoną. Jis labai 
patenkintas tarnyba Richmond, 
Virginia.

i Lietuvis kareivis Aleksandras 
! Plungė darbuojasi ofise. Pros- 
I pect St., Aviation Induction 
I Centre. Jo brolis Mykolas Plun- 
} gė senai yra across, o jauniau- 
1 sias brolis Edvardas Plungė tik 
ką išėjo į kariuomenę.

Leitenantas Morkus tebėra 
“missing in action” kur nors 
Vokietijoje.

Mašiotų šeima davė keturis 
sūnus kareivius. Rekordas Hart- 

įforde lietuvių tarpe. Paskui Ka- 
jdišių šeima tris: Kudalių šeima 
tris; Laurynaičių šeima (Broad 

; St.) tris; Gečauskų šeima tris; 
j Aleksiūnų šeima tris. Sveiki
nam šias šeimas ir linkime joms 
ir visoms kitoms šeimoms, kad 
jų vaikinai - mergaitės sugrįstų 
sveiki.

Kovo 12. sekmadienį, bus Red 
j Cross “Bingo”, mokyklos salė- 
! je. Komisija nuoširdžiai kviečia 
Visus atsilankyti. Lietuvių pa
reiga. Nes visas pelnas eina 
Raudonajam Kryžiui, taipgi ir 
-mūsų lietuviams kareiviams ir 
mergaitėms. Patriotiškas remti
nas visų lietuvių darbas. Ypa
tingai tėvai, broliai ir seserys 
kareivių atsilankykite.

Juozas Vismontas (Marine) 
Pacifiko herojus grįžo pas savo

i motiną. Affleck St. Jisai pasi
galimai, _. . j- -■ žymėjo ir parode japonams lie- 

K p ituvišką kumštį. Nors sužeistas, 
' i bet laikosi gerai.

p. Antanas Určinas. kuris; Taipgi Antanas Pugžlys iš 
dirbdamas Scovel dirbtuvėje su- į East Hartford, grįžo kaipo he- 
žeidė ranką, jau penkios savai-Į rojus kovoje su japonais. Sirgo 
tės kaip serga. Girdėt, eina ge- j kiek laiko, bet dabar girdėjau, 
ryn. Jis yra “Darbininko” skai-įkad lankosi ir sako prakalbas 
tytojas. Linkime greito pasvei-' įvairiose vietose, keldamas ame- 
kimo!

i

ir linkėjo 
sėkmių 
Kvietė 

prie Šv.

drau- sinio Jubiliejaus minėjimo, nu
sifotografuoti valdybai, kad bū-

■ tų galima įdėti į Jubiliejinę 
’ knygą.

Nutarė ruošti vakarienę para
pijos naudai. Išrinkta komisija: 
pirm. U. Liutkevičienė. pagelb. 
Ona Norbutienė, M. Stankevi
čienė, O. Girdzijauskienė. M. 
Karinauskienė, O. Jakštienė.

Vakarienė įvyks balandžio 30

IŠ SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMO

Kovo 6 d. parapijos salėje į- 
vyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Kun. J. Matutis 
atidarė susirinkimą malda ir 
kalba, kuria kvietė visas nares 
dalyvauti sekmadienį, kovo 12, vasariene įvyss oaianazio ovi 
d. kareivių sąrašo šventinimo d.. 6 vai. vakare. Gražią dainų! 
apeigose. į programą ruošia komp. A. Alek-1

Pirmininkė J. Jenušonytč pra-'sis su savo choristais. Bus ska- 
nešė, kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio priešseiminis

kolo- 
visas 
ruoš-
T.M.

suvažiavimas įvyks mūsų 
nijoj gegužės 7 d. Kvietė 
nares prie to suvažiavimo 
tis.

FRONT RAGE

Iš DRAUGIJŲ SUSIRINKIMŲ
Kovo 5 d., tuoj po Graudūs, 

Verksmai, šv.' Andriejaus para
pijos salėje įvyko Šv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimas.

nių valgių ir gėrimų. Įžanga ne
brangi. Visi kviečiami dalyvau
ti ir paremti parapiją, kuri 
ruošiasi atnaujinti bažnyčią,! 
kad minint auksinį jubiliejų at-i 
rodytų gražiai.

i Vakarienės tikietų 
gauti pas visas komisijos nares į 
ir klebonijoje.

Tadas 
kaip jis 

apie 400 
lietuvis

Lakūnas kapitonas 
Špelis man pasakojo, 
lekia pursuit orlaivyj 
mylių į valandą. Tai
smarkuolis. Tadai, mes, kurie 
tave pažįstame nesistebime. Ne
veltui nešioji Kosčiuško (Tado) 
vardą.

Dr. Antanas Supis randasi 
dabar kur nors Kalifornijoje. 
Buvo išvykę kur nors toli laivu, 
bet dabar grįžo į California. Jo 
žmona (buvusi Žemaitytė) tuo 
tarpu yra Hartforde.

Advokatas Pranas Mončiūnas 
dabar yra Navy ir rašo, kad ten 
švaru ir sveikina visus savo pa
žįstamus prietelius Hartforde ir 
apylinkėje.

Dr. Albertas Povilonis tebėra 
Valley Forge Hospital. Peną., 

I kaipo dentistas.
Dr. Azukas (Allen) yra Navy. 

Jo žmona Dr. Allen varo jo pro
fesiją namie ir daro operacijas. 
Specializuoja moterų 
Randasi Professional 
Allyn St.

Vincas Gaučas parašė
seas, kad jam viskas gerai ir 
sveikina visus hartfordiečius.

Leitenantas Jonas Šeigis gra
žiai darbuojasi Hartfordo mies
to policijoje. Jisai dažnai važi
nėja policijos automobiliam po 
miestą ir dažnai patarnauja lie
tuviams.

Policininkas lietuvis Juozas 
Dobrukas. kuris dabar sirginė- 
ja. aną dieną pasižymėjo pagel
bėdamas sugaut; nusikaltėlį.

ligose, 
name,

✓
iš over-

G. rikiečių moralę.
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RAŠTAS AMERIKOS VYSKUPAMS
- Lapkričio 1 d., 1939 m.
31. Krikščioniškoji šeima

Su kokiu rūpestingumu tėvai daboja, kad vaikai; 
būtų ne tik kūniškai gerai užauginti, bet taip pat, kad 
sekdami savo protėvių pėdomis, kurie dažnai jiems 
yra primenami, šviestų ta šviesa, kurią tikrojo Tikėji
mo išpažinimas ir dorovės dėsnių vykdymas jiems su
teikia. Įvertinę tas nesuskaitomas malones, toki vaikai! 
turi sau didžiausią pareigą gerbti savo tėvus, jų klau
syti, senatvėje būti jų parama, ir meile džiuginti jų 
paskutines dienas, kurios, net mirties nenuslopintos, 
bus garbingesnės ir pilnesnės džiaugsmu dangaus bu
veinėse.

Krikščioniškos šeimos nariai, nelaimėse neišmeti- 
nėja ir nepasisekimuose nepasilieka nedėkingais, bet 
yra pilnai pasitikėję Dievu, Kuriam jie visuomet rodo j. 
nuolankų paklusnumą, Kurio valiai yra visiškai atsi
davę ir Kurio pagalbos neveltui laukia.

Kad šeima būtų įkurta ir palaikyta pagal išmin- į 
tingus Evangelijos nurodymus, reikalinga, kad tie, į 
kuriems paskirta bažnyčiose aiškinti ir mokyti Die-j 
viškąjį mokslą dažnai paragintų tikinčiuosius ir rū-! 
pintųsi padaryti juos tobulais. Už tai didžiai yra svar-1 
bu, kad mokslas apie moterystės vienybę ir nesuardo-' 
mumą būtų gerai žinomas ir šventai gerbiamas tų, ku- ■ 
rie tą Sakramentą rengiasi priimti.

Kad šitas Katalikiškas mokslas yra didžios ver
tės šeimos sudarymui ir pastovumui, bendruomenės < 
pažangai ir gerovei, žmonijos tvarkiam sugyvenimui ir, 
civilizacijos tikrajai šviesai, yra pripažinta nemažo 
skaičiaus tų vyrų, kurie nors ir nepažįsta tikrojo Tikė-į 
jimo mokslo, bet užsipelnę pagarbos už savo politinius I 
sumanumus.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
LIETUVIŲ 9KYRIAUS 

VEIKLA.
Vasario 17 d. įvyko Amerikos!

Stiprus žmogus, kuris gali taip palaikyti automobilį, kad galėtų per
mainyti padangą. Jeigu kas netiki tokiai galimybei, lai pats patiria. Ka
riams viskas galima ir tas Įvyko O.r.ip Gordcn Johnston, Fla.

Divorsų Nelaimės
O, kad jūsų šalis būtų sužinojus iš kitų prityrimų, 

nekaip iš savųjų pavyzdžių, kokios nelaimės seka di- 
vorsus! Lai pagarba tikėjimui, ištikimybė Amerikos 
gyventojams paskatina visus prie uolesnio veikimo, 
kad šitoji nelaimė, deja taip išsiplatinus, būtų pašalin
ta visišku divorsų uždraudimu.

Šios nelaimės pasėkos yra teisingai nusakytos 
Popiežiaus Leono XIII šiais žodžiais: “Dėl divorsų, mo
terystės santaika virto nepastovi užgaida; meilė nu
slopinta: pražūtingos priežastys kyla moterystės neiš
tikimybei; vaikų aprūpinimas ir išauklėjimas pasidaro 
žalingas; duodama lengva proga suardyti šeimas; ne
sutikimo sėklos pasėjamos šeimose; moters vertė pa
žeminta, ir yra pavojus, kad - ji bus apleista, kuri vyrui 
buvo tik malonumo žaislas. Ir kadangi šeimos suardy
mui ir valstybės sunaikinimui nieko nėra taip galingo, 
kaip dorovės peneigimas, tai aiškiai suprantama, kaip 
divorsai yra šeimų ir valstybių didžiausia nelaimė.
• Kas link tų sutuoktuvių, kurių vienas ar kitas ne
pripažįsta Katalikų Bažnyčios mokslo, arba nėra ap
krikštytas, Mes tikimės, kad jūs tikrai laikotės Bažny
čios įstatymų. Tokios sutuoktuvės, iš tikrųjų, kai jūs 
iš prityrimo žinote, retai kada tėra laimingos ir daž
niausiai yra didis nuostolis Bažnyčiai.

Kad pašalinus mišrių sutuoktuvių nelaimes, rei
kalinga, kad kiekvienas katalikas būtų gerai apsipaži
nęs su Dieviškomis tiesomis ir jiems būtų aiškiai nuro
dytas išganymo kelias. Taigi Mes raginame kunigus 
rūpintis, kad jų pačių mokslas Dieviškuose ir žemiš
kuose dalykuose būtų platūs ir gilūs; kad jie nepasi-' 
tenkytų įsigytu mokslu jaunystės dienose; kad rū-į 
pestingiau tyrinėtų Viešpaties įstatymus, Kurio pasa
kymai yra skaistesni už sidabrą; kad jie nuolatiniai 
rastų malonumą ir džiaugsmą skaitydami Šventąjį 
Raštą; kad jie atidžiai tyrinėtų Bažnyčios istoriją, jos 
mokslą, Sakramentus, įstatymus, raštus, bažnytines! 
apeigas, jos kalbą, ir taip augtų malonėje, kultūroje ir 
išmintyje.

Mūsų Naujieji Katalikai
■ Užpereitą savaitę mūsų kuni
gai pakrikštino net tris naujus 
parapijiečius, būtent, pp. Win-

!ter (Galdikaitės) sūnų Antaną, 
kurio krikšto tėvai buvo nauja
gimio dėdė Vincas Galdikas ir 
Stasė Strasdauskaitė. Gaveliai 
susilaukė sūnaus, kuriam buvo 
duotas vardas Antanas. Jo krik-

i što tėvai buvo dėdė Edvardas 
Pautenius su savo žmona Ona. 
Pp. Sari (Juknelytė) Dievo iš
siprašė dukters. Naujagimės tė-

1 velis dabar randasi Pacifiko 
vandenyne, karėje. Jai suteiktas 
vardas Gloria. Krikšto tėvai bu
vo dėdė Juozas Juknelis ir Ge
novaitė (Polijanskaitė) Hilker. 
Sveikiname naujųjų katalikų 
tėvus ir linkime jiems susilauk
ti daug džiaugsmo iš savo vai- Mūsų Parapijos Gavėnios

I

1 susirinkimuose, kurie yra malo
nūs ir jaudinanti.

Priduota skyriui $32.50, ku- 
_________ _ „_______________ rie liko nuo adv. Prano Mcm- 

Raudonojo Kryžiaus lietuvių čiūno, išėjusio karo tarnybon, 
, skyriaus susirinkimas. Išduotas išleistuvių. įvykusių Lietuvių 
raportas iš įvykusio bazaro sau- Piliečių klube, vasario 14. Die- 

!sio 29 d., iš kurio sužinota, jog ve padėk jam, kad užsibaigus 
pelno liko $251.63. Tas paren- karui sugrįžtų sveikas ir vėl 
girnas turėjo būti gausiausias ir mums advokatautų.

. pelningiausias, nes daug bran- • Korespondentui teko nugirsti, 
gių daiktų buvo suaukota. Ta-! kad mūsų lietuvaitės, kurios pa- 
čiau dėl stokos pirkėjų bran-' ruošia bandažus Raudonajam 
giausi ir geriausi daiktai liko Kryžiui yra paaukštintas. Jas 

; neparduoti. Susirinkimas nuta- gavo už siuvimą ženklelius ant 
, rė ruošti “Bingo”, Parapija 
i mokyklos svetainėje, kampas 
Broad St. ir Capital Avė., kovo 

,12 d.. 5 vai. vakare.
Visi, kurie nori laimėti gerų 

daiktų, paremti Raudonąjį Kry- 
mokykla tai kun. Lietuvniko: ir lietuvius kareivius, tai!
nuopelnas, kaip daugel kitų gra J malonėkite dalyvauti tame pa- 
žių palikimų. rengime kovo 12 d. Įžanga tik

Kad įamžinti kun. Lietuvniko;*^ centū- 

atmintį, jojo nuopelnas tikėji-Į 
mui ir lietuvybei, sausio 16 d. 
buvo pradėtas jam PAMINK
LAS. Šis paminklas nebus iš ak-1 
mens arba vario ar geležies, ne-į 
bus medžiaginis, kurį ar tai rū
dys ar kandys galėtų suėsti ar
ba vagis išvogti. Šis pamink
las statomas kun. Lietuvniko 
atminčiai padės jo kunigiškus 
darbus toliau varyti. Steigiamas; 
taip vadinamas BURSA arba 
FONDAS klierikams mokyti. 
Reikalinga $10,000.00, kurios 
sumos nuošimčiai padės tinka
mam neturtėliui jaunuoliui siek
ti kunigišką mokslą dykai. Yra 
pašaukimų, tačiau pinigų sto
kos dėliai daugel jaunuolių ne-, 
gali pasiekti kunigiško luomo. 
Kaip tik tokią spragą užpildyti 
šis Fondas yra renkamas at-i™ 
minčiai mūsų buvusio Klebono 
kun. Juozapo Lietuvniko.

kepurių.
“Darbinlinko” No. 8 raporte- 

ris ne iš blogos valios, bet per 
klaidą praleido neįtraukiąs į 
valdybos sąrašą pp. R. Mončiū- 
nienės ir V. Balčiūnienė, siuvi
mo padėjėjos, vardų. Atsipra
šau.

I

kelių.

Ričardas Cohen — Ona 
Kvedaraitė

Antradienį, vasario 29 d. pri
ėmė moterystės sakramentą 

j p-lė Ona Kvederaitė ir jaunuolis 
Į Ričardas Cohen. Karo dėliai ne
buvo galima surasti kito laiko, 

'nes jaunikis eina karo mokslus 
navigatorium ir turėjo tik ke
lias dienas atostogų. Kun. dr. 
Mendelis priėmė jaunųjų pasiža
dėjimus. Liudytojais buvo Juo
zas Kvedera. sūnus, ir vienas iš.

ir p-lė Marytė Nemuraitė. Svei-, 
kiname naująją porelę. Linkime 
visų Dievo malonių jųjų naujam 
gyvenime.

Valstybės ir Miesto yra užlaiko- 
si vien tik tų gerų Sesučių su
rinktomis išmaldomis. Tos Se
sutės priima visus. Reikalavi
mai yra, kad asmuo būtų 60 me
tų amžiaus ir būtų neturtėlis. 
Iš mūsų lietuvių Sesučių globo
je randasi Petras Leikus, senu
kė Zulienė, Puodžiūnas ir tik pe
reitą savaitę buvo priimta Gus- 
taitienė. Sesutės ne tik tuos se
nelius pavalgydina ir aprengia, 
bet mirus net ir už laidotuves 
apmoka. Visi Baltimorės lietu
viai yra kviečiami aplankyti tų 
Sesučių globojamą prieglaudą, 
1200 Valley Street. Sesutes su
mielu noru parodys senelių na-’ Pirmieji Aukotojai 
mą ir jų gražią koplyčią. Sesu- Dar nesuėjo du mėnesiai kaip 
čių darbas yra vertas visų nuo- šis sumanymas pradėtas vykdy- 
širdžios paramos. ti, o jau surinkta virš $1,000.00.

Kun. dr. Mendelis padėjo pra- 
Tvarka džią šiam Fondui, paaukoda

mas pirmąjį
Gavėnios metu mūsų bažny- Mendelių

, čioje kas trečiadienį 7:30 vai. 
[vakare yra laikoma šv. valanda.
per kurią giedami Graudūs 
Verksmai ir sakomi gavėniniai 
pamokslai. Penktadieniais Sta
cijos 3 vai. po pietų ir 7:30 vai. 
vakare. Sekmadieniais 4 vai. po 
pietų Stebuklingo Medalikėlio 
novenos pamaldos lietuviškai ir 
Kryžiaus Keliai. 1 
nės pamaldos yra gausiai lan
komos žmonių.

Susirinkimas svarstė siunti
mą dovanų mūsų kareiviams Šv. 
Velykų proga. Nutarta siųsti ir 
išrinkta komisija, būtent, M. 
Ząrambienė ir O. Navickienė. 
Skyrius jau gavo ir dar gauna 
padėkos laiškus nuo mūsų ka
reivių už pasiųstas jiems Kalė
dines dovanas. Laiškai skaitomi

SKYRIAUS PRANEŠIMAS
Kiekviename susirinkime yra 

prašoma ir raginama priduoti 
skyriaus valdybai išėjusių į Ar
miją ar Laivyną mūsų jaunuo
lių vardus ir adresus. Bet kažin 
kodėl kaikurie vis dar vilkina 
ir nepriduoda. Prašome priduoti 
visų be skirtumo skyriaus val
dybai. Kalakutas.

Kas Naujo—Stebėtino!
Jau daugiau negu 10 metų 

kaip mūsų bažnyčioje šv. Anta
no koplyčioje randasi graži sto- 
vylėlė Kūdikėlio Jėzaus, taip 

į vadinamo iš Pragos. Kaip įdėta 
lentelė prie stovylėlės stiklinėje 
spintoje liudija, kad ta ypatin
ga stovylėlė buvo parvežta Tėvų 
Redemptoristų iš paties miesto 
Pragos, kur ji buvo pašventinta 
ir yra palytėjusi pirmutinę ste
buklingą Kūdikėlio Jėzaus sto- 
vylą, kuri randasi Pergalės Pa
nelės Švč. Karmelitų bažnyčioje. 
Tai buvo 1897 m. rugpiūčio 20.

Per visus tuos metus buvo as
menų, kurie lankėsi šv. Antano 
koplyčion, bet į pereitus 6 mė
nesius pamaldumas žymiai pa
didėjo. Mūsų kunigai gavo pra
šymų, kad būtų žmonėms pa
aiškinta apie pradžią ir istoriją 
pamaldumo į Kūdikėlį Jėzų iš 
Pragos. Tai buvo padaryta tris 
savaites atgal. Nuo to laiko Ko
plyčia tapo tikrai stebuklinga 
vieta. Kasdieną šimtai meldžia- 

Po S50.00 i Pranciškaus Ksaveriečio garbei si prašydami Kūdikėlio, Ramy-

kojant po $25.00 tas skaitlius 
reikėtų dvigubinti. Argi mūsų 
buvusios Klebono atminties nė
ra verta tokios aukos? 900 as
menų, kurie aukotų po $10.00 
sukeltų reikalingą sumą. Tad 
visi prie darbo. Skatinkite vie- ■ 
nas kitą. Aukas siųskit kun. ■ 
Antanui Dubinskui, šio Fondo 

' iždininkui. Pirmutinis $1,000.00 
j jau perduotas kunigams Šv. Ka

rolio Kolegijos. Tėvams Sulpi- 
} ei jonams, kur tas Fondas bus 
! globojamas. Aukotojai ne tik 
ką pagerbs kun. Lietuvniko at-

' mintį, bet save aprūpins po
! mirčiai. Kunigai, kurie bus iš

mokyti to Fondo pagelba at
mins savo geradarius savo šv. 
mišiose ir kitose kunigiškose 
maldose. Kas prisidės prie šio 

s-mono TZ Fondo, tas atliks dvigubai ge-
į $100.00. Kunigųj . .

radanngą darbą, atmindamas 
mamyte, Elzbieta , . .. .

- kun. Lietuvniką ir ruošdamas 
Mendeliene pasekė savo sunaus; . . .. . _.
pavyzdį pridėdama kit, S100.00. >au atmmtl 

Po šimtinę aukavo Julijona Mu-‘ Didžioji Malonės Novena 
rauskienė, Marijona Norkienė, šeštadienį, kovo 4 d. Baltimo- 
Margaryta Loessel. Juozas Kun |rėje prasidėjo DIDŽIOJI šv. 
kel, Ottilia Landis. ' 
davė Veronika Masendukienė, laikoma MALONĖS NOVENA. bes Kunigaikščio, apsaugos sa- 
Magdalena Lukošaičiūtė, Elž-; Tėvų Jėzuitų šv. Ignaco bažny- vo mylimiesiems karo tarny- 
bieta Benešiūnienė, Kazimieras: čia yra tos novenos centras. Šį boję ir Pergalės ir Taikos pa-

j

_ -------------------------------------- , ---------------------- ° .
visos gaveni- jr Veronika Pugevičiai, Ona I.,metą ta novena mini savo gyva- šauliui. Pranešta pereitą savai-

1 sausiai lan- t„..„ e4nnn! • , - - • ____ aztCsIIT

Dėd& Šamo aviacijos lakūnų. A A. Kun. J|K> Lietuv. ‘

niko Paminklas
Kovo mėn. 22 d. sueis 8 mė

nesiai kaip užgeso skaisti šviesa 
mūsų tarpe, asmenyje šventos 

“Mažosiosios Pavargėlių • atminties kun. Juozapo Lietuv- 
Sesutes” įniko. Nors jo veidas daugiau

Kasmet mūsų kunigai pakvie- nebematomas, tačiau niekas ne- 
čia “Little Sisters of the Poor” gali užmiršti jo darbų, kuriuos 

. arba Senelių Pavargėlių Sesu- jis nuveikė per 50 metų savo 
tės Globėjos pastovėti prie baž- kunigavimo. Niekas negali už-!

—rašir- miršti, kad gražioji Šv. Alfon-! Pradžia jau padaryta. Visi į 

sene- so lietuvių bažnyčia buvo įsigy- mūsų kolionijos lietuviai, ne-i

Įvairūs Mokslai
Lai kunigai stengiasi gerai pažinti ir pasauliškus 

mokslus, ypač tuos, kurie glaudžiai ryšasi su religija, 
kad taip jie galėtų aiškiai ir įtikrinančiai skelbti Die-' 
viską mokslą, malonę ir išganymą, tuo būdu palenkti 
išlavintus protus prie Kristaus Evangelijos lengvos 
naštos ir saldaus jungo. Laiminga, iš tikrųjų, yra Baž
nyčia, jei jos pagrindai bus tvirtai pastatyti.

Pasauliečių Uždavinys
Mūsų laikai reikalauja, kad pasauliečiai taip pat, 

o ypatingai tie, kurie artimai darbuojasi su Bažnyčios 
dvasiškija, žinotų Bažnyčios mokslą, ne paviršutiniš
kai, bet pilnai ir tikrai; o tai jie gali įsigyti skaitydami 
katalikiškas knygas, turėdami pasikalbėjimus, suda
rydami studijų ratelius. Iš to jiems patiems bus didi 
naudai ir tuo pačiu jie galės pamokyti nemokančius, 
įrodinėti priešų klaidas ir pagelbėti savo draugams 
prieš Bažnyčios priešus.

Katalikiškoji Spauda
Mums tikrai yra džiugu žinoti, kad jūsų spauda 

yra tvirta Katalikiškų dėsnių aiškintoja ir platintoja; 
kad Marconi radio — kurio balsas akimirksniu girdi
mas visame pasaulyje — stebėtinas išradimas ir iškal-į jie kalba “iš Dievo, Dievo akivaizdoje, Kristuje” (2 
bingas Apaštališkojo Tikėjimo skleidėjas — tankiai ir Kor. 2, 17).

Ieva Šileikienė aukavo $40.00. > vimo auksinį jubiliejų. Per pe- tę» had NO\ ENA MIŠIŲ gar- 
Kun. Edward Hogan $25.00,, reitus 50 metų kas metai nuo bei Kūdikėlio Jėzaus bus atna- 
Dr. Covalesky $25.00. Augaitie- į kovo 4 — 12 dd. tūkstantinė mi- 
—----- --- ------------ T------ . Poįnia lankosi ant šios novenos pa-
$5.00 davė Juozas Falatico ir;maldų. Sekmadienį laikraštis 
žmona, Eufrozina Filipavičiūtė,1 Baltimore SUN paskelbė, kad 
Mary O’Connor. Zofija Mandra-1 šeštadienį virš 20,000 žmonių 
vickienė, I. __ [__________ '
Ieva Matulevičienė pridėjo $10.-į 

00; smulkesnių aukų $125.00. į
viso susidaro virš $1,100.00.

I

Iš

šaujama kas menesis. Intenci
jas - prašymus galima ir iš kitų 
miestų siųsti. Jokių aukų nerei
kalaujama. Kaip mūsų kunigai 
taip Sesutės negali atsistebėti 
šiuo nepaprastu, tikrai stebuk
lingu, pamaldumu į Dieviškąjį 
Kūdikėlį. Mūsų bažnyčia kas- 

♦ dieną tampa didesnia ir svar-

I nyčios durių, paprašyti gerašir- miršti, kad gražioji Šv. Alfon- 
įdžių žmonių aukų savo ;
, liams. šįmetą tos Sesutės stove- ta jo pastangomis.
; jo prie durių pirmadienį ir ant
radienį, per visas Novenos Pa- savo nuopelnų:
maldas. Teko nugirsti, kad su- matė jo vaizdą arba pravardę 
rinko aukų arti $2,000.00. Tos laikraščiuose; jis kukliai bet 

.Sesutės savo prieglaudos name, Į pastoviai, ištvermingai dirbo 
! 1200 Valley Street, turi savo ’ Ganytojaus darbą, taip kad

Ieva šeškauskienė.! atsilankė į novenos pamaldas 
Šv. Ignaco bažnyčion, kur jos y- 
ra laikomos net 20 kartų kas
dieną.

Mūsų kunigai ir veda šitą no-jbesma Baltimorės šventove. Ne 
veną tris kart į dieną angliškai tik pirmadieniais ir antradie- 
ir vieną kart lietuviškai, šešta- ’ niais tūkstančiai sueina į 14 
dienį virš 2,000 dalyvių buvo kartų laikomų Stebuklingo Me
trikose pamaldose dienos metu. 
Pirmadienį ir antradienį, kuo
met Stebuklingo Medalikėlio 
pamaldos buvo sujungtos su šv. 
Pranciškaus novena. žmonės iŠ1 
netilpo bažnyčion. Dėka Sesutės j lankantiems.

Baltimorės Lietuviai 
Į Darbą

žiūrint jųjų pažiūrų, turėtų su-j 
brusti, ateiti į taiką šiam svar
biam sumanymui. Visiems Bai-j 
timorės lietuviams kun. Juoza
po Lietuvniko asmuo turėtų bū
ti brangus; mes neturėtume jį 
pamiršti. Šis garbingam tikslui 
skiriamas Fondas privalėtų su- 

kurie be jokios pagalbos nuo ti toliau, šv. Alfonso parapijinė kelti šiais 1944 metais, kad jau 
-----------------------------------------  ■ —- kitą rudenį tinkamas neturtėlis 

jaunuolis galėtų pradėti siekti 
kunigo mokslo ir tokiu būdu 
ruoštis prie to apaštališko dar
bo. kurį kun. Lietuvnikas taip 
ištikimai dirbo arti 50 metų.. 
Dar trūksta $9.000.00. Surinkti 
ta sumą reikalinga tik 180 ar 
tai šeimų ar pavienių asmenų, 
kurie paaukotų po $50.00. Au-

Gyvendamas jis netrimitavo 
ne dažnai kas

: V V***VJ KZV*VWV, VU* A ----- ---------J------ ------ ------

priežiūroje 260 vyrų ir moterų, j šiandien jo pasekėjai gali jį ves- s

naudingai panaudojamas išplatinimui visa tai, kas 
liečia Bažnyčią. Mes džiaugiamės jūsų naudingu dar
bu. Bet lai tie, kurie vartoja šią priemonę būna atsar
gūs ir tiksliai prisilaiko mokomosios Bažnyčios nuro
dymų, net ir tada, kada jie aiškina ir skelbia tai, kas 
liečia socialinius klausimus; užmiršę savo asmeninę 
naudą, neieškodami sau garbės, būdami bešališki, lai

Zakristijonės pastangoms, šv. 
Pranciškaus stovyla yra pas
kendusi gėlėse ir šviesose. Per 
novenos pamaldas buvo garsi
nama, kad sekmadienį, kovo 12 
d., paskutinią novenos dieną. 
Mišios H vai. rytą bus atnašau
jamas už visus šv. Pranciškaus 
mylėtojus. Be to. NOVENA MI
ŠIŲ bus atnašauta nuo kovo 13 
d. iki 21 d. padėkojimui už visas 
malones išprašytas, šv. Tėvo 
palaiminimas bus suteiktas po 
paskutinių novenos pamaldų.

dalikėlio Marijos garbei nove
nos pamaldų, bet kiekvieną die
ną šimtai ir tūkstančiai ateina 
privačiai pasimelsti. Skaitlin
gos malonės yra teikiamos atsi-

Mūsų Ligoniai
Sunkiai serga Petras Paluckis, 

218 S. Broadway. Prašo pasi
melsti. Elžbieta Makarauskienė 
sveiksta. Randasi namie. Kurš- 
vietienė nuo W. Lombard St. 
randasi Md. University ligoni
nėje. Marijona Bruzgiūtė, gy- 
džiusis virš metų Greene St. li
goninėje grįžo namo. Iš lėto 
sveiksta. Andriliunienč labai 
silpna. Duok Dieve visoms kan
trybės ir ištvermės!
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* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Vakaro Giesmė

Praleidęs dieną Tau, Sutvėrėjau, 
Padėkas maldą karštai aukoju; 
h- ką nuo ryto vargau, kentėjau — 
Dedu su meile po Tavo kojų.

.Misijoms Remti Koncerto 
Pasekmės

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Atleisk, Aukščiausias, jei iš silpnybės 
To neišpildžiau, ką pažadėjau;
Atleisk, jei, neidama keliu dorybės, 
Geriausias Dieve. Tau nusidėjau.

Kelionė Į Misijos Dirvą
(Tęsinys) 

biai apsirengė. Su džiaugs
mu atliko rytmetinę medi
taciją ir ištikimai atlaikė 
šv. mišias, nes didis pa
saulis kunigėlio laukė ir 
auksinis kelias buvo ati
darytas jo pirmiems misi
jos žingsniams ir visam jo 
gyvenimo darbui.

Kunigas Silvio, Tung 
Hua misijos klebonas, va
žiavo drauge su kun. Ge
rardu kaipo jo palydovas 
ir kelrodėjas.

Traukinys smarkiai ūžė 
per miestus ir kaimus. 
Jaunas kunigėlis apžiūrė
jo vagoną ir pažvelgė į ke
leivius. Tai buvo pats 
bruzdėjimo įkarštis. Trau
kinys taip pilnas, jog žmo
nės sėdėjo ir ant grindų, 
šūkaudami plonais ir auk
štais balsais. Taip daug

Pagal Jo Ekscelencijos, Vyskupo Cushing'o pra
nešimą. įvykusio vasario 9, koncerto proga ir misijų 
rėmėjų duosnumu liko misijų reikalams gryno pelno—, Ankstį rytą prieš lapkri- 
$1,230.75. “Esu begalo dėkingas visiems, kurie taip kil- £jo aušrą nors labai buvo 
niai prisidėjo prie šio svarbaus misijų reikalo. Prašau šalta kun. Gerardas sku- 
pranešti kiekvienam mano dėkingumą. Prižadu daž- ------- -------------------------
nai prisiminti visus savo maldose ir teikiu visiems sa-’ 
vo palaiminimą”, rašo vyskupas Cushing.

“Ir kas bus davęs vienam šitų mažiausių atsigerti 
tik taurę šalto vandens mokytojo vardu, sakau jums, 
nepraras savo užmokesnio”, — Kristaus žodžiai iš Šv. 
Mato evangelijos (10, 42).

Apart pirmiau minėtų misijų rėmėjų sekantieji 
aukavo kilniam misijų tikslui — P. ir V. Baltrušiūnai, 
Ieva Mačienė, J. ir M. Jeskevičiai, Jarošienė, Ona Ky
bartienė, N.N., Ona Vyšniauskienė, Marcinkai, M. Ba- 
kunaitė, N.N., Pranas Aitutis, Marcelė Trainavičiūtė, 
Jezukevičienė, P. Lingus, O. Balukonienė, E. Galvidie- 
nė. J. Gudaitė, A. Kalinauskaitė, N. ir J. Marks, M. Je- 
kevičiūtė, V. Trinkienė, J. Sinkienė, R. Cernauskaitė, 
A. Majauskaitė. Agota Jocienė, O. Gaputienė. Balčiū
nienė. M. Žirolienė, O. Jakimavičienė, M. Pašakarnie- 
nė, O. Kazmauskienė. O. Grigaliūnienė, K. Lipskienė, 
K. Stakutienė, Vervečkienė, Gruodienė, Gedaminskie- 
nė, Vaičiulienė, Leščinskienė, M. Kardokienė, Krasaus
kienė, Verzinskienė, Šugždienė, Barauskienė. Vesienė, krikščioniu kiniečiu. 
Pivariūnienė, Matejaškienė, Gaidienė, Urbonienė, M. ------------------------ -
Firentienė. A. Kalinauskas. navaitė klausė, kaip save pasivadino Švenčiausioji Pa-

Visiems ir visoms nuoširdžiai dėkoju — nelė? Bernadeta pirma stebėjosi, iš kur Kaznavaitė tą
Kun. K. J enk u s. žinanti, kad ji niekam daugiau nesakiusi, tik Uršulei

— Nikolytei. Bernadeta pradžioje nenorėjo nieko Kazna-

Kilniausius norus vėl atgaivinęs, 
Karštai maldauju — laimink šią naktį. 
Kad Tau ir labui brangios Tėvynės 
Širdis galėtų rytoj man plakti.

Misijonierius mažu

Ištraukos iš To Eksc. Vyskupo Bučio vaitei sakytį’ tvirtindama, pirma turinti pasakyti ku- 
z v. k < a • • m • • Pomianui; bet šitai nenusileidžiant, ji pasakė tą

knvgos - Svc. P. M. Apsireiškimai pat, ką ir Uršulei.
Paskui Kaznavaitę ir kiti ėmė Bernadeta klausi

nėti. Kai tik ji gavo ištrūkti nuo klausinėjančių, tuoj 
su teta Bazile nuėjo pas kunigą Pomianą ir pasakė 

i jam Apsireiškusios vardą. Vikaras, nieko aiškaus ne- 
Į sakęs, liepė eiti pas kleboną. Klebonas išklausė ir tarė: 
' — Nekaltas Prasidėjimas? Ponia negali turėti tokio
vardo.

Švenčiausioji Panelė veikiai išnyko. Nors graži iri Turbūt, ir Pomianui keistai atrodė, kodėl Nekal- 
skaisti saulė jau buvo užtekėjusi, Bernadetai po regė-.tas Prasidėjimas, o ne Nekaltai Prasidėjusio ji ? Vėliau 
tos gražvbės žemės šviesa atrodė labai tamsi. Ji try- vienas mokytas kunigas, teologijos (t. y. tikėjimo da- 
nėsi akis, kad galėtų šį tą matyti. Ji stebėjosi, kad ji bTkų mokslo) profesorius, sakė, kad Švenčiausiosios 
dar gyva. kaip visi žmonės ir kad turi grįžti į savo pa- Panelės negalima esą vadinti Nekaltu Prasidėjimu, o 
prastąjį gyvenimą. i reikią sakyti Nekaltai Prasidėjusio ji.

Nors Bernadetai tai buvo nusiminimas, bet geros: Tikėjimo mokslininkai ir šią dieną gali dar gin-
moters, matydamos, kad Subirūtė linksmesnė, negu' čytis, ar tinka Švenčiausiajai Panelei vardas Nekaltas 
seniau būdavo, tuoj po apsireiškimo puolė prie jos.j Prasidėjimas, ar geriau reikia sakyti anaip. Man rodo- 
Uršulė Nikolytė pasilenkė, pabučiavo mergaitę ir pa- si, kad iš visų Švenčiausiosios Panelės vardų Nekaltas 
klausė pašnibždomis: Prasidėjimas Jai geriausiai tinka ir tai yra tikrasis

— Tu, turbūt, širdele, šiandien gavai ką nors žinoti? amžinasis Jos vardas.
Bernadeta taip pat pašnibždomis atsakė:

— Tik nesakyki niekam. Ji man pasisakė: “ 
Nekaltas Prasidėjimas”.

Uršulė parėjo namo (namai buvo netoli) ir rado 
Gervaniją Raval baltinius bekočiojančią. Žinoma, ne
ištylėjo ir pasakė, kad Apsireiškusioji Panelė pasiva
dino Nekaltu Prasidėjimu. Gervanija pranešė tą nau
jieną Dominikai Kaznavaitei. Šioji, turbūt, gerokai iš-

Liurde” -
s

(Tęsinys iš pereito numerio apie įvykius Liurde)
Apslreiškusioji pasisako vardą

Po šešiolikto apsireiškimo švč. P. Marijos Liurde —

Prasidėjimas Jai geriausiai tinka ir tai yra tikrasis

Angele Sarge, Dievo man skirtas, 
Saugok nuo priešo gudrių žabangų; 
Stiprink kovose, kad dvasia tvirtas, 
Kliūtis nuveikęs, laimėčiau Dangų.

“š. a.”

<

buvo prikrauta ryšulių irjnys nebeveža. Mums rei- 
bagažiaus, kad galima bu-!kės ant asilų baigti kelio- 
vo turgą pradėti. Žmonės nę.”
ir miesto važiavo susipir- į išlipus iš traukinio, juos 
kę užklodus, maišus javų' sutjko vienas kinietis su 
ir ryžų; seni žmonės mie- vežimu ir asilais. Dar tris 
gojo kampuose, jaunes- djenas reikės ant asilų kė
liųjų akys mirkčiojo; kū-, iįauti. Labai atsargiai jie 
di kėliai, pririšti ant moti- apsirengė vilnoniais dra- 
nų pečių, verke * ir rėkė., bužiais ir abu kunigėliai, 
Viename kampe šeima ge- 'Uį]įpę ant asilų, pradėjo 
rė arbatą, kiti keliautojai; kelionę į rytų kalnus, 
truputį išsilavinę skaitė Kun. Gerardas atsiminė 
laikraščius ir knygas. Virš i savo jaunas dienas pra-

I I
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I 
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Jie pagulėjo dešimt mi
nučių ant keistos akmeni
nes lovos, kuri buvo šildo
ma kaipo krosnis. Kun. 
Gerardas neužilgo įverti
no tas, rodos, stebėtinas, 
gydomas ypatybes šio 
svarbaus įrankio, kuris 
randasi kiekvienuose man- 
čių namuose. Kiniečiai už
vardino šią lovą “Kang”. 
Kang lova daug kuo ski
riasi nuo amerikiečių lo
vos. Tai pakili lyguma, iš
dirbta iš akmens ir molio, 
ir užima pilnai pusę kam
bario. Po šia Kang, arba 
lova buvo įleidžiamas ga
ras nuo krosnio. Šiuo bū
du viršus visuomet karš
tas. Pagulėjęs keletą mi-

Ant žemės žmonės vadinasi tokiais vardais, ko- 
Aš esu kiais pasitaiko netyčia arba pasikrikštyti arba iš tėvų 

gauti. Amžiname gyvenime visi vadinsis pagal žy
miausią savo asmens ypatybę. Dievas apreiškė Savo 
vardą Mozei. Pagal tą apreiškimą Dievo vardas lietu
viškai turėtų būti Esąs, nes viskas, kas yra, iš Dievo 
yra. Tiktai vieno Dievo esimas eina iš Jo paties ir Jam 

J__ ___ ______ ___________ __________ , o______  vienam tepriklauso. Viešpats Jėzus, kol ant žemės gy-
manė tikėjimo mokslą ir samprotavo, kad Švenčiau- veno, teisingai vadinosi, pagal Arkangelo apreiškimą, 
šioji Panelė negalėjo pasivadinti Nekaltu Prasidėjimu, Jėzus (lietuviškai Išgelbėtojas), nes Jis vienas išgel- 
o turėjo sakytis “Nekaltai Pradėtoji”. Norėdama žino- bėjo žmones. Bet amžiname gyvenime Jis vadinsis 
ti tiesą, ji atbėgo pas Bernadetą klaustis. taip, kaip dažniausiai mėgdavo Pats Save vadinti —

Kaznavaitė, žinodama, kad Bernadeta tą pasaky- Žmogaus Sūnus. Tas vardas reiškia, kad Jo pradžia 
mą slepia, neklausė jos prie kitų, o išsivadino laukan, ne iš žmogaus, o tik iš žmogaus Jis gimęs. Niekas ki- 
Pasislėpusios į kamputį už vartų ėmė šnekėtis. Kaz- tas nėra toks ir tokio vardo neturės, švenčiausioji Pa- 

-------------------------------------------------------------------- nelė daug turi vardų, bet nė viena ypatybe ji taip ne- 
— —------- —---------- siskiria nuo kitų tvarinių, kaip Nekaltuoju Prasidėji-

; mu. Todėl tas vardas yra Jos tikrasis vardas danguje. 
Nei “Marijos”, nei “Dievo Motinos”, nei “Mergelės” ir 
“Motinos”, nei “be nuodėmės Prasidėjusiosios” žo
džiuose nėra tiek grynos tiesos, kiek žodžiuose: “Ne
kaltas Prasidėjimas”. Juk nekaltai prasidėjo Ji vien 
dėl to, kad turėjo Jėzaus, t. y. Dievo, Motina tapti. Tad 
Nekalto Prasidėjimo varde yra visas Dievo Motinos 
vardo teisingumas. Toliau, nekalto prasidėjimo dova
na Jai buvo reikalinga vien dėl to, kad Ji tikras žmo
gus ir kad Jos pradžia buvo iš žmogaus. Prasidėjimo 
Nekaltybė taip pakėlė, išdailino ir aukštais padarė 
Jos kūną ir sielą, kad Ji nė negalėjo kitaip motina 
tapti, kaip tik likdama amžinai mergaite. I Nekaltąjį 
Prasidėjimą sueina visos Jos tobulybės ir visas Jos 
gyvenimas. Antro tokio asmens negali būti; todėl Ne
kaltas Prasidėjimas yra tikrasis švenčiausiosios Pa
nelės vardas.

Rasi, sunku bus tau, skaitytojau, šitais išvedžioji
mais pasekti. Bet tavo širdis jaučia Nekaltai Pradėto
sios gražumą. Mylėk Ją ir Jos Sūnų; Bernadeta nebus 
už tave laimingesnė. Ir tu išvysi Nekaltąjį Prasidėji
mą ne keliolika kartų po trumpą valandėlę, bet gėrė
sies neapsakomu Josios gražumu per amžių amžius!Kapelionas kun. James Dunford, So. Bostono sūnus.

visa to, lyg debesiai kabo
jo šiltas ir troškus oras iri 
rūkas, štai koks buvo kun. i 
Gerardo pirmas vaizdas| 
tikro kiniečių traukinio.

Koks jų keistas murmė
jimas, jis manė, gal jie 
kalbasi apie šeimos reika
lus, apie kaimynus, apie 
mažus dalykėlius nors ne
svarbius, bet perdaug iš
pūstus. Žmonės susirūpi
nę kasdieniniais reikalais, 
visai neatkreipė dėmesio į 
ateinantį gyvenimą. Kun. 
Gerardas pasižadėjo dar
buotis visa galia, kad su
teiktų jiems ką nors amži
nos vertės.

Žiūrėdamas pro langą, 
jis pradėjo svajoti. Jei 
Dievo valia, jis tiems skur
do ištiktiems žmonėms pa
aukos visą savo pajėgą ir 
visa ką turi, šią dieną jam 
gyvenimas iš tikrųjų pra
sidėjo. Jis griežtai pasiry
žo įgyvendinti savo priža
dą, kad dirbs jų gerovei ir 
neprašys jokio žemiško at
lyginimo.

Palydovas nutraukė jo 
svajones, “Mes jau čia, 
kunigėli. Štai Jing Pau Į bus iš jos atimta” (Luk. 10, 38-42). 
miestas. Jau toliau trauki- (iš “Kitų Pėdomis”)

džios mokykloje, kai jis jo
davo ant seno arklio. Da
bar pamatė, kad ne taip 
lengva keliauti ant asilų, 
nes reikėjo daboti, kad a- 
silas į duobę neįkristų ant 
nelygaus kelio.

Vidurdienio metu kun. nučių ant šios lovos, kun. 
Gerardui pasitaikė pirma Gerardas pajuto, kad kau- 
proga užeiti į kiniečių vieš- nuovargis jau pranyko, 
būtį. “Dabar”, kalbėjo jo 
palydovas kuris jau ketu-Į 
ris metus praleidęs Man-į 
čūkoje ir gan patyręs žmo-į 

gus, ]
44

(Bus daugiau)

“Pasaulinės spaudos su- 
pamokinti naujoką, judime ir įvairių nuomo- 

pirmiausia reikia atsigul- nių skleidime, katalikiš- 
ti ir pasilsėti. Nors ir ne- ki laikraščiai yra kaip tie 
labai pavargęs, bet pasi-' pranašai, tiesos ir dorovės 
naudok mano patarimu.” Įskleidėjai.” Pijus XII.

“Reikia Gi Tik Vieno”
Kartą V. Jėzus užėjo į Lozoriaus, Marijos ir Mor

tos namus. Tai buvo pavyzdinga, V. Jėzaus mėgiama 
šeima. Marija tuojau atsisėdo prie Viešpaties kojų ir 
klausėsi Jo žodžių. Morta turėjo daug visokio darbo su 
patarnavimu. Matydama, kad Marija jai nepadeda, 
Morta tarė: “Viešpatie, Tau nerūpi, kad mano sesuo 
palieka tarnauti mane vieną? Sakyk jai, kad ji man 
padėtų’’’ V. Jėzus atsakydamas jai tarė: “Morta, Mor
ta! Rūpinies ir esi nerami dėl daugelio dalykų. Reikia 
gi tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri ne-

Sesuo Mary Dolores, vedasi Gilberts salos mažyčius į mokyklą. Kaiku- 
rie vaikučiai, matyt, nelabai klauso mokytojos. Nes reikalingas paragi
nimas neatsilikti. ...
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Atvyks Į Bostoną WORCESTER, MASS.vių, šeštadienį, bažnyčioje šv.1 
mišios gerovei kareivio Povilo 
Labaliaukio bus aukojamos 

j 7:30 vai. ryte, parapijos salėje;
492 E. 7th St.

tolimuose kraštuose, pas savo 
mamytę ir broliukus paviešėti. 
Jo vienas brolis yra kun. And
rius Naudžiūnas, MIC., Argen
tinoje. Kitas yra Brightone, pri
rengiamoje seminarijoje. Sesuo 
yra vienuolė — Sesuo Kazimie- 
rietė.

VIETINĖS ŽINIOS
Šv. Kazimiero Parapija

ŽINUTES LANKĖSI

Šiomis dienomis jūreivis Er
nestas Naudžiūnas buvo parva
žiavęs iš Dėdės Šamo tarnybos

DAKTARAI
—

Tel. ŠOU 2805

Br J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

Ponia Ona Vaičiūnienė, 61 Su- 
dan St., paaukojo Šv. Petro pa
rapijai tris megstines puikias 
kamžas. Kunigai ir parapijie
čiai pasimels aukotojos ir jos 
šeimos gerovei.

Antradienį, “Darbininke” lan
kėsi muzikas VI. Stasevičius, 
Providence lietuvių par. vargo
nininkas. Atsilankymo proga į- 
stojo į Liurdo knygos rėmėjus 
aukodamas $5.00 knygos fon
dan ir atliko kitokius biznio rei- i
kalus.

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymoar 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidunų ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą- 
Pritaiko Akinius 

VaL nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway

So. Boston, Mass.

Trečiadienį “Darbininke” lan
kėsi kun. K. A. Vasys, Aušros 
Vartų par. klebonas iš Worces- 
ter, Mass. Atsilankymo proga 
apmokėjo stambią sąskaitą už 
Didysis Ramybės Šaltinis.

Sekmadienį, Graudų Verksmų Tą dieną lankėsi Jonas Praka- 
pamaldos įvyks 2 valandą p. p., pas iš Brockton, Mass. Atsilan- 
nes po trečios valandos bus ka- kymo proga užsiprenumeravo 
reivių naudai arbatėlė su prog- metams 
rama, 492 E. 7th St.

“Darbininką”, aukojo 
kalendoriaus fondan $2.00 ir 
$1.00 Darbininkų Radio progra-

Sekmadienį, 10 vai. ryte, į- mai palaikyti.
EUOlLŠL Vard°J-yrUT?iUfXS Ketvirtadienį, lankėsi J. Kun- 

sevičius. Atsilankymo proga už
siprenumeravo metams “Darbi
ninką”, aukojo kalendoriaus 
fondan $1.00 ir pasičadėjo įsto- ty, nešiojąs Amerikos kariuome- 
ti į Liurdo knygos rėmėjus.

bendra mėnesinė šv. Komunija. 
Visi šios draugijos nariai yra 
raginami priimti Šv. Komuniją.

_________
I

Kapitonas Tadas Kuligauskas, Philadelphia, Pa.

Šis gabus lietuvis berniukas, 
tur būt yra jauniausias šioje ša-

| Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kovo 7 d., miesto ligoninėje, 
mirė ilgai sirgęs Domininkas 
Naujokaitis 64 metų, gyv. 58 
Glen Road, Jamaica Plain, 
Mass. Paėjo Skirsnemunio pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Paliko žmoną Antani
ną (Lukšytę) i 
Tapo palaidotas iš Šv. Petro pa- jos svetainėje, 
rapijos bažnyčios, kovo 9 d.

nes garbė kapitono laipsnį, kurį 
jam suteikė Amerikos Legijonas 
už pagelbėjimą parduoti $10,- Country 

________ 000,000 vertės karo bonų. Jis y- 
Šv. Petro Lietuvių parapijos ra smuikavęs ir dainavęs prieš 

Merginų ir Moterų kareiviams 
remti skyrius rengia metinę va-

Metinė Vakarienė

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass. " 

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

tūkstantines minias, taipgi A- 
merikos prezidentui Roosevel- 

ir tris dukteris, karienę, balandžio 23 d., parapi- tui, Lietuvos prez. A. Smetonai,
Graikijos karaliui, VVendeH Wil- 
kie, Irving Berlin. the Quiz 
Kids ir daugeliui kitų. Jau vas. 
1, 1941 m. The Philadelphia Re- 
cord rašė apie jį tokia antrašte: 
“An eight year old (parochial) 
school boy stole the show from 
big name headliners — before 
20,000.”

Čia mes matome jaunąjį kapi-

Kovo 8 d., miesto ligoninėje, 
mirė, ilgokai sirgusi, Marijona' 
Mastauškienė, 58 metų, gyv. 86 
Fuller St., Dorchestery. Paėjo 
Žiežmarių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 33 metus. Paliko trisj 
dukteris ir seserį, Dr. Prano Ga
linio motinėlę, šeštadienį, 9 vai. 
ryte, iš šv. Petro parapijos baž- 
nyčios bus su iškilmingomis šv. į 
mišiomis laidojama Šv. Bene
dikto kapuose.

492 E. 7th St.,
So. Boston, Mass.. 6 vai. vakare. 
Bus įvairių valgių, ir pamargi- 
nimų. Įžanga maža.

Atsilankę į tą vakarienę pa- 
remsite tuos, kurie tarnauja ka
riuomenėj ir stato savo gyvybę 
pavojuje.

Aukščiau minėta organizacija 
yra pasižymėjusi savo gerais
darbais, nepamiršta kareivių, toną stovintį prie drožinio, kurį 
nei Kalėdų nei Velykų metu, jo tėvelis išdrožinėjo atminčiai 
pasiunčia jiems dovanų. Tokis 
parengimas yra vertas visuo
menės paramos, o atsilankę ne
sigailėsite. Kvieslys.

IVAIR8S SKELBIMAI

BALLAST TURĖS
POPULAR 4Qc E ACH 

NUMBERS 17
Also limited supply of OZ4, 

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

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

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Gali Liberty 2337 or 
write for price* on other popular 

number*.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

Kovo 8 d., dukters namuose, 
11 Ravin St., Dorchestery, mi
rė, virš metus sunkiai sirgusi. 
Alena Tėvelienė, 53 metų am
žiaus. Paėjo Valkininkų parapi
jos. Amerikoje pragyveno 36 
metus. Paliko dvi dukteri ir sū
nų. Laidojama iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, 10 vai. ryte, 
Šv. Mykolo kapuose. Pašarvota 
pas graborių D. A. Zaletską.

Melskimės už mirusius.

i

• Iš priežasties dviejų laidotu-

PRISTATOME ALŲ IR 
| TONIKĄ i
! Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems s 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: j 

BOBIS BEVERAGE CO.
j 221 E SL Tel ŠOU 3141, So. Boston, Mass. :

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medą likai

“Darbininko” administracijo- 
į je galite gauti gražių medalių, ‘ 
' kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan
tiems, kariuomenėje, laivyne, 

i marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste
buklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paverksiąs. Medalikėlio 

■ kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

prez. Roosevelto motinos ir, ku
rį Tadukas, įteikė prezidento 
žmonai Eleonor Rooseveltienei 
Philadelphijoj.

Šių 1944 m. Prezidento Roo
sevelto gimtadienio proga, mū
sų Tadukas buvo pakviestas į 

i Baltuosius namus, kur jis drau
ge pietavo su visais garbės sve
čiais ir jiems pagrojo smuiką ir 
padainavo. Apie tai jis spaudai 
tarp kitko šiaip pasakojo: 
“This year, 1944 I played and 
sang right in front of the Pre
sident in the White House at 
the dinner table, also for Mrs. 
Roosevelt and all the movie
stars and other great men and siu žmogumi. 
women.

“What a great celebration I 
attended, that thanks to Mrs. 
Roosevelt for inviting me. I 
enjoyed eating dinner with the 
President and all the honored

i
i
i
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CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Bot Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luzurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

v " ■ '■■■ ■■

Appointments
8:30 AM—6 PM

Tel. Šou—4645

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

malonumo sueiti visas drauges 
ir su jomis atnaujinti draugiš
kumo ryšių.

p. Zakarienė išreiškė sveiki
nimą ir linkėjimus ir prašė p. 
Sidabrienės, Moterų Sąjungos 
Apskričio pirmininkės, vesti 
programą. Iš Centro Valdybos 
atsilankė p. T. B. Mažeikienė ir 
p. A. M. VVackell. p. A. Thomp- 
sonienė. Moterų Sąjungos 5 kps. 
vice-pirmininkė, pareiškė linkė

jimus.
į p. A. Sienkevičienė, Aušros 
Vartų Moterų klūoo pirmininkė,

' sveikino garbes viešnią.
p. A. Milius, Šv. Kazimiero 

Moterų klūbo pirmininkė, pa
reiškė savo linkėjimus

p. A. Nedzveckienė, Aušros 
Vartų draugijos pirmininkė, 
taipgi linkėjo geriausių .ekmių.

p. Sidabrienė įteikė gražią do
vaną p. Daužvardienei nuo su
sirinkusių draugių.

Už gražius ir malonius linkė
jimus garbės viešnia nuoširdžiai 
dėkojo, p. Daužvardienė buvo 
kviesta kalbėti apie Raudonojo 
Kryžiaus įvairius veikimus, nes 
viešnia yra J .V. Raudonojo 
Kryžiaus Namų Tarnavimo sky
riaus atstovė. Kalbant apie R. 
K. veikimą, atsilankusios nuta
rė suorganizuoti Lietuvių Mote
rų grupę daryti “bandages”, ki
tos prižadėjo paaukuoti kraujo 
dėl Blood Bank. Komisija iš
rinkta pasiteirauti R. K. vyriau
siojoj kontoroj kada susirinkti. 
Komisijoj yra sekančios: A. Mi
lius, A. Thompsonienė, A. M. 
VVackell ir T. B. Mažeikienė.

p. J. Daužvardienė visą savai
tę vizitavo savo tėvus pp. Jaku- 
bą P. ir Juozapiną A. Raukčius, 
48 Sterling St. A. M. W.

I

Vasario 27. tuojau po mišpa
rų. Šv. Kazimiero par. salėje į- 
vyko Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečių‘susirinkimas, kurį 
atidarė malda parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis. Klebonas 
praneša, kad spalių 22, š. m. 
sueina penkiasdešimt metų, 
kaip Worcesterio lietuviams lie
tuvis kunigas atnašavo pirmą 
šv. mišių auką. Todėl vienbal
siai nutarta tą dieną iškilmin
gai minėti parapijos Auksini 
Jubiliejų.

Šios parapijos lietuviai vie
ningi. Kaip draugijos, taip ir 
parapijiečiai, bendrai dirbdami 
su savo Dvasios Vadais, 
kė milžiniškus darbus
Bažnyčiai, bet ir tėvynei Lietu
vai. Todėl nėra abejonės, kad ir 
prie šio garbingo parapijos dar
bo tinkamai prisiruoš.

nuvei- 
netik

IŠRINKTAS KOMITETAS
guests. My favorite dish was 
tne Presiaent s birtnaay cake. 
Then the President asked every- 
body to keep silence and I got 
up and sang and played “My 

This of Thee” and 
*The Cassons Go Koiimg Along.

“The President and Mrs. Koo- 
sevelt congratulated me on my 
playing and singing. as did all 
the guests...

“I stayed from 1:30 P. M. to 
4 P. M. and was eseorted to the 
station in Mrs. Roosevelt s pri- rienė, M. Delionienė ir M. Bruo- 
vate car with secret service 
men and the eonduetor was told 
to take special care of me on 
my way home”.

Šis pagarsėjęs. 11 m. amž. 
6-to skyriaus parapijinės mo
kyklos. mokinys, mielai sutiko 
ir dalyvaus Bostono Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių šokių gru
pės parengime, balandžio 23 d., 
1944, 6 vai. vakare, Municipal 
Building salėje So. Boston, 
Mass. kaipo garbės svečias ar
tistas. Rap.

kad tinkamiau suruošti jubilie
jinį minėjimą, būtent:

Garbės pirm. kun. A. Petrai
tis; pirm, muzikas J. 
tis, vice-pirmininkai 
Mileris, J. Vaitkūnas. 1 
kienė ir M. Ščiukienė.

RAŠTININKAI — A. Milienė, 
T. Aukštikalnytė ir J. Jurgelio
nytė.

IŽDININKAI — Kun. J. Baka
nas ir kun. J. Padvaiskas.

IŽDO GLOBĖJAI — O. Sidab-

K. Žemai- 
adv.

P. Bačins-
A.

žys.
SPAUDOS komisija (angių 

spaudai) — V. Čaplis. J. Jurge- 
iionytė, A. Kacevičius, K. Pau
liukonis.

SPAUDOS komisija lietuvių 
spaudai — Kun. J. Bakanas. O. 
Sidabrienė, S. Bugnaitis, V. Ba
rysas ir V. Blaveckas.

I PATARIMU KOMISIJA —

Brooklyno komunistų 
laikraštis vas. 25 d. laido
je rašo:

“Vadinasi, p. Vaidyla De
troite nukalbėjo 
ne išmintingiau 
gočių”.

Na, o Bostone 
komunistėliai

nei kiek 
už p. Ba-

Avė Maria Valanda

ma drama iš Šv. Eulogijo gyve- 
| nimo, kuris mirė kaipo kanki-

kaikurie 
pripažįsta 

p. Bagočių išmintingiau- 
Neseniai ir

tame pačiame komunistų 
laikraštyj buvo rašyta, jog 
p. Bagočius “pasakė labai 
gerą kalbą“.

ĮVAIRŪS skelbimai

MOTUZOS-VALAIČIO 
Spalvoti Paveikslai Taisau Namus

Bayonne. N. J. — Šv. Mykolo Į 
par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta- į 
nas Mešlis, S. J.

Providence, R. 1. — šv. Kazi
miero par., Kovo 12 —19 d. T. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Scranton, Pa. — Šv. Mykolo 
par., Kovo 12—19 d. T. Jonas 
Kidykas. S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jur-Į 
gio par., Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Brooklyn,. N. Y. — Apreiški
mo par.. Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Jonas Kidykas. S. J.

Athol, Mass. — Šv. Pranciš
kaus par.. Kovo 26 — Bal. 2 d. 
T. Antanas Mešlis. S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. An
driejaus par., Geg. 14—21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis. S. J.

Nevcark, N. J. — šv. Trejybės 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta-Gi

uu^'nas Mešlis, S. J.

Naujausius karo paveikslus, 
gražiausias Lietuvos filmas ro
dys filmuotojas Kazys Motuzas, 
aiškins Radio kalbėtojas Jonas 
Valaitis šiose vietose:

BRIDGEPORT, Conn. kovo- 
March 12, sekmadienį, 6:30 vai. 
vakare Šv. Jurgio parapijos sa
lėj, 443 Park Avė.

WATERBURY, Conn. kovo- 
March 19, sekm., 3 vai. p. p. ir 
7 vai. vak. Nemunas salėje, 48 
Green St.

PATERSON, N. J. kovo 25 d. 
šeštadienį. Navickienės salėje. 
292 River t., 6:30 vai. vakare.

CLIFFSIDE, N. J. kovo 26, 
sekmadienį. 3 vai. po piet Gri
niaus salėje, 267 Walker St.

Plačiau klausykite Jono Valai- - 
čio radio iš WBNX, 1389 kcs.. 
pirmadieniais. trečiadieniais. • 
penktadieniais, šeštadieniais 1, 
vaL pp. fSfccZbJ'

Atlieku karpenterio dar'Dą, 
taisau stogus, plasteriuoju, 
landseaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

Sekmadienį, kovo 12 d., 6:30 
Į patarimų komisiją išrinkta va*- vakare iš WMEX stoties, 
draugijų pirmininkai ir profesi- Boston. Mass.. bus transliuoja- 
jonalai —

Draugijų pirmininkai —
Šv. Kazimiero — J. Našukaitis: nys dėl Bažnyčios.
LDS 7 kuopos — V. Rimša: 
M. S-gos 5 k.—M. Vaitekūnienė: I 

i Šv. M. Vardo — P. Bačinskienė;
Š. Petronėlės—p. Staiiulionienė: 
Birutės — J. Zdradauskienė: 
Šv. Jurgio — A. Dailyda;
L. Vyčių 26 k. — A. Kacevičius; 
Š. Kaz. chor.—p. Tamošiūnaitė: 
Sodaliečių — J. Jurgelionytė: 
Šv. Onos 
Blaivininkų
LRKSA 41 kp. — 
Labdarybės —
M. Socialio klūbo — A. Milienė:'
Tretininkų — M. <
K. Feder. — M. Anušauskienė: 
Šv. Vardo Jėzaus— A. Kuzma.

PROFESIJONALAI
J. Dirsa, C. Pauliukonis, K. 

Tamulionis. P. Lenkininkas. P. 
Vaikšnoras, A. Karpavičius, A. 
Zekus. M. Čirvinskas, N. Tam- 
kuvienė.

M. Ščiukienė;
P. Mankus; 

J. Grigas: 
P. Milius:!
. ____ _ i

GRABORIAI

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blva.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

L

i

v
ĮĮ'i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
j Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
’ Tel. COLunibia 2537

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insurcd and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 

Moving

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

i

I

FOTOGAFAI
V. Caplis ir J. Černius.
Nutarta išleisti istorinę prog

ramos knygą, kuri bus išdalinta 
laike didžiojo tą dieną koncer
to. Toje knygoje tilps draugijų 
fotografijos ir jų darbuotė. Tos 
dienos milžiniškam koncertui 
vietos numatytos Worcester 
Municipal auditorium arba Me- 
chanics salė.

Dusmrniškis.

WORCESTHL MASS. Į 
I 

Vasario 24 d. Moterų Sąjun-' 
gos 69 kps. pirmininkės Emili
jos Zakarienės namuose suruoš-, 
tas priėmimas sąjungietės Juo- 
zapinos J. Daužvardienės. Chi- 

I cagos konsulo žmonos.
p. Daužvardienei suteikė daug

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph V. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsam uotojas 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas diena ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY Pl'BLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

■
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HASHUA, N. K
mūši; sodalietės

Apvaikščiojamos vasario 
nesį. kuris yra žinomas kaipo 
“Katalikiškos Spaudos Mėne
si.-;". švento Kazimiero parapi
jos Sodalietės prirengė Spaudos 
Parodą parapijos svetainėje.

ši paroda tęsėsi visą savaitę, 
pradedant vas. 20 d. Literatū
ros Komisija gražiai suruošė 
paradą, jog seni ir jauni daug 
pasinaudojo, peržiūrėdami ka
talikiškas knygas, žurnalus ir 
laikraščius. "Darbininkui” esa
me dėkingos už lietuviškas kny
gas ir žurnalus.

me-

i

Genovaitė 
viengentis

už tąjį 
SttžtMOjęs.

Gedžius, po ilgo tarnavi- 
gavo pirmas atostogas, 
linkime jam jas linksmai

DARBININKAS

Siunčiu S

> WHEH' LOOK AT THAT
Vardas ir Pavardė

AND / K N CM ITS
Gatvė

BURNING UP EtTEER.
Miestas ir Valstija

ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

“Darbininko” Administracija,

Krikšto tėvais buvo p.p. A. O. 
Rudokai.

Kovo 5 d. pakrikštytas sūnus 
'p.p. J. S. Samalių (S. Sakso- 
niūtč.s) vardais Jokūbas Juozas. 
Krikštu tėvais buvo p. H. Sak- 
sonas ir p. E. Saksonaitė.

' Rengimo komisijos šeiminin
kių pirmininkė, p. L. švenčio- 

i nienė. su savo pagelbininkėmis 
dirba labai sunkiai, ruošdama 
skanią vakarienę. Bilietai eina 
labai gerai, nes visi parapijie
čiai nori dalyvauti atidaryme 
svetainės, ir žino, kad prie durių 
tą pačią dieną bilietai nebus 
parduodami. Tikietus turės pro
gos įsigyti iki kovo 17-tos die
nas. Vakarienė įvyks kovo 19 
d.. 6-tą valandą vakare.

P-nas J. Budrevičius nuošir
džiai dirba su savo pagelbinin- 
kais. statydamas 
tindamas 
Akstinienė

______________ I

Vas. 21 d. Sodalietės linksmi
nosi Užgavėnių puotoje. Visos 
parapijos mergaitės buvo už
kviestos, kad susipažintų su 
draugija ir jos darbaus. Džiau
giamės. jog keturios naujos na
rės prisirašė. Marijos komisija 
suvaidino škitą "Kodėl Mari
ja?”, kuris išaiškina draugijos 
tikslą ir jos privilegijas.

Visos pasilinksmino žaidimais 
ir skaniais užkandžiais.

Sodalir-tė.

LAYRENCE, MASS.

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Jau savaitė laiko kaip serga 
O. Mockevičienė, bet vėlesniu 
ku jaučiasi geriau, p. V. Ja- 

kaviėius taipgi dar tebeserga,
p. A. Vaisiauskas po sunkios li
gos jau baigia pasveikti. Linki
me visiems greitos sveikatos.

P- 
la

Sekmadienį, kovo 5 d. grįžo 
pas tėvelius savaitei atostogų, 
karys viršyta P. Gedžius. Viršy
ta P. 
mo.
Taigi
praleisti.

stalus ir pla- 
tikietus. P.p. Ona 

ir Sophija Rimaitė 
nuoširdžiai darbuojasi, kad va
karienė atneštų didžiausį pelną. 
Vargonininkas p. P. Sakas ruo
šia koncertinę vakaro dali.

i __________
Sodalietės praktikuoja ir ruo

šiasi perstatyti šaunų veikalą— 
"Patriciją", kovo 26 d. Joms va
dovauja dvasios vadas, kun. J. ;
Skalandis ! savaitę pas savuosius lan

kėsi šie kariai: aviacijos puskr.
' i. ma™ F- BaiSa- art- F- Barsčius, jūrei

viai. W. Žilius ir A. Giedraitis.
A. D.

Sekmadieni, kovo 5 d.. 3 vai. 
p. p. užsibaigė misijos moterims 
ir merginoms. Misijonierius Tė
vas P. Aukštikalnis, S. J., gėrė
josi moterų uolumu ir jų skait
lingu lankymosi į misijas. Pir
madieni, kovo 6 d., prasidėjo 
misijos vyrams ir tęsis per visą 
savaitę. Baigiasi sekmadienį, 
kovo 12 d., 2:30 vai. p. p.

Edvardas ir Aldona Dempsey, 
susilaukė dukrelės. Kovo 9 d., 
pakrikštyta ir duotas vardas. 
Carole Louise. Aguonėlė.

CAMBRIDGE, MASS.
MOHTREAL, CANADA

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS 

Surinko ir išleido 

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 787 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 — S3.50.

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

knyga(s)

išrinkta iš pasižymėjusių vei
kėjų nauja valdyba:

J. Kavaliauskas, pirm., K. Ža- 
deika, vice pirm., J. Grinius, vi
ce pirm., F. Pūkas, užrašų raš
tininkas, Wm. Paschall (Poš
ka), iždin., Mrs. G. Roman (Ra
manauskienė), fin. rašt.

BOARD DIREKTORIAI:
Kun. I. Valančiūnas, kun. J. 

Cepukaitis, kun. V. Martusevi- 
čius, A. Kaniušis (Kanin), J. 
Biržietis, K. Žemaitis, A. Dzi- 
kas.
PRAŠALINO RAUDONUKUS

Vadovaujamas Juozo Kava
liausko vietinis Lietuvių Komi
tetas platinimui Amerikos bo
nų ir pagelbėjimui Raudonajam 
Kryžiui, vakare 10-to vasario 
susirinkime Nortsides klube vi
sus raudonukus, kurie, tikru
moje tarnauja vien tik bolševi- 

I kams, griežtai be jokių ceremo- 
' nijų prašalino iš savo narių 
tarpo. Gi to Komiteto dabar vi- 
ce-pirmininku yra Kazys Žadei- 
ka, o sekretoriais (finansų ir 
protokolų) — ponia 
Ramanauskienė ir 
Pranas Pūkas.

Garbė Komitetui 
“clean-up”.

Redakcijos Atsakymai
P-niai Viešniai, Los Angeles, 

Cal. — Platus Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo aprašy
mas jau tilpo “Darbininke”. 
Tamstos netalpinsime, nes tai 
būtų pakartojimas to, kas jau 

: tilpo.

i
i

Viena Amerikoje labiausia 
Vasario 29 d. mirė Marijona skaitomų knygų yra Werfelio 

Bitenienė. Velionė kovo 3 d. iš “Bemadette”. Joje aprašoma į- 
N. P. bažnyčios, palaidota šv. vykiai Lourde. kuriuos apipasa- 
Mykolo kapuose. Velionė paliko koja vysk. Būčys savo gražia- 
didžiame nuliūdime vyrą Anta- me veikale “Švč. Panelės Mari
ną ir pora jaunamečių vaiku- jos Apsireiškimai Liurde”. Kaip 
čių. Reiškiame užuojautą velio- žinoma. 3-čią tos knygos laidą 
nes šeimai. f "Darbininkas” leidžia ir šimtai

________ : prenumeratorių jos nekantriai 
Kovo 1 d. išvyko karo tarny- laukia. Montrealo lietuviai turės 

bon jaunuolis A. Kontrimas, sū- progos pamatyti scenoje kalba- 
nus pp. J- S. Kontrimų, p. J. mus Liurdo įvykius, nes Nek. 
Kontrimas yra mūsų bažnyčios Prasidėjimo Merginų dr-ja, ko- 

atgaivino kolegijos rėmėjų sky- Prižiūrėtojas. Jaunuolis A. Kon-Įvo 19 d., stato scenon didingą 
x:___ a.____ i_ ~ • j____ r--- / —L:

* i
vyną. Sveikiname ir linkime ge- ba 
riaušių sėkmių.

Kovo 3. 4. 5 dd.. mūsų parapi-i 
jos bažnyčioje sakė pamokslus 
Tėvas V. Andriuška. MIC.

Šv. Kazimiero draugija “in 
corpore” sekmadienį priėjo prie 
šventos Komunijos. Tą pačią 
dieną Tėvas Andriuška rinko 
bažnyčioje aukas Marianapolio 
kolegijos reikalams. Neteko su
žinoti kiek surinko, nors buvo 
galima spėti iš aukotojų, 
Lawrenciečiai neatsiliko 
kitų kolonijų.

Po aštuntos valandos mišių

jog 
nuo

rimas tarnyboje pasirinko lai-'dramą “Liurdo Stebuklai” (ar- 
“Bemadetė”). Režisuoja 

mok. Elena Bandžiūtė. kuri vi- 
sados pasižymi taip gražių vei- 

KRIKŠTAI • kalų parinkimu, taip vykusiu jų
Kovo 1 d. pakrikštytas sūnus!

p.p. V. Galagher (M. Gedžiū- 
Parapijos svetainės darbai tesi vardais Vincas - Jonas, 

baigti. Prie svetainės taip pat į-’Krikšto tėvais buvo p. F. O'- 
rengta virtuvė su visais patogu-' Toole ir p-lė M. Galagher. 
mals. Paruošta trims šimtams 
atatinkanti stalai. Įsigyta nau- p.p. S. Pocių 
jų sėdynių.

rių. Pirmininkauti apsiėmė Tė
vų Marijonų provincijolo tėvu
kas, p. J. Jančius. vice-pirm. — 
F. Kranch. iždininkas — S. Už- 
Javinis, sekretorius — F. Vo-i 
lungė.

tietis Pranas Bakanas pakliuvo mokytoja p. Ad. Meliauskaitė. Į pagandai. Lietuviai, padarę są- 
į nelaimę. Kovo 12 d- mirė di- Chorisčių lietuviški kostumai! rašą, turėtų pasiųsti tą sąrašą 
džiausiose kančiose. Paliko ne- patraukė visų dėmesį.
mažai turto, kurį artimieji gi
minės galėtų atgauti. F.

Amerikos Lietuvių Tarybai, ku
rią sudaro visos demokratiniai 
nusiteikusių lietuvių srovės.

»

CLEVELAHD, OHIO

Kovo 4 d. pakrikštytas sūnus
(N. Daukšaitės) 

vardais Fredrikas - Kazimieras.

pastatymu. Visą vaidinimą at-' 
lieka vien merginos. Tikimasi 
skaitlingos publikos pamatyti šį 
momentui svarbų veikalą.

Vaidinimas įvyks parapijos 
salėje. V.

Karo bonų parduota už kelius
D. tūkstančius dolerių. Aukų Lie

tuvos reikalams surinkta S334.- 
60.

Kun. J. Prunskis, norėdamas 
plačiau susipažinti su Clevelan- 
Jo miestu, pasiliko iki pirma
dienio vakaro.
pavežiojo svečią ir aprodė įžy-,maldas 7:30 vai. vakare. Gera 
mesnes vietas ir Lietuvių Kul- Į proga lietuviams išgirsti svečių 
tūrinį Darželį. Vėliau palydėjo' 
į stotį. Vietinė.

Gavėnios metu, mūsų dvasios 
vado kun. J. Žuromskio rūpes- 

! čiu, kiekvieną antradienį turė
sime svečią kunigą, kuris pasa-

p. K. Staupas ^yS pamokslą ir atlaikys pa-

Kovo - March
CLEARANCE!

Jau veik metai kai mūsų tau-

Bernardas Koraitis

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, mass:

b
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
BOUfHTVOIIR

Vasario 20 d. įvyko iškilmin- 
gas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Abi lietuvių parapi
jos bendrai suruošė minėjimą. 
Dalyvavo virš 500 žmonių. Pro
grama patenkino visus.

Vietinių ir svečių kalbėtojų 
neminėsiu, nes apie juos jau bu
vo rašyta kai kuriuose laikraš-• 
čiuose. Paminėsiu tik svarbiau
sią programos dalį. 
' Kun. J. Prunskis iš l 
plačiai žinomas žurnalistas, pa- rengimas, kurį išpildė Šv. Ritos' 
sakė labai jausmingą kalbą, pa- ir Šv. Jurgio parapijų chorai, 
likdamas klausytojuose neišdil- Per visas tris dienas dalyvavo 
domą atmintį. Pulk. K. Grinius daug žmonių. Haverhill High 
taip pat buvo laukiamas ir liko 
atmintinas.

L. K. Moterų choras, pagal 
daugelio dalyvių išsireiškimo, 
buvo tikras programos papuo- ti į namus, nes nebuvo vietos, 
salas. Programą pradedant, 
vadovaujant Ad. Meliauskaitei, i 
sudainavo Amerikos himną ir ! 
porą liaudies dainelių, p. Stel- 
la Vaisetaitė - Baker gražiai : 
sudainavo solo. Duetai pp. J. < 
Samaitė ir L. Magiliūtė, M. P. 
Goldikienė ir P. Staupienė jau
triai sudainavo kelias dainas. 
Po to kvartetas — M. P. Galdi
kienė, U. Skrebunienė, P. Stau
pienė ir p. Debesienė sudainavo 
“Lopšinė”, p. Kurienė, pati 
kanklėmis pritardama, sudaina
vo porą dainelių.

Choras užbaigė programą dai- Teko sužinoti, kad Haverhill i 
na “Laisvės Varpai”, Lietuvos lietuviai sumanė sudaryti sąra-! 
himnu ir “God Bless America”. šą kas ir už kiek lietuviai iš-j __ __ _ „.__ ___ __

Publika pilnai įvertino muzi- pirko karo bonų. Geras suma-i Kasos G1- — Elzbieta Aukštikalnytė * 
... 1 110 H SL, So. Boston. Masskalę ir bendrai visą programą, nymas. Tačiau lietuviai turėtų1 Draugija savo susirinkimus laiko kas 

Pianu akompanavo p. Alice būti sąmoningi, kad lietuvių! '492VE
Debesytė. Chorą, duetus ir ki- tautos išgamos nepasinaudotų 1 Seventh st.. So. Boston, Mass. 
tus dainininkus priruošė choro.patriotingų lietuvių savo oro-Į

I
kunigų pamokslų.

HAVERHILL, MASS.

Vasario 20, 21 ir 22 dd. para-
__ . •• i • • * -iv I p<iAd.inChicagos, pijų naudai Įvyko muzikalis pa-

Vasario 29 d. buvo atvykęs iš
So. Bostono kun. Albertas Ab-į 
račinskas ir pasakė labai gražų' 
pamokslą- Po pamokslo buvo i 

j palaiminimas Švč. Sakramentu.. 
ro 6 d. buvo atvykęs ir pa- 

” [ sakė pamokslą kun. J. Skalan
dis iš Lawrence. Klausutis.

School svetainė buvo perpildy
ta, nors yra 1300 sėdynių, bet 
buvo daug stovinčių, o antradie
nio vakarą kaikurie turėjo grįž-

PHILADELPHIA. PA.
NAUJA VALDYBA

Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto metiniame
organizacijų delegatų susirinki-

Sį parengimą ruošti sumanė me, vasario . Feb 10 1944 Lie. 
ir daug darbavosi kun. Jonas tuvįų Republ. Susivienymo 
Zuromskis. Choristai, solistai,? Klūbe, 1218 Wallace St. tapo 
juokdariai ir akrobatai išpildė 
labai gražiai programą. Chore 
dalyvavo daug lietuvių jaunuo
lių. Solo išpildė Juozas Samso
nas.

Lietuviai džiaugiasi turėdami i 
dvasios vadu kun. Joną Zuroms-; 
kį, nes ir lietuvių vardas yra ke
liamas svetimtaučių tarpe. Kun. 
J. Žuromskį myli ir svetimtau
čiai. —
Imi *• 1 2 TT L.«l

Boston Edison Company sako

...jei jūsų elektrikinis toasteris 
rūksta, pažiūrėk ar kartais nėra 
susidariusių apačioje dulkių. Išva
lyk crumbsius reguliariai. Yra 
tam tikras mažiukas šepetukas, 
kuris darbą atliks.

Boston Edison Company

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- ; 
kitę mums išegzaminuoti -akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., VVebster, Mass.
i
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W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

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

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiUnlenS.
8 Winfield St.. So. Boston, Masa 

t*rot. RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Masa 

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

Tel. Parkway—1864-tV.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

177 West 7th St.. So. Boston. Masa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadway, S. Boston. Masa.

I

»V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkaa — Pranas Tuleiku
702 E. 5th SL, So. Boston. Mass

Prot. Rašt. — Jonas Glineckia
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa.

Fin. Rašt. — Aleksandras IvaSka.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Masa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh Št.. So. Boston. Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Draugija laiko suslrlnklmusJkąĮi tre 
Clą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Man.




