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La Crosse ,Wis. — Kovo 
18 d. mirė vyskupas Wil- 
liam R. Griffin, La Crosse 
vyskupo pagelbininkas, po 
kelių mėnesių sirgimo. Jis 
buvo 62 metų amžiaus.

Pontifikalės šv. mišios 
buvo atnašaujamos kovo 
23 d. Šv. Juozapo katedro
je. Laidojimo pamaldos į- 
vyko kovo 25 d. Šv. Vardo 
katedroje, Chicago, III. Pa
laidotas Kalvarijos kapuo
se, Chicago.

Nauji Alijantų Pasitarimai

I

TEL. SOUth Boston 2680

Londonas, kovo 23 —An
glijos ministerių pirminin
kas Churchill pranešė, kad 
vėliausieji įvykiai reika
lauja Alijantų vadų pasi
tarimo ateities reikalams.

Churchill vėl susitiks su 
Roosevelt tartis apie pasi- 
keičiančius dalykus Euro
poje. Ar Stalinas bus pa
kviestas į jų pasitarimus, 
Churchill neprasitarė.
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Lietuvių komnacių spau
da pravardžiavimui pa- 
triotingų lietuvių, kurie 
kovoja, aukoja ir dirba, 
kad Jung. Valstybės lai
mėtų pergalę ir Lietuva 
atgautų laisvę ir nepri
klausomybę, sugalvojo 
naują žodį, būtent, “kry
žiokai”.

Bet visiems nors kiek 
galvojantiems žmonėms 
yra gerai žinoma, kad nie
kas tiek negarbino “kry
žiokų” — nacių, kaip tie 
patys komunistų laikraš
čiai prieš 1941 m. birželio 
22 d. Prezidentas Roose
veltas ir kiti įžymūs mūsų 
šalies vadai buvo komunis
tų smarkiausiai puolami 
už tai, kad jie ruošėsi ginti 
demokratiją nuo Ašies bu
delių. Tuo laiku prie Vo
kietijos buvo prisidėjusi ir 
Sovietų Rusija “krauju 
sucementuota” sutartimi.

Taigi komunistų nukal
tas žodis “kryžiokai”, 
jiems patiems geriausiai 
atitinka. į

Karolius Marksas, kurio 
teorija yra komunistams 
biblija, buvo Vokietijos so
cialistas. Freidrikas En- 
gels, kuris taip pat komu
nistams yra dievaičiu, bu
vo Vokietijos socialistas, 
Markso draugas. Hitleris 
ir kiti šių dienų Vokietijos 
nacių vadai buvo arti
miausi, kada Rusijos dik
tatorius Stalinas pasirašė 
sutartį su Hitleriu. Ir da
bar, jeigu Vokietijos “kry
žiokai” nebūtų užpuolę 
Rusijos, komunistai viso
mis keturiomis šliaužiotų 
prie nacių ir juos garbin
tų, kaip garbina Marksą, 
Engelsą ir kitus.

Iš to visiems supranta
ma kam tarnauja lietuviai 
komunistai. Jie prakeikė 
Lietuvą, ir yra prisiekę 
aukoti ir dirbti, kad Lietu
va būtų vergijoje tų, ku
rie žiauriausiomis priemo
nėmis kankino ir žudė lie-j 
tuvius, gynančius savo tė-

s. “ Vokietijos Naciai Sustiprino Savo
Patriotingieji lietuviai *

su išgamomis komunistais 
negali turėti ir neturi nie
ko bendra.

Stalino Politika Verčia 
Susirūpinti

Londonas, kovo 23 —An
glijos užsienių reikalų mi-‘ 
nisteris Anthony Eden pa-' 
reiškė, kad Stalinas visiš
kai neatsiklausęs Ameri
kos ir Anglijos vyriausy
bių pripažino Italijos kara
liaus valdžią.

Kaip buvo pranešta ank
ščiau Rooseveltas, Chur
chill ir Stalinas buvo suta
rę nieko nedaryti neatsi
klausus kitų. Bet Stalinas 
sudarė sutartį su Čekoslo
vakija, o vėliau su Italijos 
valdžia, nieko nesakęs 
Rooseveltui ir Churchill.

Tie Stalino darbai stebi
na Anglijos ir Amerikos 
vyriausybes. Jos supranta, 
kad Stalinas ir toliau pats 
vienas veiks, kaip jis no
rės.

Kovo 22 d. — suėjo penkeri metai nuo to, kaip Hitleris atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdą, kuri su visa Lietuva buvo sucementuota 
1923 m. sukilėlių krauju, o vėliau — gyvais ūkiniais ryšiais, kultūriniu bendravimu. Nacių ultimatumu spaudžiama Lietuva, nesulau
kus jokios pagalbos iš pasirašiusiųjų Klaipėdos konvenciją didžiųjų valstybių, Lietuva su Klaipėdos kraštu neteko 1,100 kvadr. my
lių žemės su maždaug 154,000 gyventojų. Taipgi neteko 13 nuošimčių savo pramonės su 26 procentais tų darbo žmonių, kuriems buvo 
mokamas atlyginimas algų pavydalu. Šiandien, kada minimas tas liūdnas įvykis, ir visos Lietuvos laisvė yra užgniaužta ir to pačio 
teutono žiauri ranka valdo Lietuvą. Mūsų didžiosios viltys dar glūdi netekėjusio ryto aušroje, kuris ramina ir tikrina mūsų tėvynės at
sikėlimą per Atlanto Charterio aktą, per keturių laisvių obalsį šio karo Alijantų vėliavoje...ir tikėkime, kad Lietuva kelsis laisva ir nepri
klausoma su Klaipėdos kraštu ir su Vilniumi sostine.

Naciai Užgrobė Vengriją - Siekia Truk Salas

Užgrobti Visas Balkanų Šalis
Londonas, kovo 23 —Vo- munija ir Bulgarija. Jis vi- 

kiečiai visiškai okupavo siškai užvaldo Balkanų 
Vengriją, kuri iki šiol tu- kraštus, kad jiems nebūtų 
rėjo savo valdžią, nors pa- galima daryti atskiros tai- 
taikavo naciams. Hitleris kos su Alijantais. Toliau, 
dabar atsiuntė 100,000 sa- ištraukęs kariuomenės iš 
vo kariuomenės į Vengri- Rusijos fronto, Hitleris jas 
ją, pavergė visą kraštą, į- atsiuntė į Balkanus, 
steigė savotišką valdžią,) Jej Vokietijos naciai 
gi Vengrijos vyriausybi- lėjo atsiųsti tik j Ven., 

I griją 100,000 kareivių, tai 
i tas ryškiai parodo, kad

ninkus areštavo.
Yra pranešimų, kad Hit-! 

leris tą pat darąs su Ru-i

J. V. Lėktuvai Vėl Puolė Berlyną
Washington, kovo 23 — 

Amerikos marinai užvaldo 
Japonų Emirau salą, kuri 
yra tik 500 mylių nuo Truk 
salos. Jei Amerikonams 
pasiseks užvaldyti Truk ir 
įsisteigti tvirtoves, tada 
galės pasiekti lengvai ir 
Japoniją.

Numėtė 1,400 Tonų Bombų
Lėktuvai Palydovai Bombardavo 

Kitas Vietas
Londonas, kovo 23—Tre- lėktuvinėmis kanuolėmis 

čiadienį, kovo 22 d. Jung. gintis nuo puolimų. Todėl 
Valstybių 600 karo lėktų- ir paleido jas į darbą. A- 
vų puolė Vokietijos sosti- merikiečiai veteranai la- 
nę 
daugiau kaip 1,400 tonų smarkiausias 
bombų. kokį jie yra turėję.

Vėliausios žinios paduo- Bombarduojant Berlyną,1 Trylika didžiųjų bomba-

.' Alijantai Atgauna Prarastas 
Pozicijas Cassino Berlyną. Numetė kūnai sako, kad tai buvo

■------ , ---- gynimąsi,

Hitlerio galybė dar nesu- da’ kad Alijantai Italijoj, Amerikiečiai nesutiko jo- nėšių ir devyni kovotojai 
mažinta Vokietijos ka- Cassino mieste padarė ki0 pasipriešinimo ore iš lėktuvai negrįžo.

ALITANTAI NUSKANDINO 27 riuomenės žiauri®, kovoja Kontęa-ataką ir atgauna^vokiečių. Sukėlė šimtus ..........
J TA t T ATt/TTC Italijoje, turi palaikyti di- Prarastas pozicijas. [didelių gaisrų. Dūmai išk4- banešiai

Sukėlė šimtus Anglijos sunkieji bom-
i bombardavo ki

tus Vokietijos miestus, 
tarp kurių Frankfort mie- 

lvdovai, grįždami nuo Ber-' stą. 
lyno, bombardavo nacių' (Vokietijos nacių lėktu- 

. aerodromus ir laivus Vo- vai bombardavo Londoną 
-. ... . kietuos uostuose.

• > u1OmiS- ien<ir?is_ . į Vokietijos naciai, matyt,[re. Anglai nušovė mažiau-
jan ų aro jėgos uzeme ja- pasiį-įkėj0 vįen savo prieš- šia dešimti nacių lėktuvų), 

l ponų svarbų susisiekimo ______ __________________________ :____ _______ _
I rytinėje Burmoje. Tačiau i JAPONAI ĮSIVERŽĖ Į INDIJĄ 
Į japonai vis dar nesulaikyti <

Pranešama, kad sovietų. Indi jo j, kai jiem pavyko' Londonas, kovo 23 —/
___ __  lėktuvai skrido persikelti per Chindwin čipiii-pc Burmo^ Janoniios

Japonijos vyriausybė oa-' kinio inžinierius, kuris ve- Vengrijos, bet Hitle-. upę.

JAPONŲ LAIVUS j džiausiąs kariuomenes
• Prancūzijos pakraščiuose,

Washington, kovo 23 — jantų pasiūlymo, kad nu- Norvegijoje, Belgijoje,
Amerikos ir Anglijos po- ’ traukti diplomatinius san- Suomijoje, Pabaltijo vals-
vandeniniai laivai ir lėktų- j tykius su ašies 
vai nuskandino dar 27 Ja- mis. 
ponų laivus. ________

Amerikos laivyno sekre-

valstybė- tybėse, Rusijos fronte, ir 
dar okupuoti Balkanus.

Nors Henry Ford aną 
dieną pareiškė, kad karas

I

i torius“ Knox 'pareiškė? kad Trečiadienį, vakare iš pasibaigs Į Ai mėnesius,)
! Japonų laivai skandinami North Station išvyko pa- bet neatrodo, kad siais me-; 
po dešimtį į dieną ir jie ne- sažierinis traukinys, bet tais pasibaigs. |
galės pristatyti kariuome-.čia Pat P° kelių mylių su-| pranešama, kad sovietų, 
nėms reikmenų. į stojo. Pasirodė, kad trau- Rusijos lėktuvai skrido

j Japonijos vyriausybė pa-' _ . . . < . . .„o ,vu6,.jvo, —„------ .
reiškė savo žmonėms, kad ūe traukinį staiga mirė, gi rio kariuomenių bei tvirto-' 
. . . _ ... • ir, oūniic Ir ū vtrc lailrll_•__ i____ i____ i___ TZ-jri

Alijantai Užėmė Svarbią 
Bazę Burmoje

New Delhi, India, 
23

dabar susidarė tikra rimta J° sūnus pečkūrys, laiku vį„ nebombardavo. Kodėl, 
karo padėtis. sulaikė traukinį ir tuomi sovietų rusai nebombar-| 

išvengta nelaimės. duoja nacių Vengrijoje,}
----------------- Rumunijoje, Lenkijoje?; 

Raudonojo Kryžiaus va- Kodėl iš Rusijos vokiečiai'

lo iki 5,000 pėdų aukštu
mom Kiti J. V. lėktuvai pa-

trečiadienio rytą ir vaka-

-nti
geie-

. Per jį eina 
junginys.

Kitos Ru jos kariuome
nės dalys pasivarė pirmyn 
į Besarabiją ir pasiekė 
miestą Nadušitą. kuris y- 
ra tik 15 mylių iki Beltsy. 
Rusai sutikę stiprų vokie
čių pasipriešinimą, bet jie 
juos nugalėjo ir atsiėmė

kariuomenės įsiveržė į In-
i di ja.
i Amerikos ir Anglijos ka- 
i riuomenės dalys kovoja 
prieš Japonų žygius Bur- 

Detroit, Mich., kovo 23— m°je-

Dar Metus Be Naujų 
Automobilių

Airijos Dremieras De Va
lerą. atsišaukė i savo tau-Į 
tiečius, kad padidinti kiek jus Bostone baigėsi su ne
galima produkcija namie- i 
se ir taunyti kas galima, lo. Turėjo sukelti $3.367,.- tus kraštus? Sovietų rusai 
nes esą iš užrubežio nega- 000. Gi sukėlė — $3,171,- baigia išstumti nacius iš 
įima tikėtis importo, kada 356. Liko nedatekliaus — Rusijos, bet nesupranta- 
buvo atsisakyta nuo Ali- $195,644. ma, kodėl naciai turi tiek

jėgos kovoti Italijoje, o 
Rusijoje tik traukiasi at
gal, ir savo kariuomenes 
ištraukia be didžių nuosto
lių.

Pasikartoja kas buvo ka
ro pradžioje, 1939 ir 1940 
metais. Kada Hitleris pra
dėjo karą prieš Lenkiją, Įeit. John F. Roake, kuris 
tada Stalinas griebė ką 
galėjo, siuntė kariuome
nes ir užgrobė didesnę pu
sę Lenkijos, Besarabiją, 
Bukoviną, Pabaltijo vals-i 
tybės. Dabar, kada Stalino 
kariuomenės artinasi prie 

Hitleris jas už-

nauaonojo kryžiaus va- noaei iš misijos voKieciai; ------- . .
JUO sugeba ištraukti savo ka- | Automobilių išdirbėjai sa- . juog uu*aicju Ir
pilnu pasiekimu pilno tiks- riuomenes ir pasiųsti į ki- 'ko> Mar mėtai praeis kol Rusai Atsiėmė rOrVOmaiSK^ nemažai apgyventų kai- 
. - . .... Art nnn . . n n___ • . _______ • hll<! CT3 11TM ii nraHptl aro mm. ' '.....

v •

bus galima pradėti gamin
ti naujus automobilius ci
viliams gyventojams.

Sūnus Iš Pacifiko Pašaukė 
Motinu Telephonu

Naples, kovo 23 — Na- šama, 
ciai parašiutais sustiprino 
savo kariuomenės dalis 
Cassino mieste ir privertė 
Alijantus pasitrankti iš, 
vietų, kurias jie buvo pir-' 
ma iš nacių atėmę.

Iš Alijantų fronto prane-

IChicagos lietuvių kvis- 
lingų laikraštis “V.” rašo:

“Karo kriminalistų są
rašas bus gana ilgas. Jame 
bus ir lietuvių — gen. Ku
biliūnas, Dr. Ancevičius, 
‘Naujienų’ bendradarbis, 
Germantas - Meškauskas
ir kiti.” Į kaltus Lietuvos piliečius.

Kas tie kiti? Mūsų ma- Ištremtieji lietuviai taip 
nymu didesnių karo krimi- pat niekad neužmirš tų 
nalistų negali būti, kaip kvislingų žiaurių darbų. 
Paleckis, Sniečkus ir kiti, I Komunistų vadai užsi- 
kurie pasirašynėjo komu- traukė visos tautos pra- 
nistų paruoštus dekretus keikimą. Ir dar jie drįsta 
ir įsakinėjo, kaip jiems ieškoti karo kriminalistų, 
buvo padiktuota, areštuo- kuomet jie patys yra jais 
ti, kankinti ir šaudyti ne- ir dar baisesniais.

I
I

kad eina žiaurūs 
mūšiai. Mieste griuvėsiuo
se naciai atremia Alijantų 
puolimus.

Pats miestas buvo Ali
jantų visai subombarduo
tas, bet naciai išgali, įsi
taisę kalnuose ir griuvė
siuose, atsilaikyti.

Anzio jūros pakraščiuo- Balkanų, 
se mūšiai šiuo metu suma- grobė. Visi laikraštininkai 
žėjo, abi pusės, be abejo, ir radio žinių pranešėjai 
rengiasi naujoms kovoms, stebėsi, kad sovietų rusai

Alijantams sunku Itali- nebombarduoja Hitlerio o- 
joje pasivaryti pirmyn, kupuotų kraštų, nebom- 
nes naciai turi užėmę kai- barduoja pačios Vokieti
nus ir jiems nesunku yra jos, o jiems būtų daug ar- 
šaudyti į pakalnėse esan- čiau, negu Amerikos ar 
'čius Alijantus. i Anglijos lakūnams.

p. Mary F. Roake, gyv. 6 
O St., So. Boston, Mass., 
kovo 22 d. buvo iššaukta 
prie telephono. Ir kaip ji 
nudžiugo, kad jos sūnus,

----------- Į mėlių ir miestelių.
Maskva, kovo 23 — Pra-i Ligi šiol Jung. Valstybės 

nešama, kad Rusijos rau- prarado 165.061 kariu. Iš 
į donoji armija atsiėmė iu 38 846 mirę: sužeistų — 
miestą Pervomaisk. kuris 58.964: dingę be žinios — 
yra pietinėje Būgos upės 35.521; belaisvėj pateko — 

j pusėje. Tas miestas buvęs 31.730.

Darbininkų Radio Programa
yra už 6,000 mylių, kur 
nors Pacifiko vandenyno 
saloj, ią pašaukė telepho
nu. Tik tą džiaugsma jai 
nustelbė, kada ji sužinojo, 
jog jos sūnui amputuotu 
koja. Jis greit sugrįšiąs > 
namus.

Grąžina Kino Teatrus 
Lietuvoje

(LKFSB) Kaune grąžin
ta savininkams visi juda
mųjų paveikslų teatrai. 
Prieš galą, matyt, ir vokie
čiai linkę daryti nuolaidų.

Šeštadienį kovo 25 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi- 
, kuri bus transliuojama iš 

Boston, Mass. Prašome pasukti savo 
radio rodvklę ant 1150 kilocvcles ir klausytis.

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 
\nna Kaskas, Metropolitan Operos artistė. Visi kvie
čiami iš anksto įsigyti tikietus ir įsirašyti koncerto rė
mėjais.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
įprašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini- 
Įmus ne vėliau penkiadieny j, jeigu norite, kad būtų 
i paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1445

ninku Radio / ograma, 
WC0P stoti/ Boston,
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įvairios žinios
Rusai Atsakė Suomijos

Vyriausybei
Londonas, kovo 23 —So-’ 

vietų Rusijos vyriausybė | 
atsakė, kad Suomijos pa
reiškimas apie taikos pasi
tarimus ir sąlygas sovietų, 
Rusijai yra nepriimtinas, j 
ir toliau Suomijos vyriau
sybė bus atsakominga už 
visas pasekmes.

Suomijos vyriausybė gii 
pareiškė, kad Suomija no
ri sudaryti taiką, bet so
vietų Rusijos paduotos są
lygos per daug griežtos.

Iš sovietų Rusijos pareiš
kimo suprantama, kad to
lesnių pasitarimų apie tai
ką nebus. Sovietų Rusija 
greičiausia mėgins už
grobti Suomiją.

Švedija yra didžiai ir 
rimtai susirūpinus. Rusai

“VYTIES” NO. 3

kaltina Suomijos vyriau
sybę, kad savo žmonėms 
neduoda pareikšti valios. 
Stalinas gal sudarys sa
votišką valdžią Suomijai 
Rusijoje.

Agronomų Susirinkimai 
Lietuvoje

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos “Vyties” 3 nume
ris, kurio išleidimą finan
savo kun. P. M. Juras, 
Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas ir LDS Cent
ro vice-pirmininkas.

Kun. P. M. Juras yra 
stambus lietuviškos kata- 

! likiškos spaudos rėmėjas. 
I “Darbininkas” yra labai 
daug pasinaudojęs kun. P. 
Juro patarimais ir suma
nymais, ypač finansiniuo
se reikaluose.

DARBININKAS

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIS

Sekmadienį, balandžio 
23 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnytinėje svetainėje, W. 
Fifth St., So. Bostone, į- 
vyks Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis, 
ALRK. Federacijos Aps
kričio vadovybėje.

Seimelis prasidės šv. mi- 
šiomis 10 vai. rytą tos pa
rapijos bažnyčioje.

Kleb. kun. P. Virmaus- 
kis rūpinasi gauti Seime-

liui svečius prelegentus.
Apskričio, valdyba kvie

čia visas katalikiškas 
draugijas ir kuopas tuo
jau išrinkti atstovus. Taip
gi kviečia visus dvasiš
kius, katalikus profesio
nalus, biznierius ir ben
drai visus lietuvius kata
likus dalyvauti Seimelio 
pamaldose ir sesijose.

Didžiausias nugalėtojas 
tas, kurs nugali pats save.

APIE PAKARTĄJĮ VADĄ 
KALINAUSKĄ

(LKFSB) Kaune pereitų 
metų pabaigoje įvyko a-’ 
gronomų suvažiavimas,; 
kuriame kalbėjo Genera-j 
linio komisarijato garny-1 
bos skyriaus direktorius ■ 
Dr. Fuchs. Jisai ragino 
prižiūrėti ūkininkus, kad 
tie nemurmėdami išpildy- į 
tų uždėtas duokles, net kai; 
jos atrodytų perdidelės...

Vaikai Turi Turėti LeiC 
Norwoode

Didelė Mobilizacija Lietuvoje
(LKFSB) švedų spauda 

vasario mėnesyje pranešė, 
kad Lietuvoje vykdoma di
delė mobilizacija, pašauk
ta net 20-ties amžiaus 
grupių vyrai karinėn tar
nybon. Nepaklausiusieji 
mobilizacijos įsakymo bū
sią atiduoti karo teismui 
ir sušaudyti, taip skelbia
ma oficialiniame okupaci
nės valdžios pranešime.

dentistai, 874 pribuvėjos ir 
903 gailestingosios sese
rys (nursės ir slaugės). 
Daugelis medicinos stu
denčių, kad ir dar nebai
gusios mokslo, trūkstant 
gail. seselių, eina jų parei
gas. Lietuvoje tuo laiku 
buvę 154 farmacistų, 130 
vaistininkų ir 323 vaisti
ninkų padėjėjai.

Lietuvoje Nebėra Sviesto 
Suaugusiems

Amerikiečiai Nuskandino 
x Japonu Destrojerj

I
i

1 
--------------------- I

Norvvood, Mass. — Kovo 
22 d. miestelio valdžios 
viršininkai (selectmen’ai) 
nubalsavo, kad vaikai 
(berniukai ir mergaitės), 
kurie dar neturi 14 metų 
amžiaus, negali eiti į pool- 
rooms ir bowling alleys 
Norvvoode, jei jie neturi 
savo tėvų sutikimo ir po
licijos viršininko leidimo.

Kiekvienas berniukas ir 
mergaitė, pagal Norwoodo 
Selectmenų plano, turės 
gauti leidimo duplikatus; 
vieną kopiją paduos bowl- 
ing alleys arba poolrooms 
savininkui, o kitą kopiją 
turės nešiotis su savim.

Šis patvarkymas pada
rytas todėl, kad vaikai be 
tėvų leidimo tokių vietų 
nelankytų. Vaikai, kurie 
to amžiaus atvyks iš kitų 
miestelių į Norwoodą, tu
rės turėti tokius pat leidi
mus.

Scena iš “Pilate’s Daughter” ketvirtojo akto. Iš kairės 
j dešinę: Eileen Harran, Lorraine Wiley Lewis, Marga- 

ret Murphy ir RitaCuff.
Šiais metais yra tiek daug prašymų rezervuoti ti- 

kietų, kad buvo būtinas reikalas padaryti “Pilate’s 
Daughter” ekstra vaidinimų. Ekstra vaidinimai įvyks 
šių dienų vakarais: penktadienį, šeštadienį ir sekma
dienį, kovo 24, 25 ir 26 dd... taipgi vakarais kovo 30, 31, 

į balandžio 1 (du vaidinimai 2:30 vai. po pietų ir 8:30 
į vai. vakare); taipgi du vaidinimai Verbų sekmadienį: 
: 2:30 vai. po pietų ir 8:30 vai. vakare. Paskutiniai vaidi- 
i nimai įvyks Didžiosios Savaitės pradžioje, būtent, pir
madienio, antradienio ir trečiadienio vakarais. Rezer- 

įvacijas dėl tų vaidinimų galite padaryti ir telephonu: 
’HIGhlands 4500 arba HIGhlands 4535, arba galite ra- 
| syti šiuo adresu: Passion Play, Mission Church, Tre- 
mont St., Roxbury, Mass.

Visos 1114 sėdynių rezervuotos. Tikietų kainos 
nuo 55c. iki $1.65. Popietinių vaidinimų vaikams tikie- 
tai visi išparduoti. Vaikai, atėję su suaugusiais, turi 

i mokėti tą pačią kainą.

Atdaru Miestu
-------------- Iš Alijantų Centro, Piet-

(LKFSB) Maisto paskir- Į vakariniame Pacifike, ko- 
stymo įstaigos Baltijos j y° 23 — Amerikiečių bom- 
kraštuose pranešė, kad ne
bebus duodama sviesto su
augusiems gyventojams. 
Šią žiemą sviesto gamyba 
esanti sumažėjusi ir korte
lės sviestui tebus duoda
mos tik vaikams ir ligo
niams.

banešiai ties Aitape, Nau
joj Gvinėjoj, nuskandino 
japonų destrojerį ir du 
mažus prekybinius laivus.

Westinghouse kompani
ja planuoja atidaryti Bos
tone, Philadelphijoj ir 
Pittsburghe television sto
tis. Duotų dėl 2,000,000 
darbininkų darbo.

Medicinos Reikalai 
Lietuvoje

LIETUVIAI VERČIAMI RYTŲ 
PRŪSIJOJE DARYTI FORTI

FIKACIJAS
j (LKFSB) Nemaža dalis 
i Lietuvos mūrininkų ir sta
lių yra, drauge su mobili
zuojamais vyrais karo tar
nybai pašaukti priversti
niems darbams ir nuga
benti į Rytų Prūsiją dirbti 
prie fortifikacijų. Apie tas 
fortifikacijas paskelbė pa
čių nacių kontroliuojamas 
Talino laikraštis. Toliau 

± paLdiid.- tasaj laikraštis prisimena, 
motinoms Bap-įjos valstybes, Lenki-

I

(LKFSB) Sveikatos sky
riaus centrinių įstaigų pa
skelbimu Lietuvoje perei
tų metų pabaigoje buvu
sios 62 ligoninės su 7,797 
lovomis, 10 tuberkuliozės 
sanatorijų su 1,290 lovų, 
133 ligoninių motinoms su
101 lova. 19 tuberkuliozės* 
dispenserių ir 21 pataria-į 
masis punktas i 
ir vaikams. Vaistinių buvę, . TT, , . ,.
280. Lapkričio 1 d. Lietu- Ukrainą, kaip vokiečių 
voje buvę 998 praktikuo-1 gynimosi juostą. Baltijos 
jantieji gydytojai, 368 kraštų gyventojams daug

susirūpinimo įnešė tame 
straipsnyje tilpęs praneši
mas apie vokiečių nusista
tymą, jei tektų trauktis, 
naikinti pastatus ir kitas 
vertybes, nepaliekant ar
tėjantiems rusams. Balti
jos kraštų gyventojai bijo, 
kad jų ūkiai nebūtų taip 
baisiai sunaikinti, kaip tas 
įvyko tose Rusijos dalyse, 
kur siautė kautynės.

Buv. Estijos Prezidentas 
Apie Baltijos Federaciją

(LKFSB) Lietuvių kova kluoti kaimiečių būriai ne- 
prieš pavergėjus rusus dėl 
laisvės tęsėsi iki pat rusų 
okupacijos pabaigos. Vie
nu iš XIX šimtm. garses
niųjų sukilimo vadų, šalia 
kun. Mackevičiaus, 
Kostas Kalinauskas, 
met sueina 80 metų nuo 
jo tragiškos mirties — ji
sai buvo pakartas 1864 m. į 
kovo 23 d. K. Kalinauskas 
buvo sūnus neturtingo ba-

'galėjo ilgai laikytis prieš 
• reguliarią kariuomenę ir 
buvo išblaškyti, patsai gi 
kun. Mackevičius 1863 m. 
gruodžio mėn. rusų buvo 

buvo pakartas Kaune.
Šie- ---------------

Praktika Be Šviesit Ir Oro 
Puolimų Bandymas

Į I —.... ■— — ......  -

Londonas, kovo 23 —Vo- užrašai ant jų antkapių 
kietijos naciai per radio gimtojoje žemėje rodys jų 
skelbia, kad jie iš Romos nuopelnus, bet paminklas, 
iškraustys visas militares geresnis už bet kokius ant- 
įstaigas, kariuomenę ir kapius, bus daug pastovus 
ginklus ir paskelbsią Ro- atminimas kiekvienoje 
mą “atdaru miestu”. Tuo-< tautoje, visame pasauly- 
met, jeigu Romos miestas je”.

i bus Alijantų bombarduo
jamas, sako naciai, tai jie 
už tai ir bus atsakomingi.

Alijantų militaristai į to
kį vokiečių skelbimą žiūri 
labai skeptiškai, nes vo
kiečiai be Romos vieškelių 
ir geležinkelių negalės pri
statyti savo kariuomenei 

' karo medžiagos į Anzio pa
jūrį.

Sekmadienį, kovo 26 d .Mas- 
joro iš Gardino guberni- sachusetts valstybėje, Armijos 
jos. Mokslus išėjo Peter- * Massachusetts Visuomenės 
burge. Mylėjo Lietuvos 
liaudį, buvo ištvermingas, 
mokėjo dirbti, pasiaukoti, 
slėpti... Iš jo plunksnos iš
eidavo liaudžiai skiriami 
rašinėliai. Užsiliepsnojus 
1863 m. sukilimui Lietuvo
je, Kalinausko linija smar
kiai skyrėsi nuo Varšuvos. 
Jo manymu, tik liaudimi 
galima pasitikėti, o bajo
rus reikalinga palikti nuo
šaliai, o jei nori bajorai 
stoti talkon, jie turi prisi
dėti prie sukilėlių būrių ne 
savo apskričiuose, o ten 
kur jų nepažįsta.

Į

t

Saugumo Komiteto patvarky
mu, įvyks be šviesų (Blackout) 
ir oro puolimų praktika.

Pirmas praktikos ženklas 
(geltonas) bus paleistas 8:30 
vai. vakare. Kiti ženklai bus 
sekančiai:

Pirmas mėlynas — 8:50 v. 
raudonas — 9:05 v.

Antras mėlynas — 9:15 v. 
baltas — 9:30 v.

GRAIKIJOS ŠVENTE

Ir jau minėtasis Demos- 
tenas pagarbiai nutilo pri
siminęs savo tautos didvy
rius, pabrėždamas:
— Jų darbai daugiau pa

sako negu mano žodžiai a- 
pie juos.”.

Šitokia graikų ryžtinga 
laisvės meilė visais laikais 
pelnė simpatijų ir net ki
tų tautų vyrai skubėjo į 
talką kovose dėl laisvės, 
kaip kad, pvz., garsusis 
anglų poetas Baironas.

v. 
1. 
v. 
v.

Taip maždaug įvyks Bostone. 
Kiti miestai ir miesteliai neturi 
paleisti ženklų, kol jie negaus 
įspėjimo ženklų iš savo Centrų. 
Vadinasi, kiekvienas miestas ir 
miestelis turi laikytis savo 
Centro patvarkymų, o ne viršu-

Kalinauskas buvo vienas je paduoto laiko.
narsiausių sukilimo vadų, Visi, kurie yra įpareigoti tvar- 
bet vėliau, matydamas, kyti blackout’ą ir oro puolimų 
kad sukilimas vistiek pra- praktiką, turi žinoti, kad trafi- 
laimėtas, ir nenorėdamas, ko, pėsčių ir važiuotų, nereikia 
kad daugiau būtų aukų, sulaikyti nuo pirmo mėlyno 
pats išleido atsišaukimą, ženklo. Tik kada bus duotas 
ragindamas visus pasira- raudonas ženklas, tai tada vi- 
šyti carui ištikimybės a- sas trofikas turi būti sulaiky- 
dresą. Tačiau nė tas neiš- tas, išskyrus Civilio Apsigyni- 
gelbėjo — jis buvo rusų mo pareigūnių ir automobilius, 
nužudytas. Ilgiausiai to priklausančius Armijai, Laivy- 
sukilimo metu išsilaikė su nui, Valstybės Sargybos, Rau- 
savo būriu kun. Mackevi- donojo Kryžiaus, Policijas, 
čius, bet ir jo menkai gin- Gaisrininkų etc.
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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.

T.l//•M: i w jČOOPERATIVE BANK
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

(LKFSB) Kovo 25 d. — 
Graikijos tautinė šventė. 
Graikija ir savo plotu, ir 
savo gyventojų skaičiumi 
yra maždaug du ir pusę 
karto didesnė už Lietuvą. 
Graikai yra tauta daug ka
riavusi dėl savo laisvės ir 
ją labai branginanti. Jie 
nekenčia diktatorių ir ty- 
ronų. Kaip jų garsusis kal
bėtojas Demostenas pasa
kė:
— Kiekvienas tironas yra 

priešas laisvės ir įstaty- 
mų .

Jie vertina kovotojus dėl 
laisvės ir gerbia žuvusius. 
Jų garsusis Periklis, pa
gerbdamas žuvusius ka
rius, savo kalboje pareiš
kė:
— Jiems mes skiriame 

garbę, kuri neišblės. Jų 
kapas bus patsai garsiau- 
sis, ne tas, kuriame glūdės 
trūnyjantieji jų kaulai, 
bet tas, kuriame jų garbė 
bus saugoma ir kiekviena 
proga atmenama, nes juk 
garsiųjų žmonių kapas y- 
ra visa žemė; ir ne vien tik

I

(LKFSB) Augustas Rei, 
buvęs Estijos prezidentas, 
o dabar gyvenantis Stok- 

‘holme, Švedijos spaudai 
duotame pasikalbėjime 
pareiškė, kad Estijos žmo
nės, patyrę okupantų žiau
rumus, nenori nei rusų, nei 
vokiečių okupacijos, nei 
tos SSSR siūlomos auto
nomijos, kuri vistiek kraš
tui laisvės neduos. Estija 
nori pilnos nepriklauso
mybės. Būdama nedidelė 
šalis, Estija yra pasiryžusi 
artimai bendradarbiauti 

■ su kitomis Baltijos valsty
bėmis, netgi sueidama su 
jomis į Federaciją ir suda
rydama vieną valstybę.

Svarbu Jaunoms 
Lietuvaitėms

(LKFSB) Šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo seserys, 
įsikūrusios netoli Maria- 
napolio kolegijos, ateinan
čią vasarą ruošia mergai
tėms smagų atostogų poil
sį sujungtą su mokinimu 
gražių manierų, lietuvių 
kalbos ir kitų gerų dalykų. 
Tai bus savotiški kursai, 
ar, kaip Amerikoj vadina
ma, kempės (camps). Pra
sidės liepos mėn. 5 d. ir 
baigsis rugp. 6 d. Pragyve
nimo išlaidos — savaitei 
tik 10 dolerių. Bus priima
mos mergaitės nuo 7 iki 
16 metų. Vieta tenai gra
ži, yra seserų gražiai pasi
ruošusių mergaitėms va
dovauti: baigusių atatin
kamus mokslus Lietuvos 
universitete ir turinčių ge
rą patyrimą darbe su jau
nimu. Adresas: Sisters of 
The Imm. Conc. Of The 
Blessed Virgin, R. D. 1, 
Putnam, Conn.

v •

a Anglų kalba redaguojamas: Išeina kas mėnuo.
" Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian- 
L čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šal- 
I tinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps

kritai, Pabaltį.
* Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklauso-
♦ mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir 

uostu Klaipėdoje.
| Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos pra-
V eities ,dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas 
a priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su
* Vokietija.

Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai | 
iš viso Pabalčio. ’y I 

1
I ♦
♦

Metinė prenumerata — $5.00.
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu
meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). 
Užsimokėję $100.00 ar daugiaus, bus laikomi pre
numeratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Ho- 
norary Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbia

ma spaudoje.
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street, 

New York, N. Y.
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DARBININKAS
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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SUBSCRIPTION RA TĘS

'omestic yearly ...................
Jomestic once per week yearly 
foreign yearly ____________
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PRENUMERATOS KAIN»
$4.00 Amerikoje metams $4.v
$2.00 ; Vieną kart savaitėje metams $2.00
$5.00 ' Užsieny metams ..................... $5.00
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DARBININKAS
<66 West Broadway, South Boston Mas.

Klaipėdos krašte prie jūros, taip vadinamoj Nidoj, buvo šių gražiųjų miško gyventojų sodyba. Jie ten buvo saugojami nuo pik
tadarių ir ten galėjai, kaip nepaprastame ir ypatingame gamtos slėpinyj, džiaugtis šių gyventojų aplinkuma. Bet ar šiandien tie 
miškų gyventojai dar turi anos saugumos, tai vargu galima tikrinti.

A. '■ 1 ’ > SL

Meškos Propaganda
Vasario mėnesy, šių metų, Latvijos pasiuntinybė 

Washingtone išleido brošiūrą, užvardytą “Tiesa apie 
bolševikų ir nacių žiaurumus Latvijoj”. Ten paduo
dama vien dokumentalūs faktai. Brošiūros atbalsiai 
suaidėjo ne tik Amerikoj, bet ir Maskvoj. Kremliaus 
diktatoriai pareiškė smarkų protestą Washingtono 
vyriausybei, kad ji palaiko buvusių “fašistinių Baltijos 
valstybių” paliekanas — atstovus, kurie “šmeižia” So
vietų Sąjungą. Girdi, iš 28 brošiūros puslapių 27 pa
švęsta bolševikų žiaurumams, o tik vienas nacių. Hitleris atplėšė nuo Lietu- šarvuotį 
Tad gi ir nacių daliai dapildyti Maskva pasiuntė žinių vos Klaipėdą, kuri su visa kurs kartu 
apie buvusias ir būsimas lietuvių ir latvių deportacijas Lietuva buvo sucementuo- vais išplaukė į Klaipėdą, niam gyvenimui buvo la- 
Vokietijon ir apie kitus nacių žiaurumus. Tas žinias ta 1923 m. sukilėlių krau- Ribbentropo 
patiekė kažkoks Maskvoj gyvenąs Petronaitis, kurs 
daro pastabą, kad lietuviai lūkuriuoja, jog “besiarti
nanti raudonoji armija išgelbės juos nuo hitlerinių 
banditų”. Ryšiumi su tuo pranešimu, vienas komunis
tų laikraštis (“Laisvė”) triumfaliai sušunka: “ką į tai 
pasakys Prunskis ir kiti kryžiokai?” Atsakymas natū
ralūs: kai komunistai įrodys, kad latvių pasiuntiny
bės brošiūra nepilna, vadinasi, kad ir naciai padarė 
tiek pat žiaurumų, kiek ir komunistai, tai tada atsaky
mas bus toks: kad abudu kaltininkai lygūs. Ar šiaip, 
ar taip, tai labai prasta politika: pačiam esant kaltam, 
kaltinti vien kitą ir manyti, kad tuomi ir pats pasitei
sinsi. Kaip tik priešingai: juo daugiau kitą juodinsi, 
juo pats būsi nešvaresnis, nes abudu sėdite ant to pa
ties apkaltinamųjų suolo.

Padėtis iš tiesų kvailai gramozdiška, nes šiuo mo
mentu sovietijai labai neparanku, kai kas jos žiauru
mus prisimena. Sovietija žūt būt pasiryžo vaidinti de
mokratinės valstybės rolę. Ji, carų pavyzdžiu, turi dvi 
iškabas: vieną Europai bei pasauliui, kitą savo pilie
čiams. Europai (ypač Amerikai) pavilioti nesigailima 
gražių žodžių apie demokratizmą, žodžio ir tikybos 
laisvę, apie atidarytas cerkves, steigiamus sinodus, 
“J ‘ “ ---- “ “ “ , - . - .
klausomybę) ir tą viską sustiprina nauju tautos him
nu, kur nė žodžio apie Marksą bei komunizmą, bet 
liaupsinama sovietų tautinė vėliava (znamia soviets- 
koje, znamia narodnoje), po kurios raudona globa ža
dama toms “laisvoms respublikoms” pirmiausia drau
giškumą (družby narodow nadežnyj oplot), paskui 
“laimę” ir galų gale “garbę”. Deja, ta “laimė” ir “lais
vė” bus suteikta ne kalbamoms “respublikoms”, bet 
Rusijai, nes himnas pačioj pradžioj pareiškia, kad tas 
respublikas “ant amžių subūrė didinga Rusija” (splo- 
tila na vieki vehkaja Rus) — iš pragaro nebėr išsigel
bėjimo. Reiškia, “nepuoselėkite kokių ten beprotiškų 
vilčių” — kaip pasakė Nikalojus II rusų delegacijai, 
atėjusiai kiek laisvės išprašyti... Visa “laimė” ir “gar
bė” (tiesa, viena ir kita nepavydėtina) teks Rusijai. 
Gudriai viliojama, bet drauge ir griežtai apsidrausta.

Kokia gi iškaba pačios sovietijos gyventojams? 
Tiesą pasakius, iškabos jiems nebereikia. Juos valdo 
nerašyti GPU įstatymai. Jie gal nė nežino pasauliui lenkai, 
teikiamos iškabos, o kurie ir žino, tai net ir mintyje valstybės 
neišdrįsta kritikuoti tos iškabos begėdišką veidmai- visišką 
nystę, nes sapne nejučiomis gali ką prasitarti ir, šni
pų įskųsti, gali būti likviduoti kaipo kontrrevoliucijo- 
nieriai. Bet koks gi iš tiesų sovietijos žmonių gyveni
mas? Yra įvairių, net priešginingų žinių. Sovietų pi
liečiams ko griežčiausiai uždrausta tikslias žinias 
skelbti, gi pabuvojusieji Rusijoj svetimšaliai susi- 
skirsto į tris rūšis: vieni tyli, kiti giria, treti neįmano
mai peikia. Tyli, kurie jau likviduoti: giria tie, kurie 
matė tiktai tą, kas jiems oficialiai buvo parodyta; gi 
tie, kurie ten ilgiau pabuvojo, dirbo ir nuodugniai jų 
gyvenimą pažino, ir šiaip taip pabėgę, viską teisingai 
aprašė — tie buvo apšaukti melagiais, sukčiais, šni
pais, kapitalistų parsidavėliais, vagimis, ardytojais- 
vrediteliais ir tt. Tad lyg išeina, kad tikrojo sovietijos 
gyvenimo kaip ir negalima pažinti. Deja, 1940 m. Lie
tuva jį gerai pažino ir už tą pamoką kruvinai užmokė
jo. Tie klaikūs atsiminimai paliko neišdildomą įspū
dį lietuvių tautoj. Tad labai kvailai tas meluoja, kurs 
nori mus įtikinti, kad lietuviai laukia artėjančios rau
donosios armijos, idant juos išgelbėtų nuo hitlerinių Klaipėdos ^krašto per- 
banditų. Banditas nuo bandito išgelbėjęs, pats apiplėš 
ir nužudys.

Tą įspūdį Maskva verkiant nori išdildyti. Vargu. i*yGIUOIA
Jau kas, kas, bet meškos propagandinė diplomatija to.** U 1 .
neatsieks. K.l Tuo tarpu H.tlens, ne-,

I

(LKFSB) Liūdna sukak- laukdamas nė derybų pa- mylių žemės su maždaug 
tis pripuolė kovo 22 d. — baigos, apleido Berlyną ir 154,000 gyventojų. Jei plo- 
penkeri metai nuo to, kaip išsiskubino į jo laukiantį tu ir gyventojais tai dar 

: “Deutschland”, būtų ne patys didžiausi
su kitais lai- nuostoliai, tai smūgis ūki-

pranešimas bai reikšmingas: su Klai- 
ju, o vėliau — gyvais ūki- apie Klaipėdos “perleidi- pėda Lietuva neteko 13 
niais ryšiais, kultūriniu mą” buvo perduotas per nuošimčių savo pramonės 
bendravimu. radiją ir Hitlerį pasiekė su 26 procentais tų darbo

Pirmas atviras pasikesi- jūroje. žmonių, kuriems buvo mo-
nimas į tą Lietuvos uostą Vokietija pasižadėjo Lie- karnas atlyginimas algų 
buvo pareikštas 1939 m. tuvai atlyginti už visas iš- pavydalu. 1937 m. pramo- 
kovo 18 d., kai vokiečių laidas, padarytas gerinant nės gamyba Klaipėdos 
užs. reikalų min. Ribben- Klaipėdos uostą, pasižadė- krašte siekė 116 mil. litų, 
tropas pasikvietė pas save jo 99 metams Lietuvai kas sudarė net 30 procen- 
Lietuvos užs. min. J. Urb- duoti naudotis dalimi uos- tų Lietuvos visos pramo- 
šį. Neleidęs į kabinetą įei- to, tačiau tie pažadai Vo- nes gamybos. Nors Klai- 
ti Lietuvos pasiuntiniui kietijos nebuvo pildomi, pėdos teritorija užėmė tik 
Berlyne p. Škirpai ir užsi- Lygiai Vokietija sulaužė dvidešimtą dalį viso Lie- 
rakinęs kabineto duris, kai ir ketvirtąjį susitarimo tuvos ploto ir gyveno čia 
tik įėjo min. Urbšys, Rib- punktą, kuriuo pasižadėjo tik 6 procentai Lietuvos 
bentropas pareikalavo, nevartoti jėgos prieš Lie- gyventojų, Lietuvos įdėtas 
kad Klaipėda tuojau būtų tuvą ir neremti prieš Lie- kapitalas Klaipėdos kraš- 
grąžinta Vokietijai. Pa- tuvą nukreipto jėgos pa- te siekė daugiau kaip 100 
reikšdamas griežtą uiti- vartojimo iš kurios kitos mil. litų. Per Klaipėdos 

valstybės. Nežiūrėdami to uostą ėjo apie 80 procentų 
Lietuvos užsienio 
bos apyvartos.
MUSŲ VILTYS
Ir taip iš nepaprastu tem

pu augančio prekybinio 
uosto, vokiečių užimtoji 
Klaipėda liko, kaip sako
ma, mizernu jų karo uos
tu. Ten apsistojo 12 povan
deninių laivų,, submarinų 
maitintojas “Donau” (3,- 
950 tonų) ir keletas kitų 
karo laivų. Bet mes tvirtai 
tikime, kad kai Lietuva 
kelsis iš okupacinių pries- 
paudų, prie Laisvosios Lie
tuvos bus ir laisva nuo na
cių Klaipėda. Naciai skel
bia rasės, kraujo “evange
liją”. Klaipėda gi, tasai na
tūralus, vienintelis Lietu
vos uostas jūrose, nuo ži
los senovės buvo lietuvių 
kilmės žmonių apgyven
tas. Tą liudija patys vo
kiečiai. Antai Sembritzki 
ir A. Bittens rašė:
— Kai Baltijos provinci

jos išėjo iš žilos senovės 
tamsumų į istorijos švie
są, dabartinė Šilutės aps
kritis savo didžiąja dalimi, 
kaip ir Klaipėdos apskri
tis, priklausė prie lietuviš
kų sričių (“Geschichte dės 
Kreises Heydekrug”, Mė
mei 1920, p. 3).

Tyrinėtojas Dr. Fr. Tret- 
zner liudija:

— Prieš 300 metų čia be
veik niekur neskambėjo

matumą, Ribbentropas 
netgi pagrąsino, kad Lie
tuva nemanytų šauktis pa
galbos iš svetur. Nacių mi- 
nisteris netgi pareikalavo, 
kad min. Urbšys čia pat 

laisvųjų respublikų” autonomiją (čut-čut ne nepri- telefonu susineštų su Kau
nu ir, neišeinant iš kabinę- vietos vokietininkai pradė
to, visą dalyką baigtų.

savo įsipareigojimo, vo
kiečiai vėliau susitarė su 
Sovietais, kurie gavo slap
tą sutikimą užimti Lietu
vą.

Dar deryboms vykstant

preky-

Editorialas Ikovo 21)
“Rusija turi savo tikslą

“Kiekvienas Rusijos žygis įrodo, kad ji turi savo 
mintyje aiškiai užsibrėžtą tikslą. Tas tikslas tai suda
ryti eilę Europos vyriausybių, dalinai Rusijai priklau
sančių, dalinai prietelingų. Rusija jau pareiškė savo 
pretensijas prie Pabaltės valstybių ir prie naudingos 
jai Suomijos dalies. Ji savinasi pusę prieškarinės Len
kijos, gi kitai pusei turi jau sudarytą vyriausybę. Ju
goslavijoj ji turi savo Titą. Ji jau pagamino komunis
tinius rėmus Vokietijai. Ji pripažino DeGaulles Pran
cūzijai, Badoglio Italijai. Ar sekamas bus Franco?

“Šiandien yra atviras Maskvai kelias į kiekvieną 
Europos tautą, ir Stalinas, tas didingas įsikišėlis, sie
kia Europoj įsivyrauti, kur tik jo armijos nugali. Jis 
laikys viską, ką laimėjo, įskaitant tas šalis, kurias iš 
tolo gali kontroliuoti.

“Kokia gi mūsų link Europos politika? Oficialiai 
ji glūdi Atlanto Čarterio sąlygose. Bet šiandien tos są
lygos atrodo taip pat neesmingos ir nepastovios, kaip 
ir tie vandenys, nuo kurių jos savo vardą pasiskolino.

“Rusija veda savo karą ir formuoja savotišką po
karinį pasaulį. Jos diplomatų armija šluoja nacių pa
veldėtą pasaulį taip tikrai, kaip jo karių armija šluoja 
nacių paveldėtą Rusiją.

“Jau atėjo laikas ir mūsų vyriausybei tvirtai pa
sisakytų už tautų apsisprendimo principą. Jau metas 

pareikšti, kaip tas principas reikia įgyvendinti. Jau 
laikas ir mums turėti tokią pat aiškiai užsibrėžtą už
sienių politiką, kokią turi Rusija.”

ULTIMATUMO 
DIENOS

jo sauvaliauti Klaipėdos 
krašte, užpuldinėti Lietu
vius. Ultimatumu, prievar
ta primestoji sutartis bu- 

Argumentuodamas kon- vo pasirašyta kovo 22 d. ir
stitucijos dėsniais Lietu- netrūkus į Klaipėdos kraš- 
vos ministeris išsiderėjo tą keliomis kryptimis įžy- 
kelių dienų terminą, nore- giavo vokiečių kariuome- 
damas išlošti laiko. Rib- nė ir policija. Pagrindinės 
bentropas, noroms - neno- jėgos riedėjo Tilžės tiltu, 
roms, sutiko. Min. Urbšys Motorizuotieji daliniai 
net tą pačią dieną iš Ber- skubėjo tiesiai į Klaipėdą 
lyno rado būdų susisiekti pasitikti atvykstančio 
su Klaipėdos konvenciją Hitlerio. Jo laivas negalė- 
pasirašiusiomis valstybė- jo įplaukti į uostą, tai teko 
mis (—Anglija, Prancūzi- mažu kapitono laiveliu, be 
ja, Italija ir Japonija). Bu- didelio triumfo, pasiekti 
vo painformuoti rusai ir krantą, o jau po to sekė 

Tačiau užsienio paradas gatvėmis.
vienos parodė Vos tik vokiečiams įsi- 

nesinteresavimą tvirtinus, jau kovo 23 d., 
tuo nacių pasikėsinimu, prasidėjo areštai susipra- 
kitos gi davė suprasti, kad tusių lietuvių. Daugelis 
padėti Lietuvai negalės, lietuvių ir, ypač žydai, pa- 
Nesulaukus pagalbos nei likdami viską, bėgo į Lie- 
iš Rusijos, nei iš Anglijos, 
nei iš Prancūzijos, Lietu
vai beliko ultimatumą pri
imti. Kovo 21 d. nuo 2 vai. 
po pietų iki 7 vai. vakaro 
posėdžiavo min. kabinetas 
Kaune. Padarytas praneši
mas slaptame seimo posė
dyje. Iš Lietuvos į Berlyną 
išskrido min. Urbšys ir tei-j 
siu patarėjai Petkevičius 
ir Dr. Krivickis, o taipgi ir 
Vokietijos min. Lietuvai 
Dr. Zechlinas. Lėktuvas 
pasiekė Berlyną kovo 21 d. 
apie 16 vai., o už poros va
landų prasidėjo derybos

tuvą. Iš viso pabėgo apie 
7,000 lietuvių ir apie 3,000 
žydų. Vienas sumanus Lie
tuvos banko tarnautojas 
sudegino nemažai Lietu
vos banknotų, kad tik 
nepatektų vokiečiams.
DIDELE SKRIAUDA 
LIETUVAI

jie

leidimo.
NACIAI

Visi tie įvykiai sutrenkė vokiškas balsas, dar prieš 
Lietuvą. Kaikurių šeimų 200 metų į lietuvių kalbos 
tėvai atsiskyrė nuo vaikų 
ir kitų šeimos narių —vie
ni pasilikdami vokiečių 
valdžioje, kiti Lietuvoje. 
Iš kariuomenės tuojau rei
kėjo atleisti apie 1,200 
klaipėdiečių. Laisvoje Lie
tuvoje buvo paskelbtas 
apsaugos stovis. Su Klai
pėdos kraštu nuo Lietuvos 

(buvo atplėšta 1,100 kvadr.

I

(Nuo vasario 16 d.z 1944 iki vasario 16 d., 1945)
Šv. Mišių 58,282; šv. Komuni- 

56,490; Rožančių 56.201; 
Stacijų 54,233: Gerų darbų 50,- 
998: Trumpų maldelių 372.420.

Nekalto Prasidėjimo P. M. 
Seserys: Šv. Mišių 2.848; Šv. 
Komunijų 2.848: Rožančių 3,- 
248: Stacijų 1.186; įvairių mal-

Sakramento ap- 
Atsidusėjimų

Džiugu matyti, kaip mū
sų Seserys Vienuolės, jųjų ji 
mokyklų vaikeliai ir įvai
rios bažnytinės draugijos 
pasiaukojančiai bėga i tal
ką už Lietuvos laisvę. Iš 
tyrų, Dievą mylinčių šir
džių kasdien jų karštos 
maldos, Šv. Komunijos, iš
klausytos šv. mišios ir ki
ti dievobaimingi darbai 
plaukia į Švenč. Jėzaus 
Širdį. Ar gali Gailestingas rys: Kas savaitę 
Išganytojas neatsižiūrėti atnašaujamos jų 
į tų nekaltų Sielų nenu- Gavėnios metu psalmė Miserere 
trūkstančias maldas ir di
delį pasiaukojimą?

Seserys - Vienuolės ne
tik suorganizavo jų moky
klų vaikučius rožančiaus 
ir komunijos rateliais ir 
maldomis, bet pačios, kai
po Kongregacijos nuošir
džiai prisidėjo prie šio 
kilnaus Vajaus už Lietu
vos laisve.

Sesesrys Kazimicrietės šio Va
jaus bėgyje:

skelbia:
— Ta visa tauta, kuri su- 

daugeliu vo-

dų 1.129: švč. 
lankymų 4,600: 
13,000.

A' ukryžiuotojo Jėzaus Scse- 
šv. mišios bus 

koplyčioje;

bus atgiedota kasdien: Kas sa
vaitę jų Našlaityno vaikučiai 
viešai atkalbės rožančių.

Seserys Pranciškietės: Jų ko
plyčioje dažnai bus atnašauja
mos šv. mišios už Lietuvos lais
vę.

Jėzuitų Kolegija, 
Mass. Kleriko Jėzuito 
kevičiaus dėka kunigai 
kai Moks’o Namuose

plotą, neskaitant dešim
ties dabartinių apskričių, maišyta su
įėjo dar šie apskričiai: kiečių kolonistų gyvena
Karaliaučiaus apylinkių nuo Klaipėdos iki Labgu-
apskritis, Fišhauzeno. Vė- vos, nuo Širvintų iki Nor-! 
luvos, Girduvos, Darkie- denburgo, — save vadina 
mio ir Gumbinės...” (‘Sla- lietuvninkais, o savo šalį—į 

p 34) T iaftivo” / “V/on^ornncronLietuva” (“\Vanderungen 
Devyniolikto šimtmečio durch Preussen”. Ham- 

pradžios keliauninkas pro- burg. 1800, Bd. I, p. 184- 
fesorius Ludwig Baczkio 197).

Weston, 
W Jes- 
ir kleri- 
nuošir-

džiai prisideda prie Vaiaus už 
Lietuvą. Atlaikys 4 Mišias; iš
klausys 495 šv. Mišių; 118 Ko
munijų: 101 Rožančių; 131 Sta- 
cijų; 1002 aūlankymų švč. Sa
kramento: 1160 apsimarinimai; 
2755 kitų gerų darbų.

Nepertraukiamos eilės sudėti
nių šv. mišių ir maldų parapijo
se už Lietuvos laisvę reikalais, 
malonėkite kreiptis i

Maldos Apaštalavimo 
Centrą

St. Robert's Hali 
Pomfret Centre. Conn.
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Vaizdas Šv. Andriejaus par. n v v« • 
Bažnyčioje

KUN. STAN. RAILOS KALBA

Iš šios kolonijos pašaukta ka-
LDS 5 kuopas susirinkimas į- ro tarnybon daugiau kaip 300 

vyks 26 d. kovo. 1 vai. po pietų, 
šv. Juozapo parap. senos moky
klos kambaryje.

Norintieji užsisakyti ar užsi
mokėti už "Darbininką” ateiki
te į susirinkimą.

J. Totilas, rašt.

SUSIRINKIMAS

Kovo 12 d. įvyko Moterų Są
jungos 13 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambaryj. Są- 
jungietės tarėsi kaip prisidėti 
prie parapijos Jubiliejaus. Tam 
tikslui nutarta ruošti po Vely
kų margučių vakarėlį, būtent, 
balandžio 16 d.. 3 vai. po pietų. 
Choro kambaryj.

Sąjungietės kviečia visus da
lyvauti. Bus užkandžių. Už gra
žiausius margučius bus duoda
mos dovanos.

Rengimo komisijoje yra: pp. 
K. Poderienė, I. Bukauskienė. 
O. Šmotienė, I. Jankauskienė. 
M. Digimienė.

Susirinkimas įvyks tą pačią 
dieną, bal. 16. bet ankščiau.

M. D.

HARRISOH-KEARKY, N. J
Kovo 9 d. įvyko LRKSA 165 

kp. susirinkimas Am. Piliečių 
klubo svetainėje. Pirm. K. Ne
krašu atidarė susirinkimą mal
da. Svarstyta apie kuopos ruo
šiamą kortavimo vakarą.

Iš draugijų sąryšio kuopos at
stovas. p. J. Stasilionis išdavė 
raportą, kuriame pažymėjo, kad 
vieningai veikiama; suruošta iš
kilmingas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas. Atstovo 
raportas priimtas su pagyrimu.

Lietuvos Vyčių 90 kp. labai 
gražiai paminėjo savo globėjo. 
Šv. Kazimiero šventę kovo 5 d. 
9 vai. rytą dalyvavo šv. mišio
se. kurios buvo atnašaujamos 
Motinos Sopulingos par. bažny
čioje už visus kuopos narius ka
ro tarnyboje ir žuvusius. Visi 
nariai bendrai priėmė šv. Ko
muniją. Jonelis.

BRiDGEPORT, CONN.
Amerikos Lietuvių Lietuvai 

Šelpti Komitetas jau nustatė 
dieną masiniam lietuvių susirin
kimui. būtent, balandžio 16. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje. Kalbėtoju kviečiamas 
p. J. B. Laučka. "Amerikos” re
daktorius. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti.

Gegužės 14 d. (Motinos die
nai bus iškilmingai paminėta. 
Choras su solistais planuoja su
ruošti gražią meno programą. 
Pelnas parapijai.

A.V.V.4 KASKAS Bri'Jfįtportc 
kolonijos lietuviams busŠios 

proga išgirsti Metropolitan O 
poros artistę Auna Kaskas. J. 
yra mūsų tautietė ir įžymiausia 
dainininkė. Muzikas A. Stani- 
šauskas jau lankėsi pas Mokyk 
lų tarybą. kad gauti High 
SchooI Auditoriją Anna Kas
kas koncertui.

Kaip tik bus nustatyta diena, 
bus paskelbta spaudoje. O.

lietuvių, štai lietuvių kareivių 
vardai, kurie auksinėmis raidė
mis įžymėti Lietuvių Kareivių 
Garbės Sąraše, kurio dedikaci
ja įvyko kovo 12 d. š. m. Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje:

J. F. Akromas. A. Armalevich, 
V. Agurkis. J. Admavage. A. 
Ausanka. A. Agurkis. J. Baliu
kas. E. Baliukas. W. Baliukas. 
A. Baxer. R. A. Barrows. 
Baylock. G. Broff. J. Bizis. 
Baxer. C. Barvydas. R. Balins- 
kas. M. Balinskas. R. Blaskey. 
G. P. Baylock. V. Checkanaus- 
kas. J. Covaleski. A. Chekana- 
vich. J. Casper, C. Casper. A. 
Caval. J. Demisiwicz. S. Dam- 
broskas. A. David, B. David. W. 
P. David. T. E. Dongveskis, J. 
Deutsch. E. Devokaitis. A. E- 
selunas. P. Esiukevicz. J. Fra- 
casso. W. G. Gutowski. G. Gre- 
mila, R. Guzauskas. S. Gutows- 
ki. W. Gudzinskas. J. Gurskis. 
J. Guzauskas. L. Giddix. A. Gri- 
maila. E. Grimaila. R. Giedrai
tis. V. Giedraitis. W. Geeters- 
loh. A. L. Grady. T. F. Guzaus- 
kas.A. J. Jacobs, J. Janušonis, 
E. Jacobs. E. J. Jacobs. W. Jar- 
vis, E. Jenoski. J. J. Janis. E. 
Jankoski, V. Jankoski. J. Kašė
ta. A. Kazakevicz. T. A. Kar- 
dok. E. Kadjaski. P. 1 
shinski. F. J. Keneckis. J. Kli
mas. J. Kveselis. P. Kuckell. B. 
Kalnick. J. Kadziauskas. Jos.. 
Kadziauskas. J. F. Kiskis, G. J.

. Klimas. M. Kvedas. D. Kardok, 
A. Klimas. D. Klimas. K. Ka
dziauskas. H. Kuzinevich, S. S. 
Kuzinewicz. N. E. Kalesinskas. 
W. Karaty. V. Karaty, E. Las- 
tauskas, A. Lenk. A. Levulis. 
E. Lenk. M. Lyss. C. Lostaus- 
kas, J. D. Lostauskas. E. Malos- 
ka. B. Mingel. J. Molusis. J. C. 
Mack. S. Matusevich, A. Mar- I 
cinkevicius. S. Miller, R. Miez- 
laiskis, R. Matulis. G. A. Matu
lis. J. Mack. V. Miciūnas. J. A. 
Matulis. J. Markevičius. J. G. 
Matulis. G. J. Miskey. B. Masal- 
sky. E. Maskelis. E. Matulis. G. 
Matusevich. K. Mikalauskas. V. 
Miskey. J. Matulis. P. Masonis. 
M. Matulis. B. Mingle. A. Ne- 
vulis, A. Nevert. F. Nirosky, E. 
Navickas. T. Nirosky. A. Ne- 
verdauskas. E. S. Nevulis, V. E. 
Naunchikas. C. Navickas. V. P. 
Nirosky. J. G. Narusevich. S. P. 
Nevers. A. Neverick. J. 01- 
szevski. E. Pauža. A. Petuskis, 
J. Petula. J. Paulauskas. E. Pit- 
kauskas. J. Petchekonis. A. J. 
Paulauskas. T. C. Pethigal. C. 
Pazen. A. Pazen. S. Paulauskas, 
L. L. Paskųs. J. Pranckus. J. A. 
Probulis. R. Pūsteli. A. Poskus, 
E. Pikutis. W. Pavasaris. E. 
Piucas. R. Pilonis. A. Petcheko
nis. E. Pethigal. E. J. Pranitis, 
J. Raskavich. F. Rutkauskas, 
D. Radavich. J. Ruchinskas. A. 
Raskevich, J. J. Rudnick. J. 
Rudnick. W. J. Rauckis, J. Ru- 
levich. J. Regelis. R. Rulis, F.

I

pasakyta kovo 18 d. Anta
no Dziko vedamoj radio 
programoj iš WTEL stoties, 
Philadelphia. Pa.

Gerbiemieji Philadelphijos 
Lietuviai:—

Jūs jau žinote, kad di
džiausia Amerikos lietuvių 
dauguma, visose kolonijo
se daug nudirbo Amerikos 
gerovei ir Lietuvos Nepri
klausomybei bei lietuvių 
laisvei apginti. Ir tik maža 
dalelė nelaimingų lietuvių 
tuščiai stengėsi kovoti 
prieš daugumos lietuvių 
patrijotinius siekimus. 
Neliesdami žalingos lietu
vių veiklos, čia prisiminsi
me ką kitų kolonijų tikri 
lietuviai yra nuveikę ir ką v. ~
Philadelphijos lietuviai Vyčių Centro Dvasios va- 
galėtų veikti • ?das, nuosirdus jaunimo
& Tėmydamas paskutinių! Pietelius, šiomis dienomis 
5-ių metų Amerikos lietu-! Pa^akė puikią kalbą per i 
vių veiklą, įžiūrėjau, kad 
tas darbas buvo varomas 
trijais ruožais:

1. Kaip susipratę Ameri
kos piliečiai lietuviai di
džiai vertino Amerikos de- 

j mokratinį, laisvą ir taurų 
i gyvenimą. Todėl jie visur 
— privatiškai ir viešai gy
nė tą amerikietišką gyve
nimą. Atisiradus pavojui, 
iškilus karui, amerikiečiai 
lietuviai stojo uoliai ginti 
tą savo antrą Tėvynę. Vi- 

kolonijose lietuviai

Kun. Stan. Raila,
Šv. Kazimiero par., Phila
delphia, Pa., vikaras ir L.

radio, apie lietuvių veiki 
mus.

AMERICAN 
RED CROSS

Iš kairės į dešinę: Jonas Skrabulis, parapijos jau
nuolis, kuris dabar yra J. V. Merchant Marine tarny
boje, p. Bronė Mičiūnienė, Auksinės žvaigždės motina, 
kuri atidengė Garbės Sąrašą sekmadienį, kovo 12 d., 
ir Prelatas Jonas Ambotas, Švč. Trejybės lietuvių par. 
klebonas, Hartford, Conn., kuris tą Garbės Sąrašą pa
šventino.

pp. Antanas ir Bronė Mičiūnai neteko savo sūnaus. 
Jis, būdamas aviacijos tarnyboje, žuvo lėktuvui susi- 

. «.Ox- daužius, pp. Mičiūnai yra uolūs ir veiklūs lietuvių ka-į8086 ....
Kapu- talikų organizacijose ir spaudos platinimo darbe. Ypač savanoriai būriais stojo A- 

- — - - ----- -- --------- merikos kariais, tūkstan
čių tūkstančius dolerių 

’ skolino Karo Bonams.
Tuoj Chicagoj skrido Li
tuanika II, New Yorke iš
pirkta milijonai karo bo
nų, Naujoj Anglijoj ir ki
tur ėjo didelis judėjimas 
kaip daugiau pagelbėti. 
Neatsiliko ir Philadelphia. 
Amerikos Raudonajam 
Kryžiui sudėta tūkstan
čiai, nupirkta ambulansai. 
aukota kraujo. Tik trum-

p. Bronė Mičiūnienė labai daug veikė ir veikia LDS or
ganizacijoje, ir už didelius nuopelnus buvo pakelta 
LDS Garbės nariu. Ji buvo ir yra sekančių draugijų 
valdybose: Lietuvių Darbininkų Sąjungos 36 kp., Mo
terų Sąjungos 38 kp.. Maldos Apaštalavimo, Šv. Ro
žančiaus, Tretininkų draugijų, ALRKS 109 kp., M. R. 
K. 36 skyriaus ir Lietuvių Veikimo Centro spaudos ko
misijos narė.

I

Čia matome Lietuvių Legiono Stasio Ryiz posto, 
jo pagelbininkių ir Lietuvių Raudonojo Kryžiaus na
rius su vėliavomis Šv. Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje laike Lietuvių Karių Garbės Sąrašo dedikavimo 
ceremonijų.

V. Zdanzukas,

parėmė lietuvių leidžiamą 
buletinį angliškai. Jie su
rinko tuo tikslu $1000.00.

Taigi, kaip girdėjom visų 
kolonijų lietuviai daug ir 
naudingai veikia lietuvių 
ir Lietuvos vardui palai
kyti ir Lietuvos teisėms 
apginti. Dabar tik gali kil
ti klausimas, kaip mes, 
Philadelphijos lietuviai, 
galėtumėm daugiau nu
veikti Amerikos laimėji
mui ir Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymui. Jei 
kiti galėjo ir gali, tai ir 
mes galime ir privalome 
uoliau dirbti, kad visomis 
savo jėgomis remtumėm 
Amerikos karo laimėjimą 
ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą. Juk mū
sų neprieteliai nesnaudžia, 
tai ir mes turime didžią 
pareigą įtempti visas savo

’ jėgas lietuvių kultūrai kel
ti ir lietuvių reikalams 
ginti. Kitą radijo progra
mą išgirsite daugiau, 
kviečiame klausytis.

PHILADELPHIA, PA

PADĖKA
Šv. Kazimiero parapijos Aka

demijos Rėmėjų skyrius š. m. 
kovo 5 dieną surengė kortų žai
dimą. kuris pasisekė labai gra- 

' žiai ir davė $417.46 gryno pel
no. Todėl nuoširdžiai dėkojame 

; Rengėjoms. Aukotojams ir vi- 
Isiems Darbininkams ir Rėmė- 
! jams taip pelningo parengimo. 
J Negalėdamos asmeniškai kiek
vienam ir kiekvienai padėkoti, 
savo gilų dėkingumą reiškiame 
viešai, ftes visuomet atsiminsi
me savo geradarius savo nuola
tinėse maldose. Kiekvienas mū
sų Rėmėjų dalyvauja visuose 
mūsų maldų ir gerų darbų nuo
pelnuose. Tai buvo tikrai gra
žios užuojautos ir tikro bendra
darbiavimo pareiškimas. Juk 
šiemet yra 25 metų Jubiliejus, 
kaip šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjai pradėjo veikti ir pa
gelbėti apaštalauti lietuvių tar
pe. Dar sykį ačiū.

Šv. Kazimiero Seserys.

Į 

pai išdėstyti mūsų patri- 
jotiškumą reiktų kelių va-J 
landų laiko.

2. Kaip lietuviai amerį-į 
kiečiai visą laiką gan uo

liai dirba, kad palaikytų 
savo lietuviškumą. Lietu- 

i vių parapinės mokyklos, 
lietuviška spauda, patrijo- 
tinės organizacijos, dvi di
džiulės apdraudos draugi
jos, šimtai klubų, radijo 
valandos, paskaitos, juda
mi paveikslai, vaidinimai, 
koncertai ir kita buvo 
nuolatiniai lietuviškumo 
palaikytojai tarp mūsų iš-1 
ei vi jos. Ypatingai gražų ir 
vertingą žygį lietuvišku- Į 
mui yra nuveikę Pittsbur-j 
gh’o lietuviai, kurie įren
gė lietuvių kambarį Pitts
burgh Universitete — Ca- 
theradral of Learning. Ten 
kabo Lietuvos Vytis, kam
bario sienos išklotos lietu
vių liaudies dailės audi- 

, niais, profesoriaus stalas 
'papuoštas lietuvių dailės 
drožiniais. Ant sienos ka
bo kopija didingo Čiurlio-j 
nies paveikslo “Du Kara
liai”. Tuo vykusiai iškėlė 
lietuvių vardą, jų liaudies 

i meną, kultūrą tokioj gar
sioj mokslo įstaigoj. Tai 

I didelio pasiaukojimo ir 
karšto lietuviškumo paro-

’. j dymas.
3. Kaip lietuviško krau

jo ir Pirmosios Tėvynės, onietų, nes gai 
o-ražincinc I io+iivnc cAnHc Bilietų kaina tik 50c.ŠVENTŲJŲ MISIJŲ TVARKA ; §>raz os os Lietuvos, sūnūs 
ir dukterys, lietuviai nepa-, —~ 
liaujamai budėjo. Kai tik _parS?_s K““ite;as;n”* 
vienas ar kitas priešas pa
vergė Lietuvą, iš visų ko
lonijų patrijotiniai lietu
viai užprotestavo, siuntė 
rezoliucijas, prašymus, 
kad Lietuva nori ir turi 
būti laisva ir Nepriklau-, 
soma. Vieningai ir galin
gai skelbė savo ir ameri-į 
koniškoj spaudoj, kad 
99% lietuvių stovi už Ne
priklausomą Lietuvą ir 
Atlantic Charter teises.; 
Lietuvos Nepriklausomy- j 
bės šventės iškilmingai 
paminėtos, sušaukti lietu
vių masiniai susirinkimai, 
sudėta tūkstančiai dolerių 
kenčiantiems lietuviams 
pagelbėti. Vien iš katalikų 
vyskupų Fondo perduota 
visiems Lietuvos gyvento
jams be jokio skirtumo a- 
pie $100,000. Tik kelios 
savaitės atgal gauta $10,- 
000.00 nupirkti vaistams, 
kuriuos nusiųs į Lietuvą 
per Raudonąjį Kryžių. Ro- 
chesterio lietuviai gražiai

I

I

ŠV. ANDRIEJAUS PARAP.

mokslai žmonėms skelbiami.
Prie Kryžiaus užžiebtos dvi 

žvakės. Įsigilindami į Kristaus 
Kančią, pamaldūs žmonės su 
tikru atsidavimu pradėjo šv. 
misijas, kurios baigsis balan
džio 2. sekmadienį.

Pirmadienį pribuvo Tėvas Ge- 
raldas Motejūnas. C. P. Taigi 
du pasijonistai tėvai ir misijo- 
nieriai veda tas išganingas šv. i 
misijas.

Didelis Vakaras 
Su Vaidinimu

LEITENANTAS ANTANAS, 
įvyks balandžio 23 d., 7 vai. va
kare, Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Vaidins Šv. Kazimiero 
parapijos vyčių 3 kuopa, kuri 
sėkmingai du kartu vaidino sa- 

! vo parapijoj. Dabar šis vakaras 
bus pakartotas kaimyninėj pa
rapijoj. Prašome iš anksto įsi
gyti bilietų, nes gali netekti. 

. Visu pa- 
, ir dukterys, lietuviai nepa-' ren^imu rūPinasi šv* Andrie' 
|r__;____: rr_:
vienas ar kitas nripšas na-lP^1133 skiriamas šv. Andrejaus 

parapijai.

1. Šventųjų Misijų metu šv. 
mišios atnašaujamos kas rytą 
6, 7 ir 9 valandą.

2. Pamokslai skelbiami po šv. 
mišių, kurios laikomos 6 ir 9 
valandą.

3. šv. Misijos aukojamos už 
mūsų mylimuosius kariuomenė
je-

4. Mūsų mylimieji kariuome
nėje vargsta, kenčia, kraują 
lieja. Mums reikėtų jiems padė
ti. Mes padėsime, jeigu už juos 
atliksime šv. misijas.

5. Jie kovoja už mus. gi mes 
už juos melskimės. I

SĖKMINGAI VEIKIA Karo 
Bonų Komitetas šv. Kazimiero 
parapijoj. Jis jau išpardavė už 
$75,000 karo bonų ir už kelioli
ka tūkstančių ženklų. Kovo 20 
turėjo savo susirinkimą pas p. 
Barčius, 336 Earp St.. kur ma
loniai praėjo visas susirinkimas 
ir ponia Barčienė labai gražiai 
pavaišino visas komiteto nares. 
Pažymėtina, kad ponia Barčie
nė labai daug veikia visuose pa
rapijos ir visuomenės darbuose, 
sveikintina. Kitas susirinkimas 
bus kitur.

J. A. Statkus. L. Sinkevich, Jos. F. G. Yinshanis, M. W. Young. 
Shilinga, J. J. Schiavo, L. M. J. F. Zigmont,

■ Scopes. T. Sinkewicz. A. J. A. Zdonis, R. Zapatka, A. Zda- 
Sharka. T. Sinkewicz. A. Tenu- nis, E. igas, G. Zdanzukas, W

Rice, J. P. Rice. W. Pužauskas, kas. F. Tenukas, AL. Tenukas, Zigmont. J. Žemaitis, P. J. Zig.
C. Tamošaitis. J. Tocionis, J.;mont, V. L. Zigmund.
Tasonis. E. Tomasaitis. P- J ' 
Ukitis, A. Usonis, A. G. Urban.
W. A. Vaness. A. Valentine, E. j
J. Vasilauskas, A. Visnia, S. J.

S. J. Rabis. J. Rikterartis. W.
Rikteraitis. E. J. Rapponaitti.
A. Radavich. T. Rudnick. A. 
Rusilowicz. J. G. Savickas. A. 
Shilinga. F. Spudulis, J. T.
Saks. J. Sarkus. E. W. Sharka.
C. Sharpit. J. Shilinga. P. Shi
linga. Jos. Sarkus. P. Savonis. 
J. Stankelis. A. Sinkewich, C. 
Supsinskas, E. Sitavich. A. A. 
Steponaitis. E. Sausanavich. J. 
Scrabulis, G. Savickas. J. She- j
mansky, A. Sitavich. S. Sinke-I kauskas. F. S. Yukna. A. Yuk- 

jwicz M. J. Saks. J. Sylvester, na. C. P. Yukna. J. Yinshanis.

i

MISIJOS PRASIDĖJO 
KOVO 19

Dviejų savaičių šventosios

i

AMSTERDAM, N.Y.

Vinick. B. Vingrus. W. Visalga, misijos Šv. Andriejaus lietuvių 
M. Valukonis. V. P. Vilchinskas,

|J. Vilchinskas,
'J. Victor. A. W.
A. Walentukonis,
nis, G. Walauski. W. J. VValen- 
tukonis. F. Wunsch, A. Y’an-

E. Vitukinas. 
Wainikiewicz. 
J. VValentuko-

parapijos bažnyčioje prasidėjo 
kovo 19, sekmadienį, 7:30 va
landą vakare su iškilminga pro
cesija.

Tėvas Gabrielius Jaskelevi- 
čius. C. P., pabaigęs reikiamas 
maldas, priėmė Kryžių ir pasta
tė ant pastato, nuo kurio pa-

Šios kolonijos lietuviai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį vasario 27 d. Buvo 
pardavinėjami Karo bonai. Pro
gramai vadovavo adv. A. Stok- 
na. Kalbėjo p. K. Karpius ir Dr. 
Vileišis. Dainavo p. B. Darlis ir 
parapijos choras, vad. varg. p. 
J. Olišauskui.

Surinkta aukų Lietuvos rei
kalams $110.00. J. B.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

i
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33. Darbininkų Unijos
Kadangi žmogaus prigimtis verčia jį dėtis į drau

gijas, ir kadangi yra teisinga bendrpmis pastangomis 
gerinti pragyvenimą, taigi negalima, be nusikaltimo 
prieš teisingumą, drausti bei varžyti darbininkams bei 
ūkininkams laisvai dėtis į savo unijas, kurių priemone 
jie galės apginti savo teises, įsigyti geresniam pragy
venimui reikalingų daiktų ir tinkamiau gyventi.

Bet unijoms, kurios praeities amžiuose užpelnė 
krikščionybei amžiną garbę ir profesijoms didžią pa
garbą, negalima visur lygios drausmės bei tvarkos nu
statyti, nes reikalinga visuomet atsižvelgti į įvairias 
laiko sąlygas ir žmonių reikalus.

Unijos turi semti sau jėgų iš tikrosios laisvės šal
tinių. Unijų įstatai turi būti pagrįsti teisingumu ir tei
sybe, kad jos besirūpindamos savo luomo pagerinimu' 
nepaneigtų nei vieno žmogaus teisių. Unijos privalo 
rūpintis išlaikyti sutarimą ir tuo įsigyti visuomenės 
pagarbą.

Mums yra didis džiaugsmas žinoti, kad Pijaus XI 
enciklika “Quadragesimo Anno” ir taip pat Leono XIII 
“Rerum Novarum”, kuriose nurodyta socialinių klau
simų išsprendimas pagal Evangelijos reikalavimus ir 
Amžinąjį mokslą. Jungtinėse Amerikos valstybėse, 
yra nuodugniai studijuojamos sąžiningų mokslo vyrų, 
kurie nori sudaryti teisingą socialinę santvarką ir su
stiprinti žmonių tarpe meilės ryšius; taip pat žinome, 
kad kaikurie darbdaviai stengiasi iškylusius nesutari
mus su darbininkais išspręsti pagal tų enciklikų nuro
dymus, visuomet atsižvelgiant į bendruomenės gerovę 
ir asmeninę žmogaus vertę.

I

p. ŠKIRPA,

Klaipėdos atplėšimo laiku 
buvęs Lietuvos pasiunti
niu Vokietijoje. Kai Lietu
vos užs. reik. min. buvo 
pakviestas j Berlyną Rib-

J. URBŠYS,

Lietuvos užs. reikalų mi
nistras, laike Klaipėdos at- bentropo ofisą, tai p. škir- 
plėšimo nuo Lietuvos. Pa f*uvo neįleistas. Tik jis

Kai Hitleris užsimojo at- sumaniai talkininkavo p. 
plėšti

jvuosius ir pasidalinti vieną ki- 
f ta mintimi iš io karo gyvenimo.

Šv. Juozapo Mėnuo
Kovo mėnuo yra pašvęstas šv. 

Juozapo garbei, šį mėnesį dėka 
geraširdžių žmonių aukoms ir 
sesutės zakristijonės meno ga
bumais, šv. Juozapo altorius y- 
ra paskendęs lelijose ir įvairių 
spalvų lempelėse. Kun. dr. Men
delis vadina šv. Juozapą “Pa
mirštu šventuoju”. Nors Kata
likų Bažnyčios šv. Juozapas yra- 
gerbiamas ir mylimas, tačiau 
daugel pasienių katalikų šv. 
Juozapas yra pamirštas Retai 

. mišias 
šv. Juozapo garbei. Nedaug tė
ra žmonių, kurie užžiebia lem
pelę arba žvakelę prie šv. Juo
zapo altoriaus. O kiek yra to
kių. kurie meldžiasi į šv. Juoza
pą? Maža, begalo maža!

Sekmadien; kun. dr. Mendelis 
per sumą 11 vai. ryte ir per 
Stebuklingo Medalikėlio nove
nos pamaldas po pietų kalbėjo 

į apie šv. Juozapo dorybes ir nuo
pelnus. Jis priminė visiems, 
kad Dievo paskyrimas šv. Juo
zapo būti Marijos vyru ir globė
ju šv. Šeimos turėtų visiems bū
ti aiškus liūdymas šv. Juozapo 
vertės. Šiais laikais šv. Juoza
pas yra mums visiems pavyzdys 

! skaistybės, paklusnybės ir dar
bo meilės. Kadangi šv. Juoza- 

: pas buvo vienų vienas asmuo, 
Penna.. lietuvių parapijos kle-' kurs turėjo laimę numirti ant 
bono, brolis Juozas ir jo žmonai Jėzaus rankų, mes turėtume 
Virginija susilaukė dukters, i šauktis į šv. Juozapą prašyda- 
Sekmadienį. Šv. Juozapo dieno-j mi jo ypatingai laimingos mir- 
je, kun. Antanas Dubinskas 
naujagimę pakrikštino vardu 
Joanos Margaretos. Krikšto tė- ‘ 
vais buvo kapitonas Pranas 
Leščinskas ir Ieva Bindokienė.:! 
Sveikiname ponus Abromaičius 
ir linkime jiems daug džiaugs
mo iš jiems Dievo duotos nau
jos šeimos narės.

i

Mirimai
Pereitą savaitę įvyko net dve- 

i jos laidotuvės iš musų bažny
čios. o šį pirmadienį vienos. 
Trečiadienį kovo 15 d. palaidoti 
'Juozas Vosylius ir Petras Pa- 
j luckis. Abudu buvo iaidojami su 
! trejomis mišiomis. A. a. už Vo
syliaus vėlę kun. Antanas Du-

I
. binskas atnašavo giedotas mi- 
j šias prie didžiojo altoriaus. 
I Skaitytas mišias prie šoninių 
altorių laikė du kunigai iš Šv. 
Marijos Seminarijos, kun. Dver 
ir kun. Hogan. Už Petro Paluc- 
kio vėlę kun. dr. Mendelis gie
dojo mišias. Jam padėjo du ku
nigai iš Šv. Juozapo dr-jos. Vo
sylius buvo nulydėtas į Holy 
Redeemer kapines, o Paluckis 
buvo palaidotas ant šv. Stanis
lovo kapinių. Juozas Kašinskas 
rūpinosi abiejų laidotuvių tvar- 

' ka.

ta mintimi iš jo karo gyvenimo. 
Pamokslininkas džiaugėsi tuo 
tikėjimu.
vo santykiuose su katalikais ka
riais. Jis visus ragino laikytis 
tikėjimo ir melstis, kad šis bai
susis karas veikiai užsibaigtų, 
kad mūsų sūnūs ir broliai grei
tai galėtų grįsti į tą šeimos ži
dinį. Kun. Keidošiaus sesutės 
Lilės sūnus tarnavo savo dėdei 
prie mišių. Visi lietuviai džiau
gėsi pamatę ir išgirdę kun. Kei- 
došių. Be abejo jo atsilankymas 
paskatins mūsų žmones atsi
minti jį ir kitus karo kapelio
nus savo maldose. Linkime tė
veliui Keidošiui geros sveikatos 
ir geriausių pasekmių jo sun
kiose pareigose.

..........._s aziaugesi tuo ...
. ... . .-. kurs asmuo užprašo sv., kurj jis pastebėjo sa-l rr--------------- ---

“’i Klaipėdos kraštą Urbe. u., — jie slaptai pa- 
nuo Lietuvos 1939 metais, informavo visas didžiąsias 
kovo mėnesį, tai vokiečių valstybes apie nacių sie- 
užs. min. Ribbentropas i§. t kius ir ultimatumą, 
šaukė iš Kauno į Berlyną ' 
Lietuvos užs. min. J. Urb
šį ir užrakytom durim rei
kalavo, kad neišėjęs iš ofi
so pasirašytų Klaipėdos 
atplėšimo aktą. Bet p. J. 
Urbšys, lietuvišku atkak
lumu ir ryžtumu įrodinėjo, 
kad tas prieštarauja Lie
tuvos konstitucijai ir žino
ma turėjo mintyj, laimėti 
laiką, kad painformavus 
didžiąsias valstybes.

Žinomas nacių groboniš- 
kumas buvo įvykdytas ir 
šiandien jau minime anų 
įvykių liūdną sukaktuvių 
penkmetį.

Šiandien p. J. Urbšys jau 
kažin ar kur gyvas, nes jis 
buvo kito diktatoriaus-

-,

j
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Pagrindas Geresnio Gyveninio
Koki tai būtų garbė ir pasididžiavimas Amerikos 

žmonėms, kurie iš prigimties yra linkę siekti aukštų 
tikslų ir pasižymėję nepaprastu auosnumu, jei sun
kius socialinius klausimus jie spręs Evangelijos, nuro
dytu keliu ir taip sudarys pagrindą geresniam gyveni
mui. Bet kad tai atsiekti, reikia kad jėgos nebūtų iš
eikvotos nesutarimais, bet vienybe sustiprintos.

Į tokią išganingą minties ir veiksmo vienybę, kuri 
duoda didžius vaisius Mes visoje meilėje kviečiame ir į 
tuos, kuriuos Bažnyčia griaudžiai pavadina broliais i 
atsiskyrėliais. Daugelis jų, kada Mūsų garbingas pirm- 
takūnas užmigo amžinuoju miegu ir kada Mes po jo 
mirties Dievo Apvaizdos surėdimu užėmėme Šventojo 
Petro sostą, daugelis jų — ir tą Mes gerai atsimename 
— žodžiu ir raštu išreiškė Mums didžią pagarbą.

Toks jų atsinešimas — Mes viešai sakome — su
stiprino viltį, kurios laikas nuo Mūsų neatima, — kurią 
Mes branginame ir kuri sunkiame nelaimių metu yra 
Mums rami paguoda.

Lai sunkūs darbai, kurie bus reikalingi brangiau
siojo Atpirkėjo garbei ir sielų išganymui nenugąsdina 
jus, Garbingieji Broliai, bet labiau paskatina jus, ku
rių pasitikėjimas yra Dieviškoje pagalboje, nes sun
kūs darbai gimdo tvirtas dorybes ir užpelno didžius 
nuopelnus.

I

Kristaus Karalystė
Lai priešų mėginimai, kurie slaptai yra susitarę 

panaikinti Kristaus valdžią, būna mums paskatinimas 
vieningai veikti įsteigimui ir išplatinimui Jo karalys
tės. Negali būti didesnės laimės atskiriems asmenims, 
šeimoms ir tautoms, kaip klausyti Dievo, pildyti Jo į- 
sakymus, priimti Jo valdžią, kurioje mes padaromi 
laisvi ir turtingi geruose darbuose: “tiesos ir gyvybės 
karalystė, šventumo ir malonės karalystė, teisybės, 
meilės ir taikos karalystė”.

Linkėdami nuoširdžiai, kad jūs ir jūsų tikintieji 
apie kuriuos jūs rūpinatės, kaip uolūs ganytojai, vi
suomet žengtumėte ir kiltumėte prie aukštesnio tikslo 
ir kad iš šios iškilmės minėjimo rinktumėte dorybės 
turtus, Mes suteikiame jums, kaip laidą Mūsų malonės 
Apaštališkąjį palaiminimą.

Duota Vatikane, Visų Šventųjų šventėje, 1939 mū-1 
sų Viešpaties Jėzaus metais, pirmais Mūsų Popiežiavi
mo. PIJUS XII.

Kai vokiečiai paskelbė 
karą Sovietams, tai suki
lusiai Lietuvos liaudžiai 
vyriausybę sudarė p. Škir
pa ir jai turėjo vadovauti, 
bet naciai jo neišleido ir a- 
reštavo. Tuomet vyriausy
bei vadovavo p. Ambraze
vičius. Jo vyriausybė pa
skelbė ir vėl laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Bet 
naciai užgniaužė ir ligi 
šios valandos okupantas 
šeimininkauja Lietuvos 
krašte, gi p. Škirpa esąs 
nacių belaisvis.

“malonės” priglaustas iri 
sulig turimų žinių, buvęs 
patalpintas Solovkų salos 
koncentracijos stovykloje.

Naminis Frontas
MAISTAS

Karo Maisto Administra
cija pranešė, kad šių metų 
sodinimui paruoštas di
džiausias pasaulyje bulvių 
sėklų kiekis.

WFA ragina daugiau 
vartoti bulvių — netiktai 
dėlto, kad yra didelis der
liaus perteklius — bet ir 
dėlto, kad paskutiniai ty
rinėjimai atidengė ypa
tingai aukštą bulvių mais-

* tingumą.

Į Praėjusiais metais 20,- 
000,000 Amerikos vietory 
daržų išaugino 40 procen
tų tautos šviežių daržovių. 
Šiais metais tautinis tiks
las yra 22,000.000 vietory 
daržų su didesniu našumu 
nuo daržo. Amerikos mais
tas kovoja už laisvę per 
visą pasaulį, ir kiekvieno 
piliečio kooperacija bus 
reikalinga pagaminti dau
giau maisto 1944 m. ir su
stabdyti maisto eikvoji-1 
mą. Vyriausybės įstaigos 
pataria anksti planuoti šių 
metų vietory daržus.

I ——
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A. A. Kazimieras 
Radimonas

Pirmadienį, kovo 20 d. su vie
nomis mišiomis palaidotas a. a. 

i Kazimieras Radimonas. Velio
nis gyveno East Baltimoreje. N. 
Robinson St. Buvo vedęs katali- 

j kę moterį — čekę. Sirgo kelius 
mėnesius. Paskutiniais sakra
mentais aprūpino kun. Jonas 
Mendelis iš artimos Šv. Kotry
nos bažnyčios. Velionio brolis 
mirė kokie keturi mėnesiai at
gal. o brolio žmona apie šeši 
mėnesiai. Visa Radimonų šeima 
išmirė beveik į šešis mėnesius. 
Velionis buvo giminė Jankū
nams. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse. Mirusiųjų giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą 
jųjų liūdesio ir skausmo valan
doje, o už atsiskiriusiųjų iš mū
sų tarpo viengenčių vėles taria
me paprastą dievobaimingą am
žinąjį atilsį.

kus laikas atidėti kiek rie
balų (lard). Netiktai, kad 
riebalai dabar neracionuo- 

į ti, bet jų yra perteklius. 
Jų yra tiek daug, kad pre
kiniuose šaldytuvuose 
jiems nėra pakankamai
vietos. Riebalai turi būti 
laikomi šaltoje, tamsioje, 
sausoje vietoje ir gerai už
dengti, kad palaikyti jų 
šviežų kvapą. Bendrai, rie
balai gali būti ilgiau laiko
mi, negu sviestas ar mar
garinas, nors ne tiek ilgai 
kaip hydrogenuoti virimo 
taukai (fats) ir perdirbta 
alyva. Riebalų vartoto
jams čia primintina, kad 
liekanas taupytų taukų 
rinkimo skardinėse svar
biai “Save Fats” progra
mai.

Kapelionas Kun. Keidošius 
— Svetys —

Alfonsiečiai sekmadienį, kovo 
19 d. turėjo džiaugsmo pamatę 
karo kapelioną kun. Kazimierą 
Keidošių atnašaujant 8:30 vai. 
šv. mišias. Tai pirmas jo atsi- 

į lankymas po įstojimo, kariuo
menėn. Svetys perskaitė evan
gelijas lietuviškai ir angliškai 
ir pasakė tinkamą patrijotinės 
nuotaikos pamokslą, 
visiems, kad 1933 m.
čia savo primicijas ir per tris 
metus darbavosi mūsų bažny
čioje ir, kad jam šį rytą buvo 
begalo malonu grįžti pas sa-

Priminė 
jis laikė

i

Sveikiname Abromaičius
Kun. Abromaičio. Braddock.

1 į

ties malonės. Kun. dr. Mende
lis ypač ragino visus melstis už 
mirštančius karius, kurie toli 
nuo namų, nuo tėvų, nuo gimi
nių miršta visų apleisti. Nėra 
kam tarti jiems paskutinį pa
guodos žodį, nėra kam maldas 
prie mirštančio kalbėti nei 
grabnyčios žvakės uždegti. Pri
valome prašyti šv. Juozapo, 
kad jis būtų su jais mirties va
landoje. kad jis išmelstų jiems 

Pusiaugavyje visose Baltim o-j * ^džiausią dovaną laimingos 
rėš bažnyčiose buvo daroma y- mirties- tai >'ra mirti be nuod*’ 
patinga rinkliava suginti karJ mės- Dievo prietelystėje. Tai 
nukentėjusius. Per ketverias 
mišias geraširdžiai žmones mū
sų bažnyčioje suaukavo šiam 
tikslui S300.00. Nėra tai di
džiausia suma. bet. kaip girdė
jau. viršijo pereitų metų kolek- 
tą daugiau negu $100.00.

Vyskupų Karo Nukentėju- 
siems Rinkliava

sušelpti karo mės- Dievo
pridera daryti ne tik kovo — 
šv. Juozapo mėn. bet kiekvieną 

į dieną, nes tūkstančiai sielų ski- 
1 riasi su šiuo pasauliu kasdieną.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl darbininkams reikalinga dėtis į unijas?
2. Koks yra tikrasis pagrindas geresniojo gyvenimo?
3. Kame yra tikroji žmonijos laimė ir gėrovė?

AMERICAN f1 RED CROSS
VVASHINGTON. D.C

Nors riestainiai, pyragai 
ir visi kiti mielėmis iškelti 
kepyklų kepiniai (išski
riant biskvitus ir cracke- 
r’ius) turės daug daugiau

' maistingumo po gegužės 1 
d., bet jų kainos nepakils. 
OPA sako, kad pakeltos 

\ aukščiausios kainos, ku
rias jie leido pyragų mais
tingumui padidinti, bus 
mokamos kepyklų už teš
los mišinį, ir tai neatsi
lieps į detalines tų prekių 
kainas.

Šauni šių dienų šeiminin
kė planuoja savo valgius 
atydžiai. Ji vengia eikvoti, 
vartodama daug neracio- 
nuotą ar žemų-taškų mai
stą, taaip kad racionavimo 
ženkleliai ilgiau tęsės. 
Maistas, kurį šaunioji šei
mininkė vartoja, daugiau
sia susideda iš: oranžių, 
bulvių, kiaušinių, pusryčių 
kruopų (cereals), sojos 
miltų, macaroni, spaghet- 
ti, oranžių ir grape fruitų 
marmelado, peanut butter 
ir kavos.i 

i

J. V. Žemės Ūkio Depart- 
mentas pataria šeiminin
kėms, kad dabar yra pui-

Kainų Administracijos 
Įstaiga pataria jums ne
skubėti išleisti cukraus ra
cionavimo ženklelį No. 30 

' (karo racionavimo ketvir
toje knygelėje), kurio ga
liojimas turėjo užsibaigti
kovo 331 d. OPA nuspren
dė, kad to ženklelio galio- 

1 jimas bus pratęstas be ter-

I

mino, nors ženklelio No. 
31 galiojimas prasideda 
balandžio 1 d. 5 svarams 
cukraus ir jam nenurodo
ma išsibaigimo data. Jums 
verta nutęsti tų ženklelių 
naudojimą, dėlto, kad pa
didėjęs karui cukraus pa
reikalavimas ir pablogėju
sios plukdymo sąlygos su
mažino cukraus išteklius. 
OPA pažymi, kad jeigu 
cukraus pirkimas bus ati
tinkamai atidėtas, tai pa
dės palaikyti racionavimą 
dabartiniame lygyje. Ta
čiau, jeigu pirkėjai skubės 
nusipirkti jiems priklau
somas dalis, tai gal teks 
susiaurinti racionavimo 
kiekį. O.W.I.

I

D. L. K. Vytauto Dr-ja 
Išsiskirstė

Pašalpinė D. L. K. Vytauto 
Dr-ja gyvavusi nuo 1913 m. už
baigė savo gyvavimo dienas? 
Sekmadienį, kovo 19 d. buvo lai
kytas tos dr-jos paskutinis su
sirinkimas. kuriame buvo pasi
dalinta likusiais ižde pinigais. 
Kiekvienas narys ir narė gavo 
čekį ant $70.65. Adv. Tomas 
Grajauskas rūpinosi, kad viskas 
teisėtai būtų atlikta sulyg vals
tybės įstatų. Gaila, kad ši pa
galbos fraternalė dr-ja išsidali
no pinigais; gaila, kad gyvavu
si virš 30 metų nebegalės šelpti 
ligonių ir gelbėti nelaimės ištik
tuosius, tačiau negalima prie
šintis didžiumos norams. Tai 
buvo mintis ir noras didžiumos 
narių mokančių duokles. Patar
tina buvusiems šios dr-jos na
riams prisirašyti į vietinę 13-tą 
kuopą S. L. R. K. A., kuri stovi 
ant tvirtesnio pamato, negu pa
vienės pašalpinės draugijos.

Nuotrupos
Ona Voltarienė padarė stam

bią auką kleb. Lietuvniko pa
minklui įteikdama 850.00 Klie
rikų Fondui. Jos noras yra būti 
atmintai po mirties tų kunigėlių 
mišiose.

Edwara Kasper su žmona su
silaukė dvynukų — sūnaus ir 
dukters — Bon Secours ligoni
nėje. Sveikiname! Kaip motina, 
taip naujagimiai gar. stiprūs.

Lakūnas leitenantas Jonas 
Lietuvnikas sėkmingai gavęs 
sparnus lankėsi pas savo žmoną 
ir tėvus Baltimoreje. Atrodo 
puikiai. Už 15 dienų važiuos į 
Louisiana aukštesniems moks
lams.

Juozas Kasinskas
> Ine. <I

Laidotuvių 
Direktorius

• Patarnavimas Dieną ir Naktį p
! 602 VVashington B!va. ji

BALTIMOPE 30. Md. 8
Tel. Lexmgton 8595 8

> Limosinai dėl visokių reikalų •>
Į ’ t

Užsisakykite Toniko Pcs Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham ISOJ,-R

l I
Infliacija yra priešas. 

Nugalėk ją Karo Bonu 
su taupomis. .4
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“Darbininko” Administracija,

. ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

VORCESTER, MASS

6

GZRJDJS17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Sekmadienį, kovo 19 d., šv. ‘ 
Juozapo dienoje. 6-tą vai. atida
rymu: atnaujintos svetainės. į- 
vvko bankietas. Žmonių susirin
ko arti trijų šimtų, šeimininkės, 
kurioms vadovavo p. L. šven- 
čionienė. joms gelbėjo p. J. Šau- 
kimienė, O. Akstinienė ir visa 
eilė kitų pagelbininkių. suruošė 
nepaprastai skanią vakarienę. 
Davė šiltus valgius ir iki sočiai. 
Pyragais ir tortais, kuriuos su- 
aukavo geriaširdžiai, buvo ap
dėti stalai, ši vakarienė buvo 
verta daugiau kaip §2, ir pelno 
liko virš puspenkto šimto. Daug 
daiktų buvo suaukota, tad ir iš-i 
laidų susidarė tik apie §80.

Vakaro vedėju buvo p. J. Bud- 
revičius, kuris perstatinėjo visą 
eilę kalbėtojų. Kalbėjo visų 
draugijų pirmininkai-ės: Šv. 
Elzbietos pašelpinės draugijos 
— M. Botman; Karių ir jų Mo
tinų organizacijos — Leit. L. 
Karosą. R. N.; Sodaliečių — J. 
Andruškevičiūtė: Bažnyčios
Kolektorių — ašerių — P. Gri
na: Altoriaus ir Tretininkų Bro
lijos — M. Songailaitė; šv. Ka
zimiero draugijos — K. Karla- 
vičius: šv. Vardo vyrų draugi-

. ma pasakyti. Merginų ir Mote
rų klubas rūpintis kareiviais, 
jų artimaisiais dėl karo nuken
tėjusiais. į generalę valdybą iš
rinkta: Leit. L. Karosa. R. N., 
pirm.; B. Budrevičiūtė — vice- 

'pirm.: O. U’holey, sekr.: 
Chaplick — ižd.

Kareivių B.uletenio (Honor 
Roll) tvarkymui: mokytoja A. 
Pinaitė. M. Kundrotaitė ir J. 
Andruškevičiūtė.

! Socialių Programų Komisi- 
: jon: M. Bootman. O. Axtin, Jr..
M. McKinnis, L. švenčionienė ir 
L. Venčienė.

Nukentėjusiai Lietuvai Rūbų 
rinkėjų organizatorės: Pr. Jan- 

i čienė. O. Kvarac-iejūtė, L. Pe- 
' karskienė, ir L. švenčionienė.

Aguonėlė.

Kovo 15 d. mirė Julijona Ver- 
seckienė. Velionė kovo 22 d. iš 
N. P. bažnyčios laidota Šv. My
kolo kapuose. Velionė paliko 
nuliūdime vyrą Vincą, ir kitus 
šeimos narius.

Sekmadieniais. energingas 
mūsų Daranijos vikaras, kun. A.

Į w.Baltrušiūnas, bažnyčioje prie 
jos — J. Blaževičius: . Moterų;durų, padedamas Sodaliečių ar 
Sąjungos — j ............. “ 1
Maldos Apaštalystės — D. Ba- į 
lynienė: Motinų Arkibrolijos — 
M. Pilypienė, šv. Vincento de! 
Paulio — P. Navickas: Federa-!
ei jos Skyriaus — K. Vencius, i ti tikybini 
Apart vietinių mūsų dvasios va- '■ day Visit 
dų. dar gražių minčių pateikė į laikraštis 
kun. J. Petrauskas iš Brockton. t 
Mass. Kalbos buvo paįvairin
tos dainomis. Vadovaujant p. 
P. Sakui, choras sudainavo ke
letą dainelių, solo: varg. P. Sa
kas, Rita Uždaviniūtė. Francesipie tikėjimą, o ypatingai tėvai 
Suslavičiūtė ir duetą sudainavo1 turėtų pirkti šių knygučių labai 
p. P. Sakas 
kaitė.

Žmonės
nuotaikoje.

rast. L. Venčienė; mokyklos vaikučių, sparčiai pla
tina katalikiškos spaudos bro
šiūrėles apie tikėjimą. Pas jį 
randasi apie 50 skirtingų rūšių 
brošurėlių ir taipgi galima gau- 

laikraštis “The Sun-

nau kokią paramą teikia mūsų 
parapijiečiai šiam kilniam kun. Į 
A. Baltrušiūno darbui, bet galiuĮ 
pasakyti, kad kiekvieno mūsų! 
pareiga pirktis šių knygučių a-į

- iir p-lė S. Raznaus-1 daug ir siųsti savo sūnums, e- 
į santiems karo tarnyboje.

išsiskirstė gražioje; Jaunuoliai, esanti karo tarny- 
, boję ir besirengią eiti į frontą,!

------------ i labai daug galvoja apie savo ti-į 
kėjimą. Šios brošiūrėlės kaip tik 
tinka mūsų kariams, jie skaito 
jas su noru ir perskaitę duoda 
kitiems, ir taip dalinasi iš ran
kos į ranką. Daug nekainuoja, 
o kiek gero bus suteikta mūsų 
jaunuoliams. Kas savaitę pirki
te bent dvi ar tris iš tų knygų-

Ponas K. Pinas padėjo daug 
laiko įdėdamas lentynas gele
žinėm spintom dėl laikymo baž
nytinių giesmių ir dainų.

Prie šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčios įsikūrė, greičiau
siai “for duration”, jei taip gali-

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. Broadvvay, So. Boston, Mass.

čių ir siųskite jaunuoliams, e- jai. Mišias atnašavo klebonas 
santiems karo tarnyboje. Šiuo-'kun. P. J. Juškaitis ir pasakė 
mi pasitarnausite savo sūnums J pamokslą, pritaikintą Šv. Juo- 
ir tuo pačiu paremsite kilnų zapo draugijos nariams. Nariai 
kun. A. Baltrušiūno darbą.

I
i

nors ir ne visi, maršavo išklau
syti šv. mišių ir priimti Šv. Ko- 

Sekmadienį, kovo 19 d., per’muili^- Gaila> kad nevisi šios 
trejas šv. mišias, bažnyčioje draugijos vyrai dalyvauja meti-Į 
prie durų stovėjo mūsų parapi-^11®36 draugijos mišiose, 
jos troop 45 skautai, rinkdami; 
aukas Raudonajam Kryžiui, žekevičius 
Skautai gražiai pasirodė, T 
nežinia rinkliavos pasekmių.

kovo 26, 7:30 p. m. Aušros Var
tų bažnytinėje salėje — parem
site Sodalietės ir parapiją, nes 
visas pelnas skiriamas parapi
jai. S-tė.

SUNDERLAND, MASS.
Kovo 10 d. mirė Kastancija % 

Steponkevičienė, gyv. North 
Hadley Road. Velionė gimė Lie
tuvoje. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Antaną, dvi duk
teris, du brolius ir daugybę gi
minių Lietuvoje ir šioje šalyje. 
Buvo pašarvota Lapskio laido
tuvių name So. Deerfield, Mass. 

Palaidota iškilmingai kovo 12

Aušros Vartų parapijos Soda
lietės praktikuoja ir ruošiasi 
prie savo metinio gavėninio 
vaidinimo, kuris įvyks Kančios 
sekmadienį, kovo 26, bažnytinė
je salėje, 7:30 p. m. Bus suvai
dinta “Paskutinė Romos Vaide- 
’utū”, apie pirmųjų krikščionių 
gyvenimą. Vaidinimas yra po 
vadovybe kleb. kun. K. A. Va- 
sio, kuris rūpinasi išmokinti So
cialiems gražiai lietuviškai kal
bėti ir vaidinti; muzika yra va
dovybėje vargonininko Vinco 
Burdulio.

Gražūs kostiumai, tinkamos 
giesmės ir labai pamokinantis dieną iš Šv. Stanislovo (lenkų) 
vaidinimas. parapijos bažnyčios, kur klebo-

Sodalietės kviečia visus atsi- nauJa kun. Langow-Langaus- 
lankyti ir prižada, kad visi bus,^35, ^v- Stanislovo kapuose, 
patenkyti. Įžanga tiktai 44c su 
taksomis.

Sekančios vaidins: Rita Ker- 
šytė, Lucy ir Marcelė Meškiny-Į 
tės, Petronėlė Marcinkiūtė, Fe
licija Zakaraitė, Irena Keršytė, 
Felicija Danieliūtė, Marijona 
Klimkytė, Rita Skamarakaitė, 
Petronė Latakaitė, Juzė Kaliū- 
naitė, Albina Kvalitytė, Irena 

i Balukonytė, Alena Gvazdaus- 
kaitė, Marijona Kaliūnaitė, A- 
nelė Smolskytė, Viktorija Girai
tė, Rita Tamulevičiūtė, Rita Le- 
ketaitė, Biruta ir Irena Ropei- 
kaitės, Felicija Česniūtė, Virgi
nija šilalytė, Albina Tamošiū
naitė. Lilijona Gudaitė, Darota 
Levansevičiūtė. Alena Kaliūnai- i 
tė. Julė Katinaitė, Ieva Jazuke- 
vičiūtė.

Nepamirškite, sekmadienį,
K

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"

i Karstnešiais buvo velionės 
| anūkai.

Lai Dievas suteikia velionės 
vėlei vietą danguje.

A. Dėdinas.

Tėvą JezuitŲ Misijos
Philadelphia, Pa. — Šv. Jur

gio par., Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

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

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

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

Nevark, N. J. — šv. Trejybės 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

Kleb. kun. S. P. Kneižis paro
dė judamus paveikslus iš Šv. 
Teresėlės gyvenimo.

Sodaliečių veikla parapijoj y- 
ra viena gyviausių.

FEDERACIJOS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 26 d., tuo- 
I jau po sumos, parapijos svetai- 

Sekmadienį, kovo 19 d., p. I. nėje įvyks ALRK Federacijos 
šventė savo 50-tą gyriaus susirinkimas. Visų 

t gimtadienį, šia proga, pagerbi-> draugijų, priklausančių prie Fe- 
■' i mui p. Žekevičiaus, jų namuose jeracijos> atstovai ir pavieniai 

surengtas bankietas. Dalyvavo katalikai, kurie nepriklauso, bet 
Sekmadienį, kovo 19 d., 8:30 būrelis draugų ir giminės. Lin-į 

vai. šv. mišios buvo atnašautos kime p. žekevičiui sulaukti dar 
Šv. Juozapo draugijos intenci- daug panašių linksmų gimta-

dienių.

deracijos, atstovai ir pavieniai

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00
2.00

$2.00
1.00

I
I

norėtų įsirašyti, kviečiami da
lyvauti.

Pavieniai asmenys gali įsira
šyti į Federacijos skyrių mokė
dami kasmet po vieną dolerį.

Šiomis dienomis p. Naujokai- 
tienė, gyv. Pleasant St., kurios 
sūnus žuvo karo laivyno tarny
boje kur nors Pacifike, gavo 

į taip vadinamą “PURPLE 
HEART“ iš Karo Departmento. 
kaipo garbingą jos a. a. sūnaus 
pasižymėjimą ir paaukojimą 
gyvybės karo tarnyboje.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu $..............ir prašau siuntinėti man
laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu:

Vardas

AdresasCLEARANCE! NORWOOD, MASS.

i

Pereitą sekmadienį įvyko Mo
terų Sąjungos kuopos susirinki
mas. Kalbėta apie organizacijos 
seimą ir kitus svarbius reikalus.

Sekmadienį, kovo 26 d., tuoj 
po paskutinių mišių, parapijos 
svetainėje įvyksta klūbiečių su
sirinkimas. Visiems nariams 
svarbu dalyvauti. A.D.

Naujos Anglijos Lietuvių Ka- 
įtalikų seimelis įvyks balandžio 
123 d., So. Bostone. Visos drau
gijos turėtų išrinkti kodaugiau- 

i šia atstovų. Taipgi į seimelį gali
vadovaujant važiuoti ir pavieniai katalikai 

pp. Razulevičiū- į asmenys.

Kovo - March

Bernardas Koraitis

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.

* HayeyouBfW
$Ž&BONDS UįTįĮJJ 411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

I 

i i

Sekmadienį, kovo 19 d. vaka
re, šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Sodalietės suruošė gražią prog
ramą visų tėvų garbei. Pažymė
tina, kad į tą vakarėlį atėjo ir 
motinėlės, kurių buvo daugiau, 
kaip tėvelių. Programa buvo 
tikrai įvairi.

Visi dalyviai, 
dainininkėms i . 
tėm, V. Baltaduonytei ir akom-I 
panuojant p. Jonei Vasiliūnai-! 
tei, sudainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus ir porą liaudies' 
dainelių, pp. Razulevičiūtės dai
navo duetą, ir p. V. Baltaduo- 
nytė dainavo solo. Akompanavo 
p. Jonė Vasiliūnaitė.

Po gražių ir gerai sudainuotų 
' dainų Sodalietės, būtent, pp. M. 
Smelstorytė, A. Vitaitytė, Julė 
Babilaitė, A. Pazniokaitė, A.1 
Rukštelytė, E. Kavoliūnaitė ir 
A. Razulevičiūtė ir kitos pavai
šino visus dalyvius skaniais už
kandžiais.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.
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SVIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES kapuose. Paliko seserį Albiną 
Matulaitienę.

Kovo 18 d., mirė, 4 metus sir
gęs, miesto ligoninėje, Jokūbas 
Sadauskas 61 metų. Paėjo Papi
lio parapijas. Amerikoje pragy
veno 40 metų. Laidojamas iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, kovo 
23 d., 9 vai. ryte, Šv. Benedikto

DAKTARAI

South Bostonietis darbuoto
jas deakonas Antanas Jurgelai
tis, 0. P., taps kunigu birž. 7 d., 
Washingtone, D. C. Primicijas 
laikys Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, So. Bostone, birž. 11 d., 
11 vai. ryte. Pasimelskime, kad 
šio gero jaunikaičio išsipildytų 
troškimas daryti gerą.

' ATVYKS | BOSTONĄ 'TREMTINIO LAIŠKAS
• ' _____________

Tel TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

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.SeymMir 
(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.

I

Penktadienį, 8 vai. ryte, pra
sideda įstatymo Švenčiausio Sa
kramento—40-tės šv. mišios. Po 
tam seks procesija su Švenč. 
Sakramentu, maldavimai ir ado
ravimas. Vakare 7:30 vai. bus 
pamaldos.

šeštadienį pirmos šv. mišios 
bus 5 vai. ryte, paskutinės šv. 
mišios bus aukuojamos 9 vai. 
ryte. Šiose bus sakomas pamok
slas. Vakarinės pamaldos pra
sidės 7 vai. vakare.

Sekmadienį, Švenčiausias Sa
kramentas bus įstatytas 6 v- r. 
Šv. mišios ir pamokslai bus pa
prastu laiku.

2 vai. p. p., įvyks vaikų pa
maldos prie Švenčiausio Sakra
mento.

40 Valandų Atlaidų baigimo 
pamaldos prasidės 6 vai. vak. 
Tuo laiku baigiami atlaidai, nes 

' tą vakarą prieš 9 valandą pra
sidės šviesų aptemdymas — 
(Black Out).

Išpažinčių klausymo talka į- 
vyks penktadienį, 4 v. p. p., ir 
7:30 v. v.

Visi kviečiami pasimelsti prie 
Švenčiausio taikos sau ir ki
tiems.

i.

'Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

įvairūs skelbimai

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Dieną 21 lapkričio 1943 
Aš Julius Kvaraciejus gavau 
nuo jūsų laišką, ir jūs rašot, 
kad šitą laišką paduoti Macie- 
jui Grigas. Tai čionai jo nėra, 
jis irgi buvo išvežtas su sūnum 
Rusijon. Bet mes jo čionai už 
gronyčios niekur negirdėjom. 
O Gabrielius Treinavičius. ku
ris paeina iš Ašašnikų, tai mus 
vežė Rusijon vienam vagonan, 
kartu važiavom. Tai jūsų moti
na numirė Rusijoj, o tėvelis už 
gronyčios numirė, Persijoj, 
miestelyj Pachlėvė. O jūsų bro
lis Vincukas tai liko Persijoj, 
Teherane. Mes buvo su juo kar
tu, ale mus atskyrė. Jis irgi no
rėjo kartu su mumis važiuoti, 
ale juos užtūrėjo. Dabar mes' 
nežinom ar jis yra ikšioliai te-i 
nai ar gal išvažiavo, gal dar 
pas mus atvažiuos. Ba čionai 
dar atvažiuos žmonių. Dabar aš 
prašau jus labai gražiai, gal at- 
rastute mano brolį Joną Kvara- 
ciejų, kuris gyveno miestelyj 
Elizabeth, N. J., kad jūs jį at-

Loretta Kavaliauskaite, rastut ir praneštut jam ką mes
1 čionai esame, jei galit. Sudiev, 

Philadelphia, Pa., talentinga gerįausįų linkėjimų prašau la- 
lietuvaitė, klasiškų šokių šokė
ja, plačiai žinoma Philadelphi-■ 
jos apylinkėje. Ji yra laukiama 

j ir mėgiama artistė ne tik sce
noje, bet ir radio, nes moka su
jungti klasišką šokį su lietuviš
ka dainele. Loreta, sutiko at-: 
vykti į Bostoną ir dalyvauti: 
Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Tautinių šokių grupės parengi
me, balandžio 23 d., 1944, Muni- 
cipal Building salėje, So. Bos-

REIKALINGA dirbti restuo- 
rante du dish-washers — in
dams mazgoti, vienas vyras ir 
viena moteris. Darbas nesun
kus. nes viskas dirbama su ma- 

, šina. Darbas pastovus, alga ge- 
; ra. Atsišaukite: Miss Kasper, 
. 500 Summer St., tarpe D ir E 
Į St., So. Bostone. (2j.28-Sl-3) 

i

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo 
Petro Bučio, MIC., knygą “ŠVČ. P.
JARUOS APSIREIŠKIMAI LIUR
DE”. Tai bus trečioji tos svarbios 
tnygos laida.

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
širmame leidime pasirodė prieš 34 
netus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi
suomenės tarpe. Joje moksliškai 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 
laug įvykusių stebuklų. Knyga taip 
įdomi, kad sunku apsakyti, reikia tik 
pačiam ją skaityti.

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

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

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

Lt. John J. Roman, Jr. Allston, Mass. ....... 
Teodora Atroska, Chicago, III......................
Mrs. V. Serauskas, Chicago, III....................
Elena Stogienė, Chicago, III.........................
P. Umarskis, Brighton, Mass........................
Marijona Stankienė, Chicago, III................
Jurgis Kvedaras, Chicago, III......................
Mrs. N. Budries, Port Chester, N. Y............
Marcelė Vasiliauskienė, Rockford, III........
Muzikas VI. Stasevičius, Providence, R. I. 
Jonas Zdanauskas, Shenandoah, Pa............
Mateušas Junčius, Phila., Pa.........................
Marijona Preitienė, Chicago, III.................
Ona Kukienis, Chicago, III.............................
Barbora Norbut, Chicago, III.......................
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass...........
Mrs. S. Ambrose, Phila., Pa.........................
Eva Yucuvienė, Waterbury, Conn...............
Petronėlė Katauskienė, Chicago, III...........
M. J. Diržius, Cicero, III.................................
Marcella Kunčius, Chicago, III.....................
J. K. Chapas, Rochester, N. Y.....................
Jonas Valiulis, Chicago, III...........................
Mrs. Mary Bubniene, Baltimore, Md.........
Bertha Kiella, Chicago, III.............................
Mrs. M. Belskas, Detroit, Mich...................
Kazimieras ir Salomija Petkus, Waukegan, III 
Rev. J. Prunskis, Chicago, III................................
Mrs. Anna Gudeli, Rochester, Mass....................
Mrs. A. Okleiteris, Worcester, Mass.................
William Tamulionis, Nashua, N. H....................
J. Lukasevičius, Gardner, Mass............................
Ona Kadišienė, Brooklyn, N. Y............................
Juozas ir Petronė Manikai, Hartford, Conn. ... 
Mrs. D. Ramonas, VVaterbury, Conn.................
N. N., Nashua, N. H................................................
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass....................
Rose Milušienė, Minersville, Pa................... ...........
J. Mackeviče, Amsterdam, N. Y.................................. 2.00
Ona Valinčienė, New Britam, Conn.......................... 2.00 i
Mrs. H. Dumblauskas, Pittsburgh, Pa...................... 2.00
Mrs. Nesteckis, Elizabeth, N. J...................................1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės:
DARBININKAS,

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

Vėl Laimėjo Konteste

Onytė Kudarauskaitė, So.

“Baltoji Ranka”, gavėnios 
vaidinimas pereitą sekmadienį 
taip pavyko, khd žmonės pagėi- 

' dauja jį pakartoti. Dabar yra 
j vaidylos prašomi, tą veikalą 
i suvaidinti Verbų sekmadienį, 
j po Graudų Verksmų.

I 

I 
i 
i 
Į

.Boston, High School mokinė ir 
! “Darbininko” darbininkė, vėl 
laimėjo aprašymų kontestą, ku
riame dalyvavo 50.000 Bostono 
mokyklų mokinių. Šį sykį apra
šymas (essay) buvo temoje: 
“The Development of Boston 
Through Improved Airport Fa- 
cilities”. Sveikiname!

PRISTATOME ALŲ IR |
TONIKĄ j

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

BORIS BEVERAGE CO.
220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Eoston, Mass. |

Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

mo, kq tik parvestos iš Hairdresserių 
suvažiavimo N. Y.

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

permanent waves, sprendžiant katras 
geriausiai tiktų dėl Tamstos plaukų. 
Šaltas ar karštas Permanen Wave.

CASPERS BEAUTY SALONE
738 E. Broadway South Boston, Mass 

artiLSt.

i

PAIEŠKAU savo brolį Povilą 
Revinską, 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, 

iArnos, Albiti. P. Q. Canada.
I 
į

1 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: —

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 j 
5.00 i 
5.00' 
5.00 
5.00. 
5.00i 
5.00 
5.00 
5.005 00 Mass. kreipėsi į mūsų ofisą ba-
5.00 ~ ’

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Ražt. — B. Cunienė.
29 Gould St., W. Roxburv. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtft,

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

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

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I 
»

bai gražiai atsakymo.

Šis laiškas buvo rašytas p. 
Treinavičiūtei, gyv. So. Bosto
ne. p. Jonas Kvaraciejus pats 
arba kas žino jo adresą, lai pra
neša

Sisier.8 of The hmnaculate 
Conception of The Blesscd

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

Telef. Putnam 1151.
“Darbininko” Redakcijai.

Pasveiko

Mikolina Ilkevičiūtė buvo su- 
negalėjusi. Prisėjo pasiduoti o- 

ton, Mass. sli ja kartu atvyks Peracijai. Išėjus iš ligoninės ke- 
jos vyresnė sesutė pianistė Irę- dienų pasilsėjusi vėl pradė- 

na ir mamytė. Jos tėvelis yra 
žymus biznierius ir veikėjas 
Philadelphijoj. Rap.

Laiškas Iš Latvijos

jo dirbti.

P-lė Mykolina yra 
‘Darbininko’ rėmėja ir 
to ja. Jau per keletą 
daug yra dirbusi prie
‘Darbininko’ kalendorių.

nuoširdi 
darbuo- 
metų ji 
rinkimo

I

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS 17
Also limited supply of OZ4. 

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

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

TUEES IN NEW ENCLAND 
Satisfactior. quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
vvrite for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO- 

19 High St.. Boston

Amerikos Raudonasis Kry-
žius teiephonu ir laišku kreipė- Išvyko Karo Tarnybon 
si į “Darbininko” redakciją, kad 
įtalpintume šią žinutę:

“p. Adolfas Alksnis, gyv. 161
Street, Roxbury,

Res. Šou 3729 Šou 4613

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — i
Insured ard

Bonded
Local & Long 

Distance
Moving

326.328 W. Broadv/ay
So. Boston, Mass.

Alfonsas Vadluga. vytis, išvy
ko į karo laivyną penktadienio 
rytą. Trečiadienio vakare, jojo 
tėvų namuose buvo atvykę ar
timi giminės ir draugai palin
kėti geriausio pasisekimo tar
nyboje .Per kiek laiko Alfonsas 
Vadluga dirbo Navy Yard, o 
prieš karą mokinosi darbavosi 
kaipo plumberis.

i
i

- landžio 22 d., 1942 m. ir pa- 
~ siuntė užklausimą savo tėvui p. 
~ 0Q Augustui Alksniui į Latviją.

00 Gautas atsakymas sausio mėn.
- 00 1944. Mes bandėme susisiekti su 
3§0 P- Alksniu viršui minėtu adresu.
2 50 bet be sėkmių.”
3 00 P- Adolfas Alksnis gali būti 
3 00 Pers*kėlė kur kitur gyventi, kad 
3 00 Raudonasis Kryžius jo negali

00 surasti. Tokiu būdu jis pats da- 
3 00 ^>ar *ur* kreiptis į Amerikos 
3 00! ^au^onoj° Kryžiaus ofisą 113 
2 00 : Market St.. Lynn. Mass. ir ten 

2 00 ^aus laid
I
'■

Rap.

Liet. Vyčių 17-tos 
Algirdo Kuopos

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

ĮVAIRŪS skelbimai

I

i

ii 
i

PAMALDZIAM žmogui puiki 
proga gauti pastovų prie bažny
čios darbą. Alga gera. Darbas 

i pastovus. Kreipkitės į “Darbi
ninką”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

MOTUZOS-VALAIČIO 
Spalvoti Paveikslai

Taisau Namus

»V. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt — Jonas Glineckia.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
462 E. 7tb SU, So. Boston, Mass

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

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, šeštadieniais 1 
vai. pp. .

I 
susirinkimas įvyko sekmadienį, 1 
kovo 19 d. Susirinko didelis bū
rys narių, ir prisirašė nemažai 
jaunuolių. Kuopa stengiasi kuo- 
daugiausia narių prirašyti, ypač 
vajau metu. I

Buvo atvykęs Jonas Kontau-į 
tas, kuris yra karo tarnyboje,' 
ir pasakė keletą žodžių. Taipgi i 
dalyvavo ir p. Petras Kupraitis. ■ 
buvęs sekretorius ir darbštus ' 
narys, kuris išvyksta į laivyno 
tarnybą šio mėn. 29 d.

Išrinktas komitetas surengti 
Motinos Dienos minėjimą gegu- i 
žės mėn.: J. Vaitkūnas. pirm.; 
Ona Kleponytė. P. Bratenas. A. 
Mitkus, V. Petraitytė. P. Žibu-

■ tytė, M. Valytė ir M. Žardes- 
kaitė.

' Adv. A. J .Young ir panelė P. I 
Žibutytč išrinkti atstovais į Fe
deraciją. Kuopa aukojo penkis 'i 
dolerių į Amerikos Raudonąjį I 
Kryžių.

Susirinkimą uždarė malda 
Dvasios Vadas, kun. K. Jenkus.

Po susirinkimo sekė užkan
džiai. Vaišinimo komitetą suda
rė šie: V. Petraitytė. A. Walu- 

i nas, N. svelnytė ir Olga faruth.
A. E. L.

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

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKė 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Bostcn, 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

1389 kcs., 
trečiadieniais.

(Skelb.)

Remkite tuos profesio 
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

II

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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zApreiškimas Švč. Panai Marijai

Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
knvgos - “Švč. P. M. Apsireiškimai 

Liurde” -

Ji per 20 amžių su- ' tironai matė tos, įs 
vesdavo žmuriją prie vie^oĮsios aną tylią naktį, 

meilės
Stalo ir pasotindavo gios Duonos vaisius. 

ištroškusias ši r d is...

EVANGELIJA. — šv. Luko I. — šventė—kovo 25 d.
Anuo metu Angelas Gabriėlis buvo Dievo siųstas į Galilėjos 

miestą, kuris vadinosi Nazaretas, pas mergaitę, pažadėtą vyrui, 
vardu Juozapui, iš Dovydo namų; o mergaitės vardas buvo Ma
rija. Angelas, atėjęs pas ją, tarė: Sveika, malonės pilnoji, Vieš
pats su tavimi; pagirta tu tarp moterų. Ji, tai išgirdusi, nusigan
do jo žodžių ir manė sau, koks čia yra tas pasveikinimas. Angelas

i 
i

ja. Nuo gegužės mėnesio 
jo akys pradėjo baisiai 
sopėti ir dabar sunku bu
vo jam matyti. Birželio 
mėnesį, jis du kart sirgo 
nuo kraujo bėgimo ir ši li-

,ga paliko jį pus-gyvį per 
keletą dienų.

j Daug pagalbos suteikė 
į sergančiajam kunigui vie
nas gydytojas, Liggate iš 

■ protestantų ligoninės, nes 
: katalikai neturėjo savo 
(gydytojo nei savo ligoni
nės. Gydytojas kuo ge
riausiai aprūpino kun. 
Bridge namie ir paskui nu

sivežė kunigą į ligoninę, 
kur už dviejų savaičių už
tektinai pasveiko sugrįšti 
į misiją pas savuosius.

Deja, kun. Bridge supra
to, kad jis serga sunkia li
ga, kuri pasiliko su juo 
nuo to laiko, kuomet buvo 
sužeistas pasauliniam ka
re. Nors labai pavojiingi 
laikai, reikalinga buvo ku
nigą kokiu nors būdu nu
vežti į traukinį. Gydytojas 
Liggate maloniai apsiėmė 
keliauti su ligoniu. Dido
kas būrys kareivių susita
rė lydėti sergantį kunigą. 
Liepos mėnesį kun. Bridge 
buvo paguldytas į dviratį 
vežimą be spyruoklių, nes 
nebuvo patogesnio vežimo, 
ir gydytojas prie jo atsi
sėdo. Kun. Gerardas pės
čias palydėjo juos lig mie
sto krašto.

“Sudiev, Tėveli Pranai”, 
jis šaukė kai būrelis iške
liavo. “Mes tavęs lauksi
me. Pasveik ir tuojau su
grįžk”.

“Sudiev, Tėveli Gerar
dai,” kun. Prano akys 
prašvito. “Tvarkyk viską 
mano vietoje”.

Liūdesys apėmė kup. Ge
rardo širdį, nors šypsena 
nušvito veide. Jo akys se
kė vežimą važiuojant į 
kalnus ir kažkaip nujautė, 
kad kun. Pranas daugiau 
nebesugrįš į Sing Čing mi
siją. Tokia iš tikrųjų buvo 
Dievo valia, nes ligonį ku
nigą negalėjo Kinijoje iš
gydyti. Galų gale jį nuga
beno per marias į Ameri
ką, kur jis mirė už dviejų 
metų Šv. Marijos ligoninė
je. Taip Dievas pašaukia 
savo nusipelnusius tarnus 
į amžiną laimę ir pastato 
jų vietose naujus darbi
ninkus. Kun. Gerardas, 
vos vienus metus pabuvęs 
Mančūkoje, paveldėjo gau
siai platėjančią misiją pa- 

^un- Dridge dingoję apylinkėje, dau- 
in iznrlvinn-_ r-__________ i __

i 
i 
i

vo bloga ir imdavo visą tąsyti**).
“Per 24 metus tai ligai išgydyti vartota visokių 

vaistų, ir per 24 metus, nors daug padėta rūpesčių ir

Magdalenos Rizanienės išgijimas
Rizanienės išgijimas užrašytas ir protokolų kny

goje pažymėtas 8-uoju numerib. Tas protokolas drau
ge su Bisketuko išgijimo protokolu parašytas 1858 
metų lapkričio mėn. 29 d. Nėjo klebonijoje. Štai komi
sijos raporto, sustatyto pagal protokolą, nuorašas:

“Našlė Magdalena Rizanienė, turinti apie 58 me
tus amžiaus, gyvenanti Nėjo miestelyje, 1834 metais 
sunkiai sirgo kolera. Iš tos baisios ligos ji išliko gyva, 
bet visa kairioji jos pusė liko taip smarkiai skaudama, 
kad vaikščiodama moteriškė smarkiai šlubuodavo. Ji 
negalėdavo pakelti kairiosios rankos, kuri atrodė visai 
nudžiūvusi, bet labai opi. Be to. moteriškei dažnai iš

Kiek pralieta
# s * kraujo!
beveik dvidešimt Kiek norėta Jonų ir mer- ‘___ r...........................    , __

UlzlZziU V41V4V1V atplėšti nuo mylimo- priemonių, nepasisekė. Gydytojai, matydami,
Įėję tyko nepaprasti daly- Išgelbėtoje krutmes!

X

Prieš
amžių vienoje didelėje sa-

kad visi vaistai naudos neneša, nustojo vilties ir aiš- 
1 kiai pasakė, kad našlė Rizanienė niekuomet neišgy- 
,___ i***).

“Šitas skaudus spėjimas, rodos, ėmė pildytis 1858 
metų liepos mėnesį, nes tuo metu ligonė pasidarė daug 
blogesnė: ji nebegalėjo atsikelti išTovos ir gulėdavo su
sirietusi taip, kad keliai būdavo ties krūtine. Ji buvo 
taip nusilpusi, kad nepajėgė pajudinti nei rankos, nei 
kojos, nei be kitų pagalbos apsiversti ant antro šono.* tarė: Nebijok, Marija, nes tu radai malonės pas Dievų. Štai 
Prie to prisidėjo labai dažnai pasikartoją ir labai gau
sūs iš vidurių per bumą kraujo bėgimai. Taip begulint

Veltui! __
Nekaltų mergelių krauju sįantį

išdabinta Roma dar stovi... i
Šnekios krikščionių kata
kombų sienos liudija pir
mųjų krikščionių meilės 
puotų karštumą...

Šiandien Jis, Gyvoji Duo- 
. na, pasirinko sau mūsų 
bažnyčių altorius. Kasmet_ __  __ ___ ________ ________ ____
prie tų gėlėtų altorių arti- '•kairysis kelis ir koja sutino, ant šono pasidarė didelė 
naši nekaltų vaikučių bū- raudona dėmė; jau buvo numanu, kad tenai greitai pa- 

i riai ir priima Ją į savo šir- gįdarys skylė.
dėlės. Tūkstančiai vyrų, “Tas staigus ligos sunkėjimas rodė, kad mirtis 
moterų, jaunuolių^ ir mer- netoli. Rugsėjo 12 d. ligoniui suteiktas Paskutinis Pa
kaičių,sulaikę kvėpavimą, tepimas, bet ji jau nieko nebejautė. Tik tos dienos apy- 
is meiles išdegusiomis krū- vakariais jai pasidarė truputį geriau; kiti jai pasakė, 
tinėmis sutinka Kristų ir kas buvę, ir ji šiek tiek suprato.
skiria Jam karštus pasi- “Taip liga išbuvo nuo rugsėjo 12 d. iki spalių 16 d. 
matymus. ; Tada ji vėl buvo taip nusilpusi, kaip tą dieną, kada bu-

Kas ir šiandien juos at- Vo gavusi Paskutinį Patepimą.
I skirs nuo mylimojo Moky
tojo?!

kai. Už langų, prie palapi
nių, ilsėjosi maldininkai, 
žydų sinedrijone skambė
jo prakeikti Judo pinigai, 
o čia, prie stalo, su Nuteis
tuoju sėdėjo susirūpinę 
dvylika vyrų.

Tyla. Lyg prieš įvyksian
čią paslaptį...

Dieviškasis Mokytojas 
mato nuliūdusius savo mo
kinius, ir graudu pasidarė; 
Jam...

O jie visi Jo mokiniai žiū
ri su baime į Jį ir tyli.

Paskutinės valandos. Jis 
mirs. Nesinori tikėti.

Mirtina tyla.
Štai dangus jungiasi su 

žeme....
Jėzus paėmė duoną ir 

duodamas savo mokiniams 
tarė: Imkite ir valgykite. 
Tai yra mano Kūnas. Pas
kum paėmė taurę ir davė 
jiems sakydamas: Gerkite 
visi, nes tai yra mano 
Kraujas.

Visi valgė ir gėrė. Numy
lėtasis mokinys Jonas nu
leido savo garbanotą gal
vą ant Jėzaus krūtinės, 
prisispaudė, kaip kūdikis, 
i.' išgirdęs Jėzaus Širdies 
plakimą, nurimo... Kas jį 
dabar atskirs nuo savo gės — aktas po akto, 
mylimojo Mokytojo? Gal nija po litanijos... 
kentėjimai? No! Niekada. Gerai, bet ką tu darytum, 
Niekas. jei gyvendama tais laikais,

kada dar Kristus vaikščio-
Ištisus šimtmečius Ne- jo ant žemės, išgirstumei, 

renas, Maksimilinas ir kiti kad Kristus ateina pas ta-

pradėsi įsčioje ir pagimdysi sūnų ir praminsi Jį vardu Jėzus. Jis 
bus didis ir bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi. Viešpats Die
vas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą: Jis karaliaus Jokūbo namuo
se per amžius, ir Jo karaliavimui nebus galo. Tuomet Marija tarė 
Angelui: Kaip tai įvyks, kadangi aš nepažįstu vyro? Angelas at
sakė ir jai tarė: šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiau
siojo galybė apdengs tave savo šešėliu; todėl ir Šventasis, kuris 
gims iš tavęs, vadinsis Dievo Sūnumi. Štai, tavo giminaitė Elžbie
ta, ir ji pradėjo sūnų savo senatvėje, ir šitas mėnuo yra šeštas tai, 
kuri vadinama nevaisinga, nes nėra lalyko negalimo Dievui. O 
Marija tarė: Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man taip, kaip 
tu pasakei. —

“Toje ligoje Rizanienė vis išreikšdavo norą gauti 
Masabielio urvo vandens; patenkinant jos troškimą 
spalių 17 d. to vandens jai buvo duota****). Ryto me-į: 5-c į:

Tyliame tabernakulvje tą septintai išmušus, ji atsigėrė to vandens. Tik staiga 
Jis laukia ištiesęs ir dabar ji pasijuto sveika iš vidaus ir iš viršaus; pradėjo lais

vai naudotis kairiąja ranka. Jai rodėsi, kad nuo tos 
rankos lyg visą odą kas nuplėšė. Ji pasijuto tiek stipri, 
kad būtų galėjusi atsikelti iš lovos, bet nesikėlė dėl to, 
kad duktė neleido. (Bus daužau)

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

rankas...
Deja, ne visada mūsų su 

Juo pasimatymai toki kar
šti... Kartais šabloniški... 
Ir dažnai nepajuntame, 
kad Kristus su mumis.

Tyliai prisiartiname prie 
Dievo Stalo, grįžtame tuoj 

‘ atgal ir tuoj už maldakny- 
lita-

iŠ 
O Jis, tavo Myli- 

imtų tiesti į tave 
Tu pultum Jam į 
Paskui j glėbį...

i

Marijos Nekaltos širdies vienuolė. 
Seselė viršininkė prižiūri rapsuotus ligonius, 

Jamaica, B. W. I. t

Misijonieriaus Darbas Prasidėjo
Kun. Gerardas džiaugėsi vobaimingai klausėsi jo 

šiuo Sing Čing gyvenimu, pamokinimų.
Dažnai po dienos darbo 
vasaros metu, kai paukš
teliai medžiuose dainavo 
savo mišparus, jis buvo 
sužavėtas šiuo gražumu. 
Nuolat jis manė, kad geras 
misijonierius niekuomet 
neleidžia aplinkybėms pa
kenkti jo darbui. Tačiau, 
jei Dievas davė truputį 
grožybės, nėra priešinga 
ja pasinaudoti.

Nepaisant sunkenybių, 
kun. Bridge lengvai sura
do daug atsivertėlių į ka
talikybę. Velykų metu ku-

ve aplankyti ir pasimaty- gyti tavo skruostus... 
ti? Aišku, tu nustebtum... 
Tuoj pultum už šluotos, 
grindis išklotum divonais, 
kambarėlį išpuoštum gė
lėmis, taką išbarstytumei 
smiltimis, prie krūtinės 
prisisegtum baltą leliją ir, 
vis žiūrėdama pro langą, 
lauktum... Argi Kristus a- 
teis? Į rankas pasiimtum 
gražių gėlių puokštę... Ir 
vis dar neateina... Imtum 
nerimti. Ir štai girdi žings- knygių! 
nius... Rodos, ateina... Ach, reikalinga 
laimė! Laimė! Iš kur man kaip neprimatančiam aki-į 
toji laimė? Kristus tylutė- niai. Bet, kaip dažnai mel-j nigas Bridge pakrikštino

v •

laimės. 
masis, 
rankas.
kojas...
Prisispaustum prie Jo, o
Jis prie tavęs... Apkabin
tų... Girdi, kaip Jėzaus 
Širdis plaka... Ir, be žodžių 
būdama laiminga, tu tada 
imsi prašyti Jį visko, ko 
tau reikia.

Ne, aš neniekinu malda- 
Maldaknygė yra 

žmogui taip,

“Labai gerai veiki, Tėve
li,” kun. Bridge ragindavo. 
“Neužilgo galėsi keliauti į 
priemiesčius ir kaimus 
kaipo patyręs misijonie
rius”.

“Neužilgo,” I ~ 
sakė ir be abejo jo žodžiuo- gelio neramių įvykių mė
sė buvo paslėpta rūpestis, tu. 
kad kun. Gerardas būtų 
kuo greičiausiai pasiruo
šęs vesti misiją Sing Čing, 
nes senasis kunigas žino
jo, kad jo sveikata silpnė-

(Bus daugiau)

i1

“Kaip kūnas be dvasios, 
taip ir tikėjimas be darbų 
yra miręs”. Jok. 2, 26.

liai praveria duris... O tu? džiasi maldaknygės auto- keturiasdešimt . ....................- . - — - senų ir jaunų.
Melskimės į Jėzų taip, Gerardas ėjo pagelbėtojo 

kaip tik mes galime. Ko pareigas, priruošdamas 
negalime, to ir Dievas ne-I šiu°s naujokus prie Sakra- 
reikalauja, bet kada gali- mento, bet jis jautė, jog 
me melskimės taip, kaip Te jam, labai artimi, 
tik mes galime! Dažnai Į Seminarijoje kun. Ge

lių ir... ilgai, ilgai degan- skirkime Jėzui pasimaty-: rardas daug kartų mąsty- 
čiomis akimis žiūrėtum į mus šv. Komunijoj! Idavo ir svajodavo apie pa
savo Mylimąjį. Neesu ver- Jėzus tiek maža iš mūsų &onus atsivertusius į tikė
ta! Negalėtum ištarti net tereikalauja, o tiek daug Dabar jfe įgyvendi-
žodžio... Ašaros imtų vii- duoda. Pamėginkite!.. “L.

Gal sakysi: “Palauk, Jė- rius, o ne mes... 
zau, aš pasiimsiu malda
knygę... Tada mudu pasi
kalbėsim...” Na, ir pradė
tum skaityti aktą po akto, 
litaniją po litanijos...

O ne! Tu pultum ant ke-

kiniečių, 
senų ir jaunų. Nors kun.

I

Šv. Pranciška Šantalietė,
dirbdama net pačius sunkiausius darbus, turėda

vo širdį nukreiptą į Dievą. Kada sykį kažkas pataręs 
šventajai taip nesivarginti, ji atsakiusi: “Jei aš ir vie
ną minutę veltui praleisčiau, aš jau būčiau kaltinama 
vagystėje, nes žmogus visą laiką turi pašvęsti Dievui 
ir savo sielai.”

i (Iš “Kitų Pėdomis'’)

” no tas mintis. Per Velyki- 
- nius krikštymus, jis stovė

jo prie kun. Bridge ir pylė 
Išganymo Vandenį ant 
naujai įstojančių į Bažny-j 
čią ir patyrė dvasinį 
džiaugsmą šiose apeigose. 

Kun. Gerardas gan gerai 
pramoko kiniečių kalbą ir 
sekmadieniais pasakė savo 
trumpus pamokslus. Kop
lyčioje susirinkusieji die-




