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Amerikos Katalikų Vys

kupai paskyrė $10,000.00 
nupirkimui medikamentų 
Lietuvos civiliams žmo
nėms. Amerikos Raudona
sis Kryžius, Kunigų Vie
nybės rūpesčiu, už tokią 
pat sumą nupirko ir siun
čia medikamentų į Lie
tuvą. Visi patriotingi lie
tuviai džiaugiasi ir dėkoja 
už šelpimą nuvargintų ir 
pavergtų Lietuvos žmonių, 
o Brooklyno komnacių lai
kraštis ‘Laisvė’ plūsta mū
sų vadus kunigus, kurie tą 
pašalpą išrūpino.

Vadinasi, komunistėliai. , ’ , . , ; pavergtų tautų panašiu-nenori, kad aukos pasiek-]^ organizacijomis Ar. 
tų Lietuvą, jos gyven Ojų į gentinoje ir deklaravo y- 
šelpimui. Jie patys kolek- - 
tuo ja ir nori, kad visi kiti 
atiduotų surinktas aukas 
Rusijai. Komunistų šūkis: 
Viską Rusijai, nė cento 
Lietuvai.

Tas laikraštis rašo:
“Ten (suprask Rusijon) 

medikamentus pasiųsti 
galima ir lengva”. Taip,] 
bet ten visus siuntinius i 
kontroliuoja ir išdalina. 
Rusijos komunistų komi-l 
sarai. Rusija neįsileidžia 
Raudonojo Kryžiaus išda
linti siuntinius, 
nebūtų:

Ukrainiečiai Organizuojasi
! (LKFSB) Mūsų kores- 
■ pondentas praneša iš Ar- 
' gentinos, kad Buenos Ai
res mieste įsikūrė Ukrai
niečių komitetas, kurio 
tikslas — kovoti už Ukrai
nos nepriklausomybę. Ko- 

į mitetas spaudoje pasisa- 
: kė už palaikymą glaudžių 

.' ryšių su kitomis Europos
; pavergtų tautų panašio-

pač artimus santykius su 
Baltijos valstybių žmonė
mis. Komiteto pirmininku 
yra inž. B. Mylinsky. 
redaguoja ukrainiečių 
vaitinuką “Perelom”.

Jis
sa-.

Lietuvoj Vartoja Perdaug 
Alkoholio

I 
i i i

Istoriniai laikai, štai busas parengtas, kaipo judamasis rekrutavimo bei 
įrašymo į Dėdės Šamo gražiosios lyties tarnybą, ofisas. Jis rieda iš vals
tybės į valstybę ir teikia patarnavimą norinčioms įstoti į WAVES.

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly 

Nfwspaper
Published every

TUESDAY and FRIDAY
366 Broaway, S. Boston 27, Mass.

Lėktuvų Dirbtuves Brunswick'e
Sunaikino 36 Naciu Lėktuvus

v

Londonas, kovo 16 — paėmę į nelaisvę 4000 Hit- 
Jung. Valstybių oro sun- lerio kareivių varosi artyn 
kieji ir vidutiniai bomba- prie Nikolajevo miesto, 
nėšiai bombardavo Vokie- Juodosios jūros pakrašty- 
tijos nacių lėktuvų dirbtu- je.
ves Brunswick’e. Kiek pa- Kitos rusų kariuomenės 
darė nuostolių negalima artinasi prie Rumunijos 
tikrai apskaičiuoti, nes vi- sienų. Sakoma, kad naciai 
sas miestas buvo tirštais siunčia laivus iš Rumuni- 
dūmais uždengtas. i jos į Odesą, kad ištraukti

Amerikiečių kovotojai ’sav0 kariuomenės iš Rusi- 
lėktuvai sunaikino 36 na- Joa‘ . ... ,
cių lėktuvus, tuo pačiu lai-1, J« rusa! žino, kad namų 
ku Amerikiečiai prarado atplaukia { Odesą,
tris sunkiuosius bombane-1 kod,eI nebombarduoja, 
šius ir penkius kovotojus

t lėktuvus.
I Per pastarąsias septy-
; nias dienas Amerikiečiai, 
bombarduodami Vokieti
jos miestus, prarado 
šimt bombanešių.

I
i 
I

j (LKFSB) Pereitų metų; 
pabaigoje Kaune buvo me-

£££ Alijantai Išdaužė Cassino Miestą
medikamentų,;alkoholio vartojimą Lietu-, 

maisto ar drabužių. Rusi- Į voje ir skatino ieškoti prie- 
jos valdžios agentai visus monių užkirtimui kelio na- 
siuntinius gauna ir išdali- minės degtinės darymui, 
na. Kas kita apie siunti- į jje taipgi kreipėsi ir į dva- 
nius, kurie eina per Tarp-• siškiją, kad pagelbėtų ko- 
tautinį Raudonąjį Kryžių, Įvoti su tomis okupacijos 
Raudonasis Kryžius pri-j metu iškilusiomis negero-

vemis.
— Iki pereitų metų gruo

džio 10 d. turėjo įsiregis- 
Į truoti visi Kaune gyvenan- Alijantų bombanešiai pa- 
: tieji gydytojai, dantistai, leido į miestą daugiau kaip 
pribuvėjos, slaugės ir kitas 1400 tonų bombų. Po oro 
pagalbinis medicinos per- atakų, Alijantų kariuome- 
sonalas. nės ir tankai veržiasi pir-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

Airija Bus Atskirta Nuo Pasaulio
.. nuo karo nebuvo^ nu- Anglijos kasyklų darbi- sprogstančių bombų. Mie-
———'1 . Y> i" o ą O ęj ■ X • - ~ —.1—1__ Z 1     ~ — — — - - •- -- -• - - - —
Tni-1 c _ J*0, v ..vcv. t sue Aliu uiui gaisrai,

J . sveikas, tebesidarbavo Ro- streiką, beveik visi sugrį- galo daug pridaryta 
asJ moję. zo prie darbų. ! tolių.

I Apie 13 nacių lėktuvų Valstybių
i vs n i Ir i I n v

- - ji
______ Ji

Naples, kovo 16 — Ali- myn galutinai išvyti iš to; 
jantai paleido visas oro jė- miesto.

Pabėgėliai Iš Rusijos 
Lietuvoje

neskandina tų laivų? Ru
sija turi užtektinai lėktu
vų iš Amerikos ir Anglijos, 
kodėl nebombarduoja vo
kiečių tvirtovių?

de-

tautinį Raudonąjį Kryžių.' Voti su tomis okupacijos 

žiūri, kad visi siuntiniai 
pasiektų vietą ir tuos as
menis, kuriems siuntiniai; 
yra siunčiami. Raudonasis 
Kryžius šelpia visus be; 
skirtumo tikėjimo ir įsiti-' 
kinimų. Komunistai šelpia 
tik savuosius. .
Lietuviai komunistai ren

ka aukas Lietuvai, bet į 
Lietuvą nesiunčia siunti
nio nė už vieną centą ir ! 
plūsta tuos, kurie siunčia! 
ir šelpia suvargusius Lie
tuvos gyventojus.

Tas pats kryžiokų laik
raštis “Laisvė” sako:

“Antra, nesigirdėt, kad. 
koks nors Raudonasis 
Kryžius iš užsienio šelptų 
nacių okupuotuose kraš
tuose žmones. Amerikos 
Raudonasis Kryžius nešel
pia”.

Taip, Amerikos Raudo
nasis Kryžius šelpia civi
lius gyventojus nacių oku
puotuose kraštuose, bet jis 
negali sušelpti civilių žmo
nių, kuriems pašalpa rei
kalinga, Rusijoje, nes Ru
sijos valdžia jo neįsilei
džia.

Lai komunistai pasitei- 
riauja Amerikos Raudono
jo Kryžiaus ir lai pasiun
čia nors už tūkstantį do-v 
lerių medikamentų į Lie
tuvą. Raudonasis Kryžius 
tokią auką priims.

(LKFSB) Okupacinė val- 
I džia Lietuvoje įsakė, kad iš 

gas į Cassino miestą, Itali- ’ Alijantų lakūnai kitose rytų provincijų atbėgusie- 
joje, kur naciai įsistiprinę, vietose Italijoje sudaužė ji asmenys per dešimts 
Per šį miestą eina didysis tiltus, geležinkelius ir dienų nuo savo atvykimo į- 
kelias į Romą, ir kol na- vieškelius, kad sulaikyti siregistruotų valdinėse į- 
ciai nėra iš Cassino iš- nacių susisiekimą. staigose. Namų savininkai
trenkti, Alijantams užker- 1 
tarnas kelias į Amžinąjį jantų armijoms 
miestą. smarkius mūšius Italijoje kurie apsigyvena jų na-į

. i__ i___ v._. _  prieš nacius. i--------- 'T ’--------
i 
i 
i

i

Renka Dalykus Rytų Frontui 
Atšildyti..

Rusu Armijos Arti 
Nikolajevo

Maskva, kovo 16 — 
vietų Rusijos armijos

So- 
už-

Blogas oras trukdo Ali- įpareigoti pranešti apie vi-^mę Khersono miestą, iš- 
pradėti sus pabėgėlius ir atėjūnus, , žudę tūkstančius nacių,

į (LKFSB) Lietuvoje, o- 
kupantų rūpesčiu, sudary
ti komitetai po visą krašta, 
kurių uždavinys rinkti šil
tus drabužius ir kitus da
lykus, reikalingus vokie
čių kareiviams rytų fronte.

Vysk. Būčys Tebegyvena 
Romoje

muose. Neklausantieji šio 
įsakymo būsią baudžiami 
šešiomis savaitėmis arešto' 
ar 500 markių pabaudos.

(LKFSB) Per neutralius 
kraštus gauta žinių, kad. 
dar sausio mėn. pradžioje 

[tėvų marijonų namas Ro-

Kasyklų Darbininkai 
Sugrįžo Dirbti

Londonas, kovo 16 —

Londonas Skaudžiai Nukentėjo—
Londonas, kovo 16 — A- karių balsavimo preziden- 

Į pie 200 nacių lėktuvų, nak- tiniuose rinkimuose, kurie 
i ties metu, skaudžiai bom
bardavo Londono miestą.

Naciai paleido į miestą 
daugybę padegančių ir

Londonas, kovo 16—An-į ji bus atskirta nuo susi-'• Ursi- Rūnira ; F Ai j-j- • • .iKentejęs. Vysk. Bucys ninkai, kurie buvo išėję 1 ste kilo didi gaisrai, ir be
glijos mmisterių pirmimn- siekimo su pasauliu. Jau sveikas tebesidarbavo Ro-'streiką, beveik visi sugrį- ga]0 daug pridaryta nuos- kas, IVinston Churchill pa-(dabar visas susisiekimas 1 ‘ & gmu imuk piMuiyu
reiškė, kad Airija bus at- Airiją ir iš Airijos yra už- 
skirta nuo pasaulio, k a- darytas. Tarp pietinės ir 
dangi joje palaikomi vo- šiaurinės Airijos susisieki- 
kiečių ir Japonų atstovai, mo nėra. Telefonų vielos 
kurie jšgauna informaci- bus nutrauktos tarp Atri
jąs apie Alijantų kariuo-'jos ir kitų kraštu; visi laiš- 
menės planus.

Airijos vyriausybė atsi
sakė nutraukti santykius 
su Vokietija ir Japonija, 
pareikšdami, kad tada vo
kiečiai turės ] 
bombarduoti Airijos mies
tus.

Bet Amerikos ir Anglijos 
vyriausybės sutarę, kad. 
Airija turi nutraukti san-Į 
tykius su priešais, o kitaip šalis,

I

Ikai iš Airijos siunčiami y- 
ra cenzūruojami.

Airijai reikalinga būti
nai gauti pragyvenimui 
reikmenų iš kitų kraštų,

SUOMIJA ATMETĖ MASKVOS Į sunaikinta. 

PASIŪLYMĄ
--------------- •-

Helsinki, Suomija, kovo
Suomijos vyriausybė Atvežė 662 Asmenis Iš 

Vokietijos

Konaresas Priėmė Karių 
Balsavimo Bilių

16 nesutinka su Stalino rei
kalavimais, ir išrodo, kad 
taikos pasitarimai bus nu
traukti.

Stalinas pareikalavo, kad
Suomija atsiųstų atstovą j 
į Maskvą nevėliau, kaip! 
šeštadienį, taikos sudary-! 
mui. |

Suomija atsako, kad ji1—«---------- - r-- ------*. ,
negali sutikti su Maskvos;liečiai ir 35 serganti ir su-j 
paduotomis sąlygomis J žeisti kareiviai, kuriuos]

. . .. • - Vokietijos ir*
galės išlikti nepriklauso-, Prancūzijos, 
ma ir laisva šalis po karo,1 _ ----------------
jei priims Maskvos taikos Tėv. Venckus—Ispanijoje |

Pr^astį bef kada Alijantai neįleis 
į prekybinių laivų į Airiją,;

. 'tos šalies žmonės pajus di
dį vargą ir badą.

Nors Airija yra neutrali 
, bet tūkstančiai jos 

----------Ijaunuolių savanoriai tar- 
dentas Roosevelt pareiš- nauja Anglijos kariuome- 
kęs, jog Sovietų Rusija nėję, taip, kad negalima Suomija nemato, kaip ji atvežė iš 

Įgaus trečdalį Italijos lai- sakyti, kad Airija nepade- 
jvų. Tačiau Anglijos vai- da Alijantams karą laimė- 
■ džia nesutiko dabar tuos ti.I

New York, N. Y., kovo 16 
— Vakar Švedų - Ameri
kiečių laivas “Gripsholm” 
įplaukė į American Export 
Line uostą. Jersey City, N. 
J., su 662 žmonėm, daugu
moj laikraštininkai, ko
respondentai, privatūs pi-

Jung. Valstybių spaudo
je buvo žinių, kad Prezi-

AMERICAN 
RED CROSS

laivus pasidalinti. j Į Anglijos ir Amerikos
Rusija yra gavus iš Jung. kaltinimus Airijos vyriau- 

Valstybių per ‘Lend-Lease’ (sybė atsako, kad nacių di-
i laivų ir kitokių karo reik- plomatai esą stropiai sau- 
menų, daugiausia maisto, gomi ir jie negali jokių mi- 
kuris Rusijai taip reika- litarinių informacijų gau- 
lingas. Taigi Rusija turėtų ti. Ji sako, kad privertimas duoti Rusijai. Galima tikė- ba biologijos 
pasitenkinti tuo ką gauna jos nutraukti santykius su tis, kad rusai vėl pradės duoda paskaitas ir gilinasi 
iš Jung. Valstybių ir Ang-( Vokietija ir Japonija yra i žiaurų I

Iii jos. įstūmimas jos į karą. į bombardavimą.

įvyks šiais metais. J. V. 
i Senatas tą bilių priėmė 47 
5 balsais prieš 31.
I Dabar tas bilius pasiųs
tas prezidentui Roosevel- 
tui pasirašymui.

Prezidentas Rooseveltas 
! tuojau atsiklausė laiškais 

i gubernatorių, 
kad jie atsakytų ar jiems 
tas bilius priimtinas, ar 
ne? Tačiau iki šiol tik ke
li gubernatoriai atsiliepė. 
Prezidentas Rooseveltas, 
pasiremdamas gubernato
rių atsakymais galėtų ge
riau orientuotis ar tą bilių 
pasirašyti, ar vetuoti.

I

VVashington, D. C., kovo 
16 — Jung. Valstybių At
stovų Butas 273 balsais 
prieš 111 priėmė bilių dėl

Darbininkų Radio Programa
! šeštadienį, kovo 18 d.. 2 vai. po pietų vėl turėsime 
progą klausytis Darbininkų Radio programos iš WCOP 
stoties. Boston. Mass.

RADIO KONCERTAS
Sekmadienį. gegužės-May 21 d.. 3 vai. po pietų, 

Jordan Hali. Bostone. įvyks šios radio programos kon
certas. Programą išpildys mūsų įžymioji dainininkė 
Anna Kaskas. Metropolitan Operos artistė. Visi kvie
čiami iš anksto įsigyti tikietus ir įsirašyti koncerto rė
mėjais.

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

DARBININKŲ RADIO
Suomijos miestų savo pamėgtame gamta- 3^6 W. Broadway, So. Boston, Mass.

mokslyje. j- Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

sąlygas. Priimti Maskvos ----------
sąlygas, reiškia atsiduoti (LKFSB) Jėzuitas tėv. 
sovietų unijos globai. j Venckus, pasižymėjęs 

Suomijos gyventojai,' gamtos mokslų studijo- 
įnors nežino, kaip išeis iš mis, jau antri metai kaip 
šio karo, bet nenori pasi- atvykęs į Madridą, čia dir- 

institute.
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1ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos Raudonasis Kryžius 

Paruošia Siuntinį Lietuvai
: Suomijos Seimas Atmetė 

Rusijos Taikos Sąlygas

VVashington, D. C., kovo 
16 — Amerikos Raudona
sis Kryžius paruošia medi- 
kalių ir ligoninėms reika
lingų reikmenų vertės 
$10,000. kurie bus pasiųsti 
į Lietuvą, praneša ARK. 
pirmininkas Norman H. 
Davis. Šis siuntinys, kuris 
yra reikalingas pagal nei- 
tralių žinovų patikrinimo, 
bus pasiųstas į Lietuvą 
taip greit, kaip tik Ameri
kos Raudonasis Kryžius 
gaus tokiam siuntiniui 
vietą laive.

Tuoj po to siuntinio iš
siuntimo. bus paruoštas 
kitas medikamentų siun
tinys, už kurį užmokės 
speciale auka $3.000 Lie
tuvos ministras, p. Povilas 
Žadeikis.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius siunčia pašalpą į 
okupuotus kraštus civi
liams gyventojams per 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Bendrą šelpimo 
Komisiją, kurios atstovai 
prižiūrės, kad pasiųsti me
dikamentai į Lietuvą būtų 
išdalinti civiliams gyven
tojams ir paskui raportuos 
apie tai Amerikos Raudo
najam Kryžiui.

Toks maždaug yra ofi-
cialis Amerikos Raudono-1 
jo Kryžiaus pranešimas a-į 
pie siuntinius i T * 
Gal dabar ir komunistai į-' 
tikės, kad Amerikos Rau-i 
donasis Kryžius šelpia ci
vilius gyventojus Ašies o- 
kupuotuose kraštuose.

Švedija, ko- 
Suomijos seimas

Judas Iskarijotas,
2

J. Butkevičius.

TURI DRAFTUOTI 240,000
VYRŲ IKI LIEPOS 1

Stockholm, 
vo 16 
160 balsų prieš 40 atmetė 
Sovietų Rusijos taikos są
lygas. Tačiau spėjama, 
kad Suomijos valdžia dar 
paliko duris atdaras taikos 
deryboms.

Kaip žinoma. Rusijos 
vyriausybė pareikalavo, 
kad Suomijos vyriausybė 
atsakytų į jos reikalavi
mus prieš arba šeštadienį. 
Taigi tolimesnė taikos de- 

irybų eiga priklausys nuo 
, Suomijos vyriausybės at
sakymo.

Aišku, kad Suomija nori 
išsiderėti geriausias sąly-

i Lietuvą, i ^as'• • - i Šiomis dienomis iš Stock-
holmo buvo pranešta, kad 
sovietų Rusija pareikala
vo, kad Suomija grąžintų 
ne tik jos karo belaisvius,; 
bet ir iš Pabaltijo valsty-j 
bių Suomijoj apsigyvenu
sius žmones, kurie atvyko
• ' 1 • x ixl OLVULLO UXXCXXLXXXXXO XVLXOX UaiiUC 1X^X1

L °iz a» as VaS ^ Stalino vyriausybė pripa- geidavimųbes okupavo Rusijos rau- J J r ®
donarmiečiai.

Dėdės Šamo kariai Italijoje, prisižiūri, kaip tikrieji 
itališki makaronai ir špagetai daromi.

Tęsinys
Kai Jėzus nuplovė kojas 

savo mokiniams,— Jis pri
dėjo tarsi priedą, labai 
reikšmingą pastabą: — 
“Jūs esate švarūs, bet ne 
visi...” (Šv. Jono, XIII, XI). 
Šie Išganyto jaus žodžiai,— 
buvo aiškiausiai Judui Is- 
karijotui taikomi. Bet čia 
veidmainys, neteisingas a- 
paštalas, paliko visiškai 
nepajudinamas! Tuomet 
Išganytojas dvasioje bū
damas labai susijaudinęs, 
— dar aiškiau visiems pa
sakė: — “Ištikrųjų, ištik- 
rųjų sakau jums, kad vie
nas iš jūsų išduos Mane”. 
(Šv. Mato, XXVI, XXI). 
Šv. Apaštalai tai išgirdę, į- 
puolė į didelį nusiminimą

i ir baimę, dėlei šių visiškai 
į nesitikėtų Išganyto jaus 
'žodžių, po kurių Išganyto- 
įjas iškilmingai dar pridėjo 
I sakydamas:

— “Bėda tam žmogui, 
per kurį Žmogaus Sūnus 

Pa' bus išduotas! Geriau jam

i

RUSIJA PRIPAŽINO ITALIJOS 
KARALIAUS VALDŽIĄ

Šiomis dienomis Rusijos baigos nekelti jokių

perspėjimai, — nė ma
žiausios įtakos Judo sielo
je visiškai nepadarė.

Šv. Apaštalai, vienas pa
skui antrą, labai paprastu 
ir žmonišku būdu, pakar
totinai pradėjo klausti 
Mokytoją: — “Argi ne aš, 
Viešpatie?” (Šv. Mato, 
XXVI, XXII.) Nėra abejo
nės, kad Judas greitai su
prato, kad jeigu jis ir to- 
lesniai taip tylės kaip ir 
dabar, — tai tuomet staiga 
kils įtarimas ant jo. Taigi 
jis pasiryžo lošti savo rolę 
iki pat nelaimingos savo 
pabaigos, ir prisijungė prie 
kitų Apaštalų klausdamas: 
— “Ar tai aš, Mokytojau?” 
(Šv. Mato, XXVI, XXV.) 
Išganytojas greitai jam į 
tai atsakė: — “Tu pasa
kei”. Nė vienas iš to būre
lio, o taipgi ir iš prie stalo 
sėdinčiųjų, šių žodžių ne- 
beišgirdo, tiktai vienas šv. 
Jonas, kuriam Viešpats a- 
tidengė išdavėjo asmens 
paslaptį. (Šv. Jono, XIII, 
XXVI). J ūdas Iskarijotas

ėjo 
elektros inžinieriaus mok
slą. savo studijas baigė 
magistro laipsniu. Kpt. P. 
Labanauskas yra neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Tas 
gabus Lietuvos laivyno 
karininkas vra ir Liet.

VVashington, D. C., kovo Pasadenoje, Caiif. ir 
16 — Major Gen. Lewis B. 
Hershey, Selective Service 
direktorius, parašė laišką 
vietiniams drafto viršinin
kams, kad jie iki liepos 1 
d. draftuotų 240,000 vyrų 
iš vieno milijono vyrų, ku
rie yra reikalingi karo tar- Taut. Tarybos narys, 
nyboje. Tą skaičių vyrų 
turi sudaryti iš tų, kurie 
dėl įvairių karo darbų yra 
laikinai atleisti nuo draf- 
tavimo ir iš vedusiųjų vy
rų, kurie apsivedė prieš 
Pearl Harbor užpuolimo.

Kun. Dr. N. Skurskis
Vilniuje

pakeisti vai- būtų, kad jis nebūtų užgi-i t*" . . ud^s ISaariJotas
. Pasibaigus męS,(šv, Mato> XXVI, aiskl.ausiai įazaus .atsaky- 
iras Badoglio jonyj. sunku su. mą išgirdo Staigiai jis pa-
i Italijos pi- „rasti ir išaiškinti tai Vain kl'° nUO stalo, ir ISSISkU-

Sveiksta Po Operacijų

(LKFSB) Jaunas mari-j 
jonas, bet jau spėjęs įsi
gyti mokslo daktaro laips
nį, tėv. Norb. Skurskis yra 
dabar Vilniuje, paskirtas 
tėvų marijonų namų virši
ninku.

žino Italijos karaliaus ir džios formą. Pasibaigus męS... 
premiero Badoglio valdžią.; karui, premieras Badoglio XXIV).__

Šis Stalino žygis sude- sutinka leisti Italijos pi- • pragti ir išaiškinti tai, kaip 
moralizavo komunistus, lieciams išsirinkti tokią Jutias Iskarijotas po visų 
kurie iki šiol vedė smarkią valdžią, kokią jie norės.

■ propagandą prieš dabarti- Jeigu Alijantai priims mų rgaįėįo "paliUktTLepa- 
į. Į nę Italijos valdžią. Dabar premiero Badoglio reika- judinamas, tiktai viena y-

šių pakartotinų perspėji-

greičiausia Italijos dabar- lavimą, tai galimas daly- ra pakankamaį aišku _

Kapt. P. Labanauskas Baigė 
Inžinerijos Mokslą

'(LKFSB) Jau beveik 
trys mėnesiai, kaip serga 
mot. Aloyza. Šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo seserų 
vyriausioji. Padaryta pora 
didelių operacijų. Dabar 
jau gydosi namie, sveikata 
gerėja, bet, gydytojų ma
nymu, dar užtruks pora 
mėnesių, kol sustiprės ir

(LKFSB) Jūrų kapito
nas P. Labanauskas, kurs 
paskutiniu metu gyveno galės imtis darbo.

ALRK Naujos Anglijos Federaci
jos Apskričio Valdybos Posėdis

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.

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"H

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

tinę valdžią pripažins kas, kad Italijoj bus sulai- 
Jung. Valstybės ir Anglija, kytos visos demonstraci-

Italijos premieras Bado--į.0.8 Prieš dabartin« vai- 
glio reikalauja, kad Ali-^zl^‘ _______ .
jantai sutiktų iki karo pa-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Evakuacijos Dienos Paradas

Tau a M a? Ana So. Bostone

kad tie visi Išganyto jaus

bino laukan, nakties tam- 
sybėn, kuri geriausiai 
simbolizavo tą liūdną jo 
sielos tamsumą, kuris vi
siškai ją buvo apsiautęs.

( Bus daugiau).

MIRĖ VYSKUPAS PETERSON
1

Manchester, N. H., kovof Jung. Valstybes 1901 m. ir 
16 — Vakar mirė vysku
pas John B. Peterson, D.D. 
A. a. vyskupas Peterson 
buvo labai palankus lietu- 

gyventojai viams. Lietuviai katalikai, 
kurs yra Sibiro iš- good for five pounds for home minės Britų kariuomenės vyskupui Peterson užėmus

' ‘ - - - — - ...... vyskupijos ganytojavimo
vietą, naudojosi katedros 
koplyčia, kurioj lietuviai 
kunigai iš Nashua laiky
davo lietuviams pamaldas.

A. a. vyskupas John B. 
Peterson mirė būdamas 72 
metų amžiaus. Kunigu 
įšvęstas rūgs. 15 d., 1899 
m. Tuoj po įšventimo išvy
ko į užsienį ir studijavo 
Katalikų Universitete, Pa
ryžiuj, ir Amerikiečių Ko
legijoj, Romoj. Grįžo į

Penktadienį, kovo 17 d., 
So. Bostono(LKFSB) Apie tėvą Ma- stamp No. 40 in Book Four 

žoną, ] 
trėmime, mus pasiekė la- canning through Feb. 28, 1945. evakuavimo dieną. Ta pro- 
bai liūdnos žinios. Ištrėmi- Beginning April 1, “Sugar” ga įvyks didelis paradas, 
mo baisūs sunkumai taip Stamp No. 31, good for five Tos dienos išvakarėse įvy- 
pakirtę jo sveikatą, kad jis pounds. becomes valid for an ko šaunus bankietas, kurį 
jau buvęs arti mirties. Esą indefinite period. 
pagrindo manyti, kad da- Batai: Airplane Stamp No. 1 čių 
bar jau vargiai ar jis esąs in Book Three good for one pair rengimo komisijos pirmi- 
gyvas. Kaip žinome, tėv. indefinitely. Stamp No. 18 in ninku buvo adv. 
Mažonas, buvo vienas iš Book One expires April 30. A Grigalus. 
garsesniųjų lietuvių pėda- new stamp will become valid 
gogų ir laikraštininkų. Ji- May 1.
sai kurį laiką redagavo lai- Kurui Aliejus: Period Three | 
kraštį “Šaltinį”, leido coupons good through March' 
skautams laikraštį “BŪ- 13. Period Four coupons good 
dėk” ir Marijampolėje bu- through Sept. 30. Period Five 
vo mėgiamas inteligentų coupons become valid March 14 
pamokslininkas, ypač tu- and are good through Sept. 30. 
rėjęs pasisekimo savo dar- Ali coupons worth 10 gallons a 
buotėje tarp moksleivių. 
Kurį laiką tėv. Mažonas 
dirbo misijose, rytų Azijo
je.

suruošė So. Bostono Pilie- 
draugija. Bankieto

buvo pakviestas profeso
riauti Šv. Jono Seminari
joj, Brighton, Mass. 1911 
m. J. E. Kardinolas O’Con
nell paskyrė Dr. Peterson 
Seminarijos rektorium, 
kurio pareigas ėjo iki 1926 
m. Vyskupu konsekruotas 
1927 m. Manchesterio (N. 
H.) diecezijos vyskupu pa
skirtas 1931 m.

i

antradieniais ir penktadie-

$4.00
2.00

$2.00
1.00

Jonas J.

yra Šv. 
globėjo,

v • Ateitininkai Kariai

Rationavimo Tvarka

Savaitėje kovo 12—18

Mėsos ir Riebalai: Red Stamps 
A8. B8. C8, D8, E8 and F8 in 
Book Four. worth 10 points 
each, good through May 20. Red 
tokens worth one point each, 
used as change. Brown stamps 
Y and Z in Book Three. retain- 
ing values printed on face, 
remain good through March 20.

Procesuotas Maistas: Blue 
Stamps A8, B8. C8. D8 and E8 
in Book Four. worth 10 points 
each, good through May 20. 
Blue tokens. worth one point 
each. usėd as change. Green 
stamps K, L. and M. retaining 
values printed on face, remain 
good through Mar. 20.

Cukrus: “Sugar” stamp No. 
30 i n Book Four good for five 
pounds indefinitely. “Sugar”

Tą pačią dieną 
Petriko, Airijos 
šventė. Taigi airiai ypatin
gai tą dieną kasmet mini 
iškilmingai.

unit.
Gasolinas: No. 9 stamps in 

basic A Book good for three gal-!

Sušaudė Šiuos Lietuvos Žmones
(LKFSB) Vokiečių kon- j kus iš Užugirių, Giedraičių 

troliuojama spauda prane- apylinkės, už laikymą di- 
lonsTh^ough May rBr^Cl'ša, kad vokiečių teismai delio kiekio ginklų, ku- 
coupons good for two gallons.!Kaune nubaudė mirtimi riuos jie naudoję piešimui; 
B2 and C2 coupons good for!šiuos asmenis: Kostą Pum- Feliksą Mazulnovą is Vil- 

allons. Serially numbered Putl iš Telši0 už Paarto- niaus UŽ žmogžudystę. V1-I
■ f 1VC ^<X14VXAO. K^X XO.XX(y XX UXXX M^X e •»

B3 and C3 coupons food for five 
gallons.

Padangų Inspekcija: Inspec- 
tion deadlines for A cars Mar. 
31, for B cars, June 30, for C 
cars May 31.

Savaitėje Kovo 19—25 
(Tas pats kaip viršuje, 
išskyrus sekančiai):

Mėsos ir Riebalai: After Mar.
20 eliminate Brown Stamps Y 
and Z in Book Three.

Procesuotas Maistas:
March 20 eliminate 
stamps K, L and M.

Kurui Aliejus: Eliminate Per
iod Three coupons.

(LKFSB) Clevelande, va
sario 20 d., įvyko Liet. 
Taut. Tarybos posėdis. 
Svarstyta dabartinė Lietu
vos padėtis ir su tuo susi
jusi tolimesnė LTT veikla.

i
i

vogimą siuntinių, siems
skirtų lietuviams karei-• mirties sprendimas įvyk- 
viams fronte; Andrių Žu- dytas. Tik žinant vokiečių 
kauską iš Ąžuolų Būdos teismus, galima spėti kad 
(Marianapolės apskr.) už Raikurie iš jų žuvo ne už 
isilaiižiiną jį repatriuoto tH0S nusikaltimus> kaip 

viešai kad skelbta.
įsilaužimą ; 
vokiečio farmą ir nušovi
mą dviejų žmonių, dėlto, 
kad jie buvo vokiečiai... 
Kostą ir Vaclovą Ragins-

Pasišnekėjo
Jį ■

siems asmenims

(LKFSB) Jau daugelis 
vyrų iš Ateitininkų orga
nizacijos, kuri subūrė iš 
Lietuvos atvykusius kata
likus jaunuolius, dabar y- 
ra pašaukti į kariuomenę. 
Gavome žinių, kad korp. 
Antanas Čelkis yra Angli
joje. Jis džiaugiasi, kad 
žmonės ten USA kariams 
malonūs, maistas geras, 
Londone yra daug ko pa
matyti. Jo adresas dabar: 
Cpl. Anthony Celkis, 40-th 
Mobile Comm. Sq., A. P. O. 
638 % P. M., N. Y., N. Y.

Kitus tris ateitininkus 
studentus — likimas suve
dė į vieną stovyklą: Alb. 
Reneckis, Paulius Baltinis 
ir Ant. Skirius turėjo pro
gos susieiti Tekso sostinė
je Dalias.

1

After 
Green Jauna motina maudo mažytį. 

Ateina kaimyno dukrelė su lėle 
rankoų. kurios išsuktos abi ko
jos. Labai rimtu veidu klausia:

— Ar seniai jūs turite savo 
dukrelę?
— Jau šeši mėnesiai, mažyte. 
Mergaitė susimąsto.

— Tai jūs savąją labai gerai 
prižiūrite. Juk manoji tik nuo 
Kalėdų...
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
totered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 
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Oomestic yearly ____________ $4.00
Oomestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________  $5.00
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .......... .......
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Užsieny metams ............... .........
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

DARBININKAS
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Stoka Sutarties
Dar XIX-to šimtmečio pabaigoj Kudirka yra pa

rašęs “Varpe” straipsnį, užvardytą “Stoka Sutarties”, 
aštriai kritikuodamas lietuvių inteligentijos susiskal
dymą. Tuomet jau pradėjusi susiprasti lietuvių tauta 
vedė slaptą kovą prieš cariškąją Rusiją. Ir dabar lie
tuvių tauta, jau 22 metu išbuvusi nepriklausoma, to
kiose pat sunkiose aplinkybėse siekia nepriklausomy
bę atkovoti. Politinės anų ir šių laikų sąlygos tik iš 
tolo yra kiek panašios, bet vidujinė lietuvių nuotaika

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

si... Delegacija pareiškė,1 
kad telegrafuos 
Kongresui.

Savanoris Pr. 
žuvo teturėdamas tik 21 
m. amžiaus. Apie tą įvykį 
ano meto laikraštis rašė:
— Jis drąsiai savo kūnu 

užstojo kelią žiauriai pik
tadarystei. Jis savo krauju 
užrašė mūsų tarptautinius 
politinius santykius”.

Sekantį rytą į gedulingas 
pamaldas susirinkusi mi
nia negalėjo tilpti Įgulos 
bažnyčioje. Karstas pa
puoštas vainikais ir tauti
nėmis spalvomis. Pirmose 
vietose sėdi Lietuvos mi- 
nisteriai, prancūzų karo 
misija (atnešusi vainiką 

• su savo spalvomis), net gi 
I vokiečių kareivių tarybų 
i atstovai. Pamaldų metu 
j gieda solistai. Išlydint iš 
į bažnyčios karo orkestras 
! liūdnai griežė gedulo mar-

Taikos (
i

Eimutis

aitas traukinys prieš karą tarnavo kaipo Anglijos! šą. Išsirikiavo ilga procesi- 
sekmadienio pasivažinėjimo pakraščiais jūrų šventa-' 
dieninis traukinys. Gi dabar jame matome įsirengu- 

yra ta pati: ir tuomet ir dabar — stoka sutarties. Vie- sius britus su kulkosvaidžiais ir patruliuojančius pa
name tik dalyke lietuviai pilnai sutaria — tai savo nu- kraščiais vandenyno, 
sistatyme prieš bolševikus. Čia ginčų nėra, visų nuo
monės vienodos. Bet tai yra tik neigiama jungtis. Vien 
tik nusistatymu prieš bolševikus Lietuvos neišgelbėsi- 
me. Reikia dar kokios teigiamos jungties ir sunkaus, 
uolaus darbo.

Mūsų padėtis nelengva. Tiksliau tariant, be galo 
sunki. Laimėjimui reikalingos visos iki paskutinei un
cijai tautinės spėkos, vieningai sujungtos ir sumaniai 
sunaudotos. Priešas pajėgingas ir klastingai gudrus. 
Intryguot, nematomai kelt sąmyšį bei suirutę ir atro
dyti nekaltu prieteliu — tai jo specialybė. Net tokios merikos atvykusią maiti- lis, iš kurio iššokęs vienas 
pajėgos kaip Amerika ir Anglija negali pilnai su P.u- nimo komisiją. Pr. Eimu- vokietis skubiai 
sija susitarti. Ji veda atskirą savotišką politiką ir eina tis buvo gimęs 1897 m. Ra- viešbučio duris, kur buvo 
prie savo imperialistinio tikslo — atstatyti cariškosios junciškių kaime, Ariogalos minėtoji amerikiečių dele- 
Rusijos sienas. Visiems aišku, kad sovietija tiki vien valsčiuje. (Jei būtų gyve- gacija. Sargybiniai sukry- 
ginklo pajėgai ir jos tonas darosi vis atkaklesniu sulig nęs, šiemet jam būtų 47 žiavo ginklus ir vokiečiui 
raudonosios armijos laimėjimų; bet drauge bolševikai metais), 
supranta, kad jiems verkiant reikalinga Alijantų pa
galba — maistu ir įvairiais karo reikmenimis. Tad jie 
kol kas veidmainiauja, politikuoja ir veda įtemptą pro
pagandą ta kryptimi, kad Pabaltės tautos gera valia karo šoferių mokyklą. 1918 šautuvu, bet tuo tarpu vo- 
nori prie Sovietų prisijungti, tiktai tam esą priešingi m. grįžo į Lietuvą ir sekan- kietis išsitraukė revolverį, 
kai kurie privilegijuoti buržujai, norį vėl atsisėsti bū- čių metų sausio 11 d. įsto- šovė į sargybinį Eimutį ir 
simos lietuvių valstybės soste. Tad kiekvienas kad ir jo savanoriu į Kauno ko- dviem šūviais užmušė vie- 
nežymus susiskaldymas lietuvių ne bolševikų tarpe mendantūrą. Buvo paskir- toje. Kulka pataikė į deši- 
yra išnaudojamas įrodyti, kad mes neturime jokios tas į mokomąjį būrį. Jam nį šoną, išėjo per kitą ir į-

Antrasis 
norėjo šauti,

25 M. KAIP ŽUVO P. EIMUTIS, 
GINDAMAS USA DELEGACIJĄ

(LKFSB) Šiemet, kovo liavas. Kovo 18 d. apie 3 
18 d., sueina 25 metai, kaip vai. po pietų ties Metropo- 
vokiečių peršautas Kaune lio viešbučiu susirinko a- 
mirė lietuvis savanoris Pr. pie 40-50 vokiečių karei- 
Eimutis, begindamas iš A- vių. Pasirodė ir automobi-

metėsi j

Per Didįjį karą užtvėrė kelią. Vokietis stū- 
buvo išvykęs į Rusiją ir mė lietuvį sargybinį į šalį 
ten tarnavo kariuomenėje, ir mėgino įsiveržti. Sargy- 
1917 m. Maskvoje baigė binis norėjo ~ pagrąsinti

yra išnaudojamas įrodyti, kad mes neturime
kitos politinės programos, tik prieškarinį fašizmą. Čia teko eiti sargyba, kai 1919 lindo į ranką, 
labai svarbus punktas, į kurį reikėtų kreipti ypatin- ni. kovo 15 d. į Lietuvą at- sargybinis i 
go dėmesio mūsų politiniams lyderiams ir “lyderiams”, vyko Jungt. Amerikos Vai- bet pasijuto esąs sučiuptas 
Taip, turime “lyderių” ir su svetimženkliais. Ką beda- stybių maitinimo komisi- kokių aštuonių aplink sto- 
rysi, kad tokia padėtis susidarė. Įgudusių diplomatų, ja, kuri sustojo Metropolio vėjusių vokiečių. Sargui 
tikrų politinių vadų turime vos vieną-kitą. Jie kuklūs, viešbutyje Kaune. Kauno perspėjus, sargybos virši- 
atsargūs, rezervuoti, nes žino, kad kiekvienas neat- įgulos vokiečių kareiviai ninkas atbėgo žemyn, ne- 
sargus išsišokimas gali labai tautai pakenkti. Tad jie 
daugiau veikia negu šneka ir kartais už galvos grie
biasi, kai neatsakingi demagogai savinasi vadovybę, 
paneigia kitus, kurie taip pat dirba Lietuvos labui, 
monopolizuoja vadovaujamąją rolę ir iš anksto rezer
vuoja sau vietą prie būsimos valdžios lovio. Kad jie 
nors juste nujustų, kokį meškos patarnavimą jie tei
kia lietuvių tautai! Deja, tie provincijos diplomatai ne
išaugo iš to Kudirkos “stoka sutarties” laikotarpio. K.

RAUDONASIS KRYŽIUS SIUN
ČIA PRANEŠIMUS Į PABAL

TIJO VALSTYBES

*
•J

Nenutrūkstanti Eilė Šv. Mišių 
Už Lietuvos Laisvę!

(Nuo Vasario 16 i, 1944 iki Vasario 16 d., 194S)

ja, kurios priešakyje jojo 
7 gusarai, su daugybe vai
nikų ėjo mokyklų, gimna
zijų, kursų atstovai. Kapi
nėse kun. Bumša pasakė 
pamokslą, pabrėždamas 
Pr. Eimučio parodytąjį pa
sišventimą savo pareigai. 
Ant kapo sudėta 22 vaini
kai. Laikraštis “Lietuva” 
ta proga rašė:
— Lietuvių Tauta, dėl 

kurios Tu žuvai, Tau tin
kamą patarnavimą sutei
kė. Ji neužmirš ir toliau 
garbingai žūvančių tėvy
nės sūnų. Pranai! Tu jau 
nepirmas tokia auka, bet 
tikimės gal paskutinė... Il
sėkis amžinoj ramybėj 
Danguj. Teesie Tau lengva 
Lietuvos žemelė.”.

Į 
I

par..

par..

26 — Šv. Antano

par.,

par..

par.,

Kovo 17 — Šv. Kazimiero pa
rapija, East Vandergrift, Pa.

Kovo 18 — Šv. Jurgio 
Chicago, Illinois.

Kovo 19 — šv. Ritos 
Haverhill, Mass.

Kovo 20 — Seserų Pranciš- 
kiečių Vienuolyne, Pittsburghe, 
Pa.

Kovo 21 — Šv. Jurgio par., 
Chicago, III.

Kovo 22 — šv. Marijos par., 
VVanamie. Pa.

Kovo 23 — Šv. Petro ir Povi
lo par., Sugar Notch, Pa.

Kovo 24 — šv. Mykolo 
Scranton. Pa.

Kovo 25 — šv. Juozapo 
Duryea, Pa.

Kovo
Detroit, Michigan.

Kovo
par., Miner Mills, Pa.

Kovo 28 — Šventos Trejybės 
par., Wilkes-Barre. Pa.

Kovo 29 — Nekalto Prasidė
jimo par., Cambridge, Mass.

i Kovo 30 — Nukryžiuotojo Jė- 
' zaus Seserų Vienuolyne, Elm- 
l hurst. Pa.

Kovo 31 — - TT. Saležiečių 
Vienuolyne, N. J. 

j Balandžio 1 — Šv. Juozapo 
i par., Scranton. Pa.
i Balandžio 2 — šv. Juozapo 
par., Donorą. Pa.

Balandžio 3 — TT. Saležiečių 
i Vienuolyne, N. J.

Balandžio 4 — Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seserų Vienuolyne, 
Elmhurst. Pa.

27 — šv. Pranciškaus

Balandžio 5 — TT. Pasijonis- 
tų Vienuolyne. Brighton. Mass.

Balandžio 6 — Šv. Jurgio par., 
Norvvood, Mass.

Balandžio 7 — Didysis Penk
tadienis.

Balandžio 8 — Seserų Nukry
žiuotojo Vienuolyne. Elmhurst, 
Pa.

Valandžio 9 —šv. Jurgio par., 
Shenandoah, Pa.

Balandžio 10 — TT. Pasijo- 
nistų Vienuolyne. Brighton, 
Mass.

Balandžio 11 — Šv. Jurgio 
par., Chicago, Illinois.

Balandžio 12 — Šv. Marijos 
Vilią, Elmhurst. Pa.

Balandžio 13 — Nekalto Pra
sidėjimo par., Cambridge. Mass.

Balandžio 14 — šv. Jurgio 
par., Chicago. III.

Balandžio 15 — šv. Kazimie
ro par., Pittsburgh. Pa.

Balandžio 16 — TT. Pasijo- 
nistų Vienuolyne, 
Mass.

Neleiskime šių Šv. 
Lietuvos Laisvę eilei
Dar nevisi gero, klebonai pa-K 
reiškė savo sutikima dalyvauti 
šiame kilniame vajuje. Malonė
kite nepertraukiamos eilės su
dėtinių mišių parapijose už Lie
tuvos Laisvę reikalais kreiptis 
į MALDOS APAŠTALAVIMAS 
St. Robertas Hali, Pomfret 
Centre, Conn.

Brighton,

Mišių už 
nutrūkti!

AIRIJOS ŠVENTE

kita, paliko pačiu savo 
gausumu prakeikimas 
žmonijai. •

Šiose dienose, jei Airija 
pasiliks ištikima savo mi
sijai, ir aš prašau Dievą, 
kad ji pasiliktų, jei ji kaip 
ir seniau, primins žmo
nėms užmirštas tiesas, jei 
ji gaivins žmonių sąžinėje 
teisingumo, tvarkos ir lai
svės siekimus, krikščioniš
ko broliškumo idealus, ta
da ji tikrai žmonijai pada
rys didelius patarnavi
mus... Jūs gal kartais gir
dėjote, kad Airija yra kal
tinama siauru, netoleran
tišku nacionalizmu. Ta
čiau tikrumoje Airija ne
turi kitų brangesnių vilčių, 
kaip šias: būnant ištikimai 
savo šventoms tradici
joms, nuolankiai tarnauti 
tiesai ir padėti tiesai išgel
bėti pasaulį”.

(LKFSB) Kovo 17 d. — prieš mirtį 1847 m. pasa- 
Airijos nacionalinė šventė, kytieji žodžiai. Jausdamas 
Ta valstybė savo gyvento- besiartinantį savo gyveni- 
jų skaičiumi yra maždaug mo vakarą, jisai beveik 24 
lygi su Lietuva: turi 2,989,- vai. be pertraukos meldėsi 
700 gyventojų ir užima ir jo paskutinis testamen- 
27,137 kvadr. mylias.' Net 
apie 2,774,000 gyventojų 
yra katalikai. Pradžios 
mokslas Airijoje yra vi
siems priverstinas ir tei
kiamas nemokamai.

Airiai turėjo pakelti ilgą 
kovą siekdami laisvės. 
1828 m. airiai pasiryžo iš
rinkti į Anglijos parla
mentą narsų kovotoją dėl 
Airijos laisvės O’Connelį.

tas buvo:
— Savo kūną paskiriu Ai

rijai, sielą — Dievui, o šir
dį — Romai.”

Dabartinis Airijos pre
mieras Eamon de Valera 
yra taipgi gilios sielos 
žmogus ir daug nusipelnęs 
patrijotas. Vienoje savo 
kalboje jisai pasakė:
— Airių genijus visada 

Vienas neturtingas nuomi- pabrėžė pirmenybę dvasi- 
• ninkas airis už skolą savo protinių vertybių
’----- 1 sėdėjo kalėjime. Į Prieš medžiagines..^ Pas

parodė nedraugiškų išsišo- šinas revolveriu ir šovė į 
kimų prieš USA ir naktį iš vokietį, sužeisdamas jam 

, kovo 16 d. į 17 d. kai kur ranką. Sargybos viršinin- 
nuplėšė iškeltas USA vė- ką apsupo jau įsiveržusieji 
---------------------------------  vokiečiai, atėmė ginklą ir 
tai persiunčiami. Kartais jį atidavė vienam vokie- 
sulaiko cenzūra arba sun- čiui vesti į jų kriminalinį 
ku surasti kam siunčiama, skyrių. Pavedėjus apie 200 
Trys mėnesiai yra grei- žingsnių, sutiko lietuvį ka- 
čiausias persiuntimo lai
kas. Paprastai ima keturis 
mėnesius. Prieš metą laiko 
buvo 7 mėnesiai. Siųsti 
pranešimą ir gauti atsaky
mą imdavo nuo 8 mėnesių 
ligi metų laiko.

1943 m. Raud. Kryžius 
persiuntė 780,000 praneši
mų. Reikalaujama, kad jie 
būtų išrašyti ant Raud. 
Kryžiaus civilių praneši
mų blankų, kurias galima 
gauti kiekviename vieti
niame Raud. Kryžiaus 
skyriuje. Jeigu kontaktas 
su giminėms ir draugais 
nepalaikytas, galima pa
siųsti užklausimą apie tai, 
ne išrašyti pranešimą. 
Vietiniai skyriai persiun
čia prašymus į National 
Red Cross Headąuarters, 
iš kur per Bureau of Cen- 
sorship jie siunčiami į 
Tarptautinį Raud. 
žiaus 
dėl persiuntimo į nurody
tą šalį, kur Raud. Kryžiaus svaidžius... 
darbininkai įteikia adre- tebesitęsiant 
suotam asmeniui. Taip pat lankiusi frontą amerikie- 
daroma su pranešimais iš čių delegacija. Atvykęs vo- 

Kartais pranešimai grei-;kitų šalių.” |kiečių vyresnysis aiškino-

i ponui
1 kalėjimą ateina jo ponas ir 
_ 1—: “Dovanosiu tau sko
lą ir išlaisvinsiu tave iš ka
lėjimo, tik nebalsuok už 
O’Connelį”. Vargšas airis, 
prisiminęs žmonos ir vai
kų skurdą, po ilgo galvoji
mo, priėmė pono pasiūly
mą. Išėjęs iš kalėjimo jis suverenumą, kas pagal tei- 
pasisakė žmonai, kaipat-is^ priklauso dvasiniams 
sitiko. Ji gi vyrui tarė: Ne- dalykams. Medžiaginės ge- 
daryk to! Prisimink savo yy^ės. kurių pasaulis ieš-

Bombarduojant Vokietiją 
Žuvo Lietuvis Lakūnas

kutinių dienų didelė me
džiaginė pažanga, atėjusi į 
pasaulį, kur jau viešpata
vo klaidinga filosofija (pa
saulėžiūra), suardė žmo
gaus turėtą proporcijų su
pratimą: materialiniai da
lykai užėmė pirmenybę, 
suverenumą, kas pagal tei-

rininką, kurs atėmė iš vo
kiečio lietuvį karį ir atve- sako": 
dė atgal.

Per kraujus vokiečiai įsi
veržę vidun ieškojo kam-1 
bario, kur buvo amerikie-' 
čių delegacija apsistojusi. 
Tuo tarpu aplink viešbutį 
susirinkusi kauniškių mi-, 
nia pakėlė triukšmą. Vo-1 
kiečiai metėsi laukan ir 
norėjo su automobiliu iš
važiuoti, bet minia neleido. 
Vokiečių žandaras keikda
mas vaikė žmones, norėda
mas padaryti taką. Atbėgę 
keletas karininkų areštavo 
užmušėją ir norėjo vesti į 
komendantūrą, bet kiti 
vokiečiai nedavė. Skubiai 
iššaukta lietuvių kareivių 
kuopa, kuri grandine ap
supo viešbutį. Atmosfera 
buvo labai įtempta. Kai a- 
reštuotuosius vokiečius 

Kry- vežė į komendantūrą, kiti 
Komitetą Genevoj, vokiečiai aplinkui rėkė: — 

“Draugai, į kovą. Kulko- 
” Dar trukšmui 

parvažiavo

LKFSB) Jonaičiai, gyve
nantieji Chicagoje. 3155 S. 
Lowe avė., gavo telegra
mą. o vėliau ir laišką, kad 
jų sūnus Jonas R. Jonaitis 
žuvo oro kovose virš Vo
kietijos. A. a. Jonas Jonai
tis buvo apie 25 metų am- 

sielą ir Airijos laisvę”. Vy- kojo aukodamas tam visa žiaus.________________
ras paklausė ir vėl sugrįžo 
į kalėjimą. Tai buvo Pru- 
enty šeima. Tos moters ir 

j vyro pavardė pasidarė po
puliari visoje tautoje. Mo
ters ištartieji žodžiai imta 
vartoti šūkiu vėliavose ir 
statulose.

Drąsusis O’Connelis, ras
damas įkvėpimo tikėjime 
ir maldoje. parlamente 
ryžtingai gynė Airijos lais
vę:
— Aš galiu būti išjuoktas 

tų, kurie kalba apie mano 
galybę ir įtaką, bet kas gi 
ją sukūrė jei 
sybės, kurios 
rijai”.

Žinomi jo

siekimo būdai karo nukir
sti.

Pranešimai yra asmeniš
ki, bet vistiek jie nupiešia 
pasaulinias aplinkybes ir 
karo įvestus pakeitimus. 
Kaikuriems, žinios iš už
sienio yra labai liūdnos, 
artimi randasi koncentra
cijos stovyklose, mylimieji 
mirę, namai sunaikinti. 
Kitų negalima rasti. Bet 
yra ir Unksmių žinių. Gim
tadienio ir kiti pasveikini
mai siunčiami ir visada y- 
ra žinių apie gimimus ir 
apsivedimus. Nors žinios 
blogos, bet vis raminan
čios, kaip “tavęs negalime 
užmiršti. Nesirūpink. Mū
sų ūpas geras. Tikime pa- 

Viena 
“gyvenu tik 
'99

“Esu sveikas. Tave my
liu.” “Svajoju tik apie‘ta
ve.” “Tavęs užmiršti nega
liu.” “Melskis, kad tik tai
ka greičiau įvyktų.” 
“Lauksime žinių nuo ta
vęs.”

Toki pranešimai daž
niausia atkartoti tūkstan
čiuose Raud. Kryžiaus 
pranešimų tarpe kariau
jančių šalių civilių.

Amerikos Raud. Kry
žius persiuntė suvirš 3,500 
tokių pranešimų tarpe gi
minių ir draugų Jung. 
Valstybėse ir Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos.

Pranešimai turi 
trumpus. Raud. 
nustato 25 žodžius kiek- . .
vienam. Bet tie praneši- sumatyti po karo . 
mai neišpasakytai nura- motina ras°‘ .,, 
mina šeimas ir draugus, tave vel matytl • 
kuriems reguliariai susi-

būti
Kryžius

i ne tos netei- 
daromos Ai-

l

Kai pašautas nukrito nacių Messerschmitt, tai Dė
dės Šamo karys panorėjo pasiieškoti “souvenir’ą”. Tai 

paskutiniai ’ įvyko Italijos fronte prie Cisterno.
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MRS. J. STOKNA iš VVaterbury, Conn. rašo: “At
siprašau. kad taip suvėlavau atsilyginti už kalendorių. 
Esu labai patenkinta, kad yra visi katalikams nurody
mai jūsų išleistame kalendoriuje. Patarčiau, kad kiek
vieno namuose šis kalendorius rastųsi. “Darbininko” 
kalendorius man labai patinka ir dėlto, kad ten nuro
dytos šventųjų dienos ir tautiškos šventės. Prašau 
priimti kalendoriaus fondan $2.00 auką”.

\VALTER SAUNOR iš Rochester, N. Y. — Labai 
ačiū už “Darbininko” sieninį kalendorių. Iš tikrųjų, 
tai gražiai padarytas. Įvertindamas jūsų darbą siun
čiu kalendoriaus fondan $1.00 auką”.

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

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti:
Ona Ivaškienė, So. Boston, Mass......................
Mary Levakas, St. Clair, Pa.............................
Ona Janušonienė, So. Boston, Mass...............
Jonas Prakapas. Brockton, Mass. ....................
Eva Potembergas, Cambridge, Mass...............
Sophie Masoles, Detroit, Mich..........................
F. Grendelis, So. Boston, Mass.........................
Mrs. D. Ramonas, Waterbury, Conn..................
V. Križinauskienė, Ehuhurst. L. I., N. Y...........
Petras Juronis, Brockton, Mass.........................
Frances Jusis, Cleveland, Ohio.......................
Mrs. Bartkevičienė. Montello, Mass..................
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass...................
Paul Markaitis, Chester, Pa.............................
Chas. Dėmijohn. Saginaw, Mich......................
Ant. Siensnas, Barre Plains, Mass...................
Ant. Baltutis, Nevvark, N. J.............................
B. Klimas, Boston. Mass...........:.......................
Mrs. Wm. Skammer, Wilkes-Barre. Pa...........
P. Petkus, Dayton, Ohio..................................
J. Kunsevičius, So. Boston, Mass......................
A. Zizminskas, Racine, Wis.............................
Ona Žukauskienė, Cleveland, Ohio...................
F. G. Bender, Detroit, Mich...............................
Peter Yucius, W. Lynn, Mass..........................
Veronika Overlingienė, Chicago, III.................
D. Matas, VVaterbury, Conn............................ .
K. Matulionis, IVaterbury, Conn......................
B. Juodaitė. Waterbury, Conn.........................
P. Jurksaitis, Waterbury, Conn.......................
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn........................

Kintienė, Waterbury, Conn.........................
Makauskas, VVaterbury, Conn.....................
Urbonas, Waterbury, Conn.........................
Totilas. IVaterbury, Conn............................

V. Petkunas. So. Boston, Mass.......... ..............
G. Stonis, E. Walpole, Mass............................
S. Leinartas. Detroit, Mich...............................
Marijona Krištopornas, Dorchester, Mass.......
V. Jakavičius, Cambridge, Mass.....................
Antanas Kaunelis, Roxbury, Mass..................
Amelia Kripas, Baltimore, Md.........................
Monika Yucis, Baltimore, Md.........................
Juozas Petrauskas, So. Boston. Mass..............
Uršulė Libienis, Amsterdam, N. Y..................
Ant. Baronas, Dorchester, Mass.....................
Ona Drungunienė, Brooklyn, N. Y.................
O. Perekslytė, N. Abington, Mass....................
J. Navickas, Bayonne, N.-J...............................
J. Aidukonis, Norwood, Mass...........................
U. Paznokienė, Norwood, Mass.......................
P. Kulikauskienė, Lowell, Mass......................
Mrs. John Kvetkauskas, Grand Rapids, Mich. 
Mrs. J. Jadvinskas, Grand Rapids, Mich........
E. Mazelninkienė, Athol, Mass.......................
E. Lenk, New Britain, Conn.............................
Joseph Rusas, Utica, N. Y................................
\. Jonušas, Brighton, Mass...........................
Jce Buienauskas, Bridgeport, Conn...............
Jurgis Česnulevičius, Montello, Mass..............
Mrs. Kavaliauskienė, Chicago, III. ................
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn.............
Jonaitis Andrius, Montello. Mass...................
C. Baranauskaitė, Wilkes-Barre, Pa...............
Ant. Aukštikalnis, Brockton, Mass..................
Juzė Savickienė, Cleveland, Ohio...................
Barbora Jackienė, Cleveland, Ohio ................
M. J. Grenda. Lawrence, Mass.........................
D. Varnienė, Brooklyn, N. Y. ..........................
Julia Bartkienė, Brockton, Mass....................
V. F. Stuikes, Baltimore, Md...................
E. Navickienė, VVorcester, Mass.................
Balutis, So. Boston, Mass. ............... ............
J. šaukimienė, Lawrence, Mass......................
Mrs. D. Zakarauskas, Amos Abitihi, Canada
F. Strazdienė, Waltham, Mass......................
V. Kamanauskas, Chicago, III........................
Mrs. Urban, Cliffside, N. J.............................
B. Bartkienė, Amsterdam. N. Y..................
Mary Perisky, Forest City, Pa................... .....
N. N. Kewanee, III. .......... ..............................
Mrs. Louise Tautvilas, Detroit, Mich. 
Mrs. Katherine Gegės, Detroit, Mich..............
J. Ajauskas, Stoughton,.................................
J. Tvaskienė, Norwood. Mass.
P. Alaburda, Lowell, Mass. ....................

(Bus daugiau)

RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

&

NEWARK,N.J.
LDS 14-tos KUOPOS NARIŲ 

DĖMESIUI
Gerbiamieji: LDS 14-tos kuo

pos svarbus susirinkimas įvyks 
19 d. kovo (March). 12:30 vai. 
dieną. Šv. Jurgio dr. svetainėje. 
180-2 New York avė.. Newark. 
N. J. Būkite malonūs, neapleis
kite šio svarbaus susirinkimo. Į 
Bus trumpas, ir. rodos, visiems 
patogus laikas, nes šv. mišios į-: 
vyks kaip ir kiekvieną sekma
dienį, 11:45. tai iš bažnyčios ir 
eikite į susirinkimą. Kviečia— 

Valdyba.

WATERBURY, CONN

ligoninėn operacijai. Ji yra 
"Darbininko” skaitytoja.

p. Ona Dvileckaitė, slaugė, 
taipgi susirgo ir randasi Švč. 
Marijos ligoninėje.

Linkime greito pasveikimo.
Rap. I

NEW HAVEN, CONN

Lietuvių moterų Raudonojo 
Kryžiaus vienetas rengia korta
vimo vakarą parapijos svetainė
je, kovo 19 d., ir kviečia visus 
šios kolonijos lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ir paremti šį 
naudingą parengimą.

■ Artinantis Šv. Juozapo dienai 
sveikinam visus šios kolonijos

Šiomis dienomis p. Kevinienė Juozapus ir linkim sėkmingai 
susirgo ir pasidavė švč. Marijos praleisti savo globėjo dieną. Jf.

Lietuvių Kareivių Garbes Sąrašo 
Dedikacijos Iškilmės

Neic Britain, Conn. — Lietu-Į Ponia Bronė Mičiūnienė. kurią 
vių Veikimo Centro pastango- kleb. kun. M. A. Pankus pager- 
mis ir tėvynainio kleb. kun. M. bė auksiniai žvaigždėtu Karei- 
A. Pankaus rūpesčiu, kovo 12. vių Motinos požyirtiu, ir Vincas 
iškilrniagasai sekmadienis, New Važnis, Šventojo Vardo Draugi- 
Britaino lietuvių gyvenimo jos atstovas, atidengė New Bri- 
knygoje pasiliks atmintinas ir taino Lietuvių Kareivių Garbės 
istorinis ilgiems laikams. Sąrašą, gi J. M. prelatas J. Am- 

botas atliko garbingąsias dedi- 
Pamaldos Už Pašauktuosius kacijos bei raminimo a^- 

gas.
■

J. 
J.v.
J.

Karo Tarnybai
1.00 Tą sekmadienį, 11 vai. ryte, 
100 Šv- Andriejaus lietuvių parapi- 
1 oo jos kleb. kun. M.A. Pankus at- 
1 našavo Sumą už visus pašauk-
1 00 tuosius lietuvius karius Dėdės 
100; Šamo tarnyboje.
100 Šventojo Vardo Draugijos na-
2 00 ria* “’n corPore’ užėmė po deši- 
1 oo nėję pirmąsias vietas bažnyčio- 
1 00 ie- intencija Suma buvo lai- 
1 oo koma' už visus 
j 00 lietuvius karius, 
j 00 Dievas juos globotų ir apsaugo- 
1.00 nuo v’sų PavoJU karo lau- 
1.00,kuose, vandenynuose, padangė
je 00 se. kad skubiausiai liautųsi šis 
j 00 pasaulinis žiauriausias karas, 
1.00 kad žemės tautoms būtų pelny
1 oo ta teisinga demokratija su ke-
2 00 turiomis laisvėmis, kad būtų 
| 00 užtikrinta nuopelninga laisvė 
I 00 visoms pavergtoms tautoms pa-

j šaulyje, kad visose pasaulio 
ka tautose užviešpatautų tikroji 

taika tiesos, teisingumo, meilės, 
ir kad narsuoliai mūsų kariai 
gyvi ir sveiki kaip herojai su
grįžtų į mylimųjų savo tėvų pa
stogę.

Garbingoji Eisena Ir 
Pamokslas

Miesto mayoras. garbingi pa
reigūnai. Stanley Ryiz Legion 
Post ir Auxiliary, ARK lietuvių 
moterų vienetas. Šventojo Var
do Draugija, ir pagaliau dvasiš
kąja. po garbingųjų dedikacijos 
apeigų, iš bažnyčios prieangio

pašauktuosius garbingoje eisenoje artėjo prie 
kad Gerasai

.50

.50

.50 i

.50
oO

^50 į Kareivių Garbes Sąrašo
-50 noHitrariia

sanktuarijaus ir susėdo rezer
vuotose vietose, gi dvasiškija 
užėmė garbingas savo vietas 
sanktuarijume.

Po “Veni Creator” atgiedoji- 
mo. kun. Edvardas Gradeckas 
ta garbinga proga skelbė iškal
bingą ir turiningą pamokslą.

Sanktuarijume 
dvasiškiai: J. M.
Ambotas. kleb. kun. M. A. Pan
kus, kun. Juozas

matėsi šie 
prelatas J.

J- Matutis, 
kun. A. Tamoliūnas ir kun. V. 
Ražaitis.

- Dedikacija
50 Kaip paskelbta, lietuvių ka- 
.50 reivių garbės sąrašo dedikacijos 
.50
.50
.50!
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50' ‘
.50 Šv. Cecilijos chorui giedant ir! 
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JONAS DAUKŠYS

Newark, N. J. — Kovo 2 dieną mirė Jonas 
Daukšys, ilgametis LDS 14 kuopos raštinin
kas, nuoširdus organizacijos ir laikraščio 
“Darbininko” rėmėjas. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Oną Daukšienę ,tris sūnus ir dvi 
dukteri — Julę Verbienę ir Oną Milerienę. Sū
nus Juozas yra daktaras, Edvardas ir Vitalius 
yra leitenantais Jung. Valstybių kariuomenė
je.

A. a. Jonas Daukšys palaidotas iškilmingai 
iš Švč. Trejybės lietuvių parapijos bažnyčios 
su trejomis šv. mišiomis kovo 7 d. š. m. Daly
vavo gausi minia žmonių ir gausi giminė. Bu
vo ir iš tolimų kolonijų.

Bažnyčioj degė visos šviesos, rodos, švietė 
a. a. Jonui laimingą kelią amžinybėn. Tretinin
kų draugijos nariai pasitiko savo mylimą narį 
prie bažnyčios su degančiomis žvakėmis ir 
taip bendrai išlydėjo.

Velionis Jonas Daukšys ne tik buvo nuošir
dus tr uolus Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) 14 kp. valdybos narys, “Darbininko” 
rėmėjas ir platintojas, bet ir bendrai visos lie
tuviškos katalikiškos spaudos rėmėjas.. Jis 
daug dirbo idėjinėse ir pašalpinėse draugijo
se ir kuopose. Jam uždėtas ar pasiskirtas pa
reigas visuomet atlikdavo sąžiningai ir nuo
širdžiai.

A. a. Jonas Daukšys daug dirbo dėl Lietuvos 
ir bendrai mūsų tautos reikaluose, dalyvauda
mas seimuose ir aukodamas įvairiems katali
kiškiems ir tautos reikalams. Jis buvo mėgėjas 
meno. Per apie 40 metų priklausė prie cho
ro. j. G.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojautą 
a. a. Jono Daukšio žmonai Onai Daukšienei ir 
šeimai. Lai Dievas suteikia velionio vėlei am
žiną ramybę.

______ •___ * j________ ■ ' ■ ■________ • , - - ■

raidėmis įžymėti Lietuvių Ka
reivių Garbės Sąraše, tilps ki
tuose “Darbininko” numeriuose.

Misijos Prasideda Kovo 19
Kaip iš sakyklos paskelbta, 

Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje kovo 19, sekma
dienį, prasidės dviejų savaičių 
šventosios misijos, kurias ves 
Pasijonistai Tėvai: Geraldas 
Motejūnas ir Gabrielius Jaske- 
lavičius.

Lietuviai katalikai turėtų pa
sinaudoti tomis išganymo ma
lonėmis šventųjų misijų proga.

Motinų klubas, į kurį įsirašė su 
viršum 100 motinų, kurių nar- 

i šuoliai kariai sūnūs ir gracin- 
'gos dukros slaugės yra karo 
■tarnyboje visose pasaulio daly- 
se.

Kiek teko sužinoti, į Kareivių

Patrijotinga Programa 
Svetainėje

Lietuvių Veikimo Centro pa
stangomis ir maloniu kleb. kun. 
M. A. Pankaus pritarimu, kad
pilnai užbaigus ne tik religines, ■ 
bet bendrai patrijotines ir gar- Motinų Klubo valdybą įėjo p-nia 
bingas iškilmes, kaip jau pir-1 Bronė Mičiūnienė kaip pirmi- 
miau paskelbta, po iškilmingųjų ninkė ir p-nia Petronėlė Rapo- 
Lietuvių Kareivių Garbės Sąra- notti kaip sekretorė. Kitus val- 
šo dedikacijos, lietuviai iš baž- dybos vardus galėsime vėliau 
nyčios suėjo į erdvią parapijos paskelbti, 
svetainę, kur ta garbinga pro-j 
ga atsibuvo patrijotinga prog
rama.

Kleb. kun. M. A. Pankus tėvy- ! 
nainiškai prakalbėjo į gausią!

*

“The Star 
ir Lietuvos 

himną “Lietuva Tėvynė mūsų”. 
Tai garbingiausias momentas,

Palaiminimas Ir Lietuvos 
Himnas Bažnyčioje

Įspūdingam pamokslui pasi
baigus. sekė Palaiminimas su 
Švenčiausiuoju Sakramentu, po 
kurio dvasiškiams pasiliekant 
stovintiems ties Didžiuoju Al-

iškilmės turėjo laiku prasidėti toriumi, ir kongregacijai sus- 
lygiai 3:30 vai. po pietų. tojus. Šv. Cecilijos choras, vi-

Tačiau, jau apie trečią valan- siems bendrai pritariant, gar
dą žmonių būriai rinkosi ir ne- bingai sugiedojo 
trukus pripildė didžiulę ir erd- Spangled Banner”

>vią Šv. Andriejaus bažnyčią.
Laikui atėjus, kleb. kun. M. A. i 

Pankaus vadovybėje, dvasiški- kurį pamaldūs patrijotai lietu- 
i ja ir garbingi svečiai ėjo į baž- viai pergyveno, atiduodami a- 
nyčią. lydint uniformose ir su titinkamą garbę visatos Kūrė- 
vėliavomis Stanley Ryiz Legion jui, tuo pačiu išreikšdami dide- 
Postui ir Auxiliary, taip pat A-jlę pagarbą galingųjų Jungtinių 
merikos Raudonojo Kryžiaus ( Amerikos Valstybių demokrati- 
lietuvių moterų vienetui. j jai ir atsidavusią meilę numylė-

Žvakėms ir šviesoms sužibus,‘tai Tėvynei Lietuvai.
! Iš maldingųjų ir tėvynainiš- 

vargonams grojant, garbinga- (kųjų lietuvių krūtinės širdžių
• garsiai ir plačiai pasklydo patri- 
jotingoji šviesi viltis: “Kas bus, 
kas nebus, bet pavergtoji Lietu
va su Dievo pagalba niekada ne
pražus!”

Ketvirtoji Karo Bonų 
Paskola

Lietuvių Veikimo Centro val- 
lietuviškąją publiką. Po trum-įdyba užsimojo didelį ir labai 
pos susipažinimo prakalbos per-' svarbų darbą, suregistruojant 
statė kalbėti dabartinį ir bū- už kiek New Britaino lietuviai 
siantį miesto mayorą Quigley, i išpirko Karo Bonų šios ketvir- 
kuris puikiai kalbėjo lietu-' tosios Karo Bonų paskolos me- 
viams. 1 tu.

Sekamai kalbėjo dienraščio 
“New Britain Heraid” redakto
rius McAvoy, marinas Jonas 
Skribulis ir prelatas ‘J. Ambo
tas, po kurių įdomių kalbų Lie
tuvių Veikimo Centro pirminin
kas Viktoras Sintauta žaviai 
sudainavo ‘God Bless America’, 
pritariant Šv. Cecilijos chorui 
ir akompanuojant varg. A. Gri
goraičiui.

Pagaliau sekė “Amerikos” re
daktoriaus Juozo B. Laučkos 
kalba, kurioje pagerbė visų lie- LVC valdybos paskirti asmenys 
tuvių kareivių motinas ir visus sėdės prie stalelių bažnyčios 
lietuvius karius, ragino pirkti > prieangyje. 
Karo Bonus ir įsiregistruoti, vi-! 
somis išgalėmis remti Ameriką! 
karo metu, vieningai darbuotis 
Lietuvos laisvės reikalui, pri
mindamas, kad dabartinis Po
piežius Pijus XII garbingais tai
kos pasiūlymais ir prezidentas 
Rooseveltas užtaria už Lietuvą 
ir trokšta, kad būtų laisva ir 
nepriklausoma. Iškalbusis kai-' 
bėtojas taip pat atidavė kreditą 
Lietuvių Veikimo Centrui, ku
rio uoliomis pastangomis visa; 
taip garbingai paruošta ir nu
veikta tai garbingai istorinei 
progai.

Tas registravimo darbas jau 
pradėtas tuojau po prakalbų. 
Čia svetainėje į trumpą laiką 
lietuviai įsiregistravo, kad ket-, 
virtosios Karo Bonų paskolos 
vajaus metu yra išpirkusieji už ’ 
8237,129.00. Tuo pačiu čia vie-1 
toje nusipirko Karo Bonų sumo- į 
je už S15,075.00.

Tai ne viskas! Lietuvių Veiki
mo Centro valdyba pasiryžo tą 
registravimo darbą toliau tęsti. 
Kas sekmadienį po pamaldų

i Popiežiaus Pijaus XII Pen- 
keriy Metų Popiežiavimo 

Sukaktis
Praėjusį sekmadienį, apart 

; pamokslo, per visas pamaldas
■ buvo skaitytas J. E. vyskupo 
! Mauricijaus F. McAuliffe se- 
, kančio turinio laiškas:

“Kitą sekmadienį, kovo 19, 
i išpuola šventojo Tėvo, Popie- 
' žiaus Pijaus Dvyliktojo, penke- 
rių metų popiežiavimo sukaktis.

“Tai yra maldos diena, skirta 
padėkoti Dievui už visas teiktas 
malones, kad šiais laikais A- 
paštalų Sostą valdo Popiežius 

I Pijus XII, pramintas Taikos 
Popiežiumi.

“Dabartinis Šventasis Tėvas 
išreiškė žodžiu ir parodė dar
bais galingą savo atsidavimą ir 
meilę taikai. Tai paliudija karš
tos jo vaikelių maldos. Šio žiau
riausio karo šmėkla jau čia ties 
Amžinojo Miesto vartais. Jung
tinių Amerikos Valstybių vys
kupai maldauja mūsų, kad nuo-

■ lankiai melstumės į Dievą už 
Šventąjį Tėvą Popiežių Pijų 
XII, kad jį globotų ir apsaugo
tų Romos miestą. Kaip žinote, 
Roma branginama senoviniais 
monumentais, ir didžiulėmis 
gražiomis bažnyčiomis ir gar
siomis mokslo įstaigomis. Tik
rovėje, Roma visame pasaulyje 
yra pagarsėjusi kaipo Popiežių 
ir tikinčiųjų sostinė. Gi Romos 
sunaikinimas būtų apgailestau
tina nelaimė • ir didžiausia 

; skriauda visam civilizuotam
pasauliui.

“Todėl, brangusis klebone, 
paragink geruosius savo žmones 
melstis ir prašyti Dievą, kad 
kariaujančiųjų valstybių ka
riuomenės nedrįstų Romos nai
kinti, bet kad ją paliktų nepa
liestą, ir taikos centras kad bū
tų apsaugotas nuo mirtingųjų 
karo žiočių.” Samata.

pardavinėdami ir
registruodami Karo Bonus.

NEW BRITAIN. CONN

VIEŠA PADĖKA

me bažnytinės ir civilinės paži
bos dalyvume. prasidėjo iškil- 
mingasai New Britaino Lietu
vių Kareivių Garbės Sąrašo ati
dengimas ir dedikacija.

Kareivių Motinų Klubas
Po Įdomių ir įspūdingų pra

kalbų, suorganizuotas Kareivių

Lietuvių Kareivių Garbės

Tos garbingos Lietuvių Ka
reivių Sąrašo dedikacijos iš
kilmės buvo ne vien religinės, 
bet ir patrijotiškos ir istorinės. 
Tai didelė garbė kleb. kun. M. 
A. Pankui ir Lietuvių Veikimo 
Centro valdybai, kurių uoliu rū
pesčiu ir nenuilstančiomis pas
tangomis viskas taip garbingai 
pavyko.

Dėdė Šamas iš New Britaino 
pašaukė su viršum 300 lietu
vių karo tarnybai. Sąraše telpo 
tik 278 vardai. Kitų vardai bus 
vėliau įžymėti. Tų lietuvių ka
reivių vardai, kurie auksinėmis

' Iš gilumos širdies tariu šir- 
i dingiausį ačiū visoms Gyvojo 
: Rožančiaus draugijos narėms 
už surengtą man didelį “sur- 
prise party” kovo 5, 1944 m.
Tuo įvykiu aš buvau labai su
jaudinta. O kaip pamačiau tas 
brangias dovanas, kurias man 
įteikė draugijos, pirmininkė p. 
B. Mičiūnienė nuo savęs ir nuo 

■ visų narių, tai nei nejutau 
į kaip man ašaros liūdesio ir 
i džiaugsmo nuriedėjo per veidą. 
Taigi už visą tą aš esu labai dė
kinga visoms narėms.

Ypatingai dėkoju kun. Matu
čiui už man pareikštus gražius 
linkėjimus. Seselėms, p. B. Mi- 
čiūnienei. Onai Radzevičienei, 
A. Šatienei. V. Kasparavičienei, 
J. Jekienei. M. Pavasarienei, 

! P. Šimkienei. Visų vardus sun- 
Į ku sutalpinti, teiksitės atleisti. 
■Dar kartą reiškiu didelį dėkin- 
į gumą visoms prisidėjusioms 
gausiai prie tų brangių dovanų. 
Jūsų visų gerumo nepamiršiu 
niekados. Visoms viso gero lin
kėdamas. liekuosi ant visados, 

Ona Valinčicnė,
Draugijos Raštininkė.



Penktadienis, Kovo 17 d., 1944 DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

RAŠTAS AMERIKOS VYSKUPAMS 
Lapkričio 1 d., 1939 m.

32. Katalikiškas Universitetas
Kadangi Mūsų troškimas yra, kad mokslo pažan

ga įvairiuose skyriuose būtų žymesnė, Mes su džiaugs
mu šia proga norime jums pareikšti Mūsų nuoširdų 
susidomėjimą Katalikišku Universitetu, Washington, 
D. C. Jūs gerai atsimenate, kaip nuoširdžiai Popiežius 
Leonas XIII sveikino tą mokslo įstaigą, kada ji buvo 
tik įkurta, ir kiek daug sykių, prie kiekvienos progos, 
Mūsų pirmtakūnas, Pijus XI, siuntė širdingus sveikini
mus ir linkėjimus.

Popiežius Pijus XI buvo giliai įsitikinęs, kad jei 
ta didžioji mokslo įstaiga, nors jau ir atsižymėjo savo į 
darbais, pasidarys dar tvirtesnė ir įtekmingesnė, tai' 
ne tik bus pagalba Katalikų Bažnyčios išplatinimui, i 
bet taip pat viso krašto garbei ir visų piliečių gerovei.! 
Mes, būdami taip pat įsitikinę, prašome jūsų atsidėju
siai veikti, nepalikti nieko neišmėginę, kad tas univer
sitetas, palaikomas jūsų duosnumu, nugalėtų visas 
kliūtis ir su džiuginančiu augimu gausiai išpildytų 
aukštas viltis, kurios joje yra sudėtos.

Seminarija Romoje
Mes tikrai įvertiname jūsų norą įsteigti Romoje 

tinkamą namą studentams, kurie iš Jungtinių Ameri-j . 
kos valstybių atvažiuoja tęsti bažnytinius mokslus. Jei i nosl suraukęs. 
iš tikrųjų, yra teisinga, kad jaunieji su nauda važiuoja 
į užsienį baigti aukštus mokslus, tai džiuginantis pri
tyrimas taip pat rodo, kad klierikai neapsakomai di
džią naudą gauna besimokydami arti šventojo Petro 
Sosto, kur šaltinis tikėjimo yra tyriausias, kur tiek 
daug senovės Krikščionybės paminklų ir tiek daug 
šventųjų pėdsakų sužadina kilnias širdis prie didžių 
pasiryžimų.

gilią užuojautą velionio žmonai 
Vosylienei ir visiems jo gimi
nėms. Užbaigęs savo vargus se
nelis, lai jis ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Trūksta “Darbininkų”
Ne tik trūksta darbininkų 

prie įvairių darbų, tačiau jau 
keli sekmadieniai kaip trūksta 
“Darbininkų” prie bažnyčios 
durių. Žmonės, kurie ateina ant 
Sumos skundžiasi, kad jau ke
lintas sekmadienis, kaip negau
na laikraščio. Antanas Ivoška 
“Darbininko” agentas ragina 
užsirašyti “Darbininką” į na
mus, tada nerūpės ar ras laik
raštį prie bažnyčios durių, ar 
ne. Daugiau it daugiau Balti- 
moriečių mėgsta skaityti “Dar
bininką”.

Kai Dėdės Šamo marinai atsiėmė nuo japonų Roi 
saią, tai iš nežinia kur pasirodė šis 8-nių savaičių am-, 
žiaus liūtukas. Matosi epatinka kompanija, kad turi Sa-

WORCESTER, MASS
KiZtaferO PVRplid ’jauiHS’ gabus, iš šios parapijos

Irvine cp+o

Socialinis Klausimas
Mes norime paliesti kitą didžios svarbos klausimą, 

būtent, socialinį klausimą, kuris pasilieka neišspręstas 
ir per ilgą laiką Jungtinėse Amerikos valstybėse kelia 
tarp luomų neapykantą ir priešingumą. Jūs gerai žino
te, kaip šitas klausimas Amerikoje sukelia netvarką ir 
vargą. Taigi ir nėra Mums reikalinga jo blogybes mi
nėti.

Pagrindinis socialinio klausimo punktas yra tas, 
kad Dievo duotos gerybės būtų visiems žmonėms pri
einamos; teisingumas turi vadovauti, meilė visame 
pagelbėti. Visų amžių istorija liudija, kad visuomet 
buvo gyvenime turtuolių ir beturčių; ir kad taip visuo
met bus Mes galime spręsti iš to, kad žmogaus prigim
tis ir tikslas pasilieka toks pat visuomet.

Palaiminti beturčiai, kurie myli Dievą, nes jų yra 
dangaus Karalystė ir tie jų dvasiniai turtai yra gau
sūs. Bet ir turtingieji, jeigu jie yra sąžiningi ir teisin
gi, yra Dievo skirti būti dalintojais ir gamintojais pa
saulio gerybių; jie yra Visagalio Dievo skirti būti už- 
vaizdomis, kad pagelbėti beturčiams, iš kurių jie daž
nai apturi sielos dovanas ir kurių ranka — jie tikisi — 
nuves juos į amžiną gyvenimą.

Turtuoliai Ir Beturčiai
Dievas, kuris visiems gausiai teikia gerybių, sky

rė taip, kad įsigijimui dorybių ir išmėginimui savo 
vertės, būtų pasaulyje turtuolių ir beturčių; bet Jis ne
nori, kad vieni turėtų didžiausius turtus, o kiti neturė
tų nei reikalingiausių pragyvenimui reikmenų.

Neturtas gali būti dorybių motina, kada žmogus 
kasdieniniu darbu pelnosi sau pragyvenimą. Šventame 
Rašte skaitome: “Dieve, neleisk, kad reikėtų elgetauti 
ir neduok man didžių turtų, bet aprūpink mane tuo, 
kas yra reikalinga mano pragyvenimui” (Pro. 30, 8).

Turtingieji ne tik turi pasigailėti beturčių, bet iš
pildyti ir teisingumo pareigas. Darbininkų atlygini
mas, kaip teisingumas reikalauja, turi būti toks, kad 
darbo žmonės galėtų tinkamai aprūpinti save ir savo 
šeimas. Mūsų pirmtakūnas Pijus šiuos klausimu sako: 
“Reikia dėti visas pastangas, kad tėvai gautų ganėti
ną atlyginimą, kurio užtektų visiems šeimos reika
lams patenkinti. Jei šių dienų pramonės sąlygos ne vi
suomet leidžia taip daryti, tai socialinis klausimas rei
kalauja, kad pirmučiausia būtų padarytos tokios re- 
lormos, kurios užtikrintų darbininkui pragyvenimo 
atlyginimą. Čia bus vietoje atiduoti garbę tiems, ku
rie, turėdami išmintingą ir naudingą tikslą, yra suma
nę ir išbandę įvairius būdus nustatinėti atlyginimą už 
darbą pagal šeimos reikalus; juc^ didesnė šeima, tuo 
didesnį atlyginimą gauna tėvas.

Nedarbo Klausimas
Reikia tikėtis jog taip bus sutvarkyta, kad kiek

vienas sveikas žmogus turės lygią progą dirbti ir taip 
pelnytis sau ir savo šeimai pragyvenimą. Mes giliai 
atjaučiame likimą tų, kurie, būdami sveiki ir norėda
mi dirbti, darbo negauna. Lai valstybės vadų išmintis, 
toli pramatąs iš darbdavio pusės duosnumas, kartu su 
greitu sudarymu palankesnių sąlygų, įvykdo šių są
moningų vilčių troškimą visuomenės gerovei.

KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Ką Popiežius sako apie luomų bendradarbiavimą?
2. Kokio darbininkams atlyginimo Popiežius reika

lauja?
3. Kas labiausia turi rūpintis nedarbo klausimu?

Maldos Diena Išgelbėjimui 
Romos

J. M. Arkivyskupas Mykolas 
Curley paskyrė sekmadienį, ko
vo 19 d. Šv. Juozapo šventę kai
po ypatingą maldos dieną pra
šyti Dievo išgelbėjimo Romos 
miestui. Mūsų bažnyčioje per 
ypatingą pavelinimą Švč.
kramentas bus išstatytas per 
visą popietį. Bus puiki proga 
pusiaugavyje pasimelsti ne tik 
už Romos miestą už 68 metų 
senelį Šv. Tėvą Pijų XII, bet 
už mūsų jaunuolius ir mergai
tes karėje. Stacijos bus vaikš
čiojamos 4 vai. po pietų, o 8 vai. 
vakare bus laikoma šv. Valanda 
išprašyti Pergalę ir Taiką mūsų 
kraštui.

I

Jau 200,000 Novenos Kny- ^antradieniais šv. Alfonso baž- 
gelių Išdalinta Mūsų

Kariams
nyčion į novenos pamaldas su- 

[sideda iš įvairių tautų ir kalbų.
Kun. dr. Mendeliui jo sunkiam 
darbe gelbsti kun. Antanas Du- 
binskas, jo brolis kun- Jonas 
Mendelis ir kun. dr. Mendelio 
raštininkė p-lė Lilė Valčečkaitė. 
Dieve duok jiems ištvermės šia
me garbingame darbe. Tai yra 
tikrai plataus mąsto užsimoji
mas, 
vaisių.

Pereitais metais rugpiūčio 
mėn. kun. dr. Mendelis padarė 
pasiūlymą mūsų karo kapelio
nams pasiųsti dykai Stebuklin
go Medalikėlio novenos knyge
lių tiek, kiek jie gali jų sunau
doti, išdalinti mūsų krašto ka
riams. Į šešius mėnesius buvo 
pareikalauta ir išsiųsta į įvai
rias karo stovyklas net du šim
tai tūkstančių (200,000) tų no
venos knygučių. Kaip kuni
gams. taip jaunuoliams ir mer
gaitėms karo tarnyboje begalo 
patinka mūsų bažnyčios knyge- 

j lės-
Prašymai vis dar tebeplaukia šias, 

nuo įvairių karo kapelionų. Lie- Nors jis ir neišvardino v iešai 
tuviai kunigai, kun. Kupstas ir ^4 
kun. Vilčiauskas pareikalavo po 
1,000 egzempliorių, kurie vei
kiai buvo jiems pasiųsti. Visas 
tas darbas yra atliekamas dy-j kad jis turėjo mintyje Antaną 

kai, kad i

fdomybės
Jakaičių mamė gavo laišką 

nuo savo kario sūnaus Antano. 
Jis buvo Indijoje, bet perkeltas 
į Kiniją. Rašo, kad jam ten ge
rai ir prašo mamytės nesirū
pinti.

Juozas Kvedera po 10 dienų 
atostogų grįžo vėl prie lėktuvų. 
Gauta atvirutė net iš Salt Lake 
City, Utah. Juozas mokinasi 
mėtyti bombas iš lėktuvo. Ge-

kurs laiku išduos gražių riaušių pasekmių!
TnnaOe

Sveikiname!
Kun. dr. Mendelis jaudinan

čiai sveikino naujus Švč. Vardo 
vyrų dr-jos narius per Švč. Var- 

jdo bendros Komunijos šv. Mi- 
sekmadienį, kovo 12 d.

asmenų, kurių įstojimas 
Švč- Vardo dr-jon teikė tiek

kilęs advokatas Konstantinas 
W. Akstinas, kurs dabar prakti
kuoja Bostone. Jo kalba, lie
čianti dabartines jaunimo prob
lemas. sužavėjo visus susirinku
sius. Paskiausiai prabilo Juozas 
Trumpaitis, kurs Afrikoj, Sici
lijoj ir Italijoj aktyviai dalyva- 

i vo net keturiuose dideliuose 
mūšiuose, tapo sužeistas viena
me ir apdovanotas valdžios 
dviem medaliais “Purple Heart” 
ir “Silver Star”. Aiškiai nupie
šė kareivio gyvenimą karo fron
te ir painformavo apie savo du 
brolius. Vyčius. Antaną ir Gab
rielių, su kuriais teko jam pasi
kalbėt Afrikoje. Toastmasteriu 
buvo pirmininkas Stasys Karso- 
kas.

Dalyvavusieji buvo labai pa
tenkinti parengimu, ypač pusry
čiais. Kad pusryčiai buvo ska
nūs, puikiai pagaminti, tai nuo
pelnas Elžbietos Kaliūnaitės, 
kurios vadovybėj išrinktas ko
mitetas dirbo. Elžbieta iš tikro 
yra gabi virėja. Komitetą suda
rė sekantieji: Vytautas Rakaus
kas, Edvardas Šiugždinis. Ed
mundas Jonytis, Ieva Jazukevi
čiūtė, Elena Kaiiūnaitė, Irena 
Baliukonytė, Elena Gvazdaus- 

, kaitė, Julė Čiraitė, Virginija 
Leketaitė .Julė Katinaitė.

Kuopa nuoširdžiai dėkinga vi
siems, kurie prisidėjo taip gra
žiai prie tinkamo Šv. Kazimie- 
ro šventės apvaikščiojimo: kal
bėtojams. svečiams. Klebonui 
už parodytą nuoširdumą ir atsi- 
lankusiems. Lai Šv. Kazimieras 
užtaria visus prie Dangiškojo 
Sosto!ruošė I -----------

- Į Seržantas Antanas Trumpai-
i us, praneša, sau jau pimai pa- 

Verksmų iš priežasties Rekolek-, SVeikęs ir dabar yra stovykloje 
cijų, kurios tęsis nuo 13 18 d. į kur-nors Afrikoje. Antanas bu- 

Susiviepymo R. K. 41 kp. tu-. vo vįenas iš pirmųjų, kurie žen- 
rėjo pramogėlę kovo 12 d., baz-. su kariuomene į Siciliją ir I- 
nytinėje salėje su dovanėlėmis ■ taliją. Italijoj tapo sužeistas—• 
ir užkandžiais. Atsilankusieji;
linksmai laiką praleido. Kuopai ^jų “purpie Heart”, 
liks gražaus pelno. J. Daučiū- siuntė savo motinėlei, 
nas, programos vedėjas, 
pirm. J. Grigas pareiškė padėką 
aukotojams, šeimininkėms ir 
atsilankusiems. Su-ja.

PRAMOGĖLE PAVYKO
Šv. Kazimiero parapijos drau

gijos ruošiasi tinkamai paminė
ti parapijos auksinio jubiliejaus 
sukaktį. Visos rengia vakarė
lius, kad galėtų įteikti tinkamą 
auką parapijai. Kovo 5 d., įvy
ko LDS 7-tos kp. pramogėlė su 
prakalbomis, užkandžiais ir do
vanėlėmis. Klebonas kun. A. 
Petraitis pasakė kalbą apie ka
talikišką spaudą ir jos reikšmę, 
ragindamas tapti Darbininkų 
organizacijos nariais arba užsi
prenumeruoti laikraštį “Darbi
ninką“ ir kitus katalikiškus 
laikraščius. Po tam sekė žaidi
mai, dovanėlių laimėjimai ir 
užkandžiai. kuriuos paruošė 
darbščios šeimininkės. Aukojo 
pinigais: V. Rimša, $2.00. N. N.. 
$2.00, P. Palevičius, $1.00. Po 
50c.: V. Barysas ir V. Mažeika. 
Valgius ir dovanas suaukojo 
šie: O. Ridikienė, P. Nemurienė, 
Valatkevičienė, M. Ščiukienė, 
O. Sidabrienė, R. Kantakevičie- 
nė, P. Blaveckienė, M. Piktelie- 
nė, O. Landžiuvienė, pp. Kacevi- 
čiai, P. M. Gieraitienė, O. Pau- 
lukonienė, V. Lutkienė, Triban- 
dienė, Šimanskienė, Salatkienė, 
Mr. & Mrs. Daučiūnai, P. Kon- 
drotienė, J. Grigas, Ivaškienė.

Pirm. Vladas Rimša nuošir
džiai padėkojo aukotojams, šei
mininkėms ir visiems atsilan
kiusiems. Kuopai liko gražaus 
pelno. Atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti parengimu.

!

i 
f

PERMAINOS
Labdaringa draugija 

pramogėlę kovo 15 d., kuri tapo' 
nukelta į 22 d. kovo po Graudųpraneša, kad jau pilnai pa-

• Juozas Strasdauskas, žymių 
■ Strasdauskų veikėjų brolis, 
; randasi Drew Field, netoli Tam- 
' pa, Florida. Jisai ten lanko auk
štesnę radio mokyklą. Juozas 
yra vedęs ir turi sūnų.

Vienas karys dėkodamas mū-j 
sų kunigams už prisiųstą jam! 
rožančių padarė pastabą, kad 
karėje rožančius ir maldakny
gė kariui yra taip reikalingi, 

į kaip jo šautuvas, nes tikėjimas

už savo narsumą apturėjo me- 
kurį nu-

ir

Aušros Vartų Parapija

džiaugsmo jo kunigiškai šir-Į^^ jam * ištvermę
džiai, bet visiems yra žinoma. kurių laimėjimas yra neįma-

nomas.
Marinas Martynas Juškelis

j a c*

praplatinti Marijos Miceiką, Lietuviškų Dr-jų Ta- ________ ___ _____ ________
garbę tarp krašto gynėjų. Teko ryb°s pirmininką: taipgi ^^jąįbuvo parvykęs kelioms dienoms 
sužinoti nuo kun. dr. Mendelio. ^incą Laukaitį.
kad 200,000 naujų knygelių yra 
spausdinama, kad būtų galima į 
patenkinti visus kapelionų rei-j 
kalavimus, nes kas savaite gau
nama prašymų nuo penkių iki 
dešimties tūkstančių egzem
pliorių. Vietines Sesutes Kaži-Į 
mierietės žymiai prisideda prie 
šito garbingo darbo. Jos suriša 
knygutes sulyg įvairių užsaky
mų. o mūsų kunigai nuveža jas 
į paštą.

Mūsų bažnyčios novenos kny
gelės šiandien randasi karių 
rankose visam pasaulyje. Mūsų 
kunigai aprūpina įvairius uos
tus, iš kur mūsų kareivėliai iš
plaukia į karo frontus. San 
Francisco uosto kapelionui po
ra mėnesių atgal buvo pasiųsta 
15.000: New-Yorko uostui 10,- 
000; kitiems embarkacijos uos
tams po 5,000 arba mažiau. 
Kun. dr. Mendelis prašo tėvų 
prisiųsti karių antrašus, o jis 
mielu noru dykai pasiųs jiems 
novenos knygelę. Pas kunigą 
Mendelį galima gauti Stebuklin
go Medalikėlio novenų knygelių 
lietuviškai, angliškai, itališkai 
ir lenkiškai. Tūkstantinė minia, 
kuri lankosi pirmadieniais ir

Joną Česną, 
Vladą Draginą, Kostantą Žving- 
lį ir kitus svarbius šios koloni
jos veikėjus, kurių gražus ka
talikiškas pavyzdys paveiks į 
kitus lietuvius vyrus. Valios 
mūsų pirmtakūnams!

Kaip kunigas Antanas Dubin- 
skas, dr-jos dvasios vadas, taip 
dr-jos valdyba, būtent, Valeri
jonas ir Antanas Strazdauskai, 
Jonas Pazneika. Feliksas Rė
kus. Kazimieras Vilčinskas ir 
senesnieji Švč. Vardo dr-jos na
riai tikrai džiaugiasi pastarai
siais dr-jos šulais. Pageidauja
ma, kad ir kiti vyrai lietuviai 
mūsų kolonijos pasektų 
vadų garbingą žygį.

savo

Nelaimė
šeštadienį, kovo 11 d. einant 

iš darbo mirtinai buvo sužeis
tas Juozas Vosylius, gyvenąs 
Mangold g-vės. Senelis buvo su
laukęs 70 metų amžiaus ir kai- 
kurį laiką buvo pametęs dirbti, 
tačiau karo metu, kuomet yra 
trumpa su darbininkais, jis vėl 
grįžo darban. Palaidotas iš Šv. 
Alfonso bažnyčios ketvirtadie
nį, kovo 16 d. Buvo pašarvotas 
pas Juozą Kašinską. Reiškiame

vaišių pas savo mamytę.
Sinušų mamytė džiaugiasi ga

vusi laišką nuo savo sūnaus Vy
tauto kurs randasi Vokiečių ne
laisvėje. Vytautukas turbūt bu
vo priverstas parašutu nusileis
ti Vokietijon.

Alfonsiečiai laukia atvykstant 
kun. Prano Aukštikalnio, Tėvo 
Jėzuito, kurs mano praleisti su 
mumis Didžiąją Savaitę. Jis pa
aiškins plačiai apie Maldos A- 
paštalystės reikalus ir pagelbės 
mūsų kunigams. Laimingo pasi
matymo!

P-lė Ona Nageliūtė sekmadie
nį paaukavo $25.00 a. a. kleb. 
kun. Juozapo Lietuvniko pa
minklui. Vėliau žadėjo duoti 
daugiau.

Vietinė Moterų Sąjungos kuo-

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

pa rengia kortavimų vakarą 
penktadienį, kovo 24 d. Vakaro 
pelnas yra skiriamas kun. Juo
zo Lietuvniko renkamam Klie
rikų Fondui. Visi privalo pa
remti šį vakarą. Rengėjoms lin
kime gražiausių pasekmių.

Sekantieji Vyčiai buvo sugrį
žę iš tarnybos praleisti porą 
dienų su tėveliais: Leit. Anta
nas Gelumbauskas. Konstanti
nas Mačionis, Vytautas Atko- 
čius, Juozas Baliukonis. ir Ser
žantas Jonas Adamaitis. Juozas, 
sugrįžęs į North Dakota. susir
go ir buvo priverstas pasiduoti 
operacijai. Linkime greit pa
sveikti. Jonas, nenorėdamas iš
važiavo į tolimą Louisiana, nes 
turėjo palikti sergančią motiną. 
Linkime motinėlei tuoj apleisti 
ligoninę, kurioje dabar randasi.

ŠV. KAZIMIERO DIENA
Šios parapijos L. Vyčių 116-ta 

kuopa apvaikščiojo Šv. Kazi
miero šventę kovo 5-tą dieną. 
Muz. Vincui Burduliui grojant 
maršą, visi nariai, specialiais 
tautiniais ženkleliais pasipuošę, 
įmaršavo iš salės į bažnyčią. 
Laike mišių, kurias atnašavo 
Dvasios Vadas kun. Jonas C. 
Jutkevičius. visi meldėsi už Lie
tuvą ir už narius kariuomenėje rinko“ aukas - RauJonajam 
ir ta intencija in corpore pri-, Kryžiui. Daug parapijiečių ta- 
ėjo prie Dievo stalo. Misijonie-- po narjaįs tos labdaringos drau- 
rius Tėvas Antanas Mešlis, S.J., j gijos. Savo pasišventimu prisi- 

I dėjo prie to vajaus Vytės Anie- 
įlė Smolskytė, Elena D. Kati
naitė, Pranciška Kaiiūnaitė, O- 
na Visockytė, Rita Kasparaitė, 
Virginija Klimkaitytė. Anielė 
Gvazdauskaitė, Viktorija Kuni- 
gonytė. Ieva Jazukevičiūtė. Ju
lė Katinaitė. Elena Kaiiūnaitė,

*
Liudvika Totilaitė, Ona šahlins- 
kaitė. Biruta Šablinskaitė, Ele
na Skamarakaitė. Lilė Smols
kytė. Ona Kuzmickaitė, Antani
na Balukonytė. Ieva Balsevičiū
tė ir Marijona Baliukonytė. 

“Auksą# ir Sidabras”.

Sekmadienį po kiekvienų mi
šių parapijos Federacijos sky-

pasakė Vyčiams pritaikintą pa-i 
mokslą.

Po mišių, salėje. įvyko bendri! 
pusryčiai. Susistiprinę skaniais 
užkandžiais, visi atydžiai klau
sėsi įvairių kalbų. Po dvasios 
vado kalbos, kalbėjo klebonas 
kun. Vasys., kurs džiaugėsi to
kiu gražiu susirinkusių būreliu, 
sveikino kuopą ir nuoširdžiai 
dėkojo už suteiktą dovaną pa
rapijos naudai vice-pirmininkės 
Felecijos Zakaraitės. Tėvas Mi
sijonierius pareiškė savo min
tis. Principaliu kalbėtoju buvo

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

FRONTPAGE 
EARS

■ * *

FRONTPAGE
EARS

* *
*



Penktadienis, Kovo 17 d., 1944

Raudeliūnienė.
J. Sadauskas,
J. Balkus. J.
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Yra suma-

ir prašau prisiųstiSiunčiu S knyga(s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
i

Vardas ir Pavardė

Gatvė

ir ValstijaMiestas

lietuvybės meilė bus už- 
ir galės daugiau gerų 

nuveikti taip naudingoj 
veikimo ir gyvenimo dir-

“Darbininko” Administracija,

GZRDJEI7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk! Amerikos Lietuvių Taryba 

Veikia

$305.00 Raudonajam 
Kryžiui

Sekmadienį, kovo 12 dieną 
šv. Juozapo parapijos svetainė
je įvyko bendromis jėgomis: , 
Katalikų Federacijos. Vytauto 
Klubo, šv. Juozapo draugijos ir 
SLA kuopos prakalbos ir aukų 
rinkimas Raudonajam Kryžiui. 
Aukų sudėta 8305.00. Muzikali- 
nę dalį programos išpildė vie
tos šv. Juozapo parapijos cho
ristės p-lės Juozapina Narinkai
tė. Elena Saulėnaitė ir Veronika 
Vilkišiūtė. vadovystėj vietos 
vargonininkės p-lės Veronikos 
Dzedulionytės. Susirinkimą ve
dė vietos Raudonojo Kryžiaus 
raštininkė Mrs. Grace Behar- 
rell. Kalbėjo Major John J. 
Fitzgerald. neseniai sugrįžęs iš 
Guadalcanal.

Sekantieji aukavo: 
825.00 Vytauto klubas: $10.- 

00 Kaz. ir Mar. Dravinskai, Al. 
Jerusevičius. Paul Žapnickienė. 
K. Paškauskas. Kun. P. Stra- 
kauskas.

Po $5.00: J. Kučinskas. SLA 
kuopa. Anelė Blažionienė, St. 
Saulenas. Aušras Vartų Draugi
ja. J. Bulauka. J. Tamašauskas, 
K. Dzaedulionis. M. Klimienė. 
J. Narinkevičius (Lavvrence 
St.).

$4.00: J. Varanauskas.
$3.00: St. Jurevičius. D. Kas- 

minienė.
Po $2.00: R. Ainoris. S. Kan

drotas. B. Peslikas. B. Narinke
vičius. M. Sasnauskas. S. Ku
činskas, O. Kučinskaitė. E. Sau- 
lenaitė. O. Kasparavičienė. S. 
Versiackas. G. Jonys. M. Mali
nauskienė. V. Valentinas. E. 
Kazlauskienė, A. Petkevičienė. 
A. Stanevičienė. T. Mužikaus- 
kienė. M. Zakarauskienė. S. 
Buja. P. Voveris. Ig. Ramanec- 
kas. A. Švenčionis. P. Saulėnas. 
M. Andriuškevičienė. V. Koyu- 
tis. O. Žilionienė. T. Senutienė. 
Leon Baumilienė. K. Žebrienė. 
J. Saulinienė, A. Sasnauskienė. 
A. Viilkišienė, A. Perednė. Ro
žė Kasparavičienė. M. Andriuš
kevičienė. $1.50 A. Stanulionie- 
nė.

Po $1.00: C. Bujienė. J. šau
kimas. J. Slaičiūnas. T. Narin-

kevičienė. J. Narinkaitė, 
Dzedulionis. V. Vilkišiūtė, 
Kriauėiūnaitė. Z. Kriaučiūnai- 
lė. A. Kriaučiūnas, A. Grenda. 
O. Grendaitė. J. Rusienė, J. 
Rusas. M. Voveris. Z. Stanevi
čius, Sr.. Z. Stanevičius. Jr.. 
VI. Paulauskas. E. Paulauskas. 
T. Versiackas. M. Jankevičius. 
J. Sabaliauskas. J. Kandrotas. 
M. Kriaučiūnienė. M. Bujienė,
L. Bujaitė. J. Buja, J. Dzedu- 
lionienė, M. Draučiūnienė, 
Alaburda. Z. šaukimienė, 
Belevičienė. A.
M. Slivausięenė. 
S. Lebedr.inkas, 
Bagdonas. A. Gaidis. J. Baumi- 
la. A. Janulis. J. Alikonis, B. 
Petkevičius. M. Rudis, J. Gude- 
liunas. J. Buja. Z. Laimutis, J. 
Kazlauskas. . R. Stanilionis. 
Baumila. Z. Blaževičienė. 
Blažioniūtė. E. Seliukienė, 
Paleskiene. K. Dubinskienė. 
Kriaučiūnienė. G. Bogdzevičie- 
nė. A. Bužardragienė. P. Kuli
kauskienė. O. Grigienė. M. Ši- 
lanskienė. O. Jerusevičienė, J. 
Veličkienė. J. Zinkevičienė. O. 
Jankevičienė. J. Kavaliauskaitė, 
M. Milienė, D. Gumbrevičienė. 
B. Morkūnienė, O. Kasteckienė. 
E. Ramanauskienė. O. Adoma
vičienė. M. Bujienė, V. Vičkoč- 
ka. E. Kuliešienė. J. Kavaliaus
kienė, T. Balkus. J. Šimonis. J. 
Belevičius. F. Šimonis. O. Šimo
nis. M.
nė. P. Stanilionienė, E. 
nienė. T. Blažonienė. F. 
lienė. O. Kmilnickienė, 
kalinskienė.

Šimonis. O. Lebednikie- 
Mikalo- 
Baumi- 
O. Sa- 

J. Baumilienė. F. 
Molienė. J. Blaveskienė, M. Se- 
nuta. J. Balkienė. M, Palubins- 
kienė. Smulkiais 82.50.

HASHUA, N. H
A. -į- A.

MARIJONA SKLIUTIENĖ

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 — $3.50.

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

Philadelphia, Pa. —Prieš kiek 
laiko čia įsikūręs Amerikos lie
tuvių Tarybos skyrius šiomis 
dienomis savo susirinkime pri
ėmė didelį ir Įąbai svarbų vei
kimo planą, kurį ir pradės tuoj 
vykdyti. Juk lig šiol lietuvių 
kultūros ir bendrai tikrųjų lie
tuvių reikalais ir pavergtos Lie
tuvos rūpesčiais nedaug kas te
dirbta. Todėl nuo šio Taryba 
imsis visų žygių tuo tikslu.

Pirmiausia nustatyta iškil
mingai paminėti Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir Spaudos at
gavimo sukaktis gegužės mėn. i 
14 dieną. Minėjimo programa 
bus išdirbta ir paskelbta vė
liau. Šiuo metu skyrius varo di
delį pasirengimo darbą. Pagal 
tą planą kiekvieną savaitę bus 
sakomos kalbos per lietuvių ve
damas programas, kad visuo
menė būtų labiaus supažindin
ta su Amerikos Lietuvių Tary
bos darbais ir visais lietuvių 
reikalais. Juk Amerikos lietu
vių Taryboj bendrauja visa 
plačioji visuomenė, tai ir darbų 
lietuvių kultūrai ir Lietuvai 
gali nudirbti daug.
nymas tas kalbas tęsti ilgiau- 

i šiai kaip tik galima, kad be 
pertraukos Philadelphijos lie
tuviai būtų gyvai raginami bū
ti patrijotais lietuviais ir dirbti 

i dėl savo gerovės ir Lietuvos 
išlaisvinimo. Norima kiekvieną 

’ kartą gauti ir vis naują kalbė
toją. Kviečiami pasakyti radijo 
kalbas šie: kun. Stan. Raila, 

i Jonas Grinius. Matas Milukas, 
' Charles Cheleden, Elena Milu- 
i kienė, Genovaitė Ramanauskie
nė, Juozas Kavaliauskas, prof.

Senn, Martusevičius,
Pr. Pūkas; Kr. Žemaitis ir kiti. 
Manoma ir daugiau kalbėtojų 
gauti šiaip svarbiam reikalui.

Jeigu tas planas pavyks, tai 
Philadelphijos lietuvių visuo
menė gražiai viską, žinos ir di
desnė 
degta 
darbų 
mūsų 
voj.

Tarp kitų tikslų Amerikos 
Lietuvių Taryba turi mintyje ir 
gilios vienybės ir tikro darbštu
mo mintį, kad visi galėtų nau
dingai dirbti Lietuvos Gelbėji
mo darbą. Juk mums svarbu, 

: kad atsiekti tikslą, o ne kokius 
asmeniškus dalykus varinėti. 
Todėl šia proga Amerikos lie
tuvių Taryba kviečia kiekvieną 
lietuvių Philadelphijietį remti 
jų darbus ir prisidėti prie Ta
rybos, kad viskas būtų sėkmin
gai ir naudingai atlikta. Kvie
čiame draugijas, kad jos siųstų 
savo atstovus, remtų mūsų ra
dijo programą ir tt. Taipgi visi 
prašomi, kad rengtųsi ir Lietu
vos Steigiamojo Seimo ir Spau
dos atgavimo minėjimams.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
Pastaruoju laiku, vadystėj 

ponios Elenos Kazakauskienės, 
vietinės veikėjos, naudai Šv. 
Jurgio parapijos įvyko bankie
tas. Parapijai liko pelno 1400 
dolerių, net ir su kaupu.

Garbė joms už tai! O ypač jų 
“lyderkai”, poniai Elenai Kaza- 
kauskienei. Kadangi yra veikė
ja, ne tik kad labai darbšti, bet 
ir drąsi, o taip sakant, ir landi 
— jinai daug sugeba prikolek- 
tuoti aukų kilniems parengi- 

.[mams. Sužinojęs.

mirė vasario 26 d.. 85 metų am
žiaus. gimusi Lietuvoj. Trakų 
apskrityj. Varėnos parapijoj. • našavo klebonas 
Amerikoje pragyveno 32 metus, j Cibulskis su asista: kun. Juoza- 
Paliko nuliūdime 6 dukteris ir 
žentus ir vieną sūnų: Aleną 
Bartienę. Petronę Kudzmienę, 
Marijoną Baranauskienę. Agotą 
Michaelionienę ir Joną Skliutą, 
Nashua. N. H.. Teresę Kudz-

mienę. Providence, R. I., ir Oną Tamulionienė. Marcelė Sinkevi- 
Kudzmienę Lietuvoj. 28 anūkus, čienė, Agota Raudonienė, ir EI-' 
24 proanūkus. Buvo pašarvota vira Čapienė. Karstą nešė visi 
dukters Agotos Michaelionienės anūkai: Jonas Kudžma, Jonas 
namuose.

Laidotuvės įėyko 1 dieną ko
vo. 9 valandą rytą, Šv. Kazi
miero par. bažnyčioj su iškil
mingomis mišiomis. kurias at-

kun. Mykolas

Bartis, Antanas Baranauskas. 
Juozapas S. Kudžma, Vytautas 
Bartis ir Jonas Baranauskas. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapuo
se, Hudson, N. H. Laidotuvėse 
patarnavo graborius P. N. Anc
til. Juozas Michaelionis; išeida
mas į kariuomenę, paliko savo

Nuliūdęs Žentas.

pas Bacevičius, deakonas, kun.
Juozapas Piszczalka. sub-deako- biznį dėl Mr. P. N. Anctil. 
nas.

Marijona Sklintienė buvo 
Pranciškonė; prie josios karsto 
ėjo josios draugės: Viktorija

NORWOOD, MASS

PADĖKA
p. Barbora Adomaitienė, gyv. 

4 St. George Avė., kuri keli mė
nesiai atgal paslydo, 
Boston Elevated laiptais, ir nu
silaužė koją, nuoširdžiai dėkoja 
visiems ir visoms, kurie 
rios ją lankė ligoninėje ir na
muose, dėkoja už maldas ir do
vanas, kurių ji niekad nepamirš, 
ir prašo Dievo, kad Jis iš Savo 
malonių šaltinio atlygintų vi
siems ir visoms. CSN.

eidama ;

iI
ku-'ir

Taupykite Riebalus

MT. CARMEL (Pa.) LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA LIETUVOS 

REIKALU

com-
Anni-

CLEARANCE!
Kovo - March

411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Bernardas Koraitis

* Have vou
BOUEHTVOIIR

Šią savaitę Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioj vyksta 
šv. mišios, kurias skelbia kun. 
Dr. Antanas Bružas. La Salette 
kongregacijos misijonierius. 
Pamokslai sakomi rytais ir va
karais. Vakarais misijonierius 
sako du pamokslu: vieną anglų: giaįg metais reikia surinkti ma- 
kalba ir vieną lietuvių kalba.
Misijos 
kovo 19 dieną.

Pasinaudokime misijomis, į- 
sigykime Dievo malonių, kurios 
taip reikalingos šiais karo lai
kais.

Jung. Valstybių valdžia 
šaukia į visas šeimininkes, kad 
taupytų riebalus ir juos prista
tytų į krautuves, iš kurių jos 
perka produktus. Riebalai labai 
reikalingi karo ginklų gamybai.

užsibaigs sekmadienį.

atsi

žiausia 230,000.000 svarų. Taigi 
neverskite riebalų į atmatų dė
žes, bet taupykite ir sutaupąs 
nuneškite į krautuves, iš kurių 
perkate, ir gausite už juos 

i punktus.
i

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 19 d., tuoj po 
rapijos svetainėje. 
Avė. Susirinkimas 
bus. Visos narės 
dalyvauti.

sumos, pa- 
St. James 
labai svar- 
kviečiamos

Valdyba.

p. B. Rainienė (Dalelytė) pra
leidžia atostogas Floridoj su 
savo vyru, kuris yra karo tar
nyboje. Ji savo tėveliams, gyv. 
Lenox Avė., ir savo draugams 
rašo, kad išsiilgus namų, nors 
Floridoj labai maloniai pralei
džia laiką.

Pereitos savaitės pabaigoje 
lankėsi pas savo tėvelius pp. Ja- 
sionius, gyv. Sturtevant Avė., 
ponia Mace. Ji taipgi aplankė 

i sergančią p. B. Adomaitienę.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

RESOLUTION ADOPTED 
AT MT. CARMEL, PA.
At the exercises in the Holy 

I Cross Hali, Mt. Carmel, Pa., 
on February 27, 1944, 
memorating the 26th

į versary of Lithuanian Inde
pendence, the following reso- 

i lution was adopted: ,
Be it RESOLVED, that we reaf
firm our supreme confidence in 
the policies and leadership of 
the President of our country, 
and that we pledge our undivid- 
ed support of the war effort 
and of the peace aims of the 
United Statės: and be it fur- 
ther
RESOLVED. that we express 
our gratitude to our Govern- 
ment for recognizing the sover
eignty of and maintaining dip- 
lomatic relations with Lithua
nia; and be it further 
RESOLVED. that we appeal to 
our Government to exercise its 
offices with the Government of

I

j

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Soviet Russia, so that Russia 
abandon its ulterior design 
against the sovereignty and 
independence of Lithuania; that 
Russia liberate the Lithuanian 
deportees scattered through 
Siberia and other parts of So
viet territories: and be it fur- 
ther
RESOLVED, that we appeal to 
our Govemment to reaffirm at 
this time the American deter- 
mination to uphold the princip- 
les of the Atlantic Charter. to 
see the sovereingty and self- 
government of occupied count- 
ries restored in the peace settle- 
ment and in the postwar inter- 
national security system; and 
be it finally
RESOLVED. that copies of 
these resolutions be mailed to 
the President of the United 

, Statės, the Secretary of Statė 
and to the Press.

:i John Gibas, Chairman 
Peter Boleski, Secretary.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

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

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Maaa. 

Prot. kast. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Masa 

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

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

177 West 7th St., So. Boston. Mass 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvvay. S Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh SL, So.. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

tV. JONO EV. BL. PAOALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys.
601 6th St., So. Boston. Masa.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkls 
702 E. 5th St., So. Boston, Masa 

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

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

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

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

I

1

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boaton, Maaa.
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j VIETI~N~is~ŽI~NI~OsĮ
Amerikoje pragyveno 37 metus. 
Ilgai gyveno So. Bostone. Pali
ko dvi dukteris, sūnų, ir dvi se
seris. Melskimės už mirusius.

I ___________

ŽINUTES
Eina įtempta darbuotė Seselių 

vadovybėje, jaunimo tarpe, kad 
gražiai perstačius “Baltąją

DAKTARAI

Ranką”. Dažnai vyksta lavini
mąsi ir pratybos. Dirbama nau
ja scenerija. Maliavojama est
rada. Gavėnios teatras tikrai 
bus puikus. Kviečiami visi atsi
lankyti į bažnytinę salę, W. 5th 
St., sekmadienį, kovo 19 d., 3 
vai. p.p. Pelnas eis parapijos 
naudai.

J. Spranaitis Aukojo $10.00

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

40 Valandų Atlaidai, šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, kovo 
24-25-26 dienomis. Per tą laiką 
bus laikomos pamaldos, aukuo
jamos šv. mišios, sakomi pa-1 
mokslai, teikiami sakramentai i 

' ir siunčiamos maldos į dangaus į 
ir žemės Karalių — ypač taikos 
išprašymui.

Pamaldumas prie Jėzaus 
švenčiausiame Sakramente yra

Pirmadienį, senas “Darbinin
ko” skaitytojas ir prietelis Jo
nas Spranaitis iš Paterson, N. 
J., prisiuntė sekantį laišką: 
“Šiuomi dėkoju jums už sieninį 
kalendorių ir “Darbininką”, ku
ris mane reguliariai du sykiu' į 
savaitę aplanko, neatsižvelgda
mas ir į pasitaikiusį blogą orą. 
Kadangi “Darbininkas“ yra 
man didis prietelis ir patarėjas, 
todėlei siunčiu $10.00 jo palai
kymui”.

Nuoširdžiai dėkojame p. Spra- 
I naičiui už suteiktą paramą.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS 1/
Also limited supply of OZ4, 

6SO7, 12K7. 12A8. 6SK7, 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. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

LANKĖSI
Antradienį lankėsi p-nia Kot- 

rina Plekavičienė iš Cambridge, 
puikiausias ir naudingiausias.; Mass Atsilankyino proga nu- 
Bažnyčios visas gyvenimas su-jpirko kun. p M Juro malda. 
kasi apie josios Eucharistinį knygę — Didysis Ramybės Šal- 
Dievą. Garbingasis Meilės Sa- įjnįs įr kariuomeneje tamau- 
kramentas yra tai šventasis šal- ■ jančiam medaliką.
tinis, iš kurio sriovina gyvybę Pp. piekavičiai yra ilgamečiai 
duodanti malonė žmonių trokš- LDS g-tos kp. nariai ir “Darbi- 
tančioms sieloms. Yra tai Kara- ninko” rėmėjai. P-nas H. Pleka- 
liaus puota, kur badaujančios: vičius beveik 
sielos pasisotina ir atsigaivina 
nekaltuoju Avinėliu. Čia taipgi 
yra Karaliaus teismas, išklau
sąs visų skundus, vargus, ir su
teikiąs Jo gailestingumą ir Jo 
ramybę.

Per 40-tę galima gauti šie at
laidai: Visuotiniai atlaidai vi- jaunas žmogus, 
siems, kurie, atlikę Išpažintį ir čiams tebedirba tiek pat, kaip 
priėmę Šv. Komuniją, atlanko prieš 30 metų. Jis jau treji me- 
per 40-tę, Įstatytą Švenč. Sa
kramentą ir pasimeldžia Popie
žiaus intencijai.

Dalinius atlaidus žmonės gau
na už kiekvieną atlankymo 40- 
tėj Įstatyto Švenč. Sakramento. 
Reikia gailėtis už savo nuodė
mes ir norėti atlikti, 
kaip tik bus galima.

Visuotiniai atlaidai
už mišių išklausymą.
40-tę visi altoriai yra su ta pri
vilegija — privilegijuoti.

Išpažintį atlaidams gauti ga
lima atlikti dieną prieš 40-tės 
pradžią.

kas metai vado
vaudavo “Darbininko” pikni
kams arba kitokioms pramo
goms.

Antradienį ‘Darbininke’ lan
kėsi L. Vyčių tėvas — Mykolas 
Norkūnas iš Lavvrence, Mass. 
P-nas Norkūnas nors jau nebe- 

vienok L. Vy-

tai kaip ruošia minėtos organi
zacijos istoriją.

Metai Ir Trys Metai

išpažintį

gaunami 
nes per

j

i
Kovo 16 d., iš Šv. Petro para

pijos bažnyčios. Naujos Kalva
rijos kapuose tapo palaidota 
a. a. Anastazija Podelienė, 58 
metų amžiaus. Ji. po sunkios ir 
ilgos ligos, mirė savo dukters 
namuose. Sackett Point Rd.. 
North Haven. Conn., kovo 13 
d. Ji paėjo Kuršėnų parapijos.

PRISTATOME ALŲ IR l 

TONIKĄ |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir X 

i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
r ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: a 

BORIS BEVERAGE CO. į
į 228 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

•trjtzTĮ

•j

CASPER’S BEAUTY SALONI
Exclusive Būt Not Expensive

“Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

v

Appointments 
8:30 AM—6 PM IL

Lankėsi K. Vilniškis IVAIROS SKALBIMAI
Ketvirtadienį, “Darbininke” 

lankėsi buvęs “Amerikos” 
daktorius ir stambus biznierius čios darbą. Alga gera. 
Kazys Vilniškis iš New Haven, pastovus. Kreipkitės į

PAMALDŽIAM žmogui puiki 
re- proga gauti pastovų prie bažny- 

Darbas 
“Darbi-

Conn. Jis į Bostoną atvyko su ninką”, 366 W. Broadway, So. 
savo žmona Elena į žmonos mo- Boston. Mass. 
tinos a. a. Puodelienės laidotu
ves. Atsilankymo proga p. Vil
niškis atnaujino metams "Dar-' Revinską, 
bininko” prenumeratą.

P-nas Vilniškis tikisi išvykti 
į Dėdės Šamo tarnybą apie 26 
d. šio mėnesio. Išvykdamas į 
tarnybą mano labai pigiai par
duoti savo biznį. Kas interesuo- 
tumėtės bizniu, kreipkitės: — 
Sacket Point Rd.. No. Haven, 
Conn.

Ketvirtadienį lankėsi St. Eis- 
montas iš Lewiston. Me. Jis bu
vo atvykęs į a. a. A. Puodelienės 
laidotuves.

PAIEŠKAU savo brolį Povilą 
kuris 1928 m. gyve

no Argentinoje. 1929 m. susira
šiau, bet nuo to laiko jokios ži
nios negaunu. Prašau pačiam 
atsišaukti arba kas apie jį ži
note man pranešti, už ką būsiu 
labai dėkinga. Mrs. D. S. Zaka
rauskas, St. Gerard de Berry, 
Amos. Albiti. P. Q. Canada.

Aukokite Raudonajam Kry
žiui Per Lietuvių Komitetą

Karo' metu pasišvenčia ir šunys. Štai šis margis ir
gi mylėdavo, kaip jam jo “bosas” nugriebdavo šaukš
tą kitą riebalų, bet dabar jis jau ir nepaiso, nes ir jis 
tur būt jaučia, kad riebalai reikalingi karo reikalams.

TREMTINIO LAIŠKAS

Šio mėnesio pradžioje So. 
Bostone susidarė Bostono Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus 1944 
Karo Fondo Komitetas, kurio 

: pirmininku yra p. Stasys Moc- 
, kus, vice-pirm. adv. Jonas J. 
! Grigalus, ižd. Dr. A. L. Kapo- 
I čius, rašt. adv. Antanas J. 
Young (Jankauskas) ir Juozas 
Arlauskas.

REIKALINGAS 
DARBININKAS

Nek. Pr. švč. P. Marijos Sese
rų vienuolyne, Putnum. Conn., 
skubiai reikalingas darbininkas, 
išmanąs ūkio darbus.

Dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Immaculate 
Conception of The Blessed 

Virgin Mary, R. D. 1, 
Putnam, Conn.

Telef. Putnam 1451.

Paieško Brolio
Šiomis dienomis p. M. Treina- čiais, ir tokiu būdu kartu su 

vičiūtė, gyv. So. Bostone, gavo lenkais atvyko į Persiją, o iš 
kaikurie atvyko į Meksiką.

ten

Šiomis dienomis suėjo lygiai 
metai, kaip korporalas Vytau
tas Žardeckas yra karo tarny
boje. ir dabar jis yra kur nors 
užsienyj. Jo brolėnas Staff 
Sergeant Antanas Žardeckas y- 
ra jau trys metai karo tarnybo
je-

Ta proga kariai Vytautas ir 
Antanas gavo daug sveikinimų. 
Jiedu buvo sveikinami ir Darbi
ninkų Radio programoje. Vy
tauto tėveliai Juozas ir Agnės 
Žardeckai gyvena Dorchester, 
Mass.

Pabaltijo Draugijos 
Susirinkimas

I

d.,
7:00

įvyks sekmadienį, kovo 19
. 190 Beacon St., Boston.
p. m.

Apart Bostono Symphonijos 
kelių narių muzikalės progra
mos. dalyvaus Senatorius Ed- 
ward M. Rowe.

Lietuviai, latviai ir estai yra 
■ kviečiami atsilankyti ir susipa- 
! žinti su kitais žmonėmis, kurie 
įkilę iš Pabaltijos valstybių.

Rap.

I

iI

MOTUZOS- VALAIČIO 
Spalvoti Paveikslai

tremtinio Julio Kvaraciejaus i 
laišką, kuris kartu su kitais bu
vo išvežtas iš Lietuvos į Sibirą. 
Jis rašo, kad ir Motiejus Gri
gas su sūnumi buvo išvežtas į 
Rusiją, p. Treinavičiūtė tėveliai 
su šeima buvo išvežti kartu su 
Kvaraciejum ir kitais į Sibirą. 
Kvaraciejus rašo:

“Jūsų motina mirė Rusijoj, o 
tėvelis už gronyčios mirė Persi
joj. miestelyj Pachlėvė. O Jūsų 
brolis Vincukas liko Persijoj, 
Teherane.Mes buvom su juo kar
tu, ale mus atskyrė. Jis irgi no
rėjo su mumis kartu važiuoti, 
ale juos užtūrėjo. Dabar mes 
nežinom ar jis yra ligi šiol te
nai, ar gal išvažiavo, gal dar 
pas mus atvažiuos. Ba čionai: 
dar atvažiuos žmonių. Dabar aš 
prašau jus labai gražiai surasti! 
mano brolį. Joną Kvaraciejų. 
kuris gyveno Elizabeth. N. J. j 
Mūsų adresas: Chorociej Juli- 
jan, Polish Evacuee, P. O. Box 
29, NDola, N. Rodesia.”

p. Treinavičiūtė yra gavusi 
per kitus ir anksčiau laiškų, iš 
kurių sužinojo apie savo tėve
lių mirtį ištremime.

Treinavičiai kartu su kitais 
buvo išvežti iš Vilniaus krašto 
į Rusiją, kada Rusija buvo oku
pavus Lietuvą. Lenkijos val
džiai ištremime pasirašius su 
Rusija sutartį, dauguma lenkų 
išlaisvinta ir juos išvežė iš Ru
sijos į Persiją. Vilniaus krašto 
lietuviai, norėdami išsilaisvinti, 
buvo priskaityti Lenkijos pilie-

"Daugiau Mylių Vienu
Galionu"

Šiais metais So. Bostono Dis- 
■ trikto Raudonojo Kryžiaus pir- 
i mininku paskirtas adv. 
j Kalinauskas.

Lietuviai kviečiami
i Amerikos Raudonajam 
j per lietuvių skyrių.

PARSIDUODA 
vienas garo šildytuvas, 
dėl 5 ar 6 kambarių: 
virtuvės pečius pilno 
kombinuotas su gasu, 
palivotas. Atsišaukite:
telis. 356 Broadvvay. So. Boston, 
Mass. Tel. ŠOU 0797. (14-17)

du pečiai — 
geras 

antras 
dydžio, 
mėlinai 
A. Pas-

Kazys

aukoti
Kryžiui

Tel. Šou—4645 ®
| CASPER’S BEAUTY SALON |

738 E. Broadwoy South Boston. Mass.

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

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. 
pirmadieniais, 
penktadieniais, 
vai. pp.

1389 kcs., 
trečiadieniais, 

šeštadieniais 1 
(Skelb.)

Massachusetts švietimo, 
Departmentas skelbia 
naują kursą: Ką Kiekviena 
Moteris Operatorka Turi 
Žinoti Apie Automobilius, 
Kad Išvengti Didelių Tai-, 
symo Išlaidų. Pamokos 
prasidės penktadienį, kovo 
24 d.. 7:30 vai. vakare. Bos
ton Teachers College,| 
Huntington ir Longwood i 
Avenues. Pasinaudokite 
pamokomis.

> _______________

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medalikai

i

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I

i

BUY U.S.WAR BONOS

Tėvų Jėzuitų Misijos
Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 

par.. Kovo 11 
nas Mešlis, S.

— 19 d. T. Anta- 
J.

Res. Šou 3729 Šou 4613

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 

Moving

326-323 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

j

“Darbininko” administracijo
je gaiite gauti gražių medalių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan
tiems. kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste- 
būklingo Medalikėlio — Miracu- driejaus par., 
_ . — — - — a — — ' I >A •* , 1 * 1 ,

Providence, R. I. — 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- 

; gio par., Kovo 19 — Bal. 2 d. 
• T. Pr. Aukštikalnis, S. J.I
'i

lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina S2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston. Mass.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

njti.ASHINGTON
COOF’ER ATI VE BANK
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

i 
I 
i

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

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

Philadelphia, Pa. — Šv. An- 
; • , Geg. 14—21 d.
I T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

|

Netcarfc, A’. J. — Šv. Trejybės' 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Auta- ■ 
nas Mešlis, S. *J. I

Tėvu Pranciškonų Misijos 
1944 m.

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

taisau stogus, plasteriuoju, 
landscaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINlSlKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Chicago, 111. — Visų Šventųjų 
par., kovo 13—19 d., Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, 111. — 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.

Schenectady, 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

.110 Orrhard Placc
• Pittsburg 10, Pa. Hc.6567

CASPER
FUNERAL • HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Mūsų Amžių KankinysŠV. JUOZAPAS

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

miršk, kad šie plėšikai tai susitiko su kun. Quirk, ku- nusnigtą koplytėlės stogą, 
jauni kaimiečiai, kuriems rį kun. Gerardas turėjo pa- Kun. Bridge ir kun. Gerar-JIštraul

sapne ir tarė: Dovydo sūnau, 
Juozapai, nebijok priimti sa
vo žmonos Marijos, nes kas 
joje gimė, yra iš šventosios 
Dvasios: ji pagimdys sūnų, o 
tu praminsi JĮ vardu JĖZUS, 
nes Jis išgelbės savo tautą iš 
jųjų nuodėmių. —

KOVO 19 d.
Evangelija. — Šv. Mato I.

Jėzaus motinai, Marijai e- 
sant pažadėtai Juozapui, ank
sčiau nekaip juodu susiėjo, 
pasirodė, kad ji pradėjusi iš 
šventosios Dvasios. Jos vyras 
Juozapas, būdamas teisus ir 
nenorėdamas jos skelbti, no
rėjo ją slapčia paleisti. Bet, 
jam tai bemąstant, štai Vieš- jUOs pavalgydinti per išti- greitumą. Kun. Gerardas

gįj Veda: Kun. K. Jenkus ’J^^i

• V|_____|V

* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Lietuvio Laiškas Iš Raupsuo

tųjų Kolonijos

7
S

Misijonieriaus Darbas Prasidėjo
(Tęsinys)

“Mes misijonieriai sten- ties pasiekti Sing Čing lai- 
giamės išvengti kareivių kui atlaikyti šv. mišias, 
palydovų, nes perdaug Kelias buvo labai šlapias, 
kainuoja jiems mokėti ir ir kareiviai sumažino savo

paties Angelas pasirodė jam kelionę. Jie taipogi mus gailėjosi palydovų - karei- 
perdaug sutrukdo, nes jie vių, nes jiems reikėjo eiti 
nustato kelią ir greitumą pėstiems purvyne ir lietu- 
pagal savo skonį. Bet svar- je.
biausia, kad kareiviai ir Jau buvo pietų laikas, 
plėšikai taip neapkenčia kai išgirdo Sing Čing kop- 
vieni kitų, kad plėšikai ne- lytėlės varpą skambinant 
siliauja šauti į tokį mažą “Viešpaties Angelas”. Įva- Kalėdų vakaras. Pilnutis 
kareivių būrelį. Ir neuž- žiavę į misijos stotį, jie mėnulis skaisčiai apšvietė

ksc. Vyskupo Bučio 
knygos - “Švč, P. M. Apsireiškimai 

Liurde” -
į

(Tęsinys iš pereito numerio apie įvykius Liurde)

į (LKFSB) Jaunas lietu
vis salezietis subdijakonas 
Mykolas Tamošiūnas,
kurs šiuo metu studijuoja 
saleziečių seminarijoje
Mosąueroje (Kolumbija), 
atostogų metu buvo nuva
žiavęs pasidarbuoti tarp 
savo pamėgtų raupsuotų
jų. Contratacion raupsuo
tųjų kolonijoje jisai pri
žiūrėjo raupsais apkrėstus 

> vaikus.
vargšeliai, 
kurie nieko gero nemato; 
daugelis nebeturi nė tėve
lių.”

Salezietis subdj. Tamo
šiūnas, gerų žmonių pade
damas jiems suruošė Ka
lėdų eglutę su gausiomis 

...... . . . i • • _ ~ dovanėlėmis. Įdomu, kadAfrikoje ten gimęs negras kunigas laimina negrę M Tamošiūnas, nors se- 
seselę, kuri sudeda amz.nus Įžadus.______________ niai >u įš Lietuvos išvy.

mo, nes Kalėdų dieną per- saY.° aemę-
galėjusieji kareiviai sugrj- ®av0 laiške jisai rašo, 
žo į miestą su dviem šim- — Nors negaliu tiesiogi- 
tais nelaimingųjų plėšikų niai prisidėti prie patrijo- 
galvų. tinių darbų, kenčiu su vi-

Nuo pat atvykimo į Sing sais tėvynės nelaimę. Mel- 
.Čing miestą, kun. Gerardo džiu Aukščiausiąjį, kad ir 
užduotis buvo veikti ir mūsų nelaimingai Tėvynei 
tarnauti apylinkėje, kurio- po kančių savaitės pra- 
je gręsė banditų puolimai, švistų gražus Velykų ry- 
Nors Mančūkos apskritis tas, kad mūsų nelaimin- 
visuomet buvo lizdas di- giems broliams nušvistų 
džio skaičiaus banditų,' bet skaistesnė ateitis, 
šiuose trisdešimtuose me
tuose jie ypatingai išvystė, 

!smarkų ir baisų veiklumą.!
Pirmas Maryknoll’ų susi- • 

• dūrimas su banditais įvy-' 
ko Fušun priemiestyje.' 
Vienas kunigas keliavo į] 
misijos stotį per kalnus.! 
Banditai šoko iš krūmų ir 
mandagiai liepė kunigui 
nulipti nuo savo asilo ir 
atsisėsti prie kelio. Vienas 
'banditas laikė revolverį 
prie kunigo galvos, kiti iš
kratė jo kišenius ir baga- 
žių, paimdami ką tik galė
jo sunaudoti, būtent, sep- 
tynioliką dolerių ameriko
niškų pinigų, laikrodėlį ir 
mažesnius dalykėlius. 

Žiauresnis ;
įvyko keletą mėnesių at
gal, kai dar kun. Gerardas 
mokinosi kiniečių kalbos 
Fušun mieste. Nakties me
tu plėšikai įsigriovę į nop- nįais aš turiu pasninkauti, 
lyčią, paėmė tabernakulą, Nenorėdamas išsiskirti iš 
išbarstydami ir_sumindžio- tamstos svečių ir sudaryti 

, aš ge- 
nuo vaišių susilai- 

,__ _ Karalienė buvo su-
Sing Čing.įavėta kunigaikščio kilnu- 

...................... i L vwxč: “Aš kviečiu 
ciau pažinti kiniečių kalbą.; tamstą pas save ir šį penk- 
Netyčiomis jam tekdavo tadienį, bet pasirūpinsiu, 
sužinoti naujieną apie plė-; kad tamstos sąžinė netu- 
šikų puolimus. Kun. Brid-. rėtų jokių konfliktų”. Taip 
ge, apsiginklavęs drąsa ir įr buvo. Kunigaikštis nu- 
malda, a.plankė visus kai- vyko į vaišes ir buvo pašo
mus šioje pavojingoje apy- dintas karalienės dešinėje, 
linkėję, padarydamas de-> 
šimtį kelionių į įvairius plyčios. Šiam darbui su- 
priemiesčius, kad suteiktų naudojo apie tris mėnesius 
Sakramentus katalikams laiko.
gyvenantiems toli nuo ko-! (Bus daugiau)

Tie nelaimingi 
— rašo jisai,—

daugiau rūpi vogti ir plėš- vaduoti, 
ti negu savo žemę arti. Jie 
yra įsitikinę, jog misijo- 
nieriai ir jų reikalais rūpi
nasi ir ką nors gero žmo
nėms padaro. Taigi jie ma
no, kad misijonieriai netu
ri jokio vertingo grobio. 
Todėl mus nepuola. Deja, 
kai pasitaiko laikas nera
mumo ir kuomet jų nervai 
įtempti, reikia jų saugotis, 
nes tada jie labai žiauriai 
nusiteikę. Paprastai, jų ne
reikia bijotis”.

Sekantį rytą, lietus smar
kiai pliekė ir nebuvo vil-

Šis tas apie Bernadetą
Po Velykų nesusimažino skaičius tų žmonių, ku

rie nuolat ateidavo pas Subirus klausinėti Bernade
tos. Bet jų klausinėjimai tolydžio darėsi sunkesni, ir 
Bernadetai reikėdavo daugiau proto, kad atsakymai 
išeitų išmintingi.

Vieną dieną užėjo Prancūzijos parlamento narys 
atstovas de Resenijė su keletu ponių, savo giminių. 
Bekalbant apie apsireiškimus, Bernadeta išsitarė, kad 
ji su švenčiausiąja Panele kalbėdavosi ne grynai pran
cūziškai. o bearniškai, ir kad Dievo Motina atsakyda
vusi taip pat prastųjų liurdiečių kalba. Kaip mūsų 
krašte yra niekinančių dzūkų tarmę, taip ir Prancūzi
joje yra tokių, kurie niekina visas tarmes, išskirdami 
vieną knygų kalbą. Tas ponas, norėdamas, kad Berna
deta mokytųsi grynai prancūziškai, tarė:

— Netiesa, mergele! Nei Dievas, nei Švenčiausioji 
Panelė nesupranta bearniškai, nė nemoka tos šlykš
čios kalbos.

O Bernadeta atsakė kur kas protingiau už poną:
— Jei Dievas tos kalbos nemokėtų, tai nė mes ne

mokėtume. Iš kur mes galėtume suprasti, jei Dievas 
jos nesuprastų?

Ponas neturėjo ką atsakyti, nes iš tiesų jam beli
ko tik susigėsti.

Kitą kartą vienas svečias panorėjo Bernadetą pa
juokti ir tarė:

— Dievo Motina laiko tave galvijėliu; jei būtų ki- 
t Ji nebūtų tau liepusi valgyti žolę.

— O tamsta argi esi galvijas, kad salotų valgai? — 
at.'ovė Bernadeta linksmai ir be piktumo juokdamosi.

šiaip Eernadeta niekuo nesiskirdavo iš savo drau
gių tarpo. Ji vaikščiodavo daug vargingiau apsitai- 
sius. Iš veido ji atrodė taip kaip ir visos paprastos ne
turtingos mergaitės. Per pertraukas Bernadeta laks
tydavo. juokdavosi ir išdykaudavo su draugėmis, kaip 
ir visos padorios mergaitės. Ypatingai būdavo greita pamaldi, bet ir labai šykš- 

inis pati arba kokį nekaltą juoką padaryti kitiems, ti. Kartą pas ją nuėjo šv. 
Liurde man teko kalbėti su vienu seneliu, kurs vienais Makarijus ir sako: “Aš 
m -tais su Bernadeta mokyklon vaikščiojo. Jis atsime- tamstai siūlau už 500 auk- 
r keletą vaikiškų juokų, kuriuos Bernadeta padarė sinių įsigyti daug įvairių 

raugėms arba kitiems miesto vaikams. .brangakmenių. Duok man
(Bus daugiau) tuos PiniSus’ ir aš netru'

kus prisiųsiu tamsta tuos 
brangakmenius”. Ponia 
nudžiugo ir padavė šven
tajam pinigus. Laukia die
ną, laukia kitą, o brangak
menių vis nesulaukia. Pra
deda nekantrauti ir šven
tąjį įtarti. Siunčia tarną, 
kad nueitų pas šv. Makari- 
jų ir parneštų brangak
menius. Bet šventasis rei
kalauja, kad pati ponia 
pas jį ateitų. Nuėjusi pas 
šventąjį, turtuolė jo name 
pamatė daug elgetų ir ligo
tų žmonių. “Štai tamstos 
brangakmeniai. Jie pri
glausti čia už tamstos 500 
auksinių. Jei tamstai šitie 
brangakmeniai nepatinka, 
grąžinsiu tamstai 500 auk
sinių”. Ponia susigėdo ir 
pasidarė duosnesnė. t

Ma-
ŠV. BERNADETA, 

kuriai 1858 metais Švč. P. 
rija apsireiškė.

44Brangakmeniai”

das per mažą sodelį nuėjo
Jūs negerai padarėte”, į koplyčią atlaikyti Vidur- 

kun. Quirk aiškinosi dėl naktines mišias. Įėję į ma- 
nepriruošto priėmimo, žą zakristiją, jie rado ją 
“kad nedavėte žinoti per pilną mažų kiniečių alto- 
pasiuntinį, kada atvyksite, ristų, apsirengusių iškil-' 
Mokyklos vaikeliai per ke- mėms, šeši raudonomis su- 
lias dienas ruošėsi priėmi- tanomis ir du juodomis, 
mo progai užgroti savo ”
benu”.
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ATGAILOS METU

“Pažiūrėk į juos,” tarė 
kun. Gerardas šypsodama
sis, “jie taip susijaudinę, 
kaip ir mes būdavom tais 
laikais. Mes kaip ir jie šne
kučiavomės, kai buvome į 
altoristais”.

“Tas pats pasaulis,” at
sakė kun. Bridge nusijuok
damas. Abu kunigai jautė
si labai artimai sujungti 
su visu pasauliu šį Kalėdų 
vakarą; su Amerika, kur 
mylimieji meldėsi už juos; 
su Bažnyčia, kuri visose 
žemėse garbino ir šlovino 
Betliejaus Kūdikėlį.

i Nepaisydami pavojingų 
laikų, keletas katalikų pės
ti atėjo net keturiasdešimt 
mylių švęsti Iškilmingą 
šventę. Koplytėlė buvo pil
na žmonių, nuo grotelių 
lig pat durių. “Kiek 
džiaugsmo,” svajojo kun. 
Gerardas, apžiūrėjęs susi
rinkusius, “būti ganytoju 
šių naujų kiniečių krikš
čionių tarpe!”
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Aleksandrijos mieste Ai- 
gipte gyveno turtinga po
nia. Ta ponia buvo labai

Žinai Tu. mano Sutvėrėjau.
Kad myliu, kiek tik begaliu,
Kad visados karštai norėjau 
Dorybių vaikščioti keliu.
Nuo žemės vis man siela kilo 
Pasilgus tolimo dangaus. 
Tik niekšas kūnas nepamilo 
Te krašto dieviško, brangaus.
Nuo švento kelio jis nuklydo,
Pamynė Tavo liepimus
Ir į kaltes drąsiai įbrido, 
Įbrido šaltas ir ramus.
Bijau dabar akių pakelti,
Kaip išdavikas, kaip vagis;
Man nenustoja niekad gelti 
Krūtinės sąžinė — angis.

Ar teka saulė, ar nusėda — 
Ramybės sielai nerandu, 
Ir taip bjauru, ir taip man gėda.
Skaudu, o. Viešpatie, skaudu 1
Aš, lyg paklydėlis prie vartų,
Užkluptas vėjų ir nakties,
Bailiai dunksnosiu daugel kartų Sing Čing koplyčios pa- 
Dunksnosiu kupinas vilties.
O Tu išgirsi nelaimingą
Varguolį, verkusį ilgai,
Ir tarsi žodį maloningą:
“Esi jau sveikas, nors sirgai!
Tegu man. Dieve, rykštė kerta.
Tegu suspaudžia sopuliai,
Bet neatstumk manęs neverto,
Tiktai atleisk kaltes meiliai.
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šaulelis buvo tylus ir ra
mus šį vakarą. Deja, skau
du, kad visa apylinkė ne
buvo susirinkusi. Buvo su
žinota, kad du šimtai plė
šikų - banditų keliauja 
pulti mažą kaimelį anksti 
rytą. Stiprus būrys karei
vių kantriai jų laukė ir vi
sus pagavo. Aišku, plėši

as. L.” kams nebuvo pasigailėji-
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Drąsus Kuni
gaikštis

Anglijos karalienės Vik
torijos laikais Londone 
Prancūzijos Pasiuntiniu 
buvo uolus katalikas kuni
gaikštis Visaccia. Jis buvo 
kelius kartus kviestas į ka
ralienės vaišes, bet vis at
sisakė. Nesuprasdama to
kio atsisakinėjimo 
žasties,
pasiuntinį paklausė: 
no mielas kunigaikšti! Dėl 
ko tamsta vis atsisakai, apiplėšimas kada aš kviečiu tamstą į 
vaišes?” Pasiuntinys atsa
kė: “Tamsta kvieti mane 
vis penktadieniais. Aš esu 

(katalikas, ir penktadie-

prie-
karalienė kartą

“Ma-

darni švenčiausiąjį Sakra-;kam nemalonumo, 
mentą. ' rjau

Kun. Gerardas praleido į kau” 
žiemos J ” ~ _ ~ _
mieste, siekdamas vis ar-!mu jr tarė; Aš kviečiu

Kun.ąas Damijonas, Raupsuotųjų 
apaštalas.

Meksikoje, kun. Pro, S. J 
šauna bedievis kareivis.

SUŠALUSI MINTIS

Kas galės atgaivinti 
Mano mintį sušalusią.
Kai gyvenimas spindi 
Tik smulkučiuos lašeliuose.

Kai tik vos pražydi 
Tik svajonėj konvalija.
Jau tuoj dryžas pavydas 
Įsirausią žiedelyje.
Kai ir žaros apdriskę. 
O rasų nieks neatneša. 
Ir taip norisi viską 
Nusimesti — lyg petnešą.

J Rausvi miesto žibintai
ima tuo metu nuo jo krūtinės Evangeliją, o trečia per- Ar trobeiė be kamino 
piauna lyną, kuriuo laivelis pririštas prie kryžiaus. Atgaivins mano mintį. 
Laivelis pagriebiamas krentančio į bedugnę vandens. pavytusią samaną.

(Iš “Kitų Pėdomis“)

Gyvenimas Paveiksle
J

Dailininkas Fuhrich nupiešė gražų paveikslą. Ma
žame laivelyje ilsisi jaunikaitis. Ant jo krūtinės guli 
Evangelija. Laivelis pririštas prie kryžiaus, pastaty
to aukštai ant kranto. Prie laivelio matosi trys būty
bės: viena migdo jaunikaitį skambia muzika, antra

“A. D.” Mano oda juoda, bet siela balta!




