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George Wa$hington 
(1732—1799) 

Pirmas Jungtinių Valsty
bių Prezidentas.

Vasario 22 d. minėjome 
pirmojo Jung. Valstybių 
prezidento gimtad i e n į. 
George Washington pir
miausia pasižymėjo kaipo 
gabus karo vadas. Būda
mas karo vadu ir preziden
tu neėmė algos. Philadel- 
phijoj, gegužės mėn. 1787 
m. kaip buvo parašyta J. 
V. konstitucija, buvo na
tūraliai išrinktas pirmuo
ju trylikos valstybių uni
jos prezidentu keliais mėn. 
vėliau. Išbuvo du terminu, 
bet trečiam terminui 
griežtai atsisakė kandida
tuoti. Jis mirė Mount Ver- 
non, Va., 1799.

Rimtas Straipsnis Apie 
Lietuvą Ispaniškai

Panašiai kaip Jungtinė
se Valstybėse išeina “Ca- 
tholic Digest”, taip Pietų 
Amerikai nuo pernai metų 
leidžiamas ispanų
“Digesto Catolico”, spaus
dinamas Buenos 
mieste.

Gruodžio numery šiame 
žurnale įdėtas straipsnis 
“Lituania”, apimąs ketu
ris puslapius.

Straipsnis priklauso mū
sų tautiečio K. Verax 
plunksnai. Jis jau kelinti 
metai sėkmingai garsina 
ir gina Lietuvos reikalus 
ispanų
išleido ispaniškai 
veikalą “Lietuva kryžmi
nėje ugnyje”.

Minėtas straipsnis kaip 
tik ir yra paremtas šia 
knyga. Jame duodamas 
gražus lietuvių tautos api
būdinimas istoriniu ir kul
tūriniu atžvilgiu ir nuro
doma paskutinių laikų 
priespauda Lietuvoje.

Kadangi “Digesto Cato
lico” yra plačiai skleidžia
mas po visą ispaniškai kal
bantį pasaulį, tai K. Ve- 
rax • straipsnis Lietuvos 
vardą ir jos vargus papa
sakos daugely tolimų kra
štų.

Meksikos mieste išeinan
čio mėnesinio žurnalo “Vi
da” paskutiniame numery
je taip pat buvo trumpų 
žinučių apie persekiojimus 
Lietuvoje. Laikraštis ži
nias ėmė iš Liet. Am. In
formacijos Centro prane
šimų.

kalba

Aires

kalba, o neseniai 
didelį

Graikijoj Nauja Krizė
Athens, Graikija, vas. 22 

— Šiomis dienomis atsi
statydino graikų vidaus 
reikalų ministras Pericles 
Rhallis. Taipgi jaučiamas 
didelis spaudimas, kad at
sistatydintų premieras Ni- 
cholas Plastiras ir būtu 
perorganizuota visa val
džia.

Athenų laikraštis sako, 
kad visa spaudimą daro 
Eam (kairysis elementas, 
kuris kovojo prieš graikų 
ir britų kariuomenes gruo
džio ir sausio mėnesiuose). 
Nežiūrint to. kad buvo pa
sirašyta taikos sutartis, 
bet iki šiol nėra nei vieno 
Eam atstovo valdžioje.
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J. V. Valstybės Departmento 
Sekretorius Meksike j

Washington, D. C., vas. 
22 — J. V. valstybės de
partmento sekretorius 
Stettinius atvyko į Mexico 
City dalyvauti Inter - A- 
merican konferencijoj.

Toje konferencijoje mū
sų valstybės sekretorius 
pasakė kalbą. Svarstoma 
Argentinos dabartinės 
valdžios pripažinimas. 
Kaip žinoma, Argentina 
šiomis dienomis uždėjo 
embargo ant Vokietijos 
kreditų, kad galėtų užsi
tikrinti sau atlyginimą už 
nuostolius, kokius yra pa
darius Vokietija.

WLB (sakė Mokėti 55c 
Tekstilės Darbininkams

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday) VASARIS (February) 23 D., 1945 M.

Nepaprastas Amerikos Lietuvių

I

I

kartu su laivais artinasi prie Luzon

VVashington, D. C., vas. 
22 — Karo Darbo Taryba 
išleido įsakymą, kad teks
tilės (audenyčių) darbi
ninkams būtų mokama 55* 
centai į valandą minimu
mo.

Žvaigždėtosios bangavimas ore
salos, Philippinuose, invazijai. Šioji invazija puikiai pavyko ir jau Dėdės 
Šamo kariai ištrenkė japonus net ir iš Philippinų sostinės Manilos.

Arkivyskupas Cushing 
Kalbės Liepos 4

I

Į

Bostono miesto mayoras
Šis įsakymas mokėti pa- John E. Kerrigan praneša, 

grindinę mokesnį palies kad J .E. arkivyskupas Ri- 
50,000 darbininkų. Darbi- chard J. Cushing, D. D., 
ninkai gaus maždaug 5 priėmė kvietimą ir pasiža- 
centus į valandą daugiau, dėjo kalbėti Nepriklauso- 
negu iki šiol gaudavo šiau- mybės dienos iškilmėse, 
rinėse ir pietinėse tėkšti- liepos 4, Faneuil Hali, Bos- 
lės dirbtuvėse. tone.

Marinų Kaujasi Su

Užėmė Aerodromų

ATNAUJINTAS SUSISIEKIMAS 
PAŠTA SU LIETUVA

1

Iš Jung. Valstybių Paci
fiko Laivyno Centro, 
Guam, vas. 22 — Jung. 
Valstybių karo jėgų įsi
veržimas į Iwo salą iššau-

>kė stiprų japonų pasiprie
šinimą.

Japonai labai atkakliai 
kovoja su amerikiečiais 

Washington, D. C. — .jų centų pašto ženklelį, marinais. Apskaičiuojama, 
Jung. Valstybių Pašto De-! Negalima siųsti oro pašta. 
partmentas praneša, kad registruotų laiškų, special 
nuo vasario 16 d. š. m. at- delivery, money order ir 
steigtas apribotas susisie- ryšulių, 
kimas paštu tarp Jungti- Į Besarabiją ir Bukovi- 
nių Valstybių ir Lietuvos, jjog šiaurinę dalį ir kaiku- 
Latvijos, Estijos, kaikurių rias kitas Dorohoi apskri- 
dalių Lenkijos, Besarabi- čio, Moldavijoj, — visos 
įos. šiaurinės Bukovinos minimos sritys priskaito- 
dalies, ir Moldavijos. I mos Sovietų Unijos Res-1 

publikų jurisdikcijai — su 
kuriomis atnaujintas paš
to susisiekimas, galima; 
siųsti laiškus, atvirutes, 
spausdinius, prekybos pa
vyzdžius ir komercijinius 
popierius. Siuntiniai pašta 
į tas vietas priimami So-

: vietų Unijos Respublikų

Washington, D. C

daugiau savo kareivių.
Dabar Iwo saloj kaujasi 

su priešu 45,000 Amerikos 
marinų. Amerikiečiai užė
mė aerodromą, . ir dabar 
jau yra užėmę daugiau 
kaip trečdalį Iwo salos.

Philippinų salose, būtent. 
Luzon kautynėse su prie
šu — iaponais kiek suma
žėjo. Tose salose laike še
šių savaičių kampanijos 
Japonija prarado 92.000 
kareivių, mes. amerikie
čiai tuo naciu laiku prara
dome 12,929. iš kurių

j japonais amerikiečiai ne
teko 3600 kareivių, būtent, 
tiek esą užmuštų, sužeistų 
arba dingusiu. Supranta
ma, kad priešas — japonai 
prarado gali būti . daug 12,676 kareiviai užmušti.

PREZIDENTAS KALBĖJOSI SU 
CHURCHILL KELIONĖJE 
Rytų Karaliai Padarė VizitąPašto aptarnavimas į 

Lenkiją. Lietuvą, Latvija, 
Estiją ir Suomiją vra apri
botas taip, kad laiškai ne
gali sverti daugiau vienos 
uncijos (ounce) ir atviru
tės negali būti iliustruo
tos.

Į Lietuvą, Latviją, Esti- nustatytomis mokestimis 
ją, Suomiją ir Lenkiją ga- ir tvarka ir adresuojant 
Įima siųsti laiškus pride- turi būti įrašyta “Union ofi 
dant 5 centų pašto ženklelį Soviet Socialist Repub- 
ir atvirutes pridedant tri- lies”.

Patton'o Kariuomenės Įėjo Į 
Saarburg-Per Dvi Dienas 

Užėmė 40 Miestelių Vokietijoj

VVashington, D. C., vas. 
22 — Prezidentas Roose
veltas, grįždamas iš Kry
mo, Aleksandrijoj, Egipte. 

■ susitiko su Anglijos pre- 
mieru Churchill ir su juo 
turėjo svarbų pasitarimą 
apie karą prieš Japoniją ir 
kitais klausimais.

Anglijos premieras Chur- 
chill pasakė prezidentui 
Rooseveltui, kad Britanija 
“kaip tik pasibaigs karas 
Europoje, viską, ką tik tu
rės atkreips į Japoniją”. 
Tuo tarpu stiprins savo 
karo jėgas, kurios jau yra

įtrauktos į karą prieš Vo
kietiją.

Prezidentas Rooseveltas 
savo 14,000 mylių kelionė
je pareiškė nusivylimą dėl 
prancūzu gen. de Gaulle 
neatvykimo į Algiers. At
vykęs į Suez šalį susitiko 
tris Vidurinių Rytų kara
lius, būtent, karalių Fa- 
rouk iš Egipto, imperato
rių Haile Selassie iš Ethio- 

i nijos ir karalių Ibn Saud iš 
; Saudi Arabijos. Karaliai 
I padarė vizitą mūsų prezi- 
dentui ant karo laivo Suez 

I vandenyne.

Vasario 15, 16 ir 17 dienomis, VVashington, D. C., 
viešbutyje Twenty-Four-Hundred, įvyko nepaprastas 
ALT suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo visi ALT nariai, Politinės 
: Komisijos nariai, Informacijos Centro bendradarbiai 
į ir kiti arčiau lietuviškojo judėjimo stovintieji visuo
menės veikėjai.

Atsižvelgiant į nepaprastas politines aplinkybes 
ryšyje su tik ką paskelbtais Jaltos konferencijos nu- 

, tarimais, suvažiavimas savo darbotvarkę pradėjo nuo 
tarptautinės padėties apžvalgos.

Po išsamių Lietuvos tarptautinę poziciją liečian- 
įčių diskusijų, suvažiavę delegatai vienbalsiai priėmė 
sekančio turinio pareiškimą:

The Lithuanian American Council, a coalition 
committee coordinating the activities of the over- 
vvhelming majority of Americans of Lithuanian 
descent, comprising the largest demoeratie groups 
and fra-ternal orders, held executive sessions at 
Hotel Twenty-Four Hundred in VVashington, D. C. 
and wishes to bring to the attention of the Ameri
can people its views on the post-war settlement.

lt is natūrai that American citizens represented 
by this Council have a special interest in the fate 
and future of the land of their ancestors.

The independent Republics of Lithuania. Latvia 
and Estonia have lived in peace and friendship 
with their neighbor, the Soviet Union, and in a se
nes of treaties from 1920 to 1939 Soviet Russia 
had solemnly obligated itself to respect their na- 
tional sovereignty, and non-interference in inter- 
nal affairs.

When the Nazis were pressing on Paris, the 
Soviet Union +ook advantage of international con- 
fusion and violated its treaty pledges by occupying 
the Baltic Statės and introdueing by force of arms 
a communist regime.

The Lithuanian American Council followed with 
much satisfaction the progress of the Red Army 
campaign in pushing the common foe — Germany 
— from the enemy - occupied territories, būt at 
the šame time it follovved with dismay the com- 
plete annihilation of every vestige of democracy 
when the Soviet authorities re-introduced by sheer 
force the totalitarian communist system in the 
Baltic Statės.

The Lithuanian American Council believes that 
the Government of the United Statės continues 
to adhere to the policy expressed by the Depart- 
ment of Statė on July 23. 1940. Furthermore, the 
recent Yalta Declaration on Liberated Europe 
promised free and unfettered eleetions 
basis of universal suffrage and 
started, in part: 
“The establishment of order in 
rebuilding of national economic 
ieved by processes which vvill enable the liberated 
peoples to destroy the lašt vestiges of nazism and 
fascism and to create demoeratie institution of 
their own choice. This is a principle of the Atlantic 
Charter...
“To foster the conditions in which the liberated 
peoples may exercise these rights, and three Gov- 
ernments will jointly assist the people in any 
European liberated statė of former axis satellite 
statė in Europe where in their judgement condi
tions reųuire (A) to establish conditions of inter- 
nal peace; (B) to carry out emergency measures 

Tęsinys 2-rame Dusi.
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VASARIO 16

Adv. A. O. Shallna, Lie-! 
tuvos garbės konsulas, 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties šventėje, 
kalbėjo svetimtaučiams a- 
pie Lietuvą Bostone. Jo 
kalbos tema buvo: “Peace 
— as it has been sought by 
Lithuania.”

Adv. A. O. Shallna supa
žindino svetimtaučius su 
Lietuva ir jos kova dėl ne
priklausomybės ir laisvės.

Paryžius, vas. 22 —Jung. 
Valstybių trečioji armija, 
vadovaujama gen. Patton, 
užėmė Saarburg ir 40 ki
tus miestelius toje srityje. 
Amerikiečiai kasdien pai
ma po 1,500 vokiečių į ne
laisvę.

Smarkios kautynėse a- 
merikiečių su priešu — vo
kiečiai ir kitose srityse, 
būtent, tarp Pruem ir 
Męrzig. Kanadiečiai smar
kiai puola vokiečius Cab 
car srityje.

RAUDONIEJI ATMUŠĖ BĖGAN
ČIUS VOKIEČIUS IŠ 
KARALIAUČIAUS

WESX-1230-Salem, Mass.
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

Londonas, vas. 22 — So- miestą Frankfort, 21 my- 
vietų Rusijos pirmoji uk- lia toliau į šiaurę, 
rainų armija veržiasi pir
myn link Neisse ir Oder donieji sulaikė bėgančius 
upių, 54 mylios į pietrytus vokiečius iš Karaliaučiaus, 
nuo Berlyno. Jau aplenkė tačiau pripažįsta, kad vo- 
vokiečių tvirtovę Guben. kiečiai taip pat toje srity- 
Pirmoji baltgudžių armi-* pažangą ir pa-
ja, kaip praneša Maskva, Riečiams brangiai kainavę 
smarkiai kaujasi su vokie- jįe praradę po 60 tanku 
čiais, kad apsupti vokiečių kasdien.

Rytinėje Prūsijoje rau-

šeštadienį, vasario 24 d., 2 vai. po pietų įvyks Lie
tuvių Darbininkų radio programa. Iš \VESX, Salėm, 
bus transliuojamos lietuviškos giesmės, patriotinės 
dainos, muzikos kūriniai ir pranešimai. Prašome pa
sukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausy
tis gražios lietuviškos radio programos.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449



Penktadienis, Vasario 23. 1945 darbininkas 2
a a

spapras’as Amerikos Lietuvių 
Tarybos Suvažiavimas,

(Pradžia 1-me puslapy j)

for the relief of distressed peoples; (C) to form 
interim governmental authorities broadly repres
entative of all demoeratie elements in the popula- 
tion and pledged to the earliest possible establish- 
ment through free eleetions of governments res- 
ponsive to the wiII of the people; and (D) to facili- 
tate vvhere necešsary the holding of such eleetions. 
“...By this declaration we reaffirm our faith in the 
principles of the Atlantic Charter, our pledge in 
the Declaration by the United Nations and our 
determination to build. in cooperation with other 
peace-loving nations, world order under law, dedi- 
cated to peace, security, freedom and the general 
well-being of all mankind.”

The Lithuanian American Council reiterates 
its belief in the principles of the Atlantic Charter, 
to wit, the right of all peoples to choose the form 
of government under which they will live, and the 
restoration of sovereign rights and self-govern- 
ment to those peoples vvho have been forcibly 
deprived of them.

We restate our stand of a free and independent 
Lithuania and request the Government of the 
United Statės to render all assistance in achieving 
the aforesaid end. We further reųuest the Govern
ment to exercise it's every effort in alleviating the 
sufferings and hardships of the Lithuanian People 
by rendering all material aid and assistance 
through the established relief agencies.

Turint galvoje, kad ALT suvažiavimo metu, mūsų 
krašto delegacija su Prezidentu priešakyje, dar nebu
vo grįžusi namo, ir per tai, visos Jaltos nutarimo ap
linkybės negalėjo būti pakankamai išryškintos, aukš
čiau paduotas ALT suvažiavimo pareiškimas dar nė
ra pilnas ir galutinas pasisakymas dėl Jaltos Deklara
cijos.

ALT delegatai turėjo visą eilę svarbių politinių 
pasikalbėjimų Nepriklausomos Lietuvos ateitį liečian
čiais klausimais. Vasario 16 speciali ALT delegacija 
matėsi su U. S. Senato Užsienio Reikalų Komisijos 
Pirmininku Tom Connally, su Senatorium Francis J. 
Myers, su keliais Atstovų Rūmų nariais, ir su aukštes
niais Valstybės Departamento pareigūnais.

Per visus pasikalbėjimus. ALT delegacija, iš vals
tybės vyrų pusės, patyrė didelio pritarimo ir rado Lie
tuvos reikalų visišką supratimą.

Lygiagreta, per suvažiavimą buvo apsvarstyta 
eilė kitų ALT veiklą liečiančių reikalų, jų tarpe ALT 
skyrių darbuotės geresnis suderinimas, Informacijos 
Centro veikla ir t.t. Visais klausimais buvo priimta ei
lė svarbių nutarimų. Tarp kitko, netrukus ALT pa
skelbs atitinkamą atsišaukimą į Amerikos lietuvius.

IVashingtono suvažiavimo darbais didelio susido- 
..įėjimo rodė plačioji Amerikos spauda. Specialūs tuo 
reikalu pranešimai įtakingesniuose Amerikos spaudos 
puslapiuose tebesirodo ir po šiai dienai.

*

ĮVAIRIOS žinios
Pennsylvania Gubernatoriaus Pareiš

kimas Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Proga

Atidarymas Amerikos 
Konsulatų

SHE'S ON KP—Proof that tb? GI has no monopoly on the poU-and-pans 
brifade is Sally Reed of Dedham, Mass., a Red Cross clubmobiler someu here 
in France, applying a generous portion of old-fashioned elbou grease to the 
coflee urna which a few hours before served soldiers near the battlefront.*........ »

Amerikos Ambasados ir 
Konsulatai vėl veikia kaž
kuriose išlaisvintose vieto
se Europoje ir kaikurios iš 
jų veda savo paprastas pa
reigas: išduoda vizas ir 
padeda savo tautiečiams, 
bando suteikti informaci
jų apie amerikiečius, ku
rie jų apylinkėse gyvena.

Ambasados atidarytos 
Athens (spalių 27, 1944), 
Paryžiuje (ru g s ė j o 8, 
1944) ir Brussels (rugsė
jo 17, 1944). Ambasada
Romoj anksčiau buvo ati
daryta. Luxembourg ats
tovybė irgi įsteigta (rug
sėjo 23, 1944). Prancūzi
joj konsulatai randasi Pa
ryžiuje, Marseille, Nice ir 
Cherbourg: Italijoj konsu
latai Naples, Romoj, Pa
lermo ir Florence. Konsu
latas atidarytas Antwerp.

Ambasados ir Konsula
tai pradėjo duoti vizas nuo šio 22 d., prieš Jaltos kon- kai civiliai išvežami su 
sausio 1 d. 1945 m. Išduo- ferenciją, Lenkijos valdžia pritarimu dabartinės Var
dą vizas sekantiems apli- Londone įteikė Jung. Vals- šuvos lenkų valdžios. Len- 
kantams — Itybių valstybės sekreto- kai įrodinėja, kad lenkų

1. Svetimų Valdžių atsto- riui Štettinius ir Britų už- komunistų partija ir Var- 
vams (diplomatic and of- sienių sekretoriui Antho- šuvos valdžia sudarys tik 
ficial).

2. “Non - immigr a n t s” 
vykstant į Jung. Valsty
bes, kurie užsiims veiki
mais karo pastangose. Nė
ra aprubežiavimų kas link 
tautos.

3. “Non - immigrants” 
italų ir prancūzų kilmės, 
kurie vyksta į Jung. Vals
tybes pagerinti prekybą 
tarpe Italijos ir Jung. Val
stybių, Prancūzijos 
Jung. Valstybių.

4. Ne kvotinės žmonos žemio personalas. Visi jie
arba vyrai ir mažamečiai esą areštuoti ir deportuoti, 
vaikai (nevedę) Amerikos Lenkai savo dokumente į- 
piliečių. rodo, kad rytinėje Curzo-

BRITANIJA REMIA LENKŲ 
PROTESTĄ

I

Vasario 16. Lietuvos Nepriklausomybės proga, su
važiavimo dalyviai buvo sukviesti Lietuvos Įgalioto 
Ministro ir ponios Žadeikienės viešnagei į Pasiuntiny
bės rūmus.

4
1

Švykšta, Šiandien

Vasario 16 dieną Penn- laisvai išspręsti kokios 
sylvania gubernatorius, valdžios ir kokios santvar- 
prašant p. C. J. Stepanavi- kos jie nori turėti Lietu
čiui, Amerikos Lietuvių voje. Mes tikime, kad so- 
Respublikonų Lygos, Phi- vietų Rusija, kuri yra tal- 
ladelphia, Pa., į

i

Londonas, vas. 22 —Sau-'no linijos srityje visi len-
z-a OO zJ lrnn Imi niTnlim fli !

ny Eden dokumentuotą akademišką nepriklauso- 
pareiškimą ir protestą mą Lenkiją “ir prives prie 
prieš sovietų Rusiją dėl tokios padėties, kad visa 
deportavimo į Rusiją len- Lenkija bus įjungta į šo
kų karininkų, kareivių ir vietų Rusiją”, 
požemio partizanų.

Lenkų valdžios protestą 
prieš sovietų Rusiją, kaip 
sako, remia Britanija.

Lenkai tvirtina, kad spa
lių 10 d. Liublino srityj a- 
reštuota mažiausiai 21,000 
lenkų. Taipgi likviduotasir lenkų. Taipgi likviduotas 

I lenkų namų armijos ir po-

GRĮŽO LAIVU GRIPSHOLM 
1200 AMERIKIEČIŲ IŠ 

VOKIETIJOS
Jersey City, N. J., vas. 22 

— Vakar atplaukė laivas 
Gripsholm su daugiau kaip 
1,200 amerikiečių karių ir 
civilių žmonių, kurie buvo 
patekę į Vokietijos nacių 
nelaisvę ir buvo jos kalėji
muose arba koncentraci
jos stovyklose.

pirminin- kininkė didžiųjų valstybių, 
kui, paskelbė šį pareiški- nenorės po karo skaitytis 
mą:

COMMONWEALTH OF 
GOVERNOR’S OFFICE 

HARRISBURG
February 9, 1945

In a statement today, Gover
nor Martin said:

“To American citizens of Lith
uanian descent, February 16, 
1945, is a memorable date, since 
it marks the 27th anniversary 
of the Independence of the 
Republic of Lithuania.

“The day will be observed 
throughout the NaĮion as Repu
blic of Lithuania Day. In the 
Commonvvealth of Pennsylvania 
there are approximately 200,000 
persons of Lithuanian descent 
who are loyal and patriotic in 
their devotion to the cause for 
vvhich our Nation now strug- 
gles. Their sons and daughters 
are in the armed services. They 
have been in the forefront of 
war produetion and every other 
effort vvhich helps our forces 
advance to vietory.

“Lithuania has suffered great- 
ly from the cruel tragedies of 
war. In recognition of the her- 
oic spirit of its people 1 call 
upon all interested persons, 
groups and organizations to co- 
operate appropriately in the 
observance of Republic of Lith
uania Day, February 16. 1945.”

Mes, Amerikos lietuviai 
esame dėkingi p. Stepona
vičiui ir Pennsylvania gu-( 
bernatoriui Martin už pa
lankumą Lietuvos Respu
blikai, kuri yra kaimyni: 
nės valstybės okupacijoj. 
Mes tvirtai tikime, kad po 
karo Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma demo- 
•kratinė valstybė, kad Lie
tuvos žmonės turės teisę

agresorių mažųjų tautų, 
kurios siekia laisvės ir ne
priklausomybės. Sovietų 
Rusija sutartimis yra už
tikrinusi Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Todėl 
mes nieko daugiau nerei
kalaujame, kaip tik laiky
tis tų sutarčių, kurias ji y- 
ra pasirašiusi ir pasižadė
jusi laikytis. Lietuvos oku
pacija 1940 metais buvo 
visų sutarčių sulaužimas 
ne iš Lietuvos pusės, bet iš 
sovietų Rusijos. Todėl mes 
reikalaujame, kad, pasi
baigus karui, sovietų Ru
sija pagerbtų savo duotą 
žodį, būtent, išlaikytų pa
sirašytas sutartis.

Latvijos Ministro Pareiški
mas Ir Linkėjimai

i

“Ateis tokie laikai, kada 
maskolius čia nebus, bus 
Lietuva!”—D r. V. Kudirka.

•į? BĮ?' “

Latvijos ministras Jung. 
Valstybėms, Dr. Alfredas 
Bilmanis, atsakydamas į 
Amerikos Lietuvių Tary
bos Didžiojo New Yorko 
kvietimą kalbėti Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
me, štai ką sako:

I wish from my deepest heart 
that our people could after this 
vvar face a better life and re- 
gain their independence as pro- 
mised by the Atlantic Charter. 
Further I wish that at lašt the 
United Statės of the Baltic 
would come'into being in order 
to play a more efficient role in 
the proposed vvorld security 
organization as a homogeneous 
regionai organization. I wish 
for our kinfolks, the Lithuanian 
brothers, to see the fulfillment 
of their aspirations — so that 
all Lithuanians could join in 
one big family. Valio Lietuva!

Naujos Anglijos Apskričio ALRK
FEDERACIJOS SEIMELIS

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyt!

Kai jums prikimba veikzminiz už* 
kietėjimą, ir Jūs jaučitėa nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate ---  gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazuz, 
ir snteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var- 
ginimų ir tuo fffA 
pat laiku pa- 
lengvinti jūsų //_£
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian- // 
dien. Perserge- // 
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apyfi* 
kėj. siuskit prašymą dėt mūsų "susipaziah 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

T1W AI 60c vertės
UI KAI Bandymui BoaknM 
DR. PBTER’S OLEJO LINIMENT -« 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleag- 
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmu, rauskulinio nugarskausmo. sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstcfcj ’.mtį-
DR. PETER’S MAGOLO — atkiltai 
palengvina laikinai nekurtai ikiusminęua 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštin 
nevirškinimas ir rimuo.

įsakymą, kad visi nakti
niai klubai, tavernai ir ki-į 
tos pasilinksminimų įstai
gos turi užgesinti šviesas 
ir sulaikyti apšildymą nuo 
12 valandos vidunakčio, 
pradedant pirmadienį, va
sario 26 d.

Šis įsakymas esą padary
tas. kad sutaupyti kurą, 
kurio yra didelis trūku
mas.

Įstaigos, kurias toks pa
tvarkymas paliečia, sten
giasi prisitaikinti taip, kad 
labai nepakenktų jų biz
niui.

Vienas Netvarko nakti
nis klubas planuoja tąj 

l naują patvarkymą apeiti. 
Amerikiečiai yra taip į- Sako, kad jis nuo vidunak-! 

sistiprinę Corregidore ir 
Maniloj, kad japonams ne
bėra vilties išsilaikyti. 
Greitu laiku amerikiečiai 
tas vietas turės pilnoje 
kontrolėje.

Baatane jau nebeliko nei 
vieno gyvo japono, 
nai paliko baisias 
rizmo žymes.

Japonai Patys Save Žudo 
Corregidore

Seimelis šįmet šaukiamas balandžio 22 d., šv. Ro
ko parapijos svetainėje, Montello, Mass.

Sesijų pradžia 1 vai. po pietų.
Federacijos skyriai, kolonijos ir draugijos ragi

namos prisiųsti kodaugiausiai delegatų su gerais su
manymais bei įnešimais, naudingais Federacijai, visai 
katalikiškąjai visuomenei ir Lietuvai.

Federacijos N. A. apskričio valdyba negali prisi
laikyti tradicinės datos šaukiant seimelį, būtent, va
sario 22 d., bet taikosi prie mums visiems tinkamiausių 
sąlygų. Seimelio dienotvarkė ir visa jo eiga bus skel
biama vėliau. Kiekvienas Federacijos skyrius ragina
mas iš anksto paruošti įnešimų bei rezoliucijų.

Dvasičs Vadas Kun. J. Vaitekūnas
Pirm. A. Daukantas

Rašt. B. Jakutis.

i
Manila, Philippinų sosti

nė, vas. 22 — Užsilikę ja
ponai kareiviai Corregidor 
ir nebegalėdami iš ten pa
bėgti, patys sprogdina po
žemius ir žudosi.Tai sužinosi perskaitęs

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

rJ? e

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Jąpo-
barba-

čio užgesins visas elektros 
šviesas ir sulaikys apšil
dymą, bet klubo neužda
rys, kaip yra leista, iki 2 
vai. ryto. Per tas dvi va
landas deginsią žvakes.

Bombardavę Berlyną

I

A n-

Naktiniai Klubai Ir 
Gėrimų Įstaigos Turi 

Užsidaryti 12

Kitos

Karo 
Mobilizacijos Direktorius 
James F. Byrnes paskelbė

Šiomis dienomis

LONDONAS
glijos karo lėktuvai bom
bardavo Berlyną ir Mann- 
heim, o tuo pačiu metu 
Jung. Valstybių bombane- 
šiai iš Italijos bombarda
vo Linz. Austrijoj.

Rcmk stos šalies apsigynimų
Pirk Defcnse Bands ir Stamps'

Shjririt S “Spedd Pariš, 
lymo” Kuponą — Dabar

O Idčtas $1.00. Atsiųskit maa apmo
kėtų 11 uncijų Gomoao ir dykai-* 
6(X vertės — bandysim bonkotaa 
Olejo ir Magnio.

□ C. O. D. (libido* ptkUtoa)

Vardai______________ - ,

Palto Ofisas____________

DR. PETER FAHRNEY & SONt C0.

IMI Washla7ton B1»d., Chlcaųe 11. OL 
151 Btanlay St, Winnipaq. Man.. Can.

I 
I 
I 
I 
I 
I

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS |
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti į 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be j 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- į 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

t Washimqtqm | 
LH1 j I kTj 4 I Lt I
i 1

430 IIOADWAT • IOUTR IOIION
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. j 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
----------by-----------

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malllng at speclal rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8. 1917, authorlzed on July 12. 1918
8UBSCRIPTION RATES

Domestlc yearly ____________
Domestlc once per week yearly $2.00 
Foreign yearly
Foreign once per week yearly $2.50

14.00

$5.00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .......    $4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

I
Karo fronto pabėgėliai kraustomi į saugesnes vietas. Šie civiliai krau

stomi iš Rittershoffen. Reikia tik minutėlei stabtelti mintis ir užklausti, 
ai jie jau sugrįžę ras savo gūžtas?! Karo ugnis — negailestinga.

3

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas jūsų bažnyčioje per visas Mišias, 

Sekmadienį, Vasario 18

Jurgis Washingtonas I

Mielu noru

Vysk. A. **>

ir gilia pagarba prisimenam* Jurgį 
Washingtoną ne, vien kaipo laisvos Amerikos respu
blikos įsteigėją, bet ir kaipo didingą, kilnios dvasios 
asmenybę. VVashingtonas turėjo daug didingų ypaty
bių. Kaipo tautos vadas parodė genialų protą ir milži
nišką ištvermę. Bepigu generolui laimėti kautynes ir 
įsigyti garsų vardą, turint skaitlingą, gerai apginkluo
tą ir visa kuom aprūpintą armiją. Washingtonas nieko 
panašaus neturėjo. Jam teko organizuoti kariuomenę 
paties karo metu, nė kiek pirmiau neprisirengus. Jam 
šiaip taip pavyko suburti neskaitlingą kariuomenę, 
susidarančią iš narsių, ryžtingų savanorių, bet jie bu
vo labai prastai apginkluoti, tinkamai neaprūpinti nėl 
maistu, nė drabužiais ir neįgudę kariauti. Išsyk puola 
ryžtingai, bet po pirmo nepasisekimo nustoja drąsos 
ir pasiduoda panikai. Nestebėtina, kad su tokia neišla
vinta ir neprityrusia armija Washingtonui pradžioje 
teko dažnai pralaimėti. Bet štai kur pasireiškė tikrojo 
vado gabumai ir ištvermė: jis visuomet sugebėjo pa
sitraukti ir nesidavė apsupamas bei sunaikinamas. Gi 
dideliausiame skurde ir šaltyje žiemos metu jis mo
kėjo įkvėpti kareiviams pasišventimo ir ištvermės 
dvasią. Ir galų gale garbingai laimėjo.

Laimėjęs karą ir iškovojęs naujajai savo respub
likai laisvę, "VVashingtonas buvo išrinktas jos prezi
dentu. Per aštuonis metus taip teisingai ir išmintin
gai ją tvarkė, kad piliečiai būtinai užsispyrė išrinkti jį 
trečiam terminui, bet "VVashingtonas griežtai atsisakė, 
nes tai būtų pramintas kelias į diktatūrą, o to jis ne
galėjo pakęsti, kad šalis, taip brangiai nusipirkusi 
laisvę, vėl ją prarastų ir grįžtų į vieno žmogaus val
džią, būtent, į nelaisvę. Viena ryškiausiųjų Washing- 
tono ypatybių buvo jo kilnus džentelmeniškas teisin
gumas. Sakoma, jis niekad savo gyvenime nėra pame
lavęs, bent viešuose valstybiniuose reikaluose. Koks 
tai pavyzdis šių dienų valdovams! K.

Mylimieji Kristuje:
Jūsų Arkivyskupas ir kunigai kasdieną meldžiasi 

už dvasios ir kūno gerovę visų Arkivyskupijos vyrų ir 
moterų, tarnaujančių mūsų šalies kariuomenėje. 
Trokšte trokšdami, kad jie žinotų, jog mes prisimena
me, juos mūsų maldose, mes sugalvojom nusiųsti kiek
vienam iš jų Velykų pasveikinimo kortelę. Parapijų 
kunigai, kurie mielu noru prisideda prie mūsų maldų, 
prižiūrės, kad kiekvienas tarnaująs kariuomenėj vai
kinas ir mergina gautų tą Velykų kortelę.

Gavę tas korteles nuo jūsų Klebono, malonėkite 
uždėti savo mylimųjų adresą ir pašto ženklelį ir išsiųs
kite kur reikia. Tarnaujantiems už jūrių-marių išsiųs
kite ko greičiausiai, nes kitaip gali pervėlai nueiti.

Kiekvienam asmeniui skiriama tik po vieną kor
telę. Daugiau kaip reikia neprašykite.

Ant kortelių yra atspausdinti Velykų linkėjimai 
ir dvasinė gėlių puokštė, susidaranti iš trijų iškilmin
gų šv. mišių už tarnyboj esančių gerovę. Mišios bus lai
komos Šv. Kryžiaus Katedroje per šias tris dienas: 
penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, bal. 14, 15 ir 16. 
Vakarais sakys pamokslus prelatas Fulton J. Sheen. 
Visi kviečiami į tas pamaldas atsilankyti.

Jums bendradarbiaujant, kiekvienas kariuomenėj 
tarnaująs asmuo 
Velykų sveikinimus, liūdyjančius apie mūsų meilę ir jų 
gerovei maldas trijų dienų pamaldų metu.

Prašydamas Dievo palaimos jums ir jūsiškiams, 
lieku

* 9

Pasi
skolinęs 10 rublių ir įsigi
jęs už pinigus keturių kla
sių liudijimą, įstojo į Var
nių kunigų seminariją. Se- 

įminarijoje jis pasižymėjo 
įsavo uolumu ir poetiniais 
Į gabumais. Po dviejų metų 
Antanas buvo išsiųstas sa- 
^o vadovybes į Petrapilio 
įdvasinę akademiją, o išė
jęs akademijos mokslus, 
ir 1862 m. įšventintas ku
nigu, buvo išsiųstas savo 
mokslų dar daugiau pagi
linti į Vokietiją. Čia bebū
nant, užėjo 1863 m. sukili
mas Lietuvoje prieš rusų 
valdžią. Baranauskas taip 
karštai rėmė šį sąjūdį, kad 
net parašė atsišaukimą į 
lietuvių tautą, kviesdamas 
nusikratyti “maskolių na- 
gaikom”.

1864 m. A. Baranauskas 
grįžo iš užsienio eiti profe
soriaus pareigas Petrapi
lio akademijoje. Bet ne- 

vysk. Valančius

“Neįveiksi, sūnau, šiaurės: Jie norėjo, kad vaikai bū- Antanas pasiryžo. 
Mūzų šžr:'-s tvirtos, — j tų gražiai išauklėti, kad jų 
Šoriai buvo išmėgintos, i ateitis būtų šviesi. Būdavo 
Šoriai keptos, virtos.” ; Antanukas išvaro galvijus 

Vysk. A. Baranauskas\\ lauką ir slankioja paliai
Rytų Lietuvos poetas, i 

ankstyvesnės kartos dai- ■ 
nius, buvo garsusis anykš-1 

Stėnas, vyskupas Antanas) 
I Baranauskas. Jo dainelės 
įamžino savo kūrėjo vardą 
giliai tautiečių širdyse. A. 
Baranauskas buvo liaudies 

(sūnus.. Kilęs iš jų tarpo, 
| artimai santykiavo su var
guoliais, kurių vargai ir j 
kančios buvo jo paties 

(skausmai. Dėl to A. Bara-! 
i nauskas ir šiandie 

ukštaičių lūpose.
Antanas 

jgimė 1835 
Mažas būdamas, Antanu- į ,

•kas sranė bandą. Buvo jis I Smarkusis Antanukas 
(didelis juokdarys. Mėgo!h“™ gajausias mokinys 
krėsti juokus, savo brolius 

(visaip pravardžiuodavo, 
piemenims sekdavo pasa
kas ir sakydavo pamoks-

’S, —

upelius su broliu žvejoda
mi. Bet staiga prisimena, 
kad diena įsipusėjus: — 
Ei Juozai, jau skambin 
dvylikę, įsegs mums diržu 
per plikę! Ir bėga vaikai 
namo. Nors tėveliams gi-

iriasi, kad tiek žuvies pri-. 
i gaudę, bet tėvas už diržo i 
i ir “liepia gult ant zosla- 
įno”. Nors gavę, vėl vaikai 
I nusideda. Išbėga į šilelį 
į grybauti. Nepasijunta, 

<^vvasikad čia įau PavakarYs* —
' Jau saule sėda, bus, brač, 

i mums bėda. Ir vėl—diržas 
Baranauskas;raudonas plieks mus per 

m. sausio 5 d.įšonUs, išpakos mums akis.

I

į pagyrė jį tėvui sakyda
mas: — Tavo sūnelis bus 
arba didelis žmogus arba;trukus

i vyras ir moteris — apturės tuos

Jums atsidavęs Viešpatyje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas. 
Vasario 15,1945.

dainuoja. Jos labai arti-prof. Gabšio pasakymu ir 
širdyje pasižadėjo lietuvių mos lietuvio dvasiai. Vie
kai ba parašyti poezijos 
veikalą, neprastesnį už 
“Poną Tadą”. Ir per dvi 
vasaras 1858 — 1859, A. 
Baranauskas sukūrė gra
žiausią poezijos perlą “A- 
nykščių Šilelį”. Tai lirinė, 
džiaugsmo ir skausmo jau
smais apipinta poema, dai
nuojanti apie senovės lie

nur jose minima garbinga 
Lietuvos praeitis, kitur — 
skurdi dabartis ir viltis į 
šviesią ateitį. Poetas prieš
tarauja prieš sunkų rusų 
vergijos jungą, kurs spau
džia lietuvius. Jis rašo: 
Anė rašto, anė druko mums

Į turėt neduoda:
■ Tegul, sako, bus Lietuva

I

lūs. Laukai skambėdavo io atsidurs Sibire,. Pranašys- parsikvietė jį į Kauną ir tuvių girių grožį ir vėlesnį i ir tamsi ir juoda, 
paties sugalvotomis daine- tė išsiPiIdė: Antanas tapo čia Baranauskas profesc- jų sunykimą. Baranauskas| Tačiau užb< 
lėmis. Bet jo balsas buvo didis žmogus. navo kunigų seminarijoje, susižavėjęs nepaprastu; akių piktiems
ni 11 vlrnfi i 4- rl v>n n rro : TZ? <-» rcr. r* ZTZ? i ■» w-» n, T r O 1 c*. ^dėstydamas tarp kitko ii grožiu dainuoja: invmAms nnp

ju sunykimą. Baranauskas j Tačiau užbėgdamas už 
- akįų piktiems rusų suma

nymams, poetas drąsiai 
sušunka:
Kad tu. gude, nesulauktum, 

ne taip kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, 

ne tavo priesakai nedori.
Ir toliau dar prideda: 
Neįveiksi, sūnau šiaurės: 
Mūsų širdys tvirtos 
Seniai buvo išmėgintos 
Seniai keptos, virtos!
Tokios Baranausko min

tys ir dainos žadino lietu
vių tautinį susipratimą. A. 
Baranauskas nepaprastai 
mylėjo savo tėvynę. Užsie
niuose jis dažnai prisL

dėstydamas tarp kitko ir 
lietuvių kalbą. Kaip lietu
vių kalbos žinovas, jis bu
vo garsus visame mokslo 
pasaulyje. Jo patarimų bei 
nurodymų klausydavo ir 
klausdavo tokios pasauli
nės garsenybės, kaip Šlei
cheris, Vėberis, Kuršaitis, 

i Iš jo lietuvių kalbos mokė-; 
Įsi antras žymus mūsų kai-; 
bininkas kun. Jaunius. Į 
1884 m. Baranauskas buvo 
paskirtas Seinų pavysku- kiek meno! Ar taį ne dai. 

niaus tėvynės meiles reiš- 
*“ kiniais?

Antras svarbus A. Bara
nausko literatūrinis pali- j mindavo Lietuvą, be jos 

1 liūdėjo, sielvartavo; neri
mo. Jam daug brangesnė 
“Lietuvos Anykšta” už vi
sos Rusijos miestų grožy
bes. “Pasikalbėjime gies
mininko su Lietuva” Ba
ranauskas atsiliepia į tė
vynę:

grožiu dainuoja: 
Kur tik žiūri, vis gražu:

žalia, liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela:

giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: 

šlama, ūžia, siaudžia!
Ką tik jauti, vis ramu:

širdį glosto, griaudžia!
Poetas dainuoja apie vi

sokius girios kvapus, gar
sus. Ir kiek čia jo įdėta 
grožio, kiek čia jausmo,

šiurkštus. Dėl to draugai 
•praminė piemenuką Jurkš- 
tu ir dar pridėjo Smalaūsi, 
nes dainuodavęs apie kaž
kokį Smalaūsį: — Oi, tu 
smala, Smalaūsi, kam tu 
gaudai mano žūsį? ,

Ne mažai Antanukas ga-, 
: vo ir beržinės košės para-i 
įgauti. Mat jų dešimt buvo)niauskaite, prelato Otono 
(vaikų šeimoje, o tėvai vai-įPraniausko seseria. Jos 
i dė juos ne tiek geležine į dėka, prelatas padrąsino jį 
ranka, kiek budžia akimi.'stoti į kunigų seminariją.———————————————————————————————
ničevo”. Tada viena gailestinga slaugė slapta patelefo
navo į Maskvą ir leidimą išsirūpino. Bet jis jau buvo 
nereikalingas, nes pavojus praslinko. Orlaiviai, išmė- 
čioję visas bombas, nuskrido. Ligoninė išliko. Paveiks
las liko ant sienos, tik jo kryptį atitaisyta.

Viskas gerai, kas baigiasi gerai, — pasakė Šeks
pyras. Rodos, ir čia netenka jaudintis. Ir Stalino gar
bė išlaikyta, ir komisarų ištikimybė patikrinta. Anek
dotas kaip ir visi anekdotai. Nori tikėk, nori ne — lais
va valia. Tačiau mūsų bolševikėliai kitaip tą suprato. 
Jie čia įžiūrėjo Stalino įžeidimą ir pradėjo reaguoti. Ir 
dar kaip. Padarė mane ne tik melagiu, bet ir bedieviu 
ir išpranašavo, kad Šv. Petras neįsileis manęs į dangų, ir tautos žadintojas. Vys- 
nes, girdi, tu gyvas būdamas, melavai apie Sovietų kūpąs A. Baranauskas ir mūsų dainiui teko va- ašarėlės Motinėlė brangi ? 
Sąjungą. (Matyt Markso krautuvėj pritrūko argu- buvo Maironio pirmtakas, žiuoti plentu, arkliais. Ke-,Ko taiP gausiai tau per veidą 

;mentų, tai bolševikai net už Šv. Petro skvernų griebia-Jis buvo didžiausia ano;lionėje Baranauskui nau- ašarėlės krinta?
si. Anot H. Sinkevičiaus aprašyto, juokdario Zaglobos, priespaudos sunkaus rusų 
kai kipšui striuka, tai jis užsideda ant pečių arnotą ir jungo, meto rašytojas, vi- 
uodega bažnyčios varpus daužo — mat, kviečia į pa- suomenininkas, religinin- 
maldas).

Iš viso, ar galima apmeluoti tokį amžiną melagį, lėtojas.
kaip Sovietų Sąjunga? Nieku būdu ne. Jei aš rašau tą, miausi jo paliktieji raštai: 

■ kas melagiams nepatinka, ir jie koliojasi, tai aišku, “Anykščių Šilelis”, “Kelio- 
kad pataikau į taikinį, kitais žodžiais, rašau dalykus nė Peterburkan”, bažnyti- 
melui priešingus, t. y. tiesą. Gi antra vertus, jei būčiau, nės giesmės ir dainos, 
anot jų, melagis ir bedievis, tai turėčiau dvi mėgia- “Anykščių šileliu” Anta- 
miausias bolševikų ypatybes. Tad jiems reikėtų džiū- nas Baranauskas labiau- 
gauti, ne koliotis. Reiškia, ar šiaip, ar kitaip žiūrėsim, šiai pagarsėjo, šio didžiau- 
bolševikų nesąmonė visur kyšo. Ir tai vadinasi'propa- šio ir svarbiausio kūrinio 
gandistai: ima pinigus ir varo atbulą propagandą.

Caro budeliams bekariant dekabristą Ryliejevą kartą profesorius, klieri- 
(1825 m.), virvė atsinarino ir kariamasis nukrito ant kui Baranauskui girdint, 
žemės. Tuomet didžiausiu pasibjaurėjimu Ryliejev pasakęs, kad Mickevičius 
riktelėjo: “Žiopliai! Nė pakarti tinkamai nemoka”! savo “Pone Tade” taip 

Taip ir Lietuvos korikai: karia didžiausiu širdies gražiai gamtą atvaizdavęs 
įšėlimu, bet žioplu proteliu ir atgrubusiais nagais. Ky- dėl to. kad rašęs lenkiškai, 
la klausimas, kokia tam priežastis: ar įgimta kvailys- Lietuvių kalba, girdi, šiam “Lietuvos daina", 

įtė, ar eilinė tovariščių liga — progresims paralyžius? reikalui nebūtų tikusi. Ba-(
K.ranauskas įsižeidė šiuo.

i

Baigęs Rumšiškės vals- 
čiaus raštininkų mokyklą,' 
Antanas tarnavo keliuose I 
Žemaičių miesteliuose.' 
Tuomet pradėjo rašyti 
jautrius ir pilnus ilgesio 
eilėraščius. Gyvendamas 
Sedoje, Antanas susipaži
no su jauna bajoraite Pra-

H .■piu. o po penkerių metų 
tapo Seinų vyskupu. Čia 
mūsų didysis poetas — 
vyskupas Antanas Bara
nauskas mirė 1902 m. spa- kjmas yya “Kelionė Peter- 
lių 27 d. burkan”. šiame kūriny su-

Toks buvo Antano Bara- rinktos Baranausko dai- 
nausko gyvenimo kelias— nos vadinamos “Antano 
nuo piemens iki vyskupo, gromatos”, kuriose jis ra- 
Baranauskas mums visais šo savo pergyvenimus pa- 
atžvilgiais brangus: kaip tirtus keliaujant į Petra- 
ganytojas ir kaip poetas pilio akademiją 1838 m.

Geležinkelio tada nebuvo..Ko taiP gausiai tau per veidą

kas ir karštas tėvynės my-
Tai parodo žy-

Kiek laiko atgal “Darbininke” tilpo vaizdelis apie 
vieną sužeistą lenkų kareivį; kurs pateko į sovietų ka
ro ligoninę. Ties jo lova kabojo didelis, sunkiais misin
giniais rėmais, Stalino paveikslas. Vieną dieną atskri
do vokiečių orlaiviai ir pradėjo mėtyti bombas visai 
arti ligoninės. Sienos ėmė drebėti ir Stalino f aveikslas 
pakrypo į šoną ir rodės tuč tuojau krisiąs žemyn. Li
gonis negalėjo iš lovos iššokti ir garsiai šaukėsi pa
galbos, kad kas nors tą paveikslą nuo sienos nukabin
tų, nes tuojau nukris ir jį užmuš. Vyriausias gydyto
jas atšovė jam tik vieną žodį: “ničevo!” Tas žavėtinas 
rusiško fatalizmo šūkis vienok nesuramino lenkų ka
reivio ir jis primygtinai prašė paveikslą nuimti. Jam 
atsakyta, kad be Maskvos leidimo negalima to pada
ryti. “Tad gaukit leidimą, nes čia eina apie m; no gy
vastį”. Ir vėl šaltai atsakyta: “ničevo”. Padėtis kritin- 
ga. Kareivis didžiausioj panikoj. O čia vis ‘ničevo ir

istorija štai kokia: Vieną

jas kraštas, svetimi žmo- O išvažiuodamas iš tėvy
nės sukėlė daug įvairių nės Baranauskas gieda 
įspūdžių. Palikusiam savo liūdną giesmelę: 
gimtinę taip ilgu, taip kve- Sudiev, Lietuva! man linksma 
pia sodybos ir gojai... ir buvo savo gyvent šalelėj, 
visa tai Baranauskas ap- Širdį man skaudžia, skaudžia 
dainavo savo laiškuose, 
kurių kiekvienas yra lyg 
atskira daina. Jose iškeltos 
trys svarbiausios mintys: 
agitacija prieš rusų val
džią, atkaklus tikėjimo 
gyvenimas 
savo gimtinės. Žinomesnės 
ir svarbesnės šio rinkinio 
dainos yra: “Sudiev, Lietu
va”, “Nu Lietuva, nu Dau
guva”. “Dievo rykštė ir 
malonė”, “Pasikalbėjimas 
giesmininko su Lietuva” ir

ir graudžia
Svetimojon važiuojant.

Antanas Baranauskas, 
anot Adomo Jakšto, buvo 
tikras genijus, nuveikęs 
nuopelningus darbus mū- 

ir pasiilgimas sų visuomeniniam gyveni
mui. Ar jis veikė, ar rašė, 
ar kentėjo, visa vykdė iš 
pasiaukojimo Dievui ir sa
vo mylimai liaudžiai — 
tautiečiams. Liaudį Bara
nauskas karštai mylėjo. Jo 
dainelės
skaisčios

( Vyskupo Baranausko, dys. 
įsižeidė šiuo,dainas ir dabar žmonės

- širdingos ir 
meilės atspin-

A’. V-tė (Š. K. A. .4.” JĮ



Penktadienis, Vasario 23. 1945

Tur būt nėra didesnio ma
lonumo ir džiaugsmo tam 
asmeniui, kuris dirbdamas 
grynai kultūrišką darbą su
silaukia nuoširdaus to dar
bo Įvertinimo iš plačiosios 
visuomenės. Reikia manyti, 
kad panašų džiaugsmą per
gyvena šiomis dienomis ir 
“Vytis, ir Erelis” knygos au
torius — kun. Dr. K. Urbo

navičius, kuris tiek sunkaus ir kruopštaus darbo Įdė
jo rengdamas spaudai savo veikalą, ir tą veikalą išleis
ti - atspausdinti dedasi į talką visa eilė asmenų, kad tik 
parėmus finansiniai tos knygos atspausdinimą.

Tos knygos tikslas, supažindinti lietuvišką visuo
menę su lietuvio kaimiečio nuoširdumu savo kraštui: 
su sulenkėjusio lietuvio bajoro tuščiavidure politika: 
su susipratusių lietuvių - patriotų kovomis už Laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Kadangi, sakoma, kad isto
rija kartojasi, todėl ir leidžiama ši knyga Į pasauli pa
rodant, ypač lietuviams, kurie kovoja už Lietuvos lais
vę. kas kliudė Lietuvai atsikelti, kad ateityj būtų iš
vengta panašių nuotykių, arba laiku jiems užbėgus už 
akių.

Vėliausiai Į knygos “Vytis ir Erelis” garbės rėmė
jus. rėmėjus ir prenumeratorius Įstojo šie asmens:

l

Nepriklausomybės Minėjimas

I

Kai žiemos menininkas šaltis užklupo žuvininkus Atlantike, 
kokie parplaukė žuvininkų laivai į Bostono uostą.

f Šauni Vakarienė
Sekmadienį, vasario 11 d. t- 

užgaveninė vaka-

Svečiai
Vakarienė buvo nepaprastai

f

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

Mr. & Mrs. A. J. Jokūbaitis, Newton Center, Mass. 12.00 vyko prieš *
10 00I rienė- Prasidėjo 5 vai. po pietų.
10 00Įdarytum anksti, bet tą valandą 
10 00! ^etur^os staiU "buvo pilnos
10 00 sveči* Kun. dr. Mendelis, pirm 

L. M. Mashidlausky, furrier-modelistė, Brockton, 10.00 jmaldos atkalbėjimo, padėkojo 
Mykolas Norkūnas, L. Vyčių Įkūrėjas. Lawrence 10.00 įkaip -svečiams taip rengėjams 
Mrs. Lucy Klepeckas. So. Boston. Mass...........
O. Geležinienė, Brockton, Mass. 
Fotografas George Stukas, So. Boston, Mass. 
Juozas Kapočiūnas, mechanikas. So. Boston 
Vincas Tautvaiša. biznierius, So. Boston. Mas. 
Petras Danyla, Brockton. Mass. .................
Antanas Daukantas, Brooklyn. N. Y. ............
Br. ir Katrina Masiuiiai, So. Boston, Mass. 
V. Stakutis, So. Boston. Mass. 
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y........................

Vincas Yankus - Jankauskas. HVde Park, Mass. 
Biznieriai James & Mrs. Strigūnai, So. Boston, . 
Šv. Kazimiero Seserys, Chicago. III 
Kun. Ig. Valančiūnas. Phila., Pa.

10 oo į šios puotos bažnyčios naudai. 
5 00 Pranešė. kad 
5.00
5 00 maiStu- Šį kartą buvo užsakyta 
5 00 660 vištienės,
5.00

... 5.00
... 5.00

3.00
3.00

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams, 
Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus knygos “VYTIS IR ERE
LIS" išleidimo. “DARBININKO” Adm.

d kiekvieną kartą
darosi vis sunkiau ir sunkiau su

bet šeštadieni 
gauta tik 450 svarų. Buvo rei
kalas ieškoti kitą 150 svarų ki
tokios mėsos. Surasta, bet su 
vargu. Tad kun. dr. Mendelis 
pasakė jei keras veikiai nepasi
baigs ir maisto' aplinkybės 
pagerės tai bus reikalinga 
traukti vakarienės. Gaila, 
nėra kito išėjimo.

ne-
nu-
bet

kad jų vyriausias sūnus Juozas 
užmuštas Prancūzijoj pereitą 
mėnesį. Tai skaudus smūgis po
nų Weisengoff šeimai. Juozas 
buvo pavyzdingas jaunuolis. 
Baigęs šv. Alfonso pradinę mo
kyklą, jis lankė Mount St. Jo
seph High School, kurią ir pa
baigė pirm karo tarnybos. Lai
dotuvių mišios įvyko šv. Wil- 
liam bažnyčioje, kur pp. VVei
sengoff gyvena, pirmadienį, va
sario 19 d.

Mūsų bažnyčioje už Juozo vė-
sekminga. Svečių atėjo virš 500 lę mišios bus atnašautos penk- 
asmenų. Dalyviai svečiavosi tadienį. kovo 2 d. Už Juozo vė- 
taip gražiai taip prieteliškai, lę ir visų mūsų žuvusių karių 
kad ant gatvės niekas nebūtų vėles tariame AMŽINĄ ATIL- 
nepamanęs, kad šv. Alfonso sa- SJ, o jo tėveliams ir giminėms 
Įėję yra toks milžiniškas pa- reiškiame giliausią užuojautą 
rengimas. Iš profesijonalų ma- jų skausmo valandoje, 
tesi dr. Želvis ir žmona, Tomas 
Grajauskas, Juozas Kašinskas, 
Bayliss su žmona, Gencevičiai, 
Jonas Grudzinskas su žmona ir 
kiti kurių nėra galima atsimin
ti. Valerijonas ir Antanas 
Strazdauskai niekados neaplei
džia ne vienos pramogos, jie ne 
tik dalyvavo vakarienėje, bet 
pagelbėjo su stalais po vakarie
nės. Lekavičius rūpinosi muzi
ka, o prie durių, prie baro ir 
virtuvėje dirbo štabas, kurio 
narius būtų sunku išvardyti. 
Kun. dr. Mendelis yra begalo 
dėkingas visiems, kurie pagel
bėjo šią pramogą Įvykdinti.

Kolektos
: Vasario 11 dieną Sesutės 
Kazimierietės stovėjo prie baž
nyčios durių ir surinko arti 
$400.00. Mūsų kunigai aukavo 
$45.00. o viena svetimtautė pri
davė $50.00. Sesutės dėkoja sa
vo geradariams ir žada juos 
atminti savo maldose.

Pirmadienį ir antradienį, va- “ 
sario 19 ir 20 dd. senelių Sesu
tės. Little Sisters of the Poor. 
rinko aukas per visas novenos 
pamaldas.

Kun. dr. Jonas VVeisengoff 
dėstąs šv. Raštą Katalikų Uni
versitete, tai a. a. Juozo dėdė. 
Lai ilsisi ši paskutinė mūsų pa
rapijoj karo auka Viešpaties 
ramybėje!

Nuotrupos
Juozo Kašinsko žmona grįžo 

iš ligoninės. Sveiksta. Linkime 
veikiai visai išgyti.

Ketvirtadienį, vasario 8 d. 
mūsų mokyklos vaikučiai turėjo 
prieš - užgavėninę “party”. Mū
sų kunigai davė tą “treat” mū
sų vaikučiams. Kad parodyti 
savo dėkingamą Ričardas Gla
veckas pasakė kalbą ir visi mo
kiniai kunigams gražiai pašoko.

Baltimorės oras pradeda at
šilti. Žmonės džiaugiasi, nes 
sutaupins šiek tiek kuro.

Gavėnios metu Stacijos lietu
viškai bus vaikščiojamos penk
tadieniais ir sekmadieniais. Ku
nigas drš Mendelis sako, kad 
išskyrus šv. mišių auką. Kry
žiaus Kelias yra naudingiausia 
dievmaldystė mūsų tikėjime.

Po 33 mėnesių karo tarnybos 
Pacifiko salose grįžo pas tėvus 
Alfonsas Adomaitis. Jisai daly
vavo Guadalcanal invazijoj. 
Grįžo sveikas. Po 21 dienos vai-

Loveli, Mass. — Sekmadienį, $13.00; pasiųsta Amerikos Lie- 
vasario 18-tą, Šv. Juozapo para- tuvių Tarybai $79.25. 
pijos svetainėje įvyko prakalbos I 
paminėti Lietuvos nepriklauso-. 
mybę.

Kalbėjo kun. Augustinas J. 
Petraitis, Worcesterio Šv. Ka- 
zimierio lietuvių parapijos kle
bonas, ir advokatas Antanas 
Mileris iš Worcesterio. Abiejų 
kalbėtojų pasakyti žodžiai ilgai 
pasiliks Lowelliečių širdyse.

Muzikalinę programą išpildė 
šv. Juozapo parapijos sudėtiniai 
chorai, vadovystėje vargoninin
kės p-lės Veronikos Dzeduliony- 
tės.

Pabaigoje perstatytas veika
las: “Atgimimas Lietuvos”. 
Vaidino Lietuvos rolę p-lė Ele
na Saulenaitė ir eiles sakė Ona 
Saulenaitė, Marijona Paulaus
kaitė, Pranciška Slivauskaitė, 
Aleksandra Kazlauskaitė, Ona 
Raudeliūnaitė, Rita Vilkišiūtė.

Prakalbos paliko žmonių tar
pe didį dvasios susitelkimą ir 
norą užlaikyti lietuviškumą.

Laike prakalbų padaryta ko- 
lekta apmokėjimui išlaidų. Li
kusius pinigus pasiųsta Ameri
kos Lietuvių Tarybai Tautos 
reikalams.

Sekantieji aukavo: Po $2.00— 
Ona Jeęusevičienė, Anastazija 
Jerusevičienė. Po $1.00: Ona A- 
domavičienė, Anelė Blažionie- 
nė, Marijona Andriuškevičienė, 
Anastazija Petkevičienė, Cecili
ja Bujienė, Amelia Ramneckie- 
nė, Jonas Narinkevičius, A. Sta- 
nilionienė, Rožė Kasparavičie
nė, J. Baumilienė, Z. Kliukienė, 
Kun. P. W. Strakauskas, A. Ru
činskienė, J. Jusevičienė, Vla
das Mikša, Juozas Sabaliauskas, 
Jedvyka Sabaliauskienė, Ado
mas Česiunas. Ona Jankevičie
nė, K. Žebrienė, E. Kazlauskie
nė, Paulina Žapnickienė, M. Bla- 
žioniūtė, H. Scott, Alekas Bau
mila, Antanas Janulis, Stasys 
Buja, J. Varanauskas, B. Pau
lauskienė, S. Baumila, J. šauki
mas. S. Kundrotas, R. Ainoris, 
M. Jankevičius, T. Versiackas. 
V. Peslikas, G. Grendienė, M. 
Malinauskienė, A. Vilkišienė, 
Žukauskienė. E. Kuleišienė, 
Raudeliūnienė, J. Belevičienė. 
A. Blažionis, J. Sabaliauskas, P. 
Voveris. S. Tareila, O. Kučins
kaitė, J. Kučinskienė, K. Bane
vičius, S. Versiackas, M. An-

A.
A.

WORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija—
Šv. Kazimiero parapija kuk

liai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį.

Vasario 11 d. visos šv. mišios 
buvo atnašaujamos už Lietuvą. 
Didįjį altorių puošė Lietuvos 
vėliavos spalva degančios lem
putės. kas darė labai jaudinantį 
įspūdį. Tikiu, kad to jausmo pa
gauti kėlė mintis prie Aukščiau
siojo savo maldose už seną Tė
vynę Lietuvą.

"Po pietų, 4 vai. prisikimšo 
pilnutė bažnytinė svetainė. Bu
vo ir stovinčių, nes neužteko sė
dynių.

Prasidedant programai, pir
miausia pasirodė scenoj vaizde
lis, Seselių Kazimieriečių pri
ruošta Mokyklos Vaikučių gru
pė, kuris vaizdavo pavergtą 
Lietuvą. Kiti parapijos mokyk
los vaikučiai ir didysis choras 
sudainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to, visi mokyklos 
vaikučiai sudainavo dainas. 

' Būrys mokinių išpildė drilių, 
Noriu Miego ir dainą — Ėjo 
Petras meškerioti. Kitas būrys 
išpildė Lietuvos vėliavėlių dri- 
lius ir eiles Lietuvos vėliava.

Kalbas pasakė klebonas kun. 
A. Petraitis, kun. A. Morkū
nas. MIC., Marianapolio kolegi
jos perdėtinis. kun. B. Mažuk- 
na, vietinis, kun. J. Bakar.as, 
adv. K. Tamulonis ir adv. A. 
Mileris.

i Parapijos didysis choras, va
dovybėje muziko J. K. .Žemai
čio, sudainavo keletą dainelių.

Solo p. Rita Dilonytė sudaina
vo porą dainelių. Sesutės Užda- 
vinytės, duetą; solo P. Galevi- 
čiūtė sudainavo patriotines dai
nas. Choras užbaigė liaudies 
dainelėmis. Kaip kalbos, taip ir 
dainos buvo tinkamai * parink
tos. ypatingai jaunos naujos so
listės pasirodė labai gražiai. 
Patartina ir toliau lavinti tuos 
gražius skambančius balselius. 
Buvo rinkliava dėl Seselių, ku
rios rengiasi važiuoti į Argenti
ną darbuotis. Surinkta aukų a- 
pie $160.00.

'j Šv. Kazimiero parapijos Mote
rų Socialis klubas turėjo savo

driuškevičienė, J. Prakapas, S. pramogėię vas. 18 dieną bažny.

.Dienos Permaldavimo
Pirmadienį ir antradienį prieš

Pelenę švč. Sakramentas buvo šių, Alfonsas važiuos į Floridą 
garbinamas nuo ryto iki vaka-‘ pailsėti, atsigauti, nes parvyko 
rui. Tam gautas ypatingas pa- Į malarijos nuvargintas, 
velinimas iš konceliarijos. Die-J Pirmą gavėnios sekmadienį 
nos buvo pašvęstos atsiteisimui buvo rinkliava Juodžių - Indi- 
už nuodėmes, kurios paprastai jonų Misijoms Amerikoje. Mūsų 
yra papildytos prieš užgavę- bažnyčioje suaukota arti $200.

’siant. Per abi dieni išstatymo 
altorius buvo pauoštas su calla 
lillies. Girdėjau kun. dr. Mende- 
lį užsimenant, kad už $100.00 
gėlių buvo sudėta ant altoriaus. 
Taipgi }>er tas dienas buvo pa
kabintas naujai nupirktas rton- 

l tependium’’. kurs visiems bega
lio patiko. Visas altorius tai bu
vo tikras meno darbas. Per abi 
dieni minia žmonių lankė baž
nyčią. nes kaip arkivyskupijos 
laikraštis THE CATHOLIC RE- 
VIEW, taip pasauliniai B'tlti- 
more Svndm] Kun ir Baltimore 
Anif ri/a,) skelbė šias maldos 
dienas.

A. A. Juozas VVeisengoff 
šeštadienį, vasario 17 d. Juo

zo VVeisengoff šeima gavo tele
gramą iš Karo Departmento,

Sesutės Kazimierietės Pelenų 
dieną stovėjo prie bažnyčios 
durių. Teko nugirsti, kad gera
širdžiai maldininkai, kurie atė
jo gauti pašventintų pelenų, 
joms suaukavo $800.00.

Tretininkės pirmutinės paau
kojo $5.00 Velykų gėlėms. Jos 
taipgi užprašė šv. mišias šv. 
Juozapo dienoje ir antrą Velykų 
dieną už tretininkių intenciją.

Gauta žinia, kad būk Sakevi- 
čių Jurgis sūnus sužeistas karo 
fronte. Tėvas laukia platesnių 
informacijų.

Juozas Strazdauskas vis dar 
tebėra New Guinea. Rašo savo 
šeimai kas savaitę. Sako ten 
baisūs karščiai, bet Juozas ne
siskundžia. Jo didžiausias sura
minimas, tai jo tikėjimas. Jis

Saulenas. J. Tamašauskas. J. 
Kazlauskas, A. Vilkišius, A. 
Švenčionis, J. Narinkaitė, T. 
Narinkevičienė, P. Saulėnas, A. 
Peredna, J. Sadauskas. B. An- 
driušaitis. C. Manty. J. Slaičiū- 
nas, V. Vičkočka, J. Baumila, 
J. Didiką, Z. Stanevičius, K. 
Dravinskas. M. Kinderevičius. 
O. Saulinienė, A. Andriuškevi
čius, K. Dzedulionis. J. Rusas.

Surinkta $92.25; išmokėta 
kalbėtojui $10.00; už radio ap
garsinimą $3.00; viso išmokėta

tinėje salėje įvyko žaidimai su 
t dovanomis ir užkandžiais. Ne- 
j paprastai skaitlingai susirinko 
dalyvių; narės gausiai suauko
jo dovanų. Sklandžiai viskas 

I praėjo vadovybėje malonios 
j pirmininkės p. Amilijos Milie- 
! nės.

Darbavosi sekančios valdybos 
•narės: pirm. A. Miiienė, vice- 
pirm. O. Bačienė; prot. rašt. M. 
Žemaitienė; finans. rašt. V. Ku
činskienė: ižd. M. Dilionienė; 
ižd. glob. Giodienė ir šeiminin
kė — O. Landžienė.

Sekančios narės darbavosi A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
aukų rinkime: V. Kučinskienė, • 
T. Abrazinskienė, I. Metrikc, 
vadovybėje pirm. A. Milienūs.

Su-ja.

i

rašo, kad priima šv. Komuniją 
kas sekmadienį.

Pereitą savaitę išėjo karoj 
tarnybon Alfonsas Šilanskas, 
vedęs. Paliko žmoną ir kūdikį. 
Šią savaitę išėjo Stepas Cava- 
selis. Iš mūsų nedidelios para
pijos jau 500 jaunuolių randasi 
karo tarnyboje.

Gavėnios pradžia graži. Kaip 
Graudų Verksmų, taip ir Staci
jų sekmadienį, bažnyčia buvo 
beveik pilna lietuvių žmonių 
Mokyklos vaikučiai gražiai gie
da Graudus Verksmus trečia
dienio vakarais.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)



Penktadienis, Vasariu 23, 1945

Naujas Kristaus Darbininkas
’jos kursą 1941 m. Įteikia
ma jam Bakalauro laipsnis 

l“cum Įaudė”. Jo disertaci
ja stambus, įtakingas vei
kalas apie Lietuvą ir josios 
gyventojus — “Etninis bei 
Kultūrinis Įvertinimas 
Lietuvos Liaudies” sužavi

Kun Paulino talentas — 
pasirodė 

lietuviškuose laikraščiuo-

Amerikos lietuvių visuo
menė praturtėja nauju 
kunigu. Vasario 24 d., 1945 
m., Jo Ekscelencija vysku
pas Matthew F. Brady, D. 
D., įšventins kunigu Pau
liną Vaičiūną, Šv. Juozapo 
Katedroje, Manchester, N.
H. Pirmąsias iškilmingas Seminarijos mokytojus, ir 
šv. mišias kunigas Pauli- tapo priimtas filosofijos 
nas Vaičiūnas atlaikys Šv. fakulteto aukštu pažymiu. 
Kazimiero šventėje, kovo 
4 d., Šv. Juozapo Katedro- plunksna anksti 
je. Kunigui Paulinui tenka
garbė būti pirmutiniu į- se. Keletas jo įdomių bei 
šventintu Manchesterio gaivių straipsnių yra tilpę 
miesto bei N. H. valstybės “Darbininke”. Kunigas 
Amerikos lietuvių kunigu. Paulinas yra tikras lietu-

Kunigo Paulino Vaičiūno 
tėveliai, kurie gyveria 284 
Pearl St., Manchester, N. 
H. vra darbštūs ir uolūs 
katalikai bei susipratę lie
tuviai. p. Jonas Vaičiūnas 
yra kilęs iš Pociūnėlių 
par., Kėdainių apsk. Jo 
žmona (po tėvais Stelmo- 
kaitė) yra kilusi iš Biržu
liu kaimo, Bukonių par., 
Ukmergės apskr. Kunigas 
Paulinas turi vieną sesutę, 
p-lę Joaną Patriciją. Joana 
yra Mt. St. Mary’s mergai
čių kolegijos, Hooksett, 
N. H., alumnė. Ji ten stu
dijavo Komercijos ir Eko
nomijos mokslus, kame ir 
gavo Bakalauro laipsnį.

Kunigas Paulinas Vai
čiūnas gimė patrono Šv. 
Paulino šventėje, birželio 
22 d., 1919 m. Paaugęs ia 
kė Katedros. S v. Juozape 
pradinę mokyklą, 
aukštesnią— High 
Nuo pat mažens 
Paulinas tarnavo 
šiose ir pavyzdingai ouvo 
auklėjamas savo mylimų 
ir sąmoningų tėveliu. Bai
gęs aukštesnią mokyklą, 
įstojo į Šv. Anselmo kole
giją 1937 m. Per ištisus 
savo mokslo metus kuni
gas Paulinas buvo tarpe 
pirmutinių moksle. Lan
kydamas aukštesnią mo- blizgučius. Būtinai reikia 
kyklą ir kolegiją, jis atsi- stiprių, dinamiškų vadų, 
žymėjo sporto srityje. Da- ir kunigo Paulino asmeny- 
lyvavo visuose sportuose, 
ypač pasižymėdamas krep- 
šiasviedyje. Dėl parodytų 
gabumų footbole, suteikta 
jam stipendija į kolegiją.

Jausdamas pašaukimą į 
kunigystės luomą. 1939 m. 
stoja į Švč. Marijos Semi
nariją, Baltimore, Mary- 
land. Čia aukštais pažy- aukos garbės, dėkavonės 
miais baigia gilų filosofi- ir prašymo maldas Aukš-

Al-
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išeiti.
— Kas gi tave traukė iš 

namų?
— Aš nebenoriu apie tai 

galvoti. Niekas... Aš pats.
— Argi tu manei būti lai

mingas toli nuo mūsų?
— Aš neieškojau laimės.
— Ko tu ieškojai?
— Aš ieškojau... kas esu.
— O! Savo tėvų sūnus ir 

savo brolių brolis.
— Aš nebuvau panašus į 

savo brolius. Nebekalbėki
me apie tai: štai aš sugrį
žau.
— Priešingai; pakalbėki

me dar apie tai. Nemanyk, 
kad tavo broliai taip ski
riasi nuo tavęs.
— Nuo šiol

vis pilna žodžio prasme. 
Lietuviška dvasia atspindi 
ne vien jo raštuose, bet ly
giai veikimuose bei sam
protavime. Ne kartą sun
kaus mokslo bėgyje kuni
gas Paulinas yra pažadi
nęs apmirusius lietuvius 

i jaunuolius, stengdamasis 
savo įtekme įskiepinti tau
tos susipratimo dvasią, 
kad jie savo laiku veikliai 
ir garbingai paneštų seno
sios kartos idealų žiburį. 
Jo nepaprastai patraukli 
asmenybė, charakterio kil
numas, talentų dosnumas 
suteikia jam didį populia
rumą. Daugelis, persiėmę 
jo dvasia, šiandien yra šir
dingai dėkingi, turėję pro
gos paklausyti jo paragi
nimų. Draugai seminarijoj 
ir tėviškėj jį apspito, kad 
pasisemti iš jo daug kil
nių dalykų.

N. H. lietuviai tikrai gali 
džiaugtis susilaukę ga
baus, uolaus ir iš širdies 
savo idealams atsidavusio 
darbuotojo. Mūsų lietuviš
kai jaunuomenei stoka 
rimtos tėvų Tėvynės mei
lės. Viskas kas brangu, 
vien protėvių sunkiu triū
su bei krauju pelnyta, da
bartinė karta yra išmai
niusi į tuščius — nesavus

Philippiniečiai veža du sužeistus savo karius į amerikiečių First Aid stotį Luzon saloje, tik po 
to, kai Gen. MacArthur buvo įsiveržus į tą salą.

Diakono Vytauto P. Žemaičio 
Įšventinimas J Kunig us

ANDRĖ GIDE —(“N. R.")I f 
dvi 
ku-

Šv. Juozapo parapija. Scran-'yra vienintelis sūnelis ir 
tone (Pa.), džiaugiasi sulaukus dukrelės. Sesuo M. Elzbieta, 
savo tarpe naują Kristaus dar- ri priklauso prie Nukryžiuotojo 
bininką, Vytautą Pranciškų Že- Jėzaus kongregacijos, Elm- 
maitį. Vasario 24-tą dieną, dia- hurst. Pa., ir panelė Leokadija, 
konas. Vytautas P. Žemaitis pri- kuri yra užbaigus mokytojos 
ims kunigystės sakramentą Švč. mokslą. Diakonas Vytautas yra 
Marijos Nekalto Prasidėjimo gimęs gegužės 12-tą dieną, 1918 
bažnyčioje, Wilkes - Barre. Pa. metais. Mokslo 
Į kunigus įšventins, Scrantono miausia įgyjo 
diecezijos vyskupas, Jo Eksce- rapijos mokykloje 
lencija William J. Hafey, D.D.

Diakonas Vytautas P. Žemai
tis yra sūnus Stanislovo ir ir 
Klementinos Žemaičių, 1419 N. 
Main Avenue. Scranton, Pa. Po
nų žemaičių šeimoje Vytautas

vienintelis 
mano rūpestis — būti pa
našiam į jus visus.’
— Niekas labiau nevargi

na, kaip savo nepanašumo 
vykdymas. Ta kelionė pa
galiau mane nuvargino.
— Štai tu visai pasenęs, 

tai tiesa.
— Aš kentėjau.
— Mano vargšas vaikeli' 

Be abejo, tavo lova nebuvo 
kiekvieną vakarą paklota, 
ir stalas nebuvo kiekvie
nam valgiui padengtas.
— Valgydavau ką rasda

vau, ir dažnai numalšinda
vau savo alkį tik žaliais ar
ba sugedusiais vaisiais.
— Ar tu bent tik badą te- 

kentėjai ?
— Vidudienio saulė, šal

tas vidunakčio vėjas, ju- 
dąs dykumos smėlys, krū
mai, į kuriuos susikruvin
davau sau kojas, — niekas 
manęs nesulaikė, bet — aš 
to nepasakiau savo broliui 
— aš turėjau tarnauti...

— Kam tai slėpei?

Artūrui Fontainui
Tęsinys

— Gali, gali; aš tau padė
siu. Aš saugosiu tą gėrybę 
tau nesant.
,— Paskui, tą Dvasios po- 

pagrindą pir- šakį aš žinau; tu jo nepa- 
Šv. Juozapo pa-1 

ir Saint
Thomas High School, Scranton.
Pa. Užbaigęs aukštesniąją mo
kyklą, 1937 metais įstojo į 
Scrantono Universitetą, kur tę
sė aukštesnį mokslą. Po dviejų 
metu studijavimo universitete, j 
jaunas studentas, jausdamas 

čiausiajam. Laimins žmo- pašaukimą, pradėjo kunigystės 
nes nuo lopšio iki grabo mokslą Mt. St. Mary’s Semina- 
lentos; laimins jų visus rijoje, Emmitsburg. Maryland. 
darbus, jų laukus ir ama- čia besiruošdamas savo pasi- 
tus. Neliovęs skelbs Dievo rinktam atsakomingam darbui, 
žodį. Ir kunigiška teisė a- jis stropiai ir nenuilstančiai 
tidarys dvasinės karalys- darbavosi. Jo gražus būdas ir 
tės vartus kiekvienam kiti asmeniški ypatumai pa- 
naujai užgimusiam vaike- traukė prie savęs daugybę 

jliui šv. Krikšto sakramen- draugų ir prietelių.
,tu. Ilgus metus kunigas 
mokinasi ir stiprinasi savo 
sielą dangiškomis ypaty
bėmis. Šventimo dienoj į- 
gija teisę ir pareigą kitus 
vesti tiesiu taku į amžinąjį 
gyvenimą.

Mes visi, tėvai, giminės/ 
pažįstami ir draugai linki
me tau, i 
kuopilniausios Kristaus 
palaimos ir berybinio pa
sisekimo Jo tarnyboje!

Ad multos annos! P.P.

I

į — Kodėl tu mane taip il
gai buvai palikęs?

i Ir kadangi tu atsakai tik 
ašaromis, ji vėl sako:
— Ka dabar beverki, sū

nau? Tu man grįžai. Tavęs 
belaukdama aš išverkiau 

, visas ašaras.
— Ar jūs manęs dar lau

kėte?
— Niekuomet aš nenu-

su-

je randame susipratusį 
tautos tarną. ,

Bažnyčia yra susilaukusi 
tvirto dvasiškio vado. Ku
nigo pirmutinė pareiga y- 
ra aukoti Dievą Dievui. 
Mūsų alter Kristus bažny
čios, savo ir žmonių savo 
tautiečių vardu kasdien

Išvykstant 12 laivų iš North River, Ncw York, vaiz
de matomi svečiai ir viešnios atliko išleistuvių cere
monijas.

Naujas primicijantas atlai
kys savo pirmąsias iškilmingas 
šventas mišias vasario 25-tą d., 
Šv. Juozapo parapijos bažnyčio
je, Scranton. Pa.

Taigi mes lietuviai džiaugia- 
i mės sulaukę darbštaus Kristaus 
'darbininko. Maldaujame Visa- 

kunige ^Paulinai gaIio Viešpaties, kad apdovano
tų Jisai šį mūsų jauną primici- 

Į jantą gausingomis malonėmis 
i ir. kad suteiktų jam stiprybės ir 
Į drąsumo gyventi pagal savo 
• kilnaus pašaukimo idealus. 
'Sveikiname kunigą Vytautą P. 
į Žemaitį ir linkime jam ilgiausių 
. ir laimingiausių metų Kristaus 
! tarnyboje.

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

Ncvj Britain, Conn. — Šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. — Tėvas Agne- 
lius Krasauskas, O.F.M.

Paterson, N. J. — Šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, 40 
vai. atlaidai, Tretininkų reko
lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Jurgio pa
rapijoje, kovo 4 — 11 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Bayonnc, N. J. — Šv. Myko
lo parapijoje, Šv.'Juozapo nove
na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 12-18 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O. F. M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, kovo 49—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 26 d. — balan
džio 1 d. — Tėvas Justinas 
Vaškys, O.F.M.

Toronto, Ont. — Lietuvių pa
rapijoje, balandžio 4—8 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys, OFM.

FRANCISCAN FATHERS, 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.

sakei ištisai.
— Ištikrųjų, ji tęsia taip:

j “Kurs nugalės, iš to aš pa
darysiu šulą mano Dievo 
bažnyčioje, ir jis daugiau stojau tikėtis tavęs 
nebeišeis laukan”. lauksianti. Kiekvieną va-
— ”Jis daugiau nebeišeis karą, prieš užmigdama, aš

galvodavau: jei jis šiąnakt 
grįš, ar mokės atsidaryti 

■duris? Ir aš ilgai neužmig
davau. Kiekvieną rytą, dar 
galutinai nenubudus, aš 

!galvodavau: ar nesugrįš _ B‘lo" še*im7nfnįai> ku. 
jis šiandien. Paskui as rje niekindavo mano kūną 
melsdavausi. Aš tiek mel- įr menkai teduodavo val- 
dziausi, kad tu turėjai gyti, sužadino mano išdi- 
grįžti. 'durną. Tada

— Jūsų maldos privertė ach! tarnauti tik tam, kad 
mane sugrįžti. 'tarnaučiau... Svajonėse aš
— Nesišypsok iš manęs, vėl pamačiau namus; aš 

i mano vaikeli. grįžau.
O, motina! _ _____O C

I pas jus labai nusižeminęs. 
Žiūrėkite, kaip aš nulenkiu niai ją glamonėja, 
galvą žemiau už jūsų širdį! 
Nebeliko nė vienos mano' 
vakarykštės minties, kuri kad pasidaryčiau panašus 
nebūtų šiandien tapusi ne- į savo vyresnįjį brolį; val- 
reikalinga. Šalia jūsų aš dysiu mūsų turtus; vesiu 
vos-besuprantu. kodėl bu- žmoną kaip jis...
vau išėjęs iš namų. i — Be abejo, tu apie ką

— Tu nebeišeisi daugiau .? nors galvoji tai sakyda- 
— Aš nebegaliu daugiau1 mas. (Bus daugiau)

ilaukan”. Kaip tik čia yra 
i tai, kas mane gąsdina.

— Jei tai yra jo laimei.
— O! aš gerai suprantu. 

Bet toje bažnyčioje aš bu
vau...

— Iš ten išėjęs tu pasiju
tai blogai, nes panorėjai 

į grįžti.
— Žinau; žinau. Štai aš 

grįžau; sutinku.
— Kokių gėrybių tu gali 

ieškoti kitur? Čia tu jų 
randi apsčiai. Juk tiktai 
čia tėra tavo gėrybės.
— Žinau, kad tu man 

saugojai turtus.
— Tuos tavo turtus, ku

rių tu neišeikvojai, tą dalį, 
kuri mums bendra, pri
klauso mums visiems; tai 
yra žemę.

— Ar aš 
nebeturiu
— Turi; 

vanų dalį, kurią mūsų Tė
vas gal dar sutiks tau pa
skirti.
— Man tik tai ir svarbu; 

daugiau man 
kia.
— Išdidusis! 

kas neklaus, 
kalbant, ta dalis abejotina: 
aš tau patariu verčiau at
sisakyti nuo jos. Ta asme
ninių dovanų dalis jau da
vė tau nuostolio; tai yra 
tos gėrybės, kurias tu tuo
jau išeikvojai.

— Kitų aš negalėjau pa-, 
siimti su savim.
— Tu jas ir rasi nepalies

tas. Šiai dienai gana. Įeik 
į Namus pasilsėti.

— Gerai, nes aš nuvargęs.
— Tad tebūnie palaimin

tas tavo nuovargis! Dabar 
miegok. Rytoj tavo motina 
pasikalbės su tavim.

MOTINA
Sūnau palaidūne, 

protas dar priešinasi 
lio žodžiams; leisk dabar 
kalbėti savo širdžiai. Kaip 
tau malonu pusiau atsigu
lusiam prie sėdinčios mo
tinos kojų, paslėpus veidą 
tarp jos kelių, jausti, kaip 
jos glamonėjanti ranka 
palenkia tavo maištingą’' 

į galvą! |

i

Parayijictis.

Tėvų Jėzuitų Misijos
XVcst field. Mass. — Šv. Kazi- 

I miero parap., vas. 18—25 d., 
'T. Antanas Mešlis, S. J.

Norvoood, Mass. — šv. Jurgio 
parap.. vas. 18—25 d, T. Pranas 
Aukštikalnis. S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo parap., vas. 18 — 
kovo 4 d., T. Jonas Kidykas, S.J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo parap., kovo 4 — 25 d., T. 
Antanas Mešlis. S. J.

Brockton, Mass. — šv. Kokoj 
par.. kovo 5 — 18 d., T. Jonas 
Kidykas, S. J.

Chicago, UI. Visų šventų 
parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo
nas Kidykas. S. J.

Baltimore, Md. — šv. Alfonso 
parap., kovo 26 — Bai. 1 d., T. 
Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo parap.. oal. 8 — 15 d., 
T. Pranas Aukštikalnis. S. J.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vincen
to parap., bai. 8 — 10 d.. T. Jo
nas Kidykas. S. J.

I

rie niekindavo mano kūną

Aš sugrįžau Sūnus palaidūnas vėl nu
leidžia galvą: motina švel-

— Ką tu dabar darysi?
— Aš sakiau: stengsiuosi,

daugiau nieko 
savo?
tą ypatingą do

nieko nerei-

Tavęs nie-
Tarp mūsų

tavo
bro-

Fats For Paratrooper

S Sgt Jacquiline Rud-'ph, aged 7, and youngest member of the Ma
rmės, visits the Army Ordnance Exh.b<t in the Chrysler bu<lding, New 
York! where she's shovvn with a modet paratrooper. Jackie i* inter- 
ested in the nylon parachute, becasse the by-produets of the used.fat 
she's been saving are necessary to the tranufacture of nylon^
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Surinko $615.20 Lietuvai
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE

Barauskas, K. Kašėta, p. Pale- 
vičius, Juozas Versiackas, p. 
Jezavitas. J. Smilgis. p. Mule- 
ris. J. Perekšlis. C. Naujokaitis.

Misijos Vasario 18—25
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 

prasidėjo misijos 
ii baigsis vasario 

veda kun. Pr.
S. J. lietuvių ir 
Ateina ir svetim-

6

AMERICAN 
RED CROSS

Brockton. Mass. — Sekmadie
nį. vasario 18 d. Brocktoniečiai 
iškilmingai minėju Lietuvos ne
priklausomybės šventę — VA
SARIO 16-tą.

>:30 rytą atnašautos šv. mi
šios už Lietuvą. Pamokslą pa
sakė Tėvas Justinas Vaškys. 
pranciškonas iš Greene. Me.

2:30 p. p. susirinko Brocktono 
lietuviai patrijotai į parapijos 
salę, kur įvyko prakalbos ir 
graži programa, kurią išpildė 
vaikučiai. Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seselių vadovybėje.

Kalbėjo Tėvas Pranciškonas 
Justinas Vaškys iš Greene. Me.. 
kun. A. Morkūnas. MIC.. 
rianapolio Kolegijos. 
Mockus iš Dorchester. 
miesto valdininkų ir
švagždys. Vakaro vedėju buvo 
kun. F. Norbutas.

Lietuvai šelpti aukų sudėta 
$615.20. Dar yra pora draugijų 
pasižadėjusių prisidėti su auko
mis. Manoma, kad Brocktonie
čiai sudės $700.00.

iš Ma- 
Stasys 
vienas

kun. J.

' JESKELEVIČIUS 
trys savaitės 
Jonas Jeskele- 

katalikiškos 
nuoširdus

prietelius ir rė-

Sekmadienį, vasario 18 d. pa
rapijos svetainėje įvyko Fede
racijos 16 skyriaus metinis su
sirinkimas. Valdyba ir kitiems 
metams užgirta ta pati. Susi
rinkime draugijas atstovavo se
kanti asmenys: šv. Pranciš
kaus — p. M. Sundukienė: LDS 
8 kp. — p. P. Radaitis: šv. Ste
pono — p. A. Zaveckas. kitų 
draugijų atstovai nepasirodė. 
Susirinkime nutarta iš "Vasa
rio 16-tos" paminėjimo gautą 
pelną pasiųsti Federacijos Cen
tro iždan. Taipgi nutarta apmo
kėti katalikiškųjų draugijų 
duokles Federacijos Centrui ir 
apskričiui 
Draugijos 
nors tiek.

is skyriaus iždo, 
turėtų pasirūpinti 

kad prisiuntus savo 
atstovus į skyriaus susirinki
mus.

ji B*'•• z
”.<•

iraį^’ '

Šarvuotas bomberis, priešaky apsikaišęs ginklais, tai vadinamas A-2G 
Armijos Ooro Laivyno įsiveržėlis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Chubetas, kuris per 24 mėne
sius buvo Europos karo fron
tuose, dabar yra grįžęs ir apsi
stojęs Atlantic City, N. J. Jis 
yra dalyvavęs karo veiksmuose 
ir už pasižymėjimus gavęs 
Pearl Harbor Ribbon, Good 
Conduct Ribbon. European 
Theatre Ribbon su dviem 
bronzinėm žvaigždėm.

Laukia paskyrimo į AAF Re- 
distribution Station No. 1.

Pfc. Prano motinėlė p. Mar- 
gareta Chubetienė gyv. 33 Tre
mont St.

bažnyčioje 
vasario 18 d.
25 d. Misijas 
Aukštikalnis, 
anglų kalba,
taučių. kurie toje parapijoje gy
vena. Vakarais pamokslai sako
mi 7:30 ir 8 vai. vakarais.

Vaikams misijos prasidėjo 
trečiadienį, vas. 21 d. ir baigsis 
šeštadienį, vas. 24 d.' rytą. Vai
kų misijos 4 vai. po pietų.

Misijos užsibaigs sekmadienį, 
vasario 25 d.

Visiems lietuviams ir bendrai 
visiems katalikams yra gera 
proga pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Kriviūtė, J. Bielavičius. P. Raz- 
' nauskas. K. Karlavičius, J. Bau- 
šienė. V.’ Lalienė. M. Buivydai- 
tė. J. Andriuskevičiūtė. V. Pau- i ’
lauskas (jūreivis). VI. Paulaus
kas. V. Černiauskas. S. Uždavi- 
nis. J. Paplauskienė. V. Kau- 
pinienė. P. Aurvla. A. Marcin
kevičius. A. Barkauskas, J.

■ Stakeliūnas. N. Jodka. Su
i smulkiais viso aukų sudėta 

T . , _ , . i $90.55. Komisija taria nuoširdųvo Lietuvos garbes konsulas i J
adv. Antanas šalna, kuris savo|ačiū tiems' kurie Prisid5i° su 

. , . ... i auka Lietuvos reikalams,turiningoje kalboje nuroae gai-... „ : Paminėjimas Lietuvos nepri-res. kuriomis mes turėtume1 J 1
• , T - * -, i „ i klausomvbės 27 metų akto pas-siekt Lietuvos nepnklausomy- - * r

. j * i v i kelbimo sukakties visais atžvi!- bes atgavimo. Adv. šalna palie-!
._ . t, , tz 1 giais pavvko. Susirinkimas ūžte ir apie gen. Tada Kosciuška, ° r -
, ■ , , darytas malda, kurią atkalbėjokur} lenkai savmasi. Prisiminė j, J j

ir apie gen. Pulaskį. kuris ir gi' u ' 
buvęs lietuvių kilmės. Konsulas, 
Šalna paminėjo ir kitus lietu
vius didvyrius, kurie nemažai 
prisidėjo prie Amerikos kultū
ros. Nurodęs tuos visus mūsų! 
tautiečių nuveiktus darbus šio-' 
je šalyje, p. šalna pareiškė, kad' 
mes turime pilną teisę reika-į 
lauti iš mūsų valdininkų ūžta- j 
rymo dėl Lietuvos nepriklauso-'I 
mybės. Garbės konsulo šalnos į 
kalną susirinkusieji labai įver- j 
tino ir nesigailėjo jam aplodis-; 
mentų. Jūreivis Vytautas Pau-: 
lauskas kalbėjo apie savo pa- i 
tirtus įspūdžius Škotijoj ir Ru
sijoj. Pareiškė, kad Škotijos lie
tuviai yra labai vaišingi, ir au
koja Lietuvos reikalams nuo
širdžiai.

Paprašyta aukų Lietuvos rei
kalams. Aukavo šie: B. Pap-

Dalyvavo Miesto Mayoras, Kong. T. J. Lane, 
Valstybės Šen. M. Flanegan ir Lietuvos Garbės Konsulas

Nauja Porelė
Šiomis dienomis p. Alena 

Smolskytė. gyv. Lenox St., iš
tekėjo už Jono Marshouk iš 
Cambridge. Moterystės Sakra
mentą priėmė Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje. Jaunave
džiai apsigyveno Cambridge, 
Mass. Sveikiname!

Lietuvis Karys Apdovano
tas Už Karžygiškumą

Šiomis dienomis Sgt. Vincas 
Jakas, sūnus p. Alenos Pakark- 
lienės, gyv. Norwoode, apdova
notas už karžygiškumą Vokie
tijoje. Sgt. Vincas Jakas, staty
damas savo gyvybę pavojun, iš
gelbėjo kitų kareivių gyvybes 
ekspliozijoj.

Lavvrence’o (Mass.) lietuviai, — Amerikoje. Ragina būti išti-' 
atjausdami savo tėvų šalies — kimais Katalikų Bažnyčios na- 
Lietuvos kritingą padėtį ir riais. Principaliu kalbėtoju bu-i 
svarbą jos nepriklausomybės 
paskelbimo 27-tą sukaktį, atžy
mėjo įspūdingu minėjimu 
vasario. Šv. Pranciškaus 
pijos salėje.

Bažnyčioje rytą. 9:30. 
klebonas kun. P. M. Juras 
našavo šv. mišias (sumą) 
Lietuvą. Po pietų. 3 vai. 
kytos pamaldos 
kurie yra pašaukti 
Pamaldas laikė kun. F. Kensta- 
vičius.

Po pamaldų visi suėjo į sve
tainę. Programą atidarė p. K. 
Vencius. Federacijos skyriaus 
pirm. Muzikas Povilas Sakas su 
savo dainininkų grupe sudaina
vo Amerikos ir Lietuvos him
nus. P-nas Vencius pakvietė iš
kilmių vedėju kun. F. Kensta- 
vičių. kuris užėmęs vietą, pa
kvietė K. Vencių tart keletą žo
džių reikale šio masinio susirin
kimo. Pirmasis kalbėtojas 
trumpais bruožais apibudino 
reikalą kiekvienam prisidėt prie 

| atgavime laisvės Lietuvai, 
į Lietuva ir šiuo tarpu yra 
! vergta ir reikalauja mūsų

L. Bartkus randasi įramos- 
Toliau sekė įspūdingos 

bos — kun.
T. J. Lane. 

, mayoro J.
A. Bružo ir 
konsulo adv. A. O. šalnos. Turiu 
pažymėt. kad kongr. T. J. Lane 
yra didis lietuvių prietelius ir 
lietuvių istorijos žinovas. Ponui 
Lane tapo suteikta pagarba at- 

Naujam kariui S. Bartkui sistojin111 ir aplodismentais. Ne
karo mažau yra lietuviams prietelin- 

£) gi mayoras J. Meehan ir sena
torius M. Flanegan. kurie iškė
lė lietuvių vardą ir jųjų darbuo
tę šioje mūsų antroje tėvynėje

Vasario 13 d. mirė Tadas Kar
pavičius. Velionis vasario 17 d., 
iš N. P. bažnyčios su trejomis 
šv. mišiomis. palaidotas šv. Mv- 
kolo kapuose. Nuliūdime likosi 
žmona, brolis ir sesuo. Reiškia
me užuojautą. Simpatišką pa
tarnavimą velioniui suteikė gra- 
borius A. Owirka ir sūnus, lai
dotuvių direktoriai.

JONAS 
SERGA — Jau 
kaip guli lovoje 
vi č i us. įžymus
sjiaudos platintojas. 
"Darbininko" 
mėjas ir LDS Garbės narys.

SVEČIUOJASI J. BALE VI
LTUS — Atvyko keliolikai die
nų atostogų karys J. Balevi- 
čius pas savo tėvelius, kurie 
gyvena Ames gat.. Montello. 
Mass. Savo atostogoms labai 
patenkintas.

IŠSILAUŽĖ RANKĄ — Pe
reitą savaitę J. Balevičių dirb
tuvėje ištiko nelaimė — išsi
laužė ranką.

"PRIE ROJAUS VARTŲ" — 
šv. Roko par. vaikučiai kovo 4 
d., parapijos salėje suvaidins 
gražų veikalą — "Prie Rojaus 
Varta".

CAMBRIDGE, MASS.

18 d., 
para-

pats 
at- 
už

atlai- 
už kareivius, 

tarnybon.

P. M. Juras. F. A.K.

N0RW00D, MASS

Sugrįžo Atostogoms
Pereitą savaitę pp. S. Kamilų, 

gyv. Tremont St.. sūnus karys 
sugrįžo pas savo tėvelius iš 
Kentucky praleisti atostogas. 
Grįš karo tarnybon šią savaitę.

* —————————

Kariai Alfonsas Antanaitis ir 
Richard Veta. kurių tėveliai 
gyv. Washington St., dabar 
randasi Camp Bianding, Fla.

Lankėsi Lietuvis Kapitonas

Šiomis dienomis pas p.p. Kirš
lius lankosi 15 dienų atostogų 
jų sūnus puskr. V. Kiršlys. Ka
rys V. Kiršlys tik dabar paleis
tas iš Cambridge. Ohio karo li
goninės. Jis buvo sužeistas mū
šiuose Prancūzijoje.

Pottsville, Pa. — Šis mieste
lis nėra lietuvių apgyventas. 
Jame randasi tik apie 80 lietu
vių šeimų ir tie patys yra. išsi
skirstę. Priklauso prie įvairių 
lietuvių parapijų apylinkėje, bet 
yra ir tokių, kurie niekur ne
priklauso.

Šiame miestelyj yra karo sto
vyklos. Todėl labai dažnai ten
ka susitikti su kariais, šiomis 
dienomis lankėsi kapitonas Al
fredas Strazdas pas p. Jurgį 
Klimą. Kapitonas Strazdas pa
eina iš Sioux City, Iowa. Mums 
buvo malonu su juo pasikalbėti. 
Jis pareiškė norą susipažinti su 
daugiau lietuvių, p. Jurgis Kli
mas pakvietė 
dalyvauti Šv. 
vių parapijos 
nersville. Pa., 
numu priėmė 
leido vakarą.
das Strazdas paliko lietuviams 
didelį įspūdį, nes jis pasirodė 
tikru lietuviu.

Šiomis- dienomis p. D. Jasio- 
nienė, gyv. Sturtevant Avė., ga
vo nuo savo giminaitės slaugės 
p. Gaidulytės iš Prancūzijos do
vanėlių — gražų rožančių, 
prancūzų 50 frankų ir kitokių 
daiktelių.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimas Pavyko 

j Sekmadienį vasario 18 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj įvyko 

1 iškilmingas Lietuvos nepriklau- 
i somybės paskelbimo sukakties 
minėjimas. Rytą, bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. mišios už 
Lietuvą ir žuvusius lietuvius 
karius.

3:30 vai. po pietų, parapijos

BALF Susirinkimas
Pirmadienį, vasario 26 d.. 8 

vai. vakare, šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje. St. James 
Avė. įvyks Bendro Amerikos 

svetainėje įvyko prakalbos ir Lietuvių Šalpos Fondo 22 sky-

Šiomis dienomis išvyko karo 
tarnybon p. p. Bartkų sūnus — 
Steponas. Pp. Bartkai jau karo 
tarnyboje turi tris sūnus, iš ku
rių du jau randasi užjūryje. 
Štabo viršyla A. Bartkus dabar 
randasi Belgijoje, jis tarnauja 
prie radio komunikacijos apa-! 
ratų.

Viršyla
Anglijoje. Jis tarnauja techni-j 
ku prie lėktuvų. Kiek laiko at
gal. “Life" žurnale plačiai buvo 
rašyta apie viršyla A. Bartkų. 
Jis savo laisvu laiku iš sudau
žytų lėktuvų sudarė vieną karo 
veiksmams tinkantį lėktuvą. Už 
tai buvo apdovanotas ir susi
laukė pagirimų. Malonu tėve
liams turėti tokius gabius sū
nus.
linkime geriausių sėkmių 
tarnyboje. A.

nes
pa-
pa-

meno programa. Turiningas 
kalbas pasakė Tėvas Pr. Aukš
tikalnis. S. J., kleb. kun. S. P. 
Kneižis ir p. Antanas F. Knei- 
žys. Pastarasis buvo ką tik grį- 

; žęs iš Amerikos Lietuvių Tary- 
, bos ir lietuvių redaktorių su-

lauskas $10.00: po $5.00— adv. .. . ,. . ~ ~r (važiavimų. VVashington. D. C..
A. .šalna. S. Zapėnas. kun. P. M. >
Juras, kun. Dr. A. Bružas. K. 
Vencius: po $2.00 — E. Rauliu- 
šienė. L. Svenčionienė; po $1.00 
— Z. Rymaitė. F. A. Krancevi- į 
čius. J. Sakavičius, K. Bauša. Z. 
Bauba. M. Norkūnas. A. Povi-I 
lonis. A. Kvaraciejus. M. Kva-, 
raciejienė. A. Andrukaitis. P. Į 
Navickas. C. Andrul, P. K vara-i 
ciejus, F. Volungė. S. Padvais- 
kas. J. Danevičius. L. Venčienė. 
J. čirienė. A. Kvaraciejienė. O. 
Cigelienė. O. Jakubauskienė. V.

i Romelienė, A. Zenevičienė, J.

riaus svarbus
Valdyba kviečia ne tik narius, 
bet ir bendrai visus lietuvius, 
kurie pritaria ir užjaučia Lietu
vos žmonių šelpimą ateiti į su
sirinkimą.

susirinkimas.

kapitoną Strazdą 
Pranciškaus lietu- 

vakarienėje, Mi- 
kurį jis su malo- 
ir linksmai pra- 
Kapitonas Alfre-kal-

P. M. Juro. kong. 
šen. M. Flanegan, 
Meehan. kun. Dr.

Lietuvos garbės

Lietuvos reikalais. Meno prog
ramą — patriotinių dainų — 
išpildė parapijos merginų cho
ras. solistė p. A. Novikienė ir

1 pianu solo p. Stepanavičiūtė. 
i vadovaujant varg. p. Julei Vil- 
kišiūtei.

. Gausi publika. išklausiusi 
: gražios ir turiningos progra
mos. Lietuvos reikalams sudėjo 
$72.65. Gausaus susirinkimo 
dalyvių buvo vienas pasiryži
mas gelbėti Lietuvą, kad ji at
gautų laisvę ir nepriklausomy
bę.

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI

Sekmadienį, vasario 18 d.. 3 
vai. p. p. N. P. bažnyčioje prasi
dėjo misijos moterims ir mergi
noms. Kitą savaitę misijos dėl 
■.yru. Misijas veda Tėvas J. Ri
dikas. S. J. pamaldos rytais 8 
vai. ir vakarais 7:30 vai. Para
pijos klebonas kun. P. J. Juš
ka itis ragina visus parapijie
čius pasinaudoti šiomis misijo- 

.: taipgi misijų laiku aukoti 
savo maldas už krikščionišką 

aiką.

»

į 
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Lietuvis Karys Užbaigė 
Radio Kursą Anglijoj

Šiomis dienomis karys Pra
nas A. Davidauskas. sūnus tė
vų, gyv. Norvvoode, Anglijoj už
baigė radio technikos kursą.

Karys Pranas Davidauskas į- 
stojo karo tarnybon 1943 m. 
Tais pačiais metais, gruodžio 
mėnesi išvežtas užsienin. Jis y- 
ra buvęs parapijos choro pirmi
ninkas.

Linkime kapitonui Alfredui 
Strazdui geriausių sėkmių karo 
tarnyboje ir niekad neužmiršti 
savo tautiečių lietuvių.

Kartu Buvęs.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

BUY
V N IT F. D 
6TATF5

WAR
BONDS

AM© 4 

STAMPS

FC^VICTORY

» J-'7

Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili
niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu. o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME J NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis. kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

1411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.
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Lietuvos reikalams aukojo j 
šie: kleb. kun. S. P. Kneižis 
$5.00. kun. Pr. Aukštikalnis. S.
J. $2.00. p. Razulevičius $2.00. 
Po $1.00 — A. Navickas. G. Ka-

I

' kanauskas, A. Pratašius. J. Už-
(

davinis. J. Sastavickas. A. Pre- 
. velis. A. Venskus, J. Aidukonis, 
j J. Avižinis, P. Kudirka, V. Ku
dirka. A. KaVolynas, 
naitis, S. 
dienė, S.

I

I mulionis, P. Mučinskas, P. Ve
ta. K. Mačys,

■A.
nė.
liūnas, p. Bartulis.
K. Mickunas,
H. J. Balutis. P. Kuras. J. Dirsa 
(Dixon), ponios Dirsienė (Di- 
xon). Smilgienė. Čeikienė, Tvas-

I kienė. Minkevičienė, Babilienė. 
Bartulienė, Jurgis Versiackas. 
p. Karnilienė, A. F. Kneižys, p. 
Baužienė. p. Patinskienė, B. A- 
domaitienė. p. Viesulienė, A. 
Navickienė. G. Pazniokas. K.

J. Anta-
Vasiliauskas. A. Kuo- 
Razulevičius, M. Ta

K. Klimavičius. 
Kavaliauskas. P. Mickunie- 

M. Kavolynienė. J. Vasi- 
R. Ječius.

M. Minkevičius.

Korporalas Pranas Nevins 
Prancūzijoj

Šiomis dienomis gauta žinių, 
kad Cpl. Pranas Nevins, taip 
pat buvęs parapijos choro ir L. 
Vyčių kuopos pirmininkas, da
bar randasi Prancūzijoj su 
Ninth Air Force Service Com- 
mand Quartermaster Truck ba
talionu.

Cpl. Pranas Nevins yra vedęs 
p. Sofiją Novikaitę. kuri vyrui 
išėjus karo tarnybon, gyvena 
su savo tėveliais E. Walpole.

Pfc. Pranas Chubetas 
Grižo Iš Užjūrio

Pranešama, kad Pfc. Pranas

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patamavlmar'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I• 4

I

I
Kun. P. M. Juro Nauja |

Maldaknygė |
Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują jį 

maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- j 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- 4 
čios išvaizdas. Kaina $2.75. 2

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 4
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VIETINĖS ŽINIOS
1 1 ' '9

ŽINUTES
Vas. 10 d., Margareta Sandai- 

tė ištekėjo už Juozo D. Parker.

Vas. 18 d. tapo pakrikštyta 
Ona Marijona — Tarno ir Onos 
(Strazdauskaitės) Fennessey.

DAKTARAI

J. E. ARKIVYSKUPO R. J. 
CUSHING, D. D., Velykų pa
sveikinimo kortelės dėl kareivių 
bus bažnyčioje ant stalelio prie 
kolektorių, sekmadieniais, Pra
šome pasiimti po vieną savo ka
reiviui ir ją tuojau jam pa
siųsti. Vieton šios kortelės pa
likite ant stalelio kareivio var
dą ir adresą ir savo vardą ir 
antrašą, sąrašo dėlei.

FISH FOURSOME .
Don’t let food s’nortages and ration points get you down thes< busy days. 
Serve FISH — it’s avaiiable all year round, an excellent substitute for 
r.-.eat, quick and easy to prepare and reguires NO RATION POINTS. 
If Johnny likęs it creamed and Susie wants it fried—try these four 
diflerent, deliclous vvays to prepare fish and keep every mwnber of your 
family happy!

Clip the recipe now and next time you have fish for dinner, serve it 
th.e way your family enjoys it mosL

ninko” rėmėjai. Jie išaugino du Pg$l(jrtaS MctrOPOlj*
. . . . . . . . . .  tan Distrikto Komisijos 

Piratininku

sūnų ir vieną dukterį. Sūnus 
Juozas tarnauja Dėdės Šamo 
karo laivyne.

Linkime p. Domicėlei greitos 
sveikatėlės!

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

i
i

__________ I
■ j

Vas. 24 d., 8 v. r., šv. mišių 
auka bus aukojama už parapiją.

Tą dieną galima gauti visuoti
niai atlaidai, išpildant papras
tas sąlygas.

LANKĖSI

Šiomis dienomis Guber
natorius Maurice J. Tobin 
paskyrė p. William A. Reil- 

; ly, Bostono Ugniagesių

i

MIRĖ

i

Tel ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

i

Te! TROvvbridge 6330

I. Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sų 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—b

Vas. 25 d., 9 v. r., šv. mišios: 
bus giedamos Lietuvių Susivie- . 
nymo Šv. Kazimiero draugijos' 
intencijai.

10 vai. rytą, šv. mišios bus 
atgiedotos Zinkevičių, 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga.

I -----------
i IŠVAŽIAVO Į PRIMICIJAS.
Vas. 21 d., kun. Al. Abračinskas' 
išvažiavo savaitei laiko į Penn-; 
sylvaniją. Prie progos jis mano 
dalyvauti kun. Vytauto Žemai-j 
čio šventinime „ v____ v__
vas. 24 ir 25, Wilkes - Barre. Į 
Pa. Mano grįšti namon baigoje 
šio mėnesio.

Sekmadienį vietiniams kuni
gams pagelbės darbuotis Tėvas 
Alfonsas, C. P., ir Tėvas Pra
nas Jakimavičius, S. J.

i

I
ir primicijose

įvairūs skelbimai

—————
toriaus Taryba p. William 
A. Reiliy užgirs. VVilliam 
A. Reiliy yra gerai žino
mas ir lietuviams. Artistas 
Rapolas Juška yra p. Reil- 
ly artimas draugas ir mu
zikos leidimo įstaigos — 
McLaughlin & Reiliy kom
panijos vedėjas.

Federalei Valdžiai Reikalui 
gi Darbininkai

No Points—Different—Delicious—Nutritious
cooked flaked FISH (haddock), 1 
eup mashed POTATOES, 1 tea
spoon SALT, % teaspoon PEP
PER, 2 tablespoons grated ONION, 
and 2 EGGS. Form into cakes, roll 
in flour. Heat ta eup SPRY in skil
let and fry fish cakes until brovvn 
on both sides. Makes 9 cakes.
Creamed Fish on Toasf. Make a 
white sauce by melting ?4 eup 
SPRY i n saucepan and blending in 
’i eup FLOUR, 1 teaspoon SALT, 
% teaspoon PAPRIKA. Add 214 
eups MILK gradually, stirring con- 
stantly, ana cook until thiekened. 
Then add 2 eups cooked flaked 
FISH, 1 tablespoon grated ON
ION, % eup chopped GREEN 
PEPPER, and 2 tablespoons 
chopped PIMIENTO. Serve on 
toast. Serves 6.

Fish Rolls. Cut into serving pieces 
2 pounds FISH FILLETS, season 
vvith SALT and PAPRIKA, roll up 
and fasten with toothpicks. Dip 
rolls in 1 EGG vhich has been 
slightlv beaten with 1 tablespooa 
WATĖR, then dip in CORN- 
FLAKES or CRUMBS. Fry in hot 
SPRY (375°F.) about 114 inches 
deep 4 minutes, or until brown. 
Serve with tomą to sauce. Serves6-8.
Pan-Fried Fish. Cut FISH FIL
LETS into serving pieces and dip 
in MILK, then in mixture of egual 
amounts of CORN MEAL and 
BREAD CRUMBS. Season with 
SALT and PEPPER. Fry in hot 
SPRY in skillet until brown on 
both sides.
Fish Cakes. Mix thoroughly 2 eups

jauni-

reko-

Padėka Visiems 
Už Pagerbimą

Pirmadienį lankėsi Lietuvos komišijonierių, Metropoli- 
; Vyčių organizacijos įkūrėjas tan Distrikto Komisijos 
Mykolas Norkūnas iš Lavrence, pirmininku į vietą p. Hult- 
Mass. Atsilankymo proga įstojo man.
į kun. Dr. Urbonavičiaus kny- Spėjama, kad Guberna- 
gos — VYTIS ir ERELIS Gar
bės Rėmėjus, aukodamas $10.00
knygos fondan. Į Ketvirtadienį, vasario 22 d.

Taipgi pirmadienį lankėsi ir mir€ Bronius Juozas Boris. 40 
kun. F. Kenstavičius. Šv. Pran- m amžiaus, gyv. 1774 Colum- 
ciškaus par. vikaras iš Law- bia Road> So Boston. Mass. 
rence, Mass. 1 Laidojamas šeštadienį, vasario

Antradienį lankėsi rašytojas 24 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro 
A. J. Jokūbaitis iš Newton Cen-

(ter, Mass. Atsilankymo proga 
įstojo į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygos — Vytis ir Erelis 
garbės rėmėjus, aukodamas 
knygos fondan S12.00.

Bronius Masiulis iš So. Bos
ton. Atsilankymo proga atnau
jino “Darbininko” 
tą, aukojo $1.00 kalendoriaus jeną, kurie nuoširdžiai 
................................. " "i

I 
Į 

I

lietuvių par. bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose.

A. a. Bronius J. Boris pašar
votas laidotuvių direktorių D. 
A. Zaletskų įstaigoje. 564 E. 
Broadway, So. Boston.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvelius Adomą ir Liudviką

prenumera- Boris, dvi seseri — Ritą ir A- 
kviečia 

visus dalyvauti jų mylimo sū
naus ir brolio šermenyse ir lai
dotuvėse.

Šiomis dienomis Jūsų 
redakcija gauna labai 
daug atsišaukimų ir pra
nešimų, kuriuose reikalau
jama darbininkų įvairiose 
karo darbo šakose. Patar
tina visiems ir visoms 
kreiptis į U. S. Civil Ser- 
vice Commission, Regio
nai Office, Boston, Mass., 
ir taip pat į kitų valstybių 
valdžios įstaigas, kad pa
gelbėti valdžiai atlikti rei
kalingus karo darbus ofi
suose ir dirbtuvėse.

Vasario 5 d. įvyko surprise

įvairūs skelbimai
REIKALINGA pardavinėtoja 

bekamiai (kepyklai). Gera al
ga, geros valandos. Apylinkėje 
Jamaica Plain. ARN 2887 — 
9 iki 12 vai. ryte. (3—2)

fondan ir įstojo į kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus knygos — Vytis 
ir Erelis rėmėjus, aukodamas 
knygos fondan $5.00.

Lankėsi biznierius
Jakštas. Atsilankymo proga at
siėmė Liurdo knygą ir kalen
doriaus fondan aukojo $1.00.

‘ Pereitą savaitę lankėsi laido
tuvių direktorius Juozas Cas- 
per. Atsilankymo proga pasiža
dėjo įstoti į “Vytis ir Erelis” nę’ 
garbės rėmėjus.

Trečiadienį lankėsi kun. J.
Švagždys ir kun. F. Norbutas iš;
Brockton, Mass.

Tą dieną lankėsi Marijona kais yra p. Arlauskas ir p. Sken- 
Žiurolienė iš Dorchester, Mass. delis, gavo leidimą pristatymui 
Atsilankymo proga įstojo į ir j 
4C

Jonas Susižeidė
Šios savaitės pradžioje ponia 

Jenkevičienė, gyv. ‘Darbininko’ 
name (jos vyras ten jenitoriau- 
ja), dirbtuvėje nukrito laiptais 
ir buvo nuvežta į Carney ligoni- 

kur sveiksta.

RETK ALINGA šeimininkė dėl 
2 vaikų — 7 ir 10 metų. Tėvai 
biznieriai. Galima gyventi sy
kiu. Vasaras praleisite prie jū
ros. Pageidaujama reference. 
ARN 2887. (3-2)

So. Bostone,
Ponia 

Marcinauskienė nuoširdžiai dė
koja rengėjoms — pp. Petronė
lei Marcinauskienei, Petronėlei 
Kislauskienei, Onai Čiuladienei 
ir Katrinai Geležinienei; dėko
ja visoms už sveikinimus, linkė
jimus ir dovanas, būtent, pp. 
Petronėlei Marcinauskienei, 
Petronėlei Kisliauskienei, Ami-| 

Katrinai Ge-

Pristatys Ir Vyną
Jau nuo Naujų Metų Boris 

Beverage Co., kurios savinin-

Sveikata Yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 
INOIJONŲ ARBATŽOLĖS

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidu
rių virškinimo, užkietėjimo, vidurių 
kataro, kepenų sustingimo; valo ne--------y O ------------------------- E I-------------------- --------------- —” nauiiv,

_ _ pardavimui įvairių vynų. Bejšvarū kraują, gydo odos ligas, inks-

Vytis ir Erelis rėmėjus auko- to, jie pristatydavo alų ir tom- 4Kaip pagamįnti; Pusėn kvortOi 
dama knygos fondan $5.00 ir ką. Jų įstaigos adresas: 220 E 
vieną dolerį aukojo kalendo- St., So. Bostone. Telefonas — 
riaus fondan. SOUth Boston 3141.

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos ver
dančio vandens įdėk pusę puoduko 
arbatžolių. Kai atauš, nukošk, įdėk 
medaus ar cukraus ir laikyk šaltai.

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgymą ir vakare einant 
guiti; du kartu j dieną.

Perkant žolių mišinį, visada prašyk 
FLORAL HERBS, o gausi geriausių.

Kaina 50c — 3 Baksai už $1.00 
PASARGA: Su orderiu malonėkite ir 
pinigus prisiųsti, nes kitaip orderiai 
nebus išpildomi.

Reikalaujam agentų pardavinėti 
mūsų Arbata.

J. SKINDER 
3448 S. Emerald Avė. 

(Dept. 8) 
CHICAGO. ILLINOIS

Kovo — Šv. Juozapo mėnesį 
pradėsime su metinėmis 
mo rekolekcijomis.

Čia yra įprotis turėti
lekcijas prieš šv. Kazimiero die
ną. Tas daug prisideda prie tos 
garbingos šventės iškilmių.

Rekolekcijas pradės misio
nierius Pranciškonas Tėvas 

kovo 1 d., 9 
v. r. Pamokslai, pamaldos ir iš
pažinčių klausymas bus rytais 
ir vakarais. Rekolekcijos baig
sis sekmadienį 10 vai. rytą.

Šiai dienai pagerbti įvyks 
vaikų programa 3 v. p.p.

REIKALINGAS .vargoninin-, 
kas šv. Andriejaus parapijos į 
bažnyčiai. Atsišaukite: Rev. M. Justinas Vaškys, 
A. Pankus. 396 Church St., New 
Britain, Conn. (16-20-23)

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long

Distance 
Moving

335-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. Į

Cpl. Stepo Jakšto draugai no-j 
retų gauti jo antrašą. Jei kas ži- j 
note šio kareivio dabartinį a-j 
dresą, malonėkite pranešti. 
“Darbininko” ofisan. Iš ten pra
nešime jo draugams.

Atsimine Maldose
Jurgio Washingtono, vas. 22, 

rytas So. Bostone pasirodė kaip 
stiklas slidumų. Bet tas nesulai
kė ponios Kavolienės (po pirmu party pagerbti p. Agotą Marci- 
vyru Averkienės) su dukrelėmis nauskienę, gyv.

. nuvykti į Šv. Petro par. bažny- jos gimtadienio proga.
čią, kur buvo užprašytos šv. mi
šios už a. a. Motiejų Averką, 
kuris jau 22 metai kaip atsisky
rė nuo saviškių ir ilsisi ramy
bėje. Tai gražus šeimos atsimi
nimas brangiųjų atsiskyrusių 
asmenų. A. a. M. Averka pali
ko žmoną su trimis nedidukais 
— dviemis dukrelėmis — viena
jų p. A. Kroli, dirba “Darbinin- lijai Kudirkienei, 
ke”, o jos vyras tarnauja Dėdei ležinienei, Onai Čuladienei, El- 
Samui; antroji dukrelė — p. žbietai Laužonienei, Elzbietai 
H. Caddle irgi dažnai padeda Marcinauskienei, Katrinai Ta- 
“Darbininko” administracijos mošiūnienei, Teklei Markevi- 
darbuose ir jos vyras tarnauja čienei, Teklei Kačinskienei, Pet- 
Dėdei Šamui ir randasi kur nors ronelei Markelionienei, Antani- 
Belgijoj. Sūnus jau vedęs, bet nai Savilionienei, Bronei Lasit- 
jis gyvena So. Bostone. Štai šio
ji šeima ir palenkia klupščius 
maldai už brangų ir mylimą 
a. a. vyrą ir tėveli kas met per 
22 metus. Juos užjaučia gimi
nės maldomis ir kartu palydi 
tas valandas susikaupime.

skienei, Marijonai Ambrozienei. 
Taipgi ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
to pagerbimo.

Agota Marcinauskicnė,
So. Boston, Mass.

PADĖKA

Draugijų Valdybų Adresai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

• 414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkcvay 1233-W

Vas. 26 d., 8 vai. ryte, bus gie
damos šv. mišios Skolastikos 
Talandzevičienės vėlei, šiam 
metiniam motinos sielos atmini
mui intencija yra prisiųsta sū
naus Alberto — kareivio.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonu.

j Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
į Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
J toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
♦ ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

| 220 E SL, Tel ŠOU 3141, So. Boston. Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas I 
Pagamina gerus lietuvišku pietus, ' 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- / 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- * 

giai patarnauja. 1 - į 
South Boston, Mass. j

Pagerbė Tris Gimta
dienio Proga

Vasario 9 d.. Lietuvių Piliečių 
, klubo svetainėje įvyko šauni 
i pramoga pagerbti pp. Miką ir 
i Izabelę Moliejus ir p. Teklę 
; Markevičienę, jųjų gimtadienių 
' proga.

Dalyvavo artimieji draugai ir 
giminės. Iš Worcester dalyvavo 

! korporalas Teddie Kasperas. 
Moliejienės brolis ir kiti, lstj 
Įeit. Jack Curley, Moliejaus se-i 
sers žentas, atlikęs karžygiškus 
žygius Prancūzijoj, Afrikoj ir 
Italijoj, sugrįžo atostogoms iri 
dalyvavo pagerbime su savo 
žmona Ona.

p. Teklė Morkevičienė buvo 
kiek nusiminus, nes jos du sū
nūs, kurie yra karo tarnyboje, 
negalėjo kartu dalyvauti ir pa-i 
gerbti savo mamytę kartu sj 
kitais jos draugais.

lst Įeit. Alfonsas Markevi
čius. dalyvavęs kautynėse Itali
joj ir buvo sužeistas, ir gavęs 
pirmo leitenanto laipsnį grįžo į 
Jung. Valstybes ir eina parei
gas Georgia valstybėje. Antras 
sūnus, kuris buvo kautynėse su 
japonais, grįžo į Jung. Valsty
bes ir randasi Kalifornijoj..

Linkiu pp. Mikui ir Izabelei 
Moliejam.ir p. Teklei Norkevi- 
čienei geriausių sėkmių ir il
giausių metų! Dalyvis.

I

irMikas ir Izabelė Moliejai 
Teklė Morkevičienė nuoširdžiai

i dėkoja p. Pranui Kublinskiui ir 
j p. Petronėlei Markelionienei už
1 suruošimą vasario 9 d. jų gar
bei trilypės party, jų gimtadie
nio proga. Dėkoja pp. Staniulio-! 
nienei, Adeline Jamaine, pir-j 
mam Įeit. Curley ir Mrs. Jack 

j Curley už dovanas. Dėkoja da
lyviams — pp. Feliksui Zalec
kiui, Juozui Markelioniui, pp. 
Geležinienei, Sakatauskienei. 
pp. Cūniam. Genevičiam. Rums- 
kienei, Petrui Jasniauskui, Jo- 

“ ■ nui Žaibai. Jonui Benkiui, Elz- 
.bietai Malvidienei, Juliui Sinke- 
Įvičiui, Juliui Ziminskui, Clp.
Teddy Casper, Pranui Kveda
rui. p. Grace Molis ir muzikan-

' tams.
į Nuoširdžią padėką tariam vi- 
įsiems kuo nors prisidėjusiems 
j ir už suteiktą mums malonumą. 

Mikas ir Izabelė Moliejai 
ir Teklė Morkevičienė.

-IETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLO8A MOTINOS SVC.

-*lrmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmiiunkė — B. Gaillūnien*.

8 Winfield SL. So. Boston. Mass 
->roL RaSt. — Ona Ivažkienft,

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

29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 
TeL Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona StaniuliūtS, 
177 West 7th SL, So. Boeton, Mass.

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
na* nrotokolu raštkilnlce

* s

ŠV. JONO EV. BL. PASALPIN£»
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
Į 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 
i Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tr< 
čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
♦92 E. 7th St_. So. Boston. Mass

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

••

*

i

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotoja*

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Sunkiai Serga
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo Domicėlė Januškevičienė, 
gyv. Annabell St., Dorchester. 
Jai padaryta Carney ligoninėj, 
So. Bostone oracija. Bet pa
dėtis sveikatos neaiški.

Pp. Jonas ir Domicėlė Januš- 
kevičiai yra nuoširdūs “Darbi-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam gerinusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S. Namų Tel. Dedham 130b-R
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

D. A. Zalėtoka*. F. E. Zaletokas j 
Graboriai ir Balsatnuotojal

PatarnavTmas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boeton 0815 

ŠOU Boston 2609
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8Penktadienis. Vasario 23. 1945

MARIANAPOLIO ŽINIOS nime dalyvavo šie V Jo 
nas Lušas, Celine Smolskis,
Dolores Markus. Edvardas 
Kuslis. Alena Padaigvtė. 
mon.das Vaičius. Jonas 
nauskas.

Dainavo Studentų. Moterų 
Sąjungos ir L. Vyčių charai. 
Solo dainavo Adelė Golas; due
tai — Stepanija Sapranienė ir 
Florecija Petrosky ir Konstan
cija Jegelvtė ir Marcelė Andri- 
kytė.

Sveikinimų kalbą pasakė kle
bonas kun. J. Valantiejus.

Komitetą sudarė ir pasidarba
vo šie: M. Andrikytė, K. Jege- 

. lyte, N. Jenušaitienė, P. Jaku
bauskas, N. Kanapkienė. M. 
Karinauskienė, M. Kašėtaitė, P. 
Kauneckis. J. Laudinskas, A.

I
I

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę Marianapolis minėjo va
sario 15 dieną. Rengė studentai 
lietuviai, kun. J. Petrausko va
dovybėj.

Gražų atidarymo žodį pasakė 
stud. P. Žarkauskas. Choras, 
paruoštas brolio J. Banio, pa
dainavo keturias dainas. Solo 
dainavo R. Vaitkevičius, labai 
visiems patikęs, ir J. Šidlaus
kas, kuris dar džiugino ir armo
nika. Buvo deklamacijų.

Kalbą pasakė p. A. Vaičiulai
tis. o trumpą baigiamąjį žodį 
kun. Dr. J. Vaškas, rektorius.

Minėjimas praėjo gražioj ir 
kuklioj nuotaikoj.

Vasario 16 d. Marianapolio 
koplyčioj buvo už Lietuvą iškil
mingos mišios, kurias giedojo 
kun. Dr. J. Vaškas. Įspūdingą 
pamokslą pasakė 
rauskas.

R *■ * r 1

Dėdės Šamo kariai mitinguoja su philippinietemis Luzon saloje, kai 
ten gimusios kartu ir drabužius skalbia.

NEW BRITAIN, CONN.

Nauja Lietuvių Auka
Vasario 12 d. pp. Kazys 

Šambarys, R. Vaičius. J. Žemai- Veronika Kasparavičiai, gyv. 
tis. M. Bekerienė, J. Girdzijaus
kas. J. Kairys.

Šiuo metu valdyba yra Ben 
drojo šalpos Fondo vietinio sky
riaus, šiiap: pirm. A. Klimai
tis, vice pirm.: A. Sapiega, rašt. 
A. Stanišauskas, iždininkas J. 
Stanislauskas, iždo globėjai — 
p. A. Viznis, ir p. Rudis.

Vietinio Bridgeporto Tarybos 
skyriaus valdyba yra ta pati 
kaip buvo praeitais metais, ir 
jau vėl centre šį metą užregis
truota.

Tadgi dar kartą kviečiam 
Bridgeportiečius įsirašyti į Ben
drojo Šalpos Fondo narius, vie
tinį Bridgeporto skyrių, ir tuo- 
mi paremti Lietuvos vargstan
čius žmones. Vietinis skyrius 
jau turi narių per penkiasde
šimtį, bet dar vietos yra, ir 
tiems dideliems ir mažiems 
Bridgeporto žmonėms, kurie 
tik myli sušelpti vargšą savo 
brolį. Tad būkite Lietuvos sū
nūs, o ne jos posūniai, tegul 
Lietuva sulaukia iš jumis šir
dingos IŠMALDOS, nes daug 
geriau aukauti nei iš kito 
kos

Lukša. J. Kašėta, 
Kazlauskienė, A.

nė, A. Petravičienė, M. Petra
vičiūtė, S. Koshis. Po $1.00 — 
Kun. J. Vaškas, kun. K. Parėd- 
na, V. Mišeikienė, A. Križinaus- 
kas, A. Radžiūnas, A. Radžiū- 
nienė, J. Dauderis, B. Masiulie- 
nė, J. Čenkus. O. Makaravičien- 
nė, V. Alksninis, L. Alksinięnė, 
M. Ramanauskienė, B. Belcher, 
P. Mačiulaitienė, T. Mickus, J. 
Kazlauskienė, S. Rauso, J. Lu
koševičius, J. 
A. Žirlis, O.
švilpienė, K. Lewis, M. Januš
kienė, J. Tamulis, E. Markevi
čius, J. Mišeikis, E. Brovvn, M. 
Kvaratiejus, J. Pikelis, J. Sta- 
dolnikas, U. Dzikienė, S. Papei- 
ka, L. Janušis, S. Zaromskis, A. 
Zaromskienė, K. Ramanauskas, 
A. Rimavičienė, M- Augustina- 
vičienė, O. Balčiūnienė. E. Ka- 
zokienė, J. šilkienė, P. Zikienė, 
S. Gedrimas, O. Rumskienė, J. 
Mišeikis, J. Zakarauskas, M. 
Taragauskienė, S. Markus, V. 
Kripaitis. K. Motuzą, P. Gudai-1 
tis, P. Gailiunas, J. Masiulis, 
V. Žirlis, F. Švarca, J. Dvilevi- 
čius, M. Jokubaitė. Aukų 
rinkta $132.15.

Ponia Ona Alf paaukavo 
tuviškai aprėdytą lėlę, kuri
po išleista laimėjimui ir davė 
pelno $13.00. Viso susidarė ben
dra suma $145.15. Už aukas, ir 
dovaną p-niai Alf vakaro vedė
jas p. M. Vokietaitis, A. L. Ta
rybos vardu tarė padėkos žodį. 
Vakaras baigtas gražioj nuo
taikoj. M.

metais, ir linkėta naująjai val
dybai realizuoti gražių rezulta
tų ateityje.

Daugiausiai pageidauta, kad 
uolesniai pasidarbuoti parapi
jos naudai šiais jos jubilieji
niais metais.

I Amerikos himnais, kuriuos su
giedojo šv. Jurgio parapijos 
choro ansamblis vad. A. Stani- 
šausko, taipgi p. Ona Radvilai- 

|tė sudainavo “Graži čia giru
žė” — Aleksio; Ona Yanušaitė 

[sudainavo — “Oi, Greičiau” — 
[Šimkaus; p. Biruta Sapiegaitč. 
smuiku pagrojo porą klasinių 
veikalų, visiems akompanavo A.

I Stanišauskas. Atidarymo trum- ’ 
! pą kalbą pasakė kleb. kun. J. V. i 
'Kazlauskas, šaunią kalbą pasa
kė red. Juozas Tysliava. Taip
gi buvo pagerbti žuvusieji ka
riai atsistojimu vienos minu
tės.

au-
O.maldauti.ir

I

Rhode St., gavo iš Karo Depart
mento liūdną žinią, kad jų my-

> žuvo karo 
taip ir koncertas veiksmuose Luzon saloje.

A. a. Kazys buvo 24 metų 
amžiaus.

kun. J. Pet-j Dalyvavo daug žmonių. Kaip lima3 siinus Kazys
iv 'jrmnPTfae _____________ ~ t_____

Vasario 15-18 d., Worcester 
Aušros Vartų parapijoje misi-

vaidinimas.
pavyko. Programai pasibaigus 
įvyko šokiai.

GILDOS BANKIETAS
Sausio 21 dieną. 1941 metais, 

gimęs, augęs ir moks-! kleb. kun. Mato A. Pankaus 
Choro nariai, kurie yra karo }us ėjęs New Britain. Jis buvo rūpesčiu suorganizuota Šv. An- 

, kurios tikslasjas davė kun. J. šaulys ir vasa- tarnyboje: kapitonas Norbutas pasižymėjęs football žaidimuo- driejaus Gildą,
rio !9-2o d. ten pat kun. Dr. V. Aleksis. Sgt. Alfonsas Jeruševi- se pat jaunų dienų priklausė. yra sujungti visas jaunas para-
Andriuška. 

Kun.
čius, Alfonsas---------- Ambrozaitis, pr;e National Guard ir yra dir-'pijos moteris, kad vienybėje

Dr. J. Vaškas misijas kap. Edmundas Jenušaitis. Sgt. North Tudd Mfg. Co. 1941 j darbuotis kaip kultūrinėje ir’ 
turi Waterbury kovo 10-18 ji. ir Antanas Kateiva, Sgt. Kisielius. m. pašauktas karo tarnybon, religinėje pasauliažiūroje, taip Į 
Harrison. N. J., kovo 19-25 d. 1 Vincas Klimas. ~ — - -

Gavėnios metu Marianapolio
kunigai nuolat turi trumpesnių 
išvažiavimų po lietuviškas 
rapijas.

pa-

Sgt. Edvardas kur tuojau buvo pakeltas ser- pat socialinėje srityje ir labda- 
Markus. Pfc. Tomas Ulinsicas.1 geantu ir tas pareigas ėjo uo- rybės dirvoje.
Sgt. V vtautas Ulinskas, korpo- iįaj. 1943 m. buvo sužeistas ir

“purple heart”

su-

NEW HAVEN. CONN. lie-
ta-

Šiais metais Marianapolis ga 
v o naują dėstytoją: kun. J 
Dambrauską, kuris dėsto tiky 
bos pamok-as.

ralas Juozas Janušas,
Urbonas. U.S.M.C., 
Žilinskas.

Lai Dievas leidžia jiems svei-i 
kiems sugrįžti.

Pusmečio egzaminus daugu
mas mokinių išlaikė tik vidu
tiniškai, o ne vienas ir suklupo 
matematikoj, istorijoj ar kal
bose. Ryšium su tuo porai teko 
atsisveikinti su Marianapoliu.

\incas apdovanotas
Pfc. Petras medaliu. Pasveikęs, vėl stojo į

1 karo veiksmus.
Sausio 16 d., 1945 m. paauko-

■ jo savo gyvybę už savo bei tė- 
! vų šalį, už pasaulio laisvę bei 
ramybę.

I Paliko dideliame nuliūdime 
savo tėvelius, tris seseris — p. 

ir Matildą ir

I
I

YMTERBURY, CONN.
LDS NARIŲ DĖMESIUI

Vasario 25 d.. 1 vai. po pietų, 
šv. Juozapo parap. senos moky
klos kambaryje įvyks Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 5 kuopos 
svarbus susirinkimas. Kviečia
mi visi nariai atsilankyti.

Vasario 11 d. rengta parapijos 
vakarienė sėkmingai pavyko, 
nes dalyvavo suvirš 300 geros 
širdies parapijiečių bei lietuvių 
ir lietuvaičių. Rengimo komisi
ja su klebonu priešakyje viską 
su dideliu skonių priruošė; sta
lai gyvomis gėlėmis ir žvakė
mis papuošti darė didelio malo
numo. Maistas skanus, sotus ir 
įvairus, už ką priklauso pagyri
mo žodis mūsų šeimininkėms ir 
šeimininkams, šv. Kazimiero 
parapijos choro narės maloniai 
ir mandagiai patarnavo prie 
stalų, vienu žodžiu vakarienė 
pavyko, nes klebonas pranešė, 
kad pelno parapijai davė $518., 
už ką visiems dėkoją, kurie ko
kiu nors būdu prie jos prisidėjo.

Kadangi tą patį vakarą pami
nėta ir Lietuvos 27 metų nepri
klausomybės paskelbimas, tai 
prie tos progos priruošta ir me
no programa. Pirmiausiai Ame
rikos Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus pirmininkas M. Vo
kietaitis pakvietė parapijos 
choro mergaičių grupę, kurios 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to sekė patrijo- 
tinga, jautri ir reikšminga kal
ba, kurią pasakė mūsų klebonas 
kun. E. Gradeckas. Ponia A. 
Vokietaitienė sudainavo solo 
“Mamytė Mano”, “Kas Rymo 
Po Langu” ir “Oi Tai Buvo”. 
Visos dainos labai gražiai, ma
loniai ir jautriai sudainuotos, 
klausytojams darė malonumą, 
nes tą liudyjo aplodismentai. 
Vikaras kun. K. Parėdna anglų 
kalba nurodė, kodėl mes turim 
su didesniu pasiaukavimu ir 
Rasišventimu dirbti dėl Lietu
vos labo, kuri yra priešo netei
sėtu būdu užgrobta ir jos žmo
nės kankinami ir žudomi. Šio 
vakaro principaliu kalbėtoju 
buvo kun. dr. J. Vaškas, Maria- 
napolio Kolegijos rektorius. Jo 
kalba aiški, maloni, nuoširdi 
tikrai sužavėjo klausytojus ir 

| davė kiekvienam suprasti, ko 
dėl mes Amerikos lietuviai tu
rim mylėti savo lietuvišką kal
bą, kuri yra mūsų tautos bran
genybė.

Taipgi kalbėjo mūsų parapi
jos ir kolonijos geras veikėjas 
p. Vladas Norkūnas, kviesda
mas pagal išgalės paaukoti dėl 
Lietuvos reikalų, ir pats pirmu
čiausiai paaukavo $10.00. Jį pa-Į 
sekė M. Vokietaitis, su kita de-'lių mažai, bet maisto tai galima 
šimtine ir klebonas kun. E.1 pasirinkti.
Gradeckas su trečia. Sekė aukų Mylintieji vaidinimus, tai pa
rinkimas ir sekanti aukojo po tarčiau pasirinkti veikalus “Gy- 
$5.00: J. Norkūnas, J. Petrulis, j venimo Taku” arba “Meilės Ga- 
ir J. Kuncevičius. Po $2.00 — lybė”. Tai yra tinkami veika- 
A. Kudarauskienė, S. Trečio- lai iš gyvenimo. Pastarasis yra 
kienė. T. Bavarskienė. O. Nor- tinkamas ir gavėnios metu vai- 

1 kūnaitė. Mr. ir Mrs. J. Russof,: dinimui. “Gyvenimo Taku 
įrašė p. Amilia Tateru- J. Braynard, A. Oičirkienė, S. į ra tinkamas jaunuomenei.

Kaimynas.

Pertraukoj buvo parinkta au
kų, kurias aukavo šie asmenys: 
pp. Vizniai — $10.00; kun. kle
bonas J. V. Kazlauskas $5.00. p. 
Radvilienė ir duktė Ona S5.00. 
B. Raišialiai. $5.00. p. Kukliaus- 
kas. $2.00.

SCHENECTADY, N. Y
Taigi, Šv. Andriejaus Gildai 

sukaktus 4-riems metams kaip 
gyvuoja, vasario tryliktąją, 8 v. 
vakare, iškeltas šaunus bankie
tas Briar’s Inn, kad paminėjus 
tą sukaktį.

Tarp muzikos ir dainų, ban- 
kietui pasibaigus, Elena Deni- 
sevičiūtė perstatė p-nią Oną 
Bonczek kaip vakaro vedėją, 

I kuri pasirodė esanti sumani ir 
gabi toast-mistress. Jai pa
kvietus, kalbėjo šie kalbėtojai:! 
kleb. kun. Matas A. Pankus. Į 
kun. Juozas J. Matutis, kun. A. 

iTamoliūnas. Elena Densevičiūtė 
[ir Julija Janušonis.

Po kalbų. Elena i Denisevičiū- 
tei Šv. Andriejaus Gildos vardu 
įteikta puiki dovana iš priežas
ties dviejų metų sėkmingo pir
mininkavimo Gildai, gi naujai 
pirmininkei Julijai Janušonytei 
išreikšti gražiausi linkėjimai.

Pabaigoje, socialinės komisi
jos pirmininkė Ona Sintautienė 
nuoširdžiai padėkojo 
dalinei komisijai 
pagalbą, su kuria 
iš visų atžvilgių 
pavyko.

Muzikalė dalis

»
Lietuvos Nepriklausomy

bės Minėjimas
Vasario 18 d. įvyko Lietuvos 

nepriklausomybes minėjimas E. Ziegler. Oną
Šv. Juozapo lietuvių parapijoj, daug giminių, 
kalbas pasakė prof. Dr. Kazys Pažymėtina, kad a. a. Kazio 
Pakštas, adv. V. Laukaitis iš pusbrolis Juozas šupšinskas 
Baltimore, p. Alena Devenienė taip pat paaukojo savo gyvybę 
ir kleb. kun. J. Valantiejus, ku-Įkaro veiksmuose gruodžio 16 d., 
ris taipgi sukalbėjo ir maldą už 1944 m., kur nors Prancūzijoj. 
Lietuvą už žuvusius karius. j Vasario 20 d.. Šv. Andriejaus 

Programos vedėju buvo Dr. P. lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
Vileišis. Waterburio Lietuvių šv. mišios už žuvusio a. a. Ka- 
Tarybos pirmininkas. . zio Kasparavičiaus vėlę. Nėra

Meno programą išpildė Šv. abejonės, kad gailestingas Die- 
Juozapo parapijos choro grupė, vas už jaunuolio iškentėtus že- 
vad. komp. A. Aleksiui. [miškus skausmus ir vargus at-

Žmonių atsilankė daug. bet.lygins amžiną ramybę.
Kurie dar nesate užsimokėję galėjo būti daug daugiau, nes j Reiškiame gilią užuojautą pp.' 

už organą “Darbininką”, malo- diena buvo labai graži. Kalbė-• Kasparavičiams, kurie yra kilę 
nėkite užsimokėti šį mėnesį, tojai pasakė įspūdingas ir pat-! iš Lietuvos. Sankurių kaimo.' 
Remkime savo spaudą darbu, riotingas kalbas. Vienbalsiai Seinų parapijos ir Strumbagal- 
žodžiu, pinigais ir pasiaukoji- priimta rezoliucija Lietuvos iš-!vių kaimo, Rudaminos parapi
niu.

J. Totilas, sekr.

Vasario 11 d. įvyko Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos choro, 
vadovybėje komp. A. Aleksio, 
koncertas ir vaidinimas. Vaidi-

laisvinimo reikalu. Surinkta au
kų $149.46.

I Visų dalyvaujančių buvo vie
nas pasiryžimas kovoti ir dirb
ti dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės.

Korespondentas.

jos. Jie yra ilgamečiai “Darbi -
ninko” ir kitų katalikiškų drau-t Muzika 
gijų nariai bei laikraščių skai-| išpildyta, r 
tytojai.

visai so- 
už suteiktą 

tas bankietas 
taip puikiai

Šis miestas yra daug kam ži
nomas savo garsiąja radio sto
timi WGY. Mes, lietuviai turi
me parapiją vardu Šv. Kryžiaus, 
kurios klebonu yra kun. A. Or- 
vidas. Lietuviai daug darbuoja
si ir dėl Lietuvos sušelpimo ir 
jos nepriklausomybės ir laisvės 
atgavimo reikalais.

Klebonas kun. A. Orvidas pa
skelbė, kad sekmadienį, vasa
rio 25 d. Šv. Kryžiaus par. baž
nyčioje įvyks pamaldos už Lie
tuvą, o paskui prakalbos su 
gražia programa. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Po $1.00 aukavo šie asmenys: 
Dulbienė, Kilkis. Tamošiūnas. J. 
Tamošiūnienė, p. Zikaras, Ža
lis, pp. Argustienė, Argustaitė, 
J. Stanislauskas. Balsis, Hanry, 
J. Minalga, Vaznienė, Šilinskie- 
nė. A. Stanišauskas, Mačiukai
tienė, pp. Ramučiai, Adelė Vil- 
činskienė, Padalskienė. Venc- 

1 kuvienė, Januškienė, A. Tuska, 
Lukas, Jakutis, Talala. J. Žu
kauskas, Simenis. Kaminskas, 
Skikas. Kulpokas, Taterunas, 
Klimaitis. Einorienė. Ramanau
skienė. Ignatavičienė, Čeplaus- 
kas, Strutinskai, Navikienė, 
Svirskas, Vasiliauskienė, Ago
ta Žukauskienė. Jablonskienė, 
Balsienė, Sapiega. Augustas. 
Kiulkis, Loris, Mateikienė, 
Rohm, Verba. Braiva, P. Skir- 
kienė. ir Am. Skirkienė.

Taipgi šios draugijos aukavo: 
Lietuvos dukterų draugija $5.. 
po Globa P. Š. draugija $5., Šv. 
Jurgio draugija $5., Apšvietos 
Vyrų ir moterų draugija, pri
duos $10.00. Viso aukų surinkta 
$111.15.

Tai tikrai reikia pasidžiaugti 
, šiuomi parengimu gerai pavy-

Iš Schenectady lietuvių para
pijos yra nemažai jaunuolių pa
imta į karo tarnybą, ir kaikurie 
iš jų yra pasižymėję. Karys J. 
Janušis (Janis) yra patekęs į 
vokiečių nelaisvę. Šiomis dieno
mis jo sesuo gavo žinią, kad ka
rys J. Janušis bus apdovanotas 
garbės medaliu už pasižymėji
mą kautynėse su vokiečiais. A- 
pie karį J. Janušį (Janis) buvo 
plačiai rašyta anglų spaudoje 
ir net buvo įtalpintas jo paveik
slas. pažymint jo karžygiškumą.

Kitas lietuvis karys iš Sche
nectady. būtent, J. B. buvo par
važiavęs į namus pas savo tėvus 
apsilankyti. Kiek pabuvęs, vėl 
išvažiavo, ir atsisveikindamas 
pasakė: “Aš kai nuvažiuosiu, 
tai tik tris dienas būsiu gyvas 
fronte”. Na. ir taip atsitiko. Po 
trijų dienų karo fronte jis žuvo. 
Tokią žinią gavo jo motina iš 
Karo Departmento.

labai gražiai 
akomponuojant ga

rbiai muzikei Onai Jenkauskie- 
nei ir dainuojant Kazimierai 
Ražaitis. Kitas dainas bendrai! 
dainavo visos gildietės. Taip[ j<ugju vakarą rengė Bridge

porto Tarybos skyrius, kur gra
žiai pasidarbavo šie nariai: P. 
Mačiukaitienė, p. Višniauskienė, 
p. Balsienė, p. Tuskienė, p. Sa-

1 piega, p. Klimaitis, p. Stanišaus
kas, p. Rudis, p. Mipalga, p. Mi-

. kutckis, p. V. Kaminskaitė, p. 
Stanislauskas, p. Taterunienė, 
p. Viznis ir kiti Tarybos sky
riaus nariai.

Vakaro programai vadovavo
■ p. Augustas Sapiega. Tadgi Ta- 
, rybos Bridgeporto skyrius dė
koja visiems, kurie prisidėjo 
prie šio darbo, kaip tai chorui,

■ ir visiems darbuotojams.
Dabartiniu laiku į Bendrąjį 

Šalpos vietinį skyrių įsirašė 
šie nauji nariai: Antanas Skir- 
ka ir Amilija Skirka, Ona Ei
norienė, A. Chepulis, S. Tateru- 
nas, Eva Dulbis, Amilia Elovec- 
ky. Marijona Lukas, Marijona 
Ruzgis, Jonas Blažys, šiuos 
narius 
nas.

MISIJOS
Sekmadienį, vasario 25 d., Šv. 

Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje prasidės šv. misijos ir tę
sis iki kovo 4 d. Misijas skelbs 
Tėvas Pranciškonas, kun. Kra
sauskas. Džiaugiamės ir laukia
me. T. M.

I ■ -

ŠV. ANDRIEJAUS GILDĄ
Vasario 6. 8 vai. vakare įvy

ko Šv. Andriejaus Gildos susi- 
1 rinkimas parapijos svetainėje.

pat sugiedota “Star Spangled 
Banner” ir Lietuvos himnas 
“Lietuva Tėvynė mūsų.”

Visiems ir visoms tas taip 
puikiai pavykęs bankietas pali
ko maloniausių ir gražiausių į- 
spūdžių. Samata.RESTAURANT

BRIDGEPORT, CONN
ko-

Tame susirinkime išreikšta J loni joj įvyko iškilmingas pami- 
padėka ir pagarba senąjai vai- nėjimas Lietuvos Nepriklauso- 
dybai. kurios vadovybėje viskas mybės šventės 27 metų sukak- 
taip puikiai vyko praėjusiais ties. Kur pradėta su Lietuvos ir

Vasario 11 dieną mūsų

i

NEW BRITAIN. CONN.
Kardok

HARTFORD AVE„ IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia -

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Šio miesto žmonės yra spor
tai. Laiko daug šunų, reikia ar 
nereikia, kaip New Yorke. 
Schenectady Gazette įtalpino 
žinią, kad pereitais metais buvo 
suimta 1493 šunys.

Schenectady žiema gili, ang-
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Valas, A. Pilvelienė, J. Dičkie-I


