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BILDESIUOS

Bružikas, Bistras Ir Kiti
Jau seniau iš barbarų o- 

kupuotos Lietuvos buvo a- 
tėję žinių apie kun. Bruži- 
ko ir Bistro nukankinimą 
ir apie kitų Lietuvos vei
kėjų kankinimus komu
nistų kalėjimuose. Dabar 
atėjo patvirtinimų apie 
tai, kad kun. Bružikas, ge
rai amerikiečiams žino
mas misijonierius ir Bis
tras, plačiai žinomas nau
josios kartos veikėjas, iš? 
tikrųjų tapo komunistų 
nukankinti.

Ištarę už kankinius a. a., 
gilinkimės į nekaltai pra
lieto kraujo reikšmę.

Maskvos barbarai į Lie
tuvos šalelę atsiuntė mil
žiniškas driskių 
Atsiuntė jas 
kais ginklais^ 
mažomis kanuolėmis, or
laiviais, tankais. Nuo lie
tuvių atėmė visokius gin
klus. Apie bet kokį gin
kluotą sukilimą arba pasi
priešinimą lietuviai nei 
sapnuoti negali. Tai kaip 
išaiškinti Maskvos ponų 
baimę, kuri juos verčia 
kankinti ir naikinti tą ne
didelį Lietuvos šviesuolių 
būrelį?

Maskvos tyronai eina vi
sų tyronų pėdomis. Jie ei
na pėdomis Nerono ir ki
tų Romos tyronų, kurie 
kankino pirmuosius krikš
čionis. Romos tyronai 
krikščionims kankinti bu
vo parsigabenę į talką bai- ( 
siausius Afrikos žvėris. 
Nei garsūs Romos legijo
nai, nei baisūs Afrikos 
ivėrys neįveikė pirmųjų 
krikščionių. Pagalios krik
ščionys ėmė viršų.

Dabar Lietuvoje tyronų 
pusėje šautuvai, durtuvai, 
kulkosvydžiai, kanuolės, 
tankai, orlaiviai ir milijo
nas nudriskusios armijos. 
Bet tyronų kinkos dreba 
dėl saujalės beginklių 
krikščionių. Tyronai dre
ba dėl tos pat priežasties 
dėl kurios drebėjo jų 
pirmtakūnai — Romos ty
ronai.

Tą tai atsimindami, ne
nusiminkime nei dėl Lie
tuvos, nei dėl krikščiony
bės likimo. Lai mus stipri
na tas, kad Lietuva turi 
tokius sūnus, kuriuos ty
ronai rokuoja reikalingu 
likividuoti. Jie mums liu
dija, kad Lietuva nėra žu
vus ir kad ji nežus.
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Britams skirti bombnešiai, kurie yra pagaminti Burbank, Cal. Dirb
tuvės dirba visu smarkumu, kad kaip galima greičiau būtų išpildyti už
sakymus.

Prel. Magner Konsekruotas 
Vyskupu

T ~ — ♦
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Septyni Žuvo Keleivinio

Atlanta ,Ga., vas. 27 —šakyje yra buvusis prez. 
loover. Vyriausybė prita
ria pašalpos siuntimą, bet 
kadangi Anglija tam grie
žtai priešinga, tai kol kas 
nieko griežto nedaro. Jei 
šioje šalyje agitacija už 
pašalpos siuntimą labai į- 
sisiūbuos ir jei tada Wa- 
shingtono vyriasuybė pa
spaus Angliją, tai prispau
stosios tautos gal ir susi
lauks greitos paramos.

DARBININKAS
Lathuanian Semi-WeoJdy 

New«pap*r 
Piiblinhed every 

TUESDAY and FRIDĄ Y
366 W Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Anglija Atmeta Taikos
Pirma-
d. šv. 

prelatas
Francis J. Magner, švč.; Londonas, vas. 27— 
Marijos parapijos (Evans-1j°s vyriausybė viešai! 
tone) klebonas, konsek-1 pareiškė, kad nebus jokių 
ruotas vyskupu. Popiežius taikos pasitarimų iki prie- 
Pijus XII naują vyskupą šai nebus nugalėti.
paskyrė Marąuette, Mich.,i Japonijos vyriausybė bu- 
diecezijos vyskupu. vo pasiūlius tarpininkauti

Naują vyskupą konse- Anglijai ir Vokietijai už
baigimui karo. Preziden
tas Rooseveltas taip pat 
pasakė, kad Anglijos ir 
jos sąjungininkų laimėji
mas yra pirma sąlyga tai
kos pasitarimams. Prezi
dentas sakė: “Pirma rei
kia karą laimėti”...

Konsekravimo iškilmės Senatoriai dar tebesigin- 
prasidėjo procesija.

i Chicago, III. —
dienį, vasario 24 
Vardo katedroje

•J

kravo J. E. arkivyskupas 
S. A. Stritch. Iškilmėse 
dalyvavo 46 arkivyskupai, 
vyskupai, prelatai ir dau
gybė kunigų.

Be to, dalyvavo daug vie
nuolių, seserų ir šimtai ti
kinčiųjų.

Sukilimai Prieš Vokiečius 
Olandijoje

I

kaikuriuos įstatus, kurie 
neduotų visos galios pre
zidentui. Prezidentas pa
reiškė, kad įvedimas į pa
duotą įstatymą pataisų 
sutrukdytų pagalbą Ang
lijai. Senatorius Nye, pa
reiškė, kad pravedimas 
prezidento įduoto įstaty
mo tikrai įveltų Ameriką 

'aktyviai į karą, ir prezi
dentas Rooseveltas būtų 
šios šalies diktatorius. Jis 
sako, kad Anglija būtinai 
nori, kad Amerika pradė
tų karą prieš Japoniją. 
Taigi, Anglija gavus Ame
rikos pažadėjimą visokios

I

čija apie bilių,'kuriuo būtų i 
galima duoti visą pagalbą į pagalbos, visai nenori apie 
Anglijai. Jie nori įvesti jokią taiką kalbėti.

I

Amsterdam, Olandija, — 
Vas. 27 — Vokiečiai pas
kelbė karo stovį šiaurės 

, Olandijoje dėl įvykusių 
sukilimų ir streikų fabri
kuose. Fabrikų darbinin
kai sustreikavo dėl nepa
kenčiamų darbo sąlygų. 
Vokiečių vyriausybė įsa- 

i streakieriams 
sugrįžti prie darbų, nes tie 
fabrikai išdirba vokie
čiams karo ginklus. Už 

’ gari joje ir čia įtaisė karo j nepaklausimą grąsinama 
ir net

Vokie&i įsigalėjo 
Bulgarijoje

---------T"
Soti a, Bulgarija, vas. 27, 

— Vokietijos karo vadai 
užėmė Toham Korią, Bul-

* - kė visiems

j Šį rytą apie pirmą valan- į,^ Anglijos atstovybė skaudžia bausme iJ j-ji--’-- i—i i

nėra vilties 
atsilaikyti prieš Anglijos 
kariuomenę.

Graikai Atsisako Daryti
Taikg

Athens, Grailpja, vas. 27 
— Graikijos vyriausybė 
pareiškė į Hitlerio pasiū
lymą, kad jie nedarys tai
kos su italais, iki Mussoli-

Japonijoj nusistatymas 
prieš amerikiečius ir Eu
ropiečius didėja, bet kata
likiškos misijos ten ne
trukdomos ir katalikų 
skaičius ten auga.

Jungtinės Valstybės da
bar pradeda atrasti Pietų 
Ameriką. Su savo ligšio- 
laikine politika Jungtinės 
Valstybės Centralinėj ir 
pietinėj Amerikoj įgijc 
prastą vardą. Jungtinės 
Valstybės ten buvo bau
bas, šiaurės milžinu pava
dintas. Jungtinės Valsty
bės, iki šiol žiūrėjo, kad 
tik išnaudoti centralinę ir 
pietinę Ameriką. Dabar, 
kai Jungtinėms Valsty
bėms parūpo sudaryti ben
drą Amerikos frontą, tai 
pradėta kitaip žiūrėti į 
pietus.

Amerikoje dabar didėja 
agitacija už šelpimą vo
kiečių užkariautų tautų. 
Ta agitacija galės taip įsi-, 
siūbuoti, kad šelpimo 
klausimas >ataps pirmaei
liu. To še! imo darbo prie-

Yra pripažįstama, 
Vokietijoj dėl nacių 
buotės Katalikų Bažnyčia 
neteko 90 nuoš. savo jau
nimo. Kam iš to nėra aiš
ku, kad Katalikų Bažny
čia negali palankiai atsi
nešti į nacizmą.

kad 
dar-

dą didžiulis 1 
Eastern Air Lines lėktu
vas, kuris lėkė iš New Yor
ko į Atlantą, susidaužė piliečiams apleisti Bulga- 
krisdamas į mišką arti į 
Jonesboro, Ga. 
septyni asmenys, 
sužeista, tarp 
kūnas Eddie 
cker, Eastern 
prezidentas, 
nas Byron iš 
port, Md. užmuštas.

Kadangi lėktuvas susi
daužė miške, tai niekas 
negalėjo girdėti. Tik vie
nas iš sužeistų šiaip taip 
nuėjo pas ūkininką apie 6 
vai. ir iš ten telephonu pa
šaukė pagalbą, 
nelaimės vietą 
— policininkai 
ninkai ištraukė 
ir užmuštus žmones iš su
daužyto lėktuvo.

Vedamas tos katastro
fos tyrinėjimas.

keleivinis | SU(įegįno svarbius doku- mirtimi, 
mentus, kad naciai neuž
grobtų, ir paliepė Anglijos

Užmušta 
devyni 

kurių ir la- 
Rickenba- 

Air Lines 
Kongresma- 

Williams-

Pribuvę į 
gelbėtojai 
ir gaisri- 
sužeistus

riją. Į Bulgariją vokiečiai 
atsiuntė daugybę darbi
ninkų taisyti kelius. Ke
liai taisomi į šiaurę ir į 
pietus ,tai yra link Turki
jos ir Graikijos.

Britai Bombardavo
Rtiinelandą

Londonas, vas. 27 —Bri
tanijos oro jėgos smar
kiai bombardavo Vokieti
jos okupuotą Prancūzijos 
miestą Cologne ir kitus in
dustrijos centrus 
landė. Bombomis 
daug industrijos 
Keturi bombiniai
negrįžo greičiausia vokie
čiai nušovė arba susidau
žė.

Rhine- 
padegė 
įstaigų, 

lėktuvai

Jei dabar vokiečių spau
džiama Prancūzija grieb
tųsi ginklo, tai ji dar ne- 
mačai galėtų patalkinin
kauti Anglijai. Daugiau
sia galėtų veikti Afrikoj, 
kur vokiečių jėgos jų ne- 
oasiektų. Ten prancūzai 
dar turi apie 200,000 ka
reivių. Tomis jėgomis ga
lėtų pribaigti pasmaugti 
Afrikoj italus ir po to pa
dėti anglams ginti Gibral
tarą ir Suezo kanalą.

Dabar karo meto dėka 
darbai ir bizniai nuolatai 
gerėja, bet vis-gi dar ne- 

_ a. ipasiekė 1929 metų laips-

DARBININKAI NUTARĖ 
STREIKUOTI

Buffalo, N. Y. vas. 27 — 
CIO unijos <.................
nutarė streikuoti Bethle- 
hem plieno fabrikuose, 
Lackawanna, jei kompani
ja nesutiks priimti “neap
ribotai suspenduotų” dar
bininku į darbą, nepripa
žins uni jos ir nepakels vi
siems darbininkams algų 
25 nuošimčių.

Unijos vadas .pareiškė, 
kad kompanija atsisako 
su darbininkais tartis, jis 
siuntęs telegramas prezi
dentui Rooseveltui, Darbo

Nairobi, Kenija, vas. 27, deli ir jiems
— Anglijos rytų ir vakarų 
Afrikos kariuomenės pul
kai užėmė Italijos Somali- 
landijoje svarbius mies
tus — Gelib, Mogadisco ir 
kitus. Jie paėmė 3000 ita
lų kareivių j nelaisvę, ir 
daug karo ginklų.

Anglijos vyriausybė nu
sistatė užbaigti karą su I- 
talija Afrikoje. Pats Mus-
solini pripažįsta, kad Ita- nio kariuomenė nebus iš
sijos pralaimėjimai yra di- varyta iš Albanijos. “Grai

kai nori būti laisvi, ir už 
savo laisvę kovoja”, sako 
vyriausybės atstovas.

Nuskandino 16 PrekiniŲ 
Laivų Airijos Vandenyne
Berlynas, vas. 27 — Vo

kietijos oro jėgos, kaip 
praneša vokiečių žinios, 
nuskandino 16 Anglijos 
prekinių laivų Airijos van
denyne, kurie buvo 102, 
500 tonu. Be to, vokiečiai 
nuskandinę vieną Britų 
patrolinį laivą. Kiti laivai 
buvę smarkiai apdaužyti.

—
JUGOSLAVIJA PRISIBIJO ! 

VOKIEČIŲ ĮSIVERŽIMO!
Bucharest, Rumunija, — 

Vas. 27 — Iš Belgrado di
plomatinių sluoksnių suži
nota, kad Jugoslavijos ge- 
neralis štabas įsakė pa
greitinti apsigynimo pasi
ruošimą. Sakoma, kad Ju
goslavija prisibijo vokie
čių įsiveržimo, kurie da
bar yra Rumunijoje. Gali
mas dalykas, kad Vokieti- 
ios kariuomenė yra paruo
šta eiti į Graikiją per Ju
goslaviją, o ne per Bulga
riją, kaip ankščiau buvo 
numatyta.

I Diplomatai
Sovietų Rusija greičiau
sia pareiškė Vokietijai pa
sipriešinimą siųsti kariuo
mene per Bulgarija, nors 
ankščiau buvo sutikusi.

I Jugoslavi jos valdžia iša
lkę savo užsienių ministe- 
’riui tuo jau grįžti iš Ven-

sekretoriui, prašydamas grįjOs, kur jįs buvo nuvy- 
darbininkai iu pagalbos, kad taikingu kės pnsirašvti .Tugoslavi- 

būdu būtų galima susitar-jos _ Vengrijos draugingu- 
ti su kompanija, bet .jokių mo sutartį.
rezultatų nepa siekta.; ______ _
Streikas Lackavanna plie-Į — Ukmergės apskritvir 
no fabrike paliestų ir ki- įsteigtas sovehozas 1000 
tus fabrikus. 4 'hektarų didumo.

Vokietija Nerius Kariuome
nės Per Bulgariją

Soti a, vas. 27 — Vokieti
jos atstovybė užginčija ži
nias, kad Vokietijos ka
riuomenė jau Bulgarijoj, 
ir pareiškia, kad Vokieti
ja “neturi jokio tikslo” 
siusti kareivius per Bulga
riją.

Taigi iš to galima 
daryti išvada, kad 
Vokietija “neturi 

| tikslo” siusti savo 
vius per Bulgariją, 

sako, kad| juos sįus Jugoslaviją. 
Vokietija yra pasižadėjusi 
Italiiai pagelbėti kariauti 
su Graikija ir Anglija, ir 
jau ta pasižadėjimą pildo, 
kaip žinoma, Libijoje.

pasi- 
.ieigu 
jokio 

karei- 
tai ji

12 Lkgoniu Užmušta 
Londono Ligoninėje

Londonas, vas. 27 — Va
kar vakare Vokietijos la
kūnai bombardavo Londo
ną. Viena bomba pataikė į 
ligoninę, kur 12 žmonių 
užmušė, kiek sužeidė ne
paduoda.

ANGLIJA TARIASI SU 
TURKIJA

Londonas, vas. 27 — An
glijos užsienių reikalų mi 
nisteris Anthony Eden at
vyko į Turkiją svarbiam 
pasitarimui. Anglija nori 
žinoti, ką iš tikrųjų Turki
ja mano daryti, jei Vokie
čiai per Bulgariją puls 
Graikiją. Anglijo pažadė
jo pasiųsti kariuos pnę į 
Graikijos sala, Salorik'v 
bet Graikai pasiūlymo nc-

Darbininkų Rado Programa
“ Į

- šeštadienį, kovo 1 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios prog- priėmė, nes, jie sako, tada 
ramos iš WCOP stoties, Boston, Mass. —--•H in Vokiečiai tikrai juos už-

pultų. Bet dabar atrodo, 
kad vokiečiai juos vistiek 
užpuls.

Jei Turkija sutiktų ka
riauti prieš Vokiečius, ta
da ir Graikams būtų gali
mybės nugalėti priešus. 
Bet Turkija jau pažadėjo 
Hitleriui nesikišti į Balka
nų karą. Ar ji atsisakys 
3avo pažadėjimo, tai pri
klausys ką ir kiek Anglija 
pažadės duoti Turkijai*:1
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sveikiname

Sekmadienį, vasario 23 
d., Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčioje, Racine, 
Wis., kun. S. J. Draugelis 
suteikė Moterystės Sakra
mentą p. Antanui Skiriui, 
“Vyčio” redaktoriui, ir p. 
B. Piliponytei.

Sveikiname jaunave
džius pp. Skirius ir linki
me Dievo palaimos jų pa
sirinktame vedybiniame 
gyvenime.

jos parašiutais nusileidę 
kareiviai sukurstę gyven
tojus sukilti prieš savo pa
vergėjus.

Naciai sako, kad jie ge
rai supranta, kaip lengva 
sukurstyti žmones, kurių 
šalį užėmė svetima jėga.

Nacių spoksmanas sako, 
tačiau, Olandiečiai turėtų 
suprasti, kad jie turi lai
kytis Vokietijos vadovy
bės, o ne Anglijos.

Tas parodo, kad Vokieti
jos pavergtose šalyse gy
ventojai nerimauja, ir lau-

VakfeHh Kaltfaia Anokia kia ProSos išsilaisvinti.v vUCfljs Mini AnywJ4 Suprantama, kad valstv-
Wl Sukilimų Ofolldijoj bės per ilgus metus buvu- 

----------- sios nepriklausomos nega- 
Vokietijos naciai griež- Ii taip lengvai pasiduoti 

tai kaltina Angliją dėl su- pavergėjams, kas tie pa
kilimų ir riaušių Olandi- vergėjai nebūtų — Vokie- 
joje. Sakoma, kad Angli- tija ar Rusija.

VOKIEČIAI KARIAUJA 
AFRIKOJE

neišdirbtą vatą, o į Rusiją 
už tai siųs išdirbtus pro
duktus, mašinas ir laikro
džius.

Reikia pažymėti, kad 
Šveicarija neturėjo santy-

Britų karių būrys Pietinėje Anglijoje, tiria galimus naeių invazijos 
krantus, kurie yra pakilusio vandens apsemti ir per tą vandenį brenda 
būriai karių. '

CIO Grasina Streiku

2
Rusija • Rumunija Pasirašė 

Prekybos Sutartį
Maskva, vas. 27 — Va

kar Sovietų Rusija ir Ru
munija pasirašė dviejų 
metų komercijos ir navi
gacijos sutartį. Spėjama, 
kad tarp tų dviejų valsty
bių jau nustatyti nauji ru- 
bežiai, nes Sovietams užė
mus Besarabiją ir šiauri
nę Bukovinos dalį rubežiai 
buvo suardyti.

Rumunija pasižadėjo 
parduoti Rusijai aukštos 
rūšies gasoliną, mineralinį 
aliejų ir industrijos pro
duktus, o už tai Rusija pa
sižadėjo duoti Rumunijai 
vatos, manganos ir kito
kios žalios medžiagos. 
Kiekviena šalis pasižadėjo 
duoti įvairių reikmenų už 
$4,000,000 per metus.

v *

lapenai-Nadai Pasitari
muose

- Prane-

Adv. Stasio Gabaliausko 
Prakalbos Wyommg Klony, 

Pa.
Ateikite ir išgirskite įdomiu 
žinių apie Lietuvos padėtį.

Į Wyoming Kloni atvyksta 
garsus kalbėtojas advokatas 
Stasys Gabaliauskas. Jis savo 
akimis matė raudonųjų užplū
dimą Lietuvos, kurie su lietu
vių išgamų talka likvidavo jos 
nepriklausomybę. Jis pergyve
no Lietuvos vadų areštus, ste- 
bėjo neva seimo rinkimus ir ki
tus raudonųjų prajovus. Jis 
vaizdžiai nupasakoja pergyven
tas ir tebegyvenamas tautos 
kančias ir nurodo būdus Lietu
vos gelbėjimui.

Kviečiame ir raginame kiek
vieną lietuvį ir lietuvę atsilan
kyti į adv. Stasio Gabaliausko 
prakalbas ir išgirsti įdomių ži
nių. apie Lietuvos padėtį.

Įžanga veltui.
Advokato S. Gabaliausko pra

kalbos įvyks šiose vietose:
Sekmadienį, kovo 2, 3:30 P. 

M. Šv. Mykolo parapijos svetai
nėje, 1703 Jackson St., Scran- 
ton, Pa.

Pirmadienį, kovo 3, 8 P. M. 
Šv. Pranciškaus parapijos sve
tainėje, Thomas and Chandler 
Sts., Miners Mills.

Antradienį, kovo 4-tą, 8 P. M. 
Šv. Marijos parapijos svetainė
je, Kingstone.

Trečiadienį, kovo 5-tą, 8 P. M. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, Plymouth.

Ketvirtadienį, kovo 6-tą, 8 P. 
M. Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, Pittstone.

Penktadienį, kovo 7-tą, 8 P. 
M. Ballroom svetainėje, 80 
Main St., Luzerne.

Sekmadienį, kovo 9-tą, 8 P. M. 
Švč. Trejybės. parapijos svetai
nėje, South ir Meade Sts., 
kės - Barre.

Pirmadienį, kovo 10-tą, 
M. Šv. Juozapo parapijos 
tainėje, Duryea.

Trečiadienį, kovo 12-tą,

Tokio, vas. z7 
jšama, kad Berlyne vyksta 
pasitarimas tarp Japoni
jos atstovo Berlynui ir Vo
kietijos užsienių ministe- 
rio von Ribbentrop svar
biais karo klausimais, ku
rie iškilo šiomis dienomis. 
Atstovai tariasi apie ašies 
politiką Atjantiko ir Paci
fiko vandenyne.

Lietuvio Tremtinio LaiškasDetroit, Mich., vas. 27 — 
United Automobile Wor- 
kers CIO unija įteikė For
do Motor kompanijai lega
lų pareiškimą, kad jeigu ji

Roma, vas. 27 — Italijos 
ir Vokietijos vyriausybės 
praneša, kad Hitlerio ka
riuomenės pulkai ir lakū
nai kariauja Libijoje prieš 
anglus. Mūšiai įvyko tarp
Bengasi ir Tripoli. Vokie- kių su Rusija nuo 1918 m. 
čiai taip pat praneša, kad Per pastaruosius du mė- 
jie bombardavo Tobruko nesiūs buvo vedamos de- 
uostą ir apšaudė kelius! rybos, kurios užbaigtos • neišpildys unijos reikala- 
Anglijos karinius laivus, 'sutarties pasirašymu. Ta-jvimų, tai unija paskelbs

M •

Kaip žinoma, Sovietų Pradžioj man atrodė gana keis- 
Rusijos komisarų įsaky- ta. Vienai neva mokytojai pa- 
rnu daug Pabaltijo valsty-' stebėjau, jog pusnuogėms mo-

Išgelbėjo 5 Vi M •

Fall River, Mass., vas. 27 
— Vakar penki vaikinai, 
būtent, Benjaminas Stan
kevičius, 19, jo broliai. 
Stasys, 17, ir Juozas, 15, 
ir kiti du žaidė ant ledo 
South Watuppa ežere. Le
das buvo sutrukęs. Jie be- 
žaisdami atskėlė lytį 40 
pėdų ilgio ir 20 pėdų plo
čio ir ant jo leidosi plau
kioti. Nesuvaldoma lytis 
nešė vaikinus tolyn nuo 
kranto. Susidarė rimtas 
pavojus. Laimė, pastebėjo 
ūkininkas ir pašaukė gais
rininkus, kuriems pavyko 
juos išgelbėti.

čiau, Šveicarija neturi jo-;streiką visose Fordo dirb- gyventojų išvežė į to-terims nepridera vaikščioti. Ji 
Uboln jlinLrt- I hnroco rlir-Ko a rišo . L-------«Nieko tokio, mes

kurių yra nemažai visuo- čia apsipratę”. Pamatę, kad 
CIO unijos vadai atsi- menės veikėjų - vadų, ku- visgi mes geriau buvom apsi- 

rie Stalino režimui atrodė rėdę, mus tuojau ėmė klausinė- 
” ra- ti dėl ko čia atvažiavom. Kuo

met pasakėm, jog prievarta at
vežė, tai jie nustebo.

“Jiems buvo visą laiką kala
ma į galvas, jog Lietuvoj bai
sus skurdas ir badas ir būk mes 
liuosu noru čia į Sibirą atvy
kom. Taigi daugelis jų patys 

[pamatė, jog bolševikų propo- 
; ganda paremta melagyste. Dau
gelis vietinių laukia permainos 

• ir net karo, kad pakeisti valdy
mo sistemą. Dirbti nelabai no
ri. Jie vis sako: nėra reikalo 
skubintis, nes valdžia vis tiek 
paims. Atrodo, jog viskas čia 
stovi ant molinių kojų. Bolševi
kų komisarukus vadina “gry
bais” ir jų labai nekenčia. Daž
nai pasitaiko, jog iš kolchozo 
išvežti “neištikimieji” niekad 
nebegrįžta ir apie juos nieko 
nebegirdima.

“Oras, gyvenimo apystovos 
oiogai atsiliepia į mūsų sveika
tą. Per kelius šimtus mylių ap
linkui nėra nei gydytojo, nei li
goninės. Baisiai pasiilgau Lie
tuvos. Daug kartų apie ją sap
nuoju, o kai pabundu, tai pats 
netikiu, jog patekau į pragarą, 
iš kurio gyvas gal nebeišeisiu”.

Bostono Moterys Piketuoja kio tikslo palaikyti diplo-'tuvėse, kuriose dirba apie Umus Sibiro kraštus, tarp ,man atsakė

Valstybes Iždą
vas.Washington, D. C., 

27 — Jung. Valstybių sos-

matinius santykius su Ma- 95,000 darbininkų, 
skva. Šveicarijoj konlunis-i 
tų partija yra uždaryta i 
nuo pereito lapkričio mė
nesio.

•4> • •'*“.. y ---------------- -------------tinėje dabar yra įvairių į-l
vykių, ypaGrie v^fes’ Britų Atstovas Maskvai
įstaigų. Dabar, kada Sena
tas ginčijasi dėl preziden
to Roosevelto pasiūlyto bi- 
liaus 1776, tai prie J. V. 
valstybės iždo namų Bos
tono moterys piketuoja. 
Viena iš jų yra apsirengus 
kaip Santa Claus, ir nešio
ja iškabą su tokiu užrašu: 

“Why should America be 
the Santa Claus of the 
world through H. R. 
1776?” Toji moteris yra 
Mrs. Grace Clark iš Mel- 
rose, trijų sūnų motina, 
kurie esą visi kareiviavi-į 
mo tarnybos metuose. 
Kartu su ja yra įžymi vei-. 
kėja politikoje, Miss Flo- 
rence Birmingham iš Bos
tono, ir kitos Moterų Poli
tinio klubo narės, kurios 
atvykusios į Washingtoną 
pareiškė protestą prieš H. 
R. 1776 biliaus priėmimą.

>

Išvyko Į Turidjį
Ankara, Turkija, vas. 27 

— Britanijos atstovas Ma
skvai, Sir Stafford Cripps 
lėktuvu išvyko iš Maskvos 
dalyvauti pasitarimuose 
su Turkijos vyriausybe. 
Sakoma, kad Eden, Angli
jos atstovas, iškvietė 
Cripps iš Maskvos.

i

lankė į prezidentą, pa- 
reikšdami, kad darbinin- pavojingi. “Sandara’ 
kai visa širdimi nori pa- šo, kad vienas tokių trem- 
remti apsigynimo progra- tinių parašė savo giminei 
mą, ir jeigu yra galimybė 
išspręsti nesusipratimus 
be streiko, tai jie visuo
met yra pasiruošę tuo ke
liu eiti.

Unija kaltina kompani
ją, kad ji atsisakė kalbėti 
su unijos vadu, kad ji į- 
vairiais būdais trukdo, 
grasina ir atkalbinėja dar
bininkus nuo prisidėjimo 
prie CIO unijos.

per
rašo 
Sibi-

tarp

i

Wil-

8 P.
sve-

8 P.

Japonai {sake Piečiams 
Išvykti E Indo-Kini jos

Shanghai, vas. 27 — Ja
ponų Domei žinių agentū
ra praneša, kad Tokio val
džia įsakė savo generali
niam konsului Indo - Kini
joj, kad jis įsakytų vi
siems Japonijos pilie
čiams, gyven a n t i e m s 
Prancūzų Indo - Kinijoj, 
tuojau išvykti iš ten, nes 
pramatoma, kad Japoni
jos - Prancūzijos nutruks 
santykiai.

talja • Šveicarija Pasirašė 
rrcKjDOS 3UT8TTĮ

Nepasitikėk kaimynų telefonu! Daug geriau 
turėt savo. Ir nekainuoja daug, net kad ir jūs 
šaukiat žmones, kurie gyvena toliau.

“Aš turiu daug naminio darbo tai aš tankiai 
negaliu draugus aplankyt. Bet per telefoną aš 
galiu juos kasdien aplankyti, jeigu tik noriu. 
“Mano vaikai telefonuoja kitom mergaitėm ir 
berniukams reikale mokyklos darbo ir žaislų. 
Mano sesuo susirado darbą tankiai susisiekda
ma su darbo agentūra telefonu.
“Mano vyras nemanė, kad mums tikrai reikia 
telefono iki pereitos sąvaitės kai dieną skiepe 
truko vandens paipa ir jis tuojaus gavo plum- 
berį. Dabar jis sako kiekvienas turi turėt tele
foną”. •

• • •

Taip -MOŠŲ TELEFONAS 

MUMS visiems PAGELBI”

Berne, Šveicarija, vas. 27 
« Šveicarijos delegacija 
ii4 Sovietų komisarai Mas- 

pasirašė prekybos 
. Šveicarija impor

tuos 16 Rusijos kviečių ir
SU

*-•C NEW ĖNCLAND TELEPHONE 4 UJ.EGBAPB CO.T. .n”
*

ibi

*

Sunaikino 33 Britų Lėktu
vus, Praneša Berlynas

■ ■■ — I
I

Berlynas, vas. 27 — Per 
dienas, tarp vasario 234

ir 26 d. Vokietijos oro jė
gos sunaikino 33 Britani
jos lėktuvus. Tuo pačiu 
laiku Vokietija prarado 10 
lėktuvų tuose mūšiuose.

i

I
I

Anglijos žy- 
sukelti $12, 

kuriais nori 
apgyvendinti

Kaune laišką, kuris vėliau 
buvo persiųstas į Ameri
ką ir “Sandara” jį 
spausdino. Štai ką 
lietuvis tremtinis iš 
ro:

“Esame dabar Sibire,
Tohol ir Uralo upių. Klimatas 
čia sausas. Aplinkui kurčios 
stepės (dykumos), kuriose ne
matysi meduko. Iš gyvūnų ma
tyti čio tik zuikis. Malkų nėra 
ir pečius pasikuriam stepių žo
le ir karvės taukais.

“Gyvename iš molio sulipdy
toj pirkioj. Mūsų rakandai, tai 
trys medinės dėžės ant kurių 
miegam, staliukas ir zoslanas. 
Iš Lietuvos mus išvežė pabaigoj 
rugpiūčio. Išviso buvome 30 
žmonių ir visus sutalpino j vie
ną vagoną. Gamtos reikalų at
likimui vagono grindyse buvo 
išpiauta skylė. Kelionė tęsėsi 14 
dienų be pertraukos. Atvykus į 
vietą, autobusas nuvežė mus j
taip vadinamą kolchozą — so
vietišką ūkį.

“Čia ir prasidėjo tremtinio 
gyvenimas. Galite įsivaizduoti 
kaip naujos apystovos prislėgė 
mūsų širdį. Tuojau pasiuntė 
mus prie sunkių darbų kasti 
molį ir pilti į vežimus. Valgyti 
mažai tegaunam. Per dienų die
nas maitinamės bulviene ir 
šmotuku duonos. Skurlius, ku
riuos buvom atsivežę baigia
me išmainyti ant maisto.

“Muilas čia retenybė. Arba- mui Vaičiūnui 
tos, kavos, cukraus, mielių su'pįjos klebonui, 
žiburiu nerasi. Mažoj krautuvė- • Albavičius buvo paskirtas 
lėj galima liuosai pirkti komu- klebonu, 
nistų vadų paveikslus, vandens' 
stiklinė, kuri kainuoja 30 rub
lių. Paprastas guzikas kainuoja kažkokia skaitytoja nusi- 
rublis. Sykį į mėnesį atveža pa- skundžia, kad ji nusipir- 
prasčiausios tabokos, kurią tuč kusi vieną porą kaliošų, 
tuojau išgaudo.

“Šiaip gyvenimas čia yra la- jų pakeisti, tai krautuvėje 
bai primityvus. Moterys ir mer- iš jos kaliošai buvę atimti 
ginos vaikšto vienam sijonėly, neš jos motina vieną porą 
o krūtinė visai nepridengta, kaliošų jau turinti?

Naujosios 
dai pasiryžo 
000,000, su 
Palestinoj 
3,000,000 žydų tremtinių.

M. Šv. Perto ir Povilo parapijos 
svetainėje, Sugar Notch.

Ketvirtadienį, kovo 13-tą, 8 
P. M. Šv. Marijos parapijos 
svetainėje, Wanamie.

m-------1_- tf____AM_____ragėm ivun. aidoticių

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

! GERIAUSIUS
; PERMANENT WAVE •!
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ ! [ 
! PINIGUS ] i

CASPHTS BEAUK SALOH
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.! j

Cicero, Iii. — Sekmadie
nį, vasario 23 d. Šv. Anta
no lietuvių parapijos para
pijiečiai pagerbė savo nau
ją kleboną kun. Ig. Alba- 
vičių šauniu parengimu.

Mirus a. a. kun. Jeroni- 
tos para- 

kun. Ig.

“Tarybų Lietuvoje”

t bet kai kitą dieną atėjusi

Specialus Kombinuotas Bargenas

L Street Liquor Sto
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Tel. ŠOU 4645

Kvorta Manchester Straight Rugių Degtinė 
Bottled in Bond, 100 Proof, 4 metų 
senumo. Reguliarė kaina .................$2.50

Kvorta La Crescenta California Vynas —
Port, Sherry, Muscatel. Reg. Kaina 75c. 

Tiktai šią savaitę perkant minėtą degtinę ir vyną 
atiduosime abi kvortas už $2.25. Taigi tuomi su

taupysite $1.00.

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147 H
195 L STREET (LStf^ūnonaiiiė)—So.Bostoh

i! 
i! 
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Kas Be Kaltės? n
I

Japonija gyventojų turi 
apie 70,000,000, o žemės 
turi tik tiek, kiek Kalifor
nija ir Nevada, kur gyve
na apie 6,000,000 žmonių.1 Nekartą mūsų tautos va

dai spaudoje ir gyvu žo
džiu susirinkimuose kons
tatavo liūdną faktą, kad 
mūsų tauta yra labai di
deliame pavojuje. Okupa- 

i vęs Lietuvą amžinasis mū- 
i sų tautos priešas yra užsi
mojęs ją visiškai sunai
kinti. Atejistinis Maskvos 
komunizmas ėmėsi biau-; 
rių priemonių išrauti iš 
Lietuvos žmonių bran- Į 
giausįjį jų turtą — tikė ji-1 
mą, kuris mūsų tautą' 
šimtmečius išlaikė gyvą.! 
Tautos vadai pūdami ka-‘ 
Įėjimuose, šaldomi Sibire 

į ir kitokiomis žiauriomis 
priemonėmis yra žudomi. 
Dešimtimis tūkstančių 

i jaunuolių — lietuvių tau- ( 
tos žiedų prievarta išveža-, 
ma į Rusijos gilumą, kad 
pražudyti juos mūsų tau-' 

■ tai. Šis tautos žudymo 
darbas yra pagreitinamas 
lietuvių išsigimėlių, parsi
davėlių rankomis. Ir Lie
tuvoj ir čia jos išeivijoj 
Maskva turi papirkusi vi
są eilę agentų, lietuvių, 
kurie padeda Maskvai nai
kinti mūsų tautą.

Atsižvelgiant į šiuos ir. 
kitus tautos gyvybei pa
vojus, Lietuvos sūnams ir 
dukterims tenka ne tik

i i

Pradėję gavėti, turėtume apsisvarstyti, kaip čia 
įsigijus ko daugiausia dvasinės naudos iš ilgoko Ga
vėnios laikotarpio. Anot Šv. Bažnyčios, pasnikas su
tramdo nuodėmes, pakelia mintį ir duoda progos do
rovei sustiprėti. Jei tie trys dalykai būtų atsiekti, tai 
galėtume sąžiningai pasakyti, kad Gavėnios veltui 
nepraleidome. Sutramdyti geiduliai, kilni ir blaiva 
mintis ir sustiprėjusi dora — tai toks stambus dvasi
nis laimėjimas, kad dėl jo verta atsidėjusiai padirbėti. 
Juk tai ne tik tobulybės užuomazga, bet ir pati tobu
lybė, kurios esmė ir tikslas Šv. Rašte apibudinama 
šiuo trumpu sakiniu: vengkie blogo, daryk gerą, ieš
kok ramybės ir joje ištverk. Trumpai nusakyta, bet 
kiek čia turinio, kiek čia darbo ir pastangų reikia įdė
ti, kad tai atsiektume! Tai ištiso gyvenimo uždavinys.

Taip. Bet kokiai dvasinei pažangai padaryti rei
kia gerokai padirbėti. Dvasios gerbūvis patsai savai
me nesusidaro. Jam įsigyti reikia visų pirma geros 
valios bei tikro nemelagingo noro, paskum kovos, 
rimtų pastangų, pasišventimo, savęs išsižadėjimo ir 
ištvermės. Vien sėdėdami rankas sudėję ir bedūsau
dami, nieko neatsieksime. Svarbiausias tai pirmas; 
žingsnis — nusikratyti apsnūdimu bei atšalimu, ypač' 
tiems, kurie dvasinį sunegalėjima jau įtraukė į pasto
vią savo gyvenimo dienotvarkę. Yra žmonių dvasiniai 
bei doroviniai visiškai suparaližuotų. Aplinkui gali 
siausti karai, ligos, mirtis, barbariški žudymai, bedie
vių šėlimas, tramdymas dorovės, persekiojimas tikė
jimo — jiems tai visiškai abejinga, tarsi tos nelaimės 
vyktų kur ant Marso ar mėnulio ir nė kiek nepaliestų 
mūsų žemės skritulio ir net pačios mūsų gimtosios ša
lies. Jie tik tada skausmą pajus, kai neprieteliaus buo
žė smogs jiems per galvą. Toks visiškas dorovinis su
smukimas mūsų tautoje nebe išskirtis. Verčiau jį ga
lima pavadinti tipingu. Gal dėl perdaug skaudaus 
smūgio, mūsų Tėvynę ištikusio, žmonės jaučiasi lyg 
apsvaigę.

Tačiau kokia to sunegalėjimo bebūtų priežastis— 
dorovinis susmukimas, ar nuo perskaudaus smūgio 
apsvaigimas — reikia gi juo nusikratyti. Jei čia kokia 
moralinė liga, tai Gavėnios metu kaip tik geriausia 
proga sutvarkyti savo sąžinę ir su Dievu susitaikyti. 
Jei tai būtų dėl persunkaus smūgio nusiminimas, tai 
Kristaus kančia, taip gyvai Gavėnios metu prieš akis 
statoma, vien savo didingumu turėtų tą dvasios nuo
puolį pašalinti, šis išganingas laikotarpis pateikia la
bai sėkmingų vaistų nuo visų dvasos ligų. Gi šiuo klai
kių įvykių metu mes reikalingi vien dvasiniai sveiku 

> ir ištvermingų piliečių. K.

Britų Ministrų Primininkas Winston Cnurcnill vi
zituodamas Southampton ir Portsmouth turėjo su sa-

Visa Išeivija Išsijudina
Kai praėjusią vasarą sario šešioliktoji ko men- 

Maskvos ponai, palaidoję kiaušiai išeitų. Savo Mas- 
sąžinę ir gėdą, pasmaugė kvos ponams norėjo pasi- 
Lietuvą, tai lietuvių išeivi- rodyti gerais veikėjais, 
ja liko lyg pritrenkta. Iš-j Bet jau dabar visi mato- 
rodė, kad Amerikos lietu- me, kad šiemet, kuomet 
viai nuleis rankas ir neiš- nepriklausomybės šventę 
sijudins darbui dėl atgavi- Lietuvoje buvo uždrausta 
mo Lietuvos nepriklauso-'minėti, tai išeivijoj ta 
mybės. Ne vienam išrodė, šventė paminėta su dides- 
kad dabar atėjo išgamų niu entuziazmu, negu bet 
komunistų valanda. {kuriais metais praeityje.

Tik ką praėjusi Vasario Toks pasisekimas užtikri- 
šešioliktoji parodė, kad na, kad Amerikos lietuviai 
Amerikos lietuvių išeivija vis labiau išsijudina dar

bui dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo.

Pasaulio dalykai dar nė
ra įėję į pastovias vėžes.
Tautų likimas tebėra ant 
svarstyklių. Tokioje padė
tyje tebėra ir Lietuvos li
kimas. O šiais laikais pa
saulio dalykai keičiasi la
bai greitai. Kas žino, gal 
iki kitų metų vasario še
šioliktosios Lietuva jau 
vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Iki to laiko Lie
tuvos judos gal jau bus 
padarę tą, ką padarė Ju
das Iskarijotas. Lietuvis.

tebėra gyva ir kad ji išsi
judina sunkiam darbui 
dėl atgavimo Lietuvos ne
priklausomybės.

Dabar jau suėjo žinios iš 
įvairiausių Amerikos lie
tuvių kolonijų apie vasario 
šešioliktosios paminėji
mus. Parengimų buvo ren
gta daug ir visur pavyko 
gerai visais atžvilgiais. Į 
parengimus žmonių rinko
si daug, aukos buvo gau
sios. Sroviniai trynimaisi 
veik visur išnyko.

Lietuvių išgamos komu
nistai darė viską, kad Va-

dirbti iš visų savo pajėgų vįm kaįp paveiksle matosi, gas maską ir plieno helme- 
u- aukoti savo paskutinius ,.just in case„
centus tautos gelbėjimui, | ___ __________________________________________
bet ir dangaus pagalbos pa užbaigę. Rp to, daug va- sukelta $51.13. Nuoširdžiai 
Šauktis. Į jaus rajonų ir paskirų pa- sveikiname šio miesto lietuvius,

Šventųjų tarpe, danguje,’rapijų bei kolonijų savo kurie dedasi prie lietuvių tau-j 
turime lietuvių tautos glo- kvotos dar neišpildė. Pra- tos reikalų, nors ir toli būdami 
bėją, garbingąjį Lietuvos tęsiant vajų, bus duodama nuo lietuviškųjų centrų, 
kunigaikštį Šv. Kazimie- proga visoms kolonijoms 
rą, kuris jau nekartą pra- savo tautinę pareigą atlik- 
eityje yra atėjęs mūsų ti. 1 
tautai į pagalbą ir ją už- liau. 
taręs pas Aukščiausiąjį. 
Jis ir dabar, neabejojame, 
padės savo tautos žmo- 
nėms laimėti žūtbūtinę 
kovą, išlikti gyvais tauti
niu ir religiniu atžvilgiu, 
išlaisvinti Lietuvą iš žiau
rios ir kruvinos vergijos.

Šv. Kazimiero Dienoj — 
kovo ketvirtoj — mes 
šauksimės į Lietuvos Glo
bėją, prašysime Jo būti su 
mumis šiose sunkiose va-j 
landose!

Ir minėti, berods, nerei
kia, kad šiemet ypač visur 
reikia tinkamai minėti šv. 
Kaizmiero šventę. Visur, 
kur tik galima, reikia su
rengti prakalbas ir ta pro
ga parinkti aukų didie
siems Lietuvos gelbėjimo 
darbams vesti ir Lietuvos 
pabėgėlių šelpimui.
PUSĘ KVOTOS
IŠPILDČME

Nuo Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajaus pradžios li
gi šios dienos Lietuvos 
reikalams surinkome pen
kis tūkstančius dolerių. 
Tai bus pusę tos sumos, 
kurią užsibrėžėme surink
ti. Kaip gerai žinom, bu-

Rockįord, III., gerb. kun. K. 
Juozaičio rūpesčiu s____ o_

Tad, darbuokimės to- prakalbos jr surinkta $50.16.
j Chicago, III., Šv. Mykolo par. 

Šiomis dienomis gauta aukos gerb. kun. J. Šaulinsko ir V. 
Lietuvai Gelbėti Fondui iš šių Rėkaus pasidarbavimu sukelta 
vietų: $38.50.

Baltimore, Md., Šv. Alfonso Chicago, III., Dievo Apvaizdos 
par. $225.00. Stambiausieji au- par., gerb. kun. A. Martinkaus 
koto jai: gerb. kun. J. Lietuvni- įr Fed. skyriaus surengtose 
kas $25.00; po $10.00 — kun. prakalbose sudėta fondui $30. 
dr. L. Mendelis ir kun. A. Du- 00. Be to, draugijos sumokėjo 
binskas. Tuo būdu baltimorie- 
čiai lietuviai katalikai savo 
kvotą išpildė su dideliu kaupu: rauskas prisiuntė $25.00. Žada 
Jų kvota buvo $125.00. 

I Worcester, Mass., 
miero par. 
Petraitį prisiuntė visomis pro
gomis surinktų aukų $205.00. par., kurioj klebonauja gerb. 
Pridėjus paties klebono anuo 
kartu prisiųstą asmeninę fon
dui auką, Šv. Kazimiero para
pija bus sukėlus virš šešių šim
tų dolerių ir savo kvotą tribu- 
bai iš pildžiusi.

Ytarcester, Mass., Aušros 
Vartų par. per gerb. kun. K. 
Vasį prisiuntė $48.11. Ji irgi 
kvotą su dideliu kaupu išpildė.

Rochester, N. Y., lietuviai per 
gerb. kun. J. Bakšį prisiuntė 
fondui $131.00 ir savo kvotą 
jau užbaigė, tačiau rinkliavą ir 
toliau dar veda.

Providence, R. I., lietuviai ka
talikai, gerb. kun. Vaitekūno ir 

. Federacijos skyriaus pasidar- 
vom užsimoję per vajų SU- 'i bavimu surinko $82.00. 
kelti dešimtį tūkstančių | WestviUe, m., per dr. Al. Rač- 
dolerių. i kaus prakalbas surinko ir per

Kadangi ligi kovo 4 d. P- justą Karpiūtę prisiuntė 
viršminėtos sumos dar ne-,$71.65. ši kolonija kvotą su 
surinkome, dėl to Federa- kaupu išpildė, 
ei jos centro valdybos su-Į Indiana Harbor, Ind., šv. 
sirinkime buvusiame va- Pranciškaus par., gerb. kun. K. 
sario 15 d. Brooklyn, N. Bičkausko rūpesčiu ir veikėju 
Y., nutarta Lietuvai Gel- uoliu pasidarbavimų kvotą iš- 
bėti Fondo vajų varyti to- pildė, surenkant $70.00. 
liau. Dar ir mūsų kalbėto-! Angeles, Cal., gerb. prel. 
jai prakalbų maršruto nė-1 j- Macijausko pasidarbavimui

Hitleriui ir Mussoliniui 
prirokuojama tiek nuodė
mių, kad jų nei ant jaučio 
skūros nesurašytum. Jų 
didžiosios nuodėmės tai
sutarčių nesilaikymas ir Tai va, kaip vokiečiai, i- 
svetimų žemių grobimas, talai ir japonai turi kam- 
Bet kuri iš didžiųjų tautų šytis savo siauruose rube- 
yra liuosa nuo tokių kai- žiuose, tuo tarpu kai An
čių? Kuri iš tautų nėra glija turi užgrobusi di- 
laužiusi sutarčių ir kuri džiausius skystai apgy- 
nėra grobusi svetimų že- ventus plotus. Ar tai tei- 
mių? • sin? Žinoma, kad ne.

Teisingumas reikalauja Tai va kaip pasaulio rei- 
į visas tautas žiūrėti ly- kalai išrodo, kai į juos bė
giai. ‘šališkai pažiūri.

Anglija, kuri dabar ta-J Tautų sugyvenime deda- 
riasi kariaujanti už tautų si tas pat, kas dedasi luo- 
laisvę, teisėtumą ir demo- mų sugyvenime. Kuomet 
kratiją, valdo ketvirtą pa- valstybėje perdaug įsigali 
šaulio dalį ir kontroliuoja ponų luomas, kuomet tas 
525,000,000 gyventojų. Ar luomas valdo visą kraštą 
tos žemės ir tos tautos pa- i su visokiomis privilegi jo- 
sidavė Anglijos globon lai-j mis, kuomet užima di- 
svu noru ar jos ginklu per • džius žemių plotus, o kapi- 
kraujo praliejimą buvo talistai įsigali pramonėje 
pagrobtos? Žinoma, kad ir bizniuose, tai žemės ir 
ginklu.

Kanados pirmieji atėjū- gyvenimas pasidaro nepa- 
nai buvo prancūzai. Kai į keliamas. — 
Prancūzija į 
Prūsija buvo nusilpninta, • gesnio surėdymo. Jei tada 
tai atkeliavo Kanadon gin- ponai nenusileisdžia, tai 
kluotos Anglijos jėgos ir prieina ir prie kruvinų su- 
užkariavo tą kraštą. įsikirtimų ir prie revoliuci- 

Savo laiku Indiją valdė jų.
Prancūzija ir Anglija per-1 Tokiame atsitikime ku- 
pus. Progai pasitaikius, riuos kaltinsime — kieta- 
anglai prancūzus iš ten iš
vijo ir apvaldė visą Indiją.

Australiją anglai taipgi 
į nuo prancūzų paveržė.

Pietų Afriką anglai už
kariavo nuo olandų.

Didžiojo karo metu An
glija buvo pažadėjus ara
bams nepriklausomybę. 
Kartu pažadėjo žydams 
atstatyti Palestiną. Nei 
vieniems, nei kitiems An
glija neištesėjo.

Viskas, ką Anglija turi 
surengtos užjūriuose yra pagrobta kytas.

tai žemės ir
pramonės darbininkams

Tada darbinin-
per karą sunkai ima varytis prie teisin-

v —

sprandžius ponus ar tei
singumo ieškančius darbi
ninkus? — Atsakymas ai
škus visiems.

Tą pačią tiesą pritaikin
kime tarptautiniams san
tykiams ir žinosime, kur 
teisybė ir kur kaltė.

Pilietis.

Laiškas K Viliaus Krašto
“Pas mus naujienos to

kios: brangumas neišpasa- 
Moteriški batukai 

jėga. įkainuoja 100 litų, ir tai
Ar viena Anglija teturi nesiseka gauti, nes kai at- 

teisę prie žemės turtų? ži-jveža, 
noma, kad ne.

Vokietija su Austrija už- duoda po kortelėmis, ale 
ima mažesnį žemės plotą, stovi didžiausios eilės, 
negu Texas valstybė. Vo- Klausėt kaip P. gyvena, 
kietijoj ir Austrijoj gy- Jis turėjo kepyklą, bet tu- 
ventojų yra arti 80,000,- rėjo uždaryti, nes negau- 
000, o Texas valstybėj tik na miltų. Tik miesto kepy- 
apie 5,000,000.

Italija gyventojų turi Negaliu rašyti daugiau, 
apie 42,000,000, o ji yra Mįslinu, kad jūs žinot dau- 
mažesnė, negu Arizonos giau Amerikoje. S. gali ge- 

K. valstybė, kur gyvena 340,* 
000 žmonių.

I

tai reikia 3 dienas 
stovėti eilėje. Miltus iš-

$9.00 Federacijai duoklėmis.
Binghamton, N. Y., P. Pet-

i klos gauna kiek paskirta.

ir daugiau pasidarbuoti. Jam 
Šv. Kaži- daug padeda gerb. kun. 

per gerb. kun. A. Skripkus.
Philadelphia, Pa., Šv. Jurgio

•f

sakaitis rūpinasi, kad toji ko
lonija ir visas Wyoming klonis 
bent dvigubai kvotą išpildytų.

Yra ir daugiau surinktų ko
lonijose pinigų, bet dar fondo 
centrui neprisiųstos. Laukiame. 
Primename, kad čekius reikia 

prašyti LGF iždininko gerb. Pr. 
Juro vardu ir siųsti sekretoriui 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
Illinois.

Iš anksto skelbiame, kad 
Federacijos centro valdy
bos nutarimu A. L. R. K 
Federacijos kongresas šie
met bus rugpiūčio 7 d., 
Marianapolio Kolegijos 
patalpose, Thompson, Ct. 
Tai bus svarbus įvykis,

rai žinoti šitą gyvenimą, 
nes buvai Rusijoj”.

Iš tų laiškų galima su
prasti, kad žmonės norėtų 
daug ką parašyti ir pasi
skųsti savo gyvenimu, bet 
išgąsdinti bijo rašyti. Drą
sesnieji jeigu ką ir para
šo, tai labai trumpai. Mes 
jų negalime smerkti, nes 
žmogui gyvybė brangi, ir 
jis jos renori prarasti be
siskusdamas, nes vistiek 

j šiais laikais mes jų gyve
nimo negalime palengvin
ėti. Mes išeivijoje tik turi

zme dirbti ir aukoti, kad 
i savo brolius išlaisvintume 
j iš kacapų vergijos.

kun. Ig. Zimblys, ir vėl surinko
ir prisiuntė fondui $45.27.

Easton, Pa., gerb. kun. Pr.
Garmus prisiuntė to miesto
lietuvių katalikų surinktas au
kas $22.00.

Albany, N. Y., gerb. kun.
Strimaitis aukojo $20.00.

Omaha, Nebr., gerb. kun. J.
jjusevičius prisiuntė to miesto
lietuvių suaukota $10.20.

Waterbury, Conn., fotografė
Anastazija Petrauskaitė aukojo 
$10.00.

Simbury, Conn., Anielė Gust
$5.00.

Rockford, III., Sodalicijos
draugija $5.00.

Kamey, N. J., J. Bubnienė — prie kurio turėsime gerai
$5.00.

Lockport, UI., LRKSA 204 kp. lės dalyvauti tik tų orga- kaus par., Lawrence, Mass. 
$5.00.

Minersville, Pa., T. Kizevičius
$3.00.

Clinton, Ind., L. Naujokaitie-
nė — $2.00.

Pittston, Pa., Šv. Kazimiero
par. lietuviai sudėjo Lietuvai
Gelbėt Fondui $120.00. Tos vie
nos iš seniausių lietuvių para
pijos klebonas gerb. kun. J. Ka-

i

prisiruošti. Kongrese ga-’

nizacijų ir draugijų atsto
vai, kurios oficialiai pri
klauso prie Federacijos. 
Tad, jau dabar laikas 
draugijoms dėtis prie Fe
deracijos ir prisidėjusioms par., Scranton, Pa. 
sumokėti metinius mo
kesčius.

Leonardas šimutis,
ALRKF Sekretorius.!

Tėvų Jėzuitu Gavėnios 
Misijos

Kovo 1 — 16: Šv. Pranciš-

(A. Mešlis). 
Kovo 1 — 13: Šv. Petro ir 

Povilo par., Hazleton, Pa.
(Pr. Aukštikalnis). 

Kovo 16 — 30: Šv. Juozapo

(A Mešlis ir Pr. Aukštikalnis). 
Kovo 31 — balandžio 13: Šv.

Jurgio par., Brooklyn, N. Y. 
(Pr. Aukštikalnis).
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GRANDIOZINE DEMONSTRA 
CIJA CHICAGOJE

3000 lietuvių protesto mitinge 
Vasario 16 d.

Ministras, 
laikraščių 
advokatas

Kalbėjo Amerikos 
Lietuvos Konsulas, 
redaktoriai, kunigas, 
ir kiti.

Išorinei demonstracijai vado
vavo Amerikos Legiono Da
riaus - Girėno Postas, ir (Cice
ro) Lietuvos Kareivių Draugi
ja, o vidujiniai— širdies ir pro
to — demonstracijai vadovavo: 
Amerikos Atstovas Lietuvai, 
Lietuvos Konsulas Amerikai, 
lietuvių vadai ir Lietuvos prie- 
teliai.

Gražiai priruoštas ir sutvar
kytas programas, tinkamai nu
teikė auditoriją (klausytojus) 
ir davė gražius vaisius. Progia
me buvo visko ir nebuvo iheko 
perdaug. Iškilmių atidarymo ri
tualas įėmė: tautinių vėliavų 
(Amerikos ir Lietuvos) įneši
mą ir atitinkamą jų pagerbimą, 
dalyvaujant Dariaus - Girėno 
Postui, jo benui ir Lietuvos Ka
reivių Draugijai; himnų giedo
jimą, su soliste B. Danys, ir in- 
vokaciją, kurią atliko 
Albavičius.

Centralinis dienos 
buvo kalbos. Gražias,
gas ir inspiruojančias kalbas 
pasakė: Amerikos Ministras
Lietuvai, p. Owen J. C. Norem, 
Lietuvos Konsulas Amerikai, 
Petras P. Daužvardis, p. Pijus 
Grigaitis, adv. F. Mastas, p. Mi- ‘ 
kas Vaidyla ir Lietuvos Žydų Į 
Federacijos atstovas S. B. Ko- 
maiko. Kalbėtojų mintis apvai- l 
nikavo bankininkas Justinas 
Mackevičius, tardamas stiprų 
žemaitišką žodį ir paklodamas 
šimtą dolerių ($100) Lietuvos 
vadavimo reikalams.

Muzikalinę dalį programos 
žavėjančiai išpildė operos ar
tistė ponia Barbora Darlys ir 
Birutės bei Vyčių chorai. Kaip 
solistė, taip ir chorai gavo aud
ras aplodismentų ir buvo pri
versti dainuoti daug daugiau
negu jie planavo. Kalbėtojams į statės are preparing to observe 
kalbant ir dainininkams dai-■ Independence Day of Lith- 
nuojant klausovai susi kaupu-1 uania on next Sunday, Februa- 
siai klausėsi ir į kiekvieną pa-|ry i6th. This observance, 
trijotingą punktą atsiliepė. however, is filled with sadness 
karščiausiu jautrumu ir di-, instead of ioy, because of the 
džiausiu entuziazmu — gyvas faCį that Lithuania is no lon- 
lietuviškumas reiškėsi kiekvie-i ger a free and independent 
nam momente. Tą lietuviškumą • country.

“The fredom and indepen
dence oi Lithuania and that of 
the other Baitic Statės was 
trampled. underfoot by the Red 
Russian army and the Hitler -' 
Stalin combination on June 15, 
1940. The country is now under 
the ruie of Soviet Russia. The 
Industrious and progresai ve 
people of Lithuania are being 
deprived of property ' and hu- 
man liberty. Many of them are 
losing not only their worldly 
goods and sacred liberties būt 
also their families and their 
lives. Severai nundreds have 
escaped the oeeupied and ty- 
rannizecl country, and many 
thousan^ have been arrested 
vvithout any cause and shut 
away irom their families and 
the worW- Their fate is not 
knovpu

“Prayers for the dead and 
suffering will be offered in *fif- 
teen Lithuanian churches in 
Chicago,

“Robert P. Skinner, retired 
American Ambassador, com- 
menting about the tragedy of 
Lithuania, statės:

‘The tragedy of Lithuania. 
and, indeed, of aU the Baitic 
Statės, has been somevhat ob- 
seured by the even greater tra
gedy of tbe war; otherwise, 
especially in America, people 
would cry out in horror against 
the rutidess and unneeessary 
sacrifice, ruthless because so 
cruel, unneeessary because both!

DĖMESIUI*

kon atvykęs T. Justinas 
Vaškys, O. F. M.

Didžiai Gerb. Klebonų, 
Kunigų, Amerikos Treti
ninkų, Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Antano Mylėtojų pra
šoma “Pranciškonų Pa
saulį” paremti raštais ir 
prenumerata. Kaina lieka 
ta pati — 1 dol. metams.

Visais “Pranciškonų Pa
saulio” reikalais prašome 
kreiptis į T. Justiną Vaš- 
kį, O. F. M. sekančiu ant
rašu:

Franciscan Monastery
135 W. 31st Str., 
New York, N. Y.

Komunistams uždarius 
Lietuvoje Pranciškonų lei
džiamą laikraštį “Pranciš
konų Pasaulį”, lietuviai 
tretininkai neteko vienin
telio savo organo.

Amerikos 
tretininkams 
jant, “Pranciškonų Pasau- 

jlis” bus leidžiamas Ame- 
1 rikoje.

“Pranciškonų Pasaulis” 
Amerikoje tęs toliau Lie
tuvoje pradėtąjį darbą ir 
skleis lietuviuose pranciš
konišką dvasią, nagrinės 
Trečiąjį Ordiną liečiančius 
reikalus, Bažnyčios ir mū
sų Tėvynės Lietuvos labui, 
jungs visas lietuviškas 
pranciškoniškas jėgas 
bendram darbui!

Kai tik visi paruošiamie
ji darbai bus atlikti, ‘Pran
ciškonų Pasaulis’ greit pa
sirodys.

“Pranciškonų Pasaulį” 
redaguos jau ji Lietuvoje 
redagavęs ir dabar Ameri-

lietuviams 
pageidau-ir patrijotiškumą vaizdžiai pa

rodo Jr surinktos aukos — virš 
tūkstančio dolerių.

Programos vedėju buvo teisė
jas J. T. Zuris, Lietuvos Nepri
klausomybės Dienai Minėti Ko
miteto pirmininkas. Chorus di
rigavo Byanskas (Birutės) ir 
Sauris (Vyčių). Steponavičius 
ir jo vadovaujamas choras Pir
myn programe nedalyvavo iš 

, priežasties jo tėvo mirties.
Parengime buvo daug ponių 

■ ir panelių tautiniuose rūbuose. 
: Ponia Daužvardienė, Konsulo 
žmona, dėvėjo tipingą ir gražų 
žemaitišką kostiumą. Ponia No- 
remienė, Amerikos Ministro 
žmona, didelė lietuviškų rūbų 
pamėgėja ir dažna dėvėtoją, 
pareiškė jūsų reporteriui, kad 
kitą kartą ji atsiveš ir dėvės 
dzūkišką kostiumą. Jaunosios 
panelės tautiškais rūbais susi
žavėjo ir daugelis pareiškė, kad 
kitam parengimui jos turės ir• 

į dėvės kostiumus to rajono, iš 
kurio jų motinos yra kilusios.

, Chicagos lietuvių jaunimas, 
j ištikrųjų, yra sukrėstas biau- 
riausiais rusų ir jų agentų žy
giais, ii- yra pasiryžęs dėti vi-; 
sas pastangas kovoti už Lietu-’ 
vą ir Ameriką, ir prieš-lietu-' 
viškus bei prieš - amerikoniš
kus gaivalus — Rusijos tarnus- 
komuiiistus.

Apie vasario 16 d. parengimą 
ir Lietuvos okupaciją daug ra
šė Chicagos angliški laikraš-' 
čiai ir transliavo radijai. 
WCFL, iš kurio Budriko rakan
dų ‘krautuvė transliuoja savo 
programus, perskaitė visą A- 

Į merikos Ambasadoriaus p. Ro- 
. bert P. Skinner’io pareiškimą ir 
' padarė savo gražius komenta
rus Lietuvos ir lietuvių adresu. 
WLS komentatorius p. Ervin 
Levvis perdavė sekantį pareiški
mą: “Chicago Lithuanians and 
Lithuanians all over the United

I

i

punktas 
tux inia-

A. Daukantas

Willie Hoppe, veteranas trijų kišenių tūzas biliar
do pasauly, kad ir pavėluotai, bet atvyko į Chicagą im
ti dalyvumą tournamente. Jam praktikuojant jį seka 

• ‘referee’.
į "■

I

Nepaprasta Vakarienė

Gal didžiausia vakarienė pa- 
Russia and Germany would be rapijos istorijoj įvyko sekma- 
far better off with buffer sta- dienį, vasario 23 d. Tai buvo 
tęs between them than as imme- paskutinė pramoga prieš užga- 
diate neighbors. Nor has the vėnes ir sutraukė ne du arba 
American public adeųuately tris šimtus žmonių kaip papras- 
realized that while this is a ce- tai, bet virš 700. Dėka tik šei- 
lebration of the 23rd anniver- mininkių sumanumui ir jaunuo- 
sary of Lithuania’s declaratjon lių kliubiečių ir mergaičių so- 
of independence, the roots of daliečių nepaprasatm pasišven-
the Lithuanian nation mušt be timui galima buvo tą minią nuo 
sought for in a remots anti- 5 vai. vakare iki 8-tai pavalgy- 
quity, that the Lithuanians as dinti. Mūsų visi trys kunigai ir 
a nation have survived a thou- 
sand vicissitudes as they will 
survive the present disaster...” 
A homogeneous nation likę 
Lithuania, a nation with a his- 
tory, language, religion and 
culture of its own may suffer 
misfortune būt can never die”.

WGN (Tribune’o) stotis 
transliavo net dviem atvejais: 
penktadienio (vasario 14 d.) 
naktį ir šeštadienyje.

Lietuvių radijušai — Budri- 
ko, Šaltimiero ir Vanagaičio, 
turėjo specialius programus 
sekmadieny — vasario 16 d.

Lietuvis.

du svečiai dalyvavo vakarienė
je. Už toki vakarienės nusiseka
mą pirmutinėj vietoj nuopelnas 
priklauso geroms šeiminin
kėms, būtent, Onai Ivoškienei, 
Marijonai Bruzgiūtei, Marijo
nai Ružinskaitei, Onai Rukšte- 
lenei, Marijonai Norkienei, O-

• v

Paškauskaitė ; o antrai porai 
patarnavo Feliksas Šimkevi- 
čius ir Ona Zuliutė. Sveikiname 
naujavėdžius. Linkime jiems vi
sų Dievo malonių jų naujam 
gyvenime. Ilgiausių metų su
laukti žilos senatvės!

jlvoška, sūnus, ir Antanas Ra
kauskas prakaitavo už baro; o 
Juozas Kvedera, tėvas, pagelbė
jo prie čekių, kuomet jo sūnus 
tvarkė jaunuolius salėj Tai bu
vo tikrai didžiausia ir sėkmin
giausia vakarienė parapijos is
torijoj Visi stebėjosi žmonių 
skaitliumi, ypač kuomet vi- vis. Išaugino tris sūnus ir pen
sionas buvo žinoma, kad tą pa- kias dukteris: visi vedę, ir bu- 
čią dieną Baltimorėje turėjom vo vienas iš ištikimiausių narių 
porą vestuvių ir porą krikštynų. Šv. Alfonso parapijos. Ne buvo 
T?rytum girdėjau kun. Mendelį tų bažnytinių pamaldų nei to 
sakant, kad vakarienės pelnas 
bus arti $400.00. ši vakarienė 
buvo visiems aiškus įrodymas, 
kad dar yra daug gyvybės Lie
tuvių tarpe Baltimorėje.

I
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A. A. Gervazas Strungis
Dar vienas milžinas ir šulas 

lietuvių senosios kartos Balti
morėje buvo mirties išplėštas 
iš mūsų tarpo, būtent, a. a. Ger
vazas Strungis. Tai buvo tikrai 
pavyzdingas katalikas ir lietu-

Sveikiname.

Paskutiniai 
. gavėnes buvo

nai Pečiulienei, Veronikai Pu- j 
gevičienei, Onai Voltarienei, ir 
Onai Augaitienei. Ištikimieji • 
Kazimieras Pugevičius ir Kazi
mieras Vilčinskas visus manda
giai sutiko prie durų: Jonas 
Letkauskas, Vincas Vaškevi
čius, Jonas Pazneika, Antanas

levo 1 Kidyko Misijų 
Maršrutas

Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 
prašo pasimelsti už atsiverti
mą nuo Dievo atsitolinusių 
ononių šiose parapijose:

Kovo 2 iki 9, Aušros Vartų 
par. Chester, Pa.

Kovo 10 iki 16, V. Jėzaus At
simainymo par. Maspeth, L. I., 
N. Y.

Kovo 17 iki 23, šv. Antano 
parap., Detroit, Mich.

Kovo 24 iki 30, šv. Antano 
par. Cicero, III.

Kovo 31 — bal. 7, Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

Bal. 8 iki 13, Šv. Alfonso par. 
Baltimore, Md.

Bal. 20 iki 24, šv. Jurgio par., 
Utica, N. Y.

Geguž. 11 iki 18. Aušros Var
tų par., New York, N. Y.

AVĖ MARIA VALANDA

Sekmadieni, kovo 2 d., Avė 
Maria radio valandos metu bus 
transliuojama apie palaimintą
ją Clare of Rimini, kuri buvo 
garsi savo dorybėmis. Palai
mintoji buvo našlė, savo jau
nystėje gyveno nerūpestingai, 
bet vėliau, išgirdusi Dievo bai
są, pataisė savo gyvenimą ir 
tarnavo pasišventusiai Dievui. 
Ji gimė 1282 metais, mirė 1346.

parengimo bažnyčios naudai, 
kur nebūtų buvęs Gervazas 
Strungis. Ištikimas Švč. Vardo 
dr-jos narys pelnijo ne vieną 
kryžių už savo ištikimybę. Tad 
ir laidotuvėse dalyvavo žmonių, 
kaip atlaiduose. Palaidotas ket
virtadienį, vasario 20 d. su tre
jomis mišiomis. Kun. dr. Men- 
delis atnašavo šv. mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. klebo
nas Lietuvnikas ir kun. Walsh 
prie šoninių altorių. Kun. Men- 
delis išskaitė visą litaniją dva
sinių gėlių, šv. mišių, kurios bu
vo užprašytos už velionio vėlę 
mūsų bažnyčioje. Reiškiame 
giliausią užuojautą Strungių 
mamytei, likusiai našlei, taipgi 
sūnams ir dukterims ir visiems 
giminėms praradus tokį gerą 
tėvą ir prietelį. Lai gerasis 
Viešpats ramina
teikia amžinąją ramybę miru
siam! K

Įl

Ilgiausių Metų! 

šliūbai prieš už- 
Anelės Paškaus- 

ir Onos Vaškevičiūtės.
Pirmoji paėmė sau. už vyrą ka
talikišką jaunuolį Benjaminą 
Zimnavodą, o antroji svetim
tautį Hugh Kenneth O’NeiL 
Pirmai porai-liudytojais buvo 
brolis , ir sesuo jaunosios, būtent 
Mykolas Paškauskas ir Albona

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

Ilgai dar Taučius su žmona stovėjo 'duryse,putė. Iš miško lengva risčia pasirodė lenkų 
žiūrėdami ton pusėn, kur jų mylimas sūnus’T “ ” ’ ’ ” ' ' '
nuvyko. Jautė senio širdis, kad neužilgo jo 

Į mylimas sūnus, atsidurs - žiauriam kovos 
lauke. Bet jo akyse ašarų nesimatė. Senė 
Taučienė braukė ašaras nuo akių, ir prašė 
Aukščiausiojo, kad saugotų jos sūnų. Abu 
nuvargę susėdo ant slenksčio duryse, lauk
dami aušros.

Nuvykę kulkosvaidininkai prie raistyno, tiko, pradėjo dairytis. Jų vadas supratęs, 
vieškeliu tris kilometrus, tenai rasite raišty-Į rado viršilos nurodytas vietas. Bet kaip ja- kad pateko į spąstus, sukamandavo: “Atgal, 
ną. Kulkosvaidis pirmas, pasislėpti raistyne me pasislėpti — lįsk gyvas į vandenį. Nebūtų bėgt... miškan!” O čia tas kulkosvaidžių ko- 
50 metrų nuo vieškelio, vieškelis eina sker- taip blogai, bet tas vandenėlis, apsidengęs sėjimas nesustoja, ir jų eskadronas negailes- 
sai raistyną. Kulkosvaidis antras, pajojus plona ledo žieve. Bet įsakymas pildyti reikia, tingai retėja. Likusieji šoko bėgti, gal teks 
vieškeliu 175 metrus, pasislėpti antroj pu
sėj vieškelio 50 metrų atstumu. Tokiu būdu 
bus sudaryta spąstai dėl prošepanų, jie ne
galės bėgti nė pirmyn ne atgal, ir bus priver
sti pasiduoti ar žūti nuo jūsų kulkosvaidžių. 
O ką jūsų kulkos neįveiks, tai mes kardais 
užbaigsime. Aplinkybės bus jums sunkios, 
nes raistynas šlapias, bet nežiūrint sunkių 
sąlygų, jūsų pareiga atlikti užduotį kuo tiks
liausiai. Jų žvalgų nešaukit, bet laukite kol 
pasirodys raiteliai, kada jie atsidurs tarp jū
sų kulkosvaidžių, tada nesigailėkite kulkų. 
O mes už raistyno miške pasislėpę, lauksime 
tų, kurie norės kulnis parodyti. Tai vykit ir 
vartokite mano nurodytą taktiką, ir dar ne
pamirškite, pasiduodančių pasigailėti, o bė
gančių — gyvos kojos nepaleist. Suprunkštė 
šeši juodbėriai ir kulkosvaidininkai dingo 
miško tamsoj. Paskui juos lėtai nusekė ir 
kuopa gusarų. Jų tarpe ir Taučiaus sūnus.

(Tęsinys)
Ir vėl vikrusis Kazys dingo duryse. 
Dar aušrai nepasirodžius ant dangaus, I 

Taučiaus kieme jau kuopa gusarų, atydžiail 
sekė viršilos įsakymą. Viršila kalbėjo:

“Kulkosvaidininkai, perjoję mišką, jokite!

raitelių eskadronas. Nežinodami, kas jų lau
kia raistyne, pasileido vieškeliu skersai jį.

Spausdami spynas gusarai, sekė savo au
ką, ir jau kiekvienu momentu jie bus tarp jų 
kulkosvaidžių. Dar... dar... “Šauk”, suriko 
pirmo kulkosvaidžio skyrininkas. Tra-ta-ta- 
ta suskambėjo sykiu abejose kelio pusėse. 
Atsistoję piestu lenkų arkliai, griuvo ant ke
lio, išsigandę raiteliai, nežinodami kas atsi-

gyvuosius ir

i

Brenda, trūksta ledas, pasineria koja vande- dar laimingai pasiekti mišką, bet kur tau, 
nin, batas pilnas šalto vandens, brrr...rrr... 
kaip šalta. Pasiekia nurodytą vietą, ir sama
nomis apsimaskuoja. Prijojusi kuopa paima 
jų žirgus, o kulkosvaidininkų nesimato, lyg 
raistynas būtų juos prarijęs. Pasitenkinęs 
viršila, su kuopa nujojo už raistyno miškan.

Prasidėjo laukimas. Praėjo pusvalandis, 
o priešo nesimato, praėjo ir kitas, prie rais
tyno amžina tyla viešpatauja. Aušra pasiro
dė rytuose, pabudęs iš miego sukrankė anks
tyvas varnas. Sušalę kulkosvaidininkai aky
liai sekė vieškelį. Rytai darėsi vis šviesesni. 
Dar pusvalandis ir saulutė patekės. Bet štai 
iš miško išjojo lenkų raitelis, antras ir tre
čias, ir visi sustojo prie raistyno. Pasižvalgę, 
pilna zovada pasileido 'vieškeliu per raistyną.

Kietai spausdami kulkosvaidžius nusekė 
juos akimis gusarai. Tai lenkų žvalgai, įsa
kyta jų nešaut. Pralaužus žemę, išlindo sau-

kaip liūtai iš miško šoko Lietuvos gusarai, 
ir pastojo bėgantiems kelią. Sustojo kulko
svaidžiai, prasidėjo baisi kardų kova. Paki
lus saulutė, pažvelgė į kovos lauką, ir savo 
veidą pridengė tamsiu debesėliu, nenorėda
ma matyti baisių žudynių. Negalėdami atsi
laikyti prieš lietuvius, lenkai greit pasidavė.

Jau saulutė aukštai pakilus virš miško, o 
senis Taučius dar tebesėdi ant slenksčio, 
laukdamas grįžtančių gusarų. Neteko ilgai 
laukti. Miške pasigirdo daina. Iš miško išjo
jo gusarai, varydamies būtį belaisvių. Pašo
ko senis, skaito juos, trūksta kelių, bet jo sū
nus grįsta. Joja gusarai pro Taučiaus name
lį, iš jų krūtinių skamba daina: “Anksti rytą 
rytužėlį saulutė tekėjo”. Palinko senio ran
ka, akyse pasirodė ašaros, ir lengvai peržeg
nojo, jojančius Lietuvius gynėjus.

UŽBAIGA.

L. G. Tautos Fondo Aukos
Aukotojų sąraše buvo apleis

ta aukos Monikos Jucienės, ku
ri aukavo $5.00 ir Valento Ma
telio, kurs aukavo $1.00. Viso 
aukų pasiųsta į Katalikų Fede
racijos centrą Chicagoje $225. 
Gerb. p. šimutis savo laiške dė
kodamas už aukas girė Balti- 
morės lietuvių duosnumą ir jų 
užuojautą mūsų nelaimingos 
tėvynės gelbėjimo reikalams.

i

NUOTRUPOS
Gevėnia jau čia. Pelenėje mū

sų bažnyčia buvo prikimšta ta
rytum, kad didžiausi atlaidai. 
Per mišias 12 vai. vidurdienį 
net tris kunigai dalino pašven
tintus pelenus.

Ketvirtadieniais švč. Sakra
mentas išstatytas per visą po
pietį, kad suteikus progą vi
siems žmonėms melsti Dievo 
taikos.

Stacijos kas penktadienį 3:15 
vai. ir 7:30 vai. vak. ir sekma
dieniais 4 vai. po pietų.

Taupykite Vartotos Pašto 
Ženklus!

Ar norite prisidėti prie tikro 
misijonieriško darbo? TAUPY
KITE VARTOTUS PAŠTO 
ŽENKLUS! Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, kuris 
neša misijoms didelės naudos, 
o bendradarbiams gausių nuo
pelnų.

Šioje srityje daugiausia gali 
pasidarbuoti, kurie dirba ofi
suose, krautuvėse, bankuose ar 
panašiose vietose, kur kasdien 
pereina daug pašto.

Nuplėšiant pašto ženklus, sau
gumo dėliai, malonėkite apie 
patį ženklą palikti apie pusę co
lio (ar mažiau) popiero.

Kada susidarys keletą svarų 
pašto ženklų, siųskite juos “4th 
Class Mail” šiuo adresu: Mis- 
sk>n Club, Marian Hills Sem- 
inary, Hinsdale, III.

Juozu Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakų

602 Washington Bfrd
BALTIMORE, Md.

į Telephane Plaza 8595
Llmotlnal <MI visokių refkslų.

I
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LOS STUDUU RATELIAMS
3. Neteisingi Apkaltinimai

Apie Katalikišką Akciją

Bet atsižvelgiant į tiesą ir teisingumą, yra visai 
kitokia ir kiek gilesnė padėtis. Jei ne visi, tikrai svar
biausieji ir tikrieji šmeižtai, paskleisti partijos spau
dos, kuri viena šiandien yra laisva, ir kuriai beveik į- 
sakoma visą drįsti ir pasakyti, buvo sutraukti į vieną 
pranešimą, nors ir neoficiališką (atsargi ypatybė) ir 
pateikti visuomenei, pasinaudojant visomis galingiau
siomis, kurias šie laikai žino, išplatinimo priemonėmis.

Istorija tų dokumentų, kurie yra suredaguoti ne 
patarnauti, bet užgauti tiesą ir teisingumą, yra ilga 
ir liūdna istorija; bet su gilia kartybe turime pasaky
ti, kad per daugelį metų Mūsų bibliotekinio gyvenimo 
ir veikimo retai kada teko rasti tiek tendencingas ir 
tiek teisingumui bei tiesai prieštaraująs dokumentus 
iš atžvilgio į Šventąjį Sostą, į Italijos Katalikišką Vei
kimą, o labiausiai į taip skaudžiai paliestas Sąjungas. 
Jei būtume tylėję, jei būtume leidę taip dalykams vyk-1 
ti, tai reiškia, jei būtume leidę tam patikėti, Mes bū
tume buvę daug daugiau neverti, negu kad esame, už- i 
imti šį aukštą Apaštalų Sostą, neverti tos sūniškos ir 
kilnios paguodos, kurios visuomet patyrėme, ir dabar 
labiau negu kada nors patiriame iš Mūsų brangių Ka
talikiškojo Veikimo sūnų, o labiausia tų Mūsų sūnų ir 
dukterų, ačiū Dievui tiek gausingų, kurie dėl šventos 
ištikimybės mūsų balsui ir nurodymams tiek yra iš
kentėję ir kenčia, tiek daugiau suteikdami garbės tai 
mokyklai, kurioje yra išauklėti, dieviškam Mokytojui 
ir Jo nevertam Vietininkui, kiek aiškiai yra įrodę savo 
krikščionišku elgesiu, net susidurdami su grasinimais 
ir smurtu, kur yra tikrasis būdo kilnumas, tikroji 
dvasios tvirtybė, tikroji drąsa, net pati civilizacija.
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Popiežiaus Atsakymas
Stengsimės kalbėti labai trumpai, atitaisydami: 

minėto pranešimo lengvapėdiškus tvirtinimus, sako-! 
me, lengvapėdiškus, kad nepasakytumėm drąsius, nes! 
žinojo, kad galima pasikliauti negalėjimu iš visuome-' 
nės pusės jų patikrinti. Kalbėsime trumpai taip pat ir 
dėl to, kad jau daugelį kartų, labiausia šiais paskuti
niais laikais, esame šiuo klausimu, prie kurio vėl grįž
tame, kalbėję ir, Mūsų žodis, Garbingieji Broliai, ga-i 
Įėjo pasiekti jus, o per jus jūsų ir Mūsų brangius sū
nus Jėzuje Kristuje, ko ir šiam laiškui linkime.

Minėtasis pranešimas, tarp kita ko, sakė, esą! 
priešingos partijos spaudos reveliacijos beveik visoje; 
pilnumoje ar bent savo esmėje buvę kaip patvirtintos 
paties “Osservatore Romano”. Tiesa, kad “Osservato- 
re Romano” kartas nuo karto įrodinėjo, kad vadina-1 
mos reveliacijos buvo tiek pat ištisos, apie visą ar

y •

★ KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA ★

SIGNALAS
Kruvinosios Čekos Paminėjimas

daus reikalų komisaria-— Gruodžio 21 d. Vilniu
je, Kaune ir kituose mies- tas, perėmęs Čekos ir GPU 
tuose buvo paminėta kru- pareigas, turi savo atskirą 
vinosios Čeką (vėliau pa
vadintos GPU, o dabar 
šias funkcijas perėmė 
SSSR vidaus reikalų ko
misariatas) 23 metų su
kaktis. Matyti, Lietuvos 
bolševikėliai nė nemanė 
šios pasibaisėtinos įstai
gos sukaktuvių minėti. 
Bet iš Maskvos atėjo įsa
kymas, kad Čekos sukaktį 
reikia minėti kuo iškil
mingiausiai. Dar gruodžio 

.19 d. Vilniaus teatras 
skelbė, kad gruodžio 21 d. 
bus vaidinamas G. Haupt- 
mano veikalas “Prieš sau
lėlydį”, o jau gruodžio 20 
d. buvo paskelbta, kad tą 
dieną vaidinimo nebus, 

i nes teatre būsiąs Čekos 
minėjimo “iškilmingas po
sėdis”. Tad tiktai vieną 
dieną prieš vaidinimą Če
kos įpėdinė teatrą perspė
jo, kad ji tai dienai rekvi
zuoja teatro patalpas.

Kaune Čekos sukaktis 
taip pat buvo paminėta 
valstybės teatre. Į prezi
diumą buvo išrinktos vi
sos raudonosios Lietuvos 
viršūnės su generalguber
natorium Pozdniakovu ir 
Iciku Meskupu - Adomu 
priešakyje. Pranešimą a- 
pie Čekos veiklą darė vi
daus reikalų komisaro pa
vaduotojas “draugas” Ba
ranauskas, kuriame jis 

. nurodė, kokias “svarbias 
•ir garbingas” pareigas ė- 
: jusi Čeką, ypač nuo to mo
mento, kai jos priešakiu 

1 atsistojo surusėjęs lenkų 
‘budelis Feliksas Dzeržins- 
jkis. Pasak Stalino, Dzer- 
‘žinskis buvęs “buržuazijos 

į perkūnija”. Baranauskas 
; skundėsi, kad Čeką užsie- 
į nyje buvusi šmeižiama, 
bet tai neturį pagrindo.

— Kokios kainos ir koks gyvenimas Maskvoje — Mus lydi GPU agentas. — Kaip ^_ka JikI^ayu!lsa,V0.Xei’

t

Veikale Sw

VEIKALO "blGNALAb VAIDINTOJAI

jus kuo nevisi turite giminių, draugų ir pažįstamų žmonių Lietuvoje, kurie dabar 
yra žiauriai persekiojami, areštuojami, kalinami ir nekaltai sušaudomi raudonųjų ko
misarų, tik todėl, kad jie esą lietuviai. Tad žingeidumo dėlei prašome ateiti — 

Sekmadienį, Kovo-Mareli. 9,1941 
/ Šv. Roko Parapijos Salėje, MonteHo, Mass.
kur bus suvaidinta keturių veiksmų drama “Signalas” vaizduojąs Lietuvos tragediją 
— rusų okupaciją ir dabartinį lietuvių terorizavimą bei žudymą. Veikalo “Signalas” 
pagrindinė idėja — tėvynės idėja, kova už atstatymą Lietuvos nepriklausomybės.

Matysite rusų komisarus ir jų žiaurų veikimą prieš lietuvius. Taipgi matysite ir 
lietuvius veikėjus, kurie stato gyvybę pavojun, bet veikia Lietuvos naudai. Nepraleis
kite progos nepamatę šio veikalo, kuris ilgai pasiliks jūsų atminty.

★
 Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos fondui.

7:00 VALANDĄ VAKARE Įžanga — 25c. KVIEČIA RENGĖJAI.^

RENGIA LDS 2-ra KUOPA, MONTELLO, MASS.

94 Jaunimo Kuopa Iš So. Bostono

Ką Aš Mačiau Keliaudamas Skersa Rusiją
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kariuomenę, kurios vie
nintelis darbas tėra šalin
ti visus tuos žmones, kurie 
negarbina ‘mylimojo’ Sta
lino. Ši kariuomenė taip 
pat saugoja Lietuvos pa
sienį, kad nei vienas nepa
spruktų iš raudonojo “ro
jaus”.

Kaip žinoma, budelio 
Dzeržinskio seseriai oku
puotosios Lietuvos žmo
nės turi mokėti net pensi
ją. Tuo tarpu Dzeržinskio 
laikais Čeką yra nuvariusi 
į kapus šimtus tūkstančių 
žmonių (kai kas net skai
čiuoja, kad aukų skaičius 
siekia kelis milijonus). 
Vien GPU, kai buvo sufa
brikuota maršalo Tucha- 
čevskio, lietuvių generolų 
Putnos ir Ubarevičiaus 
bylos, sušaudė kelias de
šimtis tūkstančių karinin
kų. Tuo tarpu jų nusikal
timas tebuvo tas, kad jie 
siekė susitarimo su Vokie
tija, nors po kelių metų 
“išmintingasis” Stalinas 
padarė tą patį. Čeką ir 
GPU buvo likviduotos pc 
to, kai jų vardas pasidarė 
visuotinio pasibaisėjimo 
sąvoka. Tuo metu Stalinas 
flirtavo su demokratinė
mis Vakarų Europos vals
tybėmis, todėl jis paauko
jo GPU, kad išdildžius šį 
baisųjį vaidą. Bet vidaus 
reikalų komisariatas, pe
rėmęs GPU pareigas, išti
kimai eina senomis pėdo
mis. Tą parodo ir kruvinas 
teroras, įsiviešpatavęs o- 
kupųotoje Lietuvoje, kur 
šimtai lietuvių inteligentų 
žuvo arba pūdomi nežinia 
kuriuose maskolių kalėji
muose.

v •

Kariuomenei Reikia Slaugią
Kadangi Amerikos kariuome

nė smarkiai paskutiniais mėne
siais paaugo, ligoninėse, karei
vių stovyklose pasirodė trūku
mas patyrusių slaugių.

Pas mus Massachusetts vals
tybėje yra dvi stovyklos, Camp 
Edvzards ir Camp Devens. Jos 
turi moderniškai įrengtas ligo- 
nines, bet trūksta slaugių.

Slaugės, kurios gali kvalifi
kuoti gauna jaunesniojo leite
nanto laipsnį. Algos joms mo
kama $70.00 į mėnesį kartu su 
uniformoms ir pilnu išlaikymu. 
Jos turi būti Jungtinių Valsty
bių pilietės, nuo 21 iki 40 metų 
amžiaus ir nevedusios.

Slaugės dirba 8 vai. kasdieną, 
laike savaitės jos gauna pusę 
dienos poilsio ir sekmadieniais 
dirba tik pusę dienos. Vieną 
dieną į mėnesį jos visai nedirba 
ir apart to jos gauna vieną mė
nesį atostogų į metus su alga.

Čia yra proga mūsų slaugėms 
gauti gerą tarnybą. Norinčios 
užsiregistruoti tokiam darbui 
privalo kreiptis laišku ar asme
niškai pas Miss Elsie Barrett, 
17 Gloucester St., Boston, 
Mass., kuri veda slaugių regis-

Mus ėmėsi lydėti traciją prie Amerikos Raudo- 
jų Žmonių, nojo Kryžiaus.

klos pradžioje “spekulian- 
i ir baltagvardiečius”, 

į vėliau kaipo GPU jai tekę 
likviduoti “diversantus ir 
šnipus”, o kaip vidaus rei- 

x --- i kalų komisariatas ji likvi- pas savo dėdę, bet u»JO Lfavusi‘irockistų - bucha- 
bolsevikai, suėmė jj, jo de-i riniečių„ gaujas Tačlau 
dę ir įsveze j bibirą. 1 uo i «draugas" Baranauskas

nepaminėjo, kad Stalinas 
likvidavo taip pat Jagodą 
ir Ježovą, kurie po Dzer
žinskio vadovavo šiai šlyk- 
ščiajai įstagai. Dabar vi

AilLJO L C JUO UltvU Llv-A. JLJCXL lOViOvb, VAl ■ e *1 ~ 1 _| j IvlOo
bent faktų aiškinime išgalvotas. Užtenka, kad be blo- FdliuOnOSiOS driP. kdrininkdS FILIO ITIUSŲ pirko kojiflOS. — BoiSCVlkdinS pdTuUOdU SdVO ^us

... —...........—,x. marškinius rr siūtą. — Ką pergyveno amerikietis išvežtas į Sibirą.
- Komunistų planai siekia ir U. S. A.

gos valios ir su kuklesniu sugebėjimu suprastume,; 
visa tai paskaityti.

Dar anas pranešimas sakė, kad buvęs juokingas 
bandymas atvaizduoti Šventą Sostą kaip auką toje 
šalyje, kur tūkstančiai keliauninkų gali paliudyti apie 
pagarbą, parodytą kunigams, prelatams, Bažnyčiai ir KAIP MATROSAS BOL- 
rehginėms apeigoms. Taip, Garbingieji Broliai, tikrai VIKAMS ŠILKĄ
būtų juokingas bandymas, kaip šis, jei kas mėgintų PARDAVINĖJO, 
laužtis į atviras duris; nes kaip tik tūkstančiai svetim-' 
šalių keliauninkų, kurių niekuomet netrūksta Itali
joje ir Romoje, galėjo konstatuoti, kad buvo nepagar
bos, dažnai nedoro ir su piktažodžiavimais, smurto, 
smūgių, vandalizmo su vietomis, daiktais ir asmeni-1 
mis įvykusių visame krašte ir šioje pačioje Mūsų vys
kupiškoje Sostinėje, ką Mes pakartotinai, po tikrų ir 
aiškių pranešimų, apgailestavome.

(Tęsinys) j kad nori, pirk. Sumokėjo 
‘ man 100 rublių, o už tą ni
kelinį retežėlį Vokietijoje 
buvau mokėjęs 1-2 mar
kes.

Taip kad susidarė mums 
nemažai pinigo. Neturė
jome kur dėti. Vladivosto- 
■ke dar blogiau kaip Mas- 15 metų, irgi turėjo dirbti 
■kvoje — šąla, sninga, o sunkų miško darbą. Iš 
■ žmonės stovi eilėse. Kavia- karto jie gyveno drauge

Italijos Valdžios Veikla
Pranešimas skelbia “juodą nedėkingumą” kuni

gų, kuris nustato prieš partiją, kuri tapo (taip sako) trūksta 
visai Italijai religinės laisvės garantija. Dvasiški ja, E- 
piskopatas ir šis pats Šventasis Sostas niekuomet nė
ra nepripažinęs, kiek paskutiniais metais padaryta 
Religijos naudai ir jos laimėjimui, net už tai daugelį 
kartų pareiškė gyvą ir nuoširdų dėkingumą. Bet iri 
Mes, ir Episkopatas, ir dvasiški ja, ir visi geri tikintie
ji, net visi mylį tvarką ir ramybę piliečiai apgailesta
vo ir apgailestauja bei susirūpina pergreit pradėtais 
ir sistematingai vedamais pasikėsinimais prieš svei
ką ir brangią sąžinę bei religijos laisvę, įvykusiais pa
sikėsinimais prieš Katalikišką Veikimą, 
Sąjungas, labiausia jaunimo, pasikėsinimus, kurie pa
siekė aukščiausio laipsnio prieš juos pavartotose poli
cijos priemonėse ir jau minėtu būdu atliktose; tie pa
sikėsinimai ir būdai verčia rimtai paabejoti ar pir- 
mesnieji geradaringi ir palankūs reiškiniai tikrai iš
ėjo iš nuoširdžios ir uolios religijos meilės. Nes jei kal
bėti apie nedėkingumą, jis buvo ir lieka tas pats Šven
tojo Sosto atžvilgiu, pavartotas partijos ir rėžimo, 
kas, viso pasaulio nuomone, partijai iš draugiškų san
tykių su Šventuoju Sostu pačiame krašte ir užsienyje 
suteikė prestižo ir naudos; tai kai kuriems Italijoje ir 
užsienyje atrodė perdėta, o iš Mūsų pusės parodyta 
perdidelio palankumo ir perdidelio pasitikėjimo.

Vienas laivo matrosas 
rusams pardavė savo mar
škinius už 120 rublių, aiš- 

i kindamas:
— Tai naujausios mados

: šilkas. Juos mazgojant ga
lima ištempti iki kokio no
ri didumo...

Tuos gi marškinius ma- kiaušinienės i
trosas Amerikoje buvo gauti — nėr kiaušinių" Da- 
pirkęs dvejus už 65 cen- ro kažkokią X._ . ..... .

pačiu traukiniu išvežė 14 
vagonų žmonių po 35 kiek
viename. Jie turėjo dirbti 
miške. Ir tas amerikietis, 
nežiūrint, kad turėjo tik

Kažkas iš mūsų keleivių 
vieno ruso paklausė:
— Kaip jūs manote, ar 

Amerika įsitrauks į karą?
— Ne, — atsakė tas, — 

nesuskubs. Kol Amerika 
įsitrauks į karą, mes ko
munistai padarysime per
versmą.

Pastaba. Atvažiavęs į 
Čikagą lietuvis Tranaus
kas norėjo čia surasti lie
tuvius. Beeidamas gatve 
pamatė užrašą “Vilnis”. 
Ūžėjo. “Kai pastebėjau, 
kad čia taip raudona, rau
dona, išėjau, — pasakojo 
jisai
ir vienas iš
Pradėjo girti naująją Lie-

ro, šampano dar gali gau- su vietiniais gyventojais, 
ti, o kito ko — ne. Net į bet paskiau matyt pabijo

jo, kad gyventojų savo pa
sakojimais “nesugadintų”, 
tad atskyrė — turėjo pasi
statyt namelį patys. Val
gyt nieko negavo tik bul
vių. Tas jaunuolis mano, 
kad jo nei siunčiamos te
legramos nebuvo konsu
lui perduodamos. Tik tė
vams dedant pastangas A- 
merikos konsulas jį atra
do ir išvadavo. Jis turėjo 
net fotografijas iš savo 
sunkaus gyvenimo.

Daugiau tuo pat laivu 
plaukė ir rusų studentai 
pagilinti mokslų Ameriko- tuvos tvarką. Nebeiškentė 
je. Vienas rusas man pa- mano žmona ir tiesiai jam 
šakojo, kad prie kiekvieno rėžė: 
iš jų yra pristatytas če- — Ką jūs žinote, patys 
kistas.. . nebuvę ir nematę. Ten
** Kai mūsų laivas susto- žmonės taip vargsta, o jūs 

tie čia okupantus garbinate. 
Gėdos neturite!

Šitą išgirdęs anas vyras 
mus tuoj paliko gatvėje”.

(“Draugas”) 
Pasakoja A. Tranauskas

negalėjome

pirkęs dvejus uz 65 cen- ro kažkokią kiaušinienę, 
tus, bet kai Rusijoj taip i bet dirbtiniu būdu,ne iš ti- 

medžiagų, tai krų kiaušinių.
žmonės neturi supratimo. Rusijos išvažiuojant 
apie šilką, moka pinigus ir iškratė mus, atėmė net se- 
džiaugias, kad tik gavotus caro rublius. Įdomu, 
progos nusipirkti. r

Vienas artistas turėjo 
fraką, bet neturėjo laikro
džiui retežėlio. Pamatė 
pas mane. Kaip užsipuolė 
mane, sako: 

I — Parduok, būtinai par- 
jo įvairias būsi mano amžinas

- .J i draugas.
Draugu, pamaniau, tai 

jau nebūsiu, bet retežėlį

uus uotu luuuus. įuumu, 
kad japonai mums tą patį 
bagažą pervežė beveik vi
sai veltui, o rusai buvo pa
ėmę 1,000 rublių.
į SIBIRĄ IŠVEŽA 
15 METŲ VAIKUS.

Su mumis drauge 
važiavo ir vienas jaunas a- 
merikietis. Jis prieš karą 
buvo nuvažiavęs į Lenkiją

laive John J. Roman, Commander
Stephen Darius Post No. 317 

The American Legion.

Klausimai Apsvarstymui

1. Kaip Italijos valdžia mėgino pateisinti Katalikiško
Veikimo Sąjungos uždarymą?

2. Kuo Italijos vyriausybė kaltino kunigus, vyskupus
ir Popiežių ?

3. Kodėl Italijos vyriausybė uždarė katalikiško jauni--
mo sąjungas?

davo kuriame uoste, i 
važiuojantieji rusai pirko 
šilką, marškinius,pažamas 
— matyt, kad tų dalykų 
mažai matę, džiaugėsi jais 
kaip vaikai.

Tikėk ar ne... — Patirta, kad 
musės nepakenčia mėlynos spal
vos. Todėl Danijoj, Prancūzijoj, 
Anglijoj ir Pietinėje Ameriko
je, daug kas nudažo virtuves, 
ligonines ir kitus kambarius 
mėlynai, tai musės ištolo bijosi 
ir nelenda. Sako, kad nereikia 
nei “screens”.
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22 d., pp. Naujokaičių namuose 
įvyko šaunus bankietas pp. P. 
ir A. Kurus, gyv. Willow St., 
pagerbti, jų 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. Da
lyvavo nemažai viešnių ir sve
čių. Buvo net ir iš Waterbury, 
Conn. — pp. Dubauskai ir p. 
Laurinaitienė, iš Lynno ir kitų 
kolonijų. Toastmasteriu buvo 
p. Vincas Kudirka. Tikiuos, 
kad apie šį bankietą kas kitas 
parašys plačiau. Sveikiname 
pp. Kurus ir linkime ilgiausių 
metų.

lauskienė, A. Mikėniene, A. 
lišauskas, M. Galeckienė, 
Daučiūnas, G. Savickienė, 
Kunsaitis, M. Anušauskienė,
Antanavičienė ir J. Bulvičius.

Su smulkiomis aukų surinkta 
$162.39.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONHLLO, MASS I Mūsų kolonijoj lankėsi Pran
ciškonas, neseniai atvykęs iš

Sekmadienį, kovo 9 dieną, š. Pavergtos Lietuvos, tėvas Jus
iu., 7:00 valandą vakare. L..
Roko parapijos salėje, bus su-j Ketvirtadienį, 
vaidintas puikus teatras — -

§v tinas Vaškys, O. F. M.
”’-t—•-J--J--~vasario 20 d.

__ pasakė Tretininkų brolijos na- 
“Signalas”/Veikalą vaidinti at- riams pamokslą ir svetainėje 

vyksta artistai iš South Bosto
no. Tai jauni LRKSA kuopos 
nariai, kurie yra užsibriežę pa
rodyti tai, kas sakoma jau pa
likta už pečių. Tai yra jie sako, 
kad dar lietuviškas veikimas 
yra gyvas ir ypač šiais 1_____
kada mūsų tėvynė Lietuva pri-.
spausta raudono komunizmo vasario 23 d., pirmų mišių 
komisarų smaugiama ir viso-' aukoje> jaunuolių choras prie 
kiais būdais varoma į vergiją. vargonų pradėjo giedoti. Pra- 
Jie sako: pajudinkime žemę, tybose dedamos pastangos pasi- 
ir parodykime pasauliui, kad vytj įr net praienkti didįjį cho- 
komunistiška nedorybė, y^  ̂

šv. Jurgį užpuolęs slibinas, bus: 
nukautas. Ar galima tai visą iš
pasakoti, kas galima pajusti šv. Elžbietos ir Šv. Kazimie- 
žvelgiant į vaidintojus, kada ro draugijų vakarienė įvyks Šv. 
jie padeda savo giliausius jau- Pranciškaus parapijos svetai- 
smus žiūrovų akių kritikai. Tai- nėję, vasario 23 d. Toastmaste- 
gi, kas tik gyvas vykime kovo' riu buvo p. A. Aurila. Kalbas 
9 dieną į teatrą, Šv. Roko par. pasakė mūsų klebonas kun. P. 
salėje, vakare, kur vienu šūviu M. Juras, p. K. Vencius, dr. J. 
nukausime du zuikiu: persiim- 
sime tėvynės kančiomis ir pa- 
remsime Intertypos fondą, nes 
visas pelnas Intertypo fondui.

KtnesZĮ/s.

I
prakalbą. Pabaigoje šio mėne
sio išvyksta su misijomis. Tre
tininkai nudžiugo sužinoję, kad 
Amerikoje bus leidžiamas jų 
mėnesinis laikraštis, “Pranciš
konų Pasaulis” ir keletą asme- 

laikais nil kalno užsimokėjo po $1., 
už prenumeratą.

kaipjrą Abiems chorams vadovauja 
: muzikas P. Sakas.
I

- I

Pash ir kt. Žmonių susirinko 
labai skaitlingas būrys ir visi 
pokyliu pilnai patenkinti.

Aušrelė.

LAWRENCE, MASS
NORfOOD, MASS

Dalyvavo Seimely)
Iš Norwoodo Šv. Jurgio lie

tuvių parapijos dalyvavo Nau
jos Anglijos Lietuvių Katalikų 
Seimely j, vasario 22 d., Brock- 
tone, pp. Dalalienė, 
nis, J. Versiackas,
A. F. Kneižys, P.
B. Adomaitienė, M. Aidukonie
nė.

i

J. Aiduko-
K. Kašėta, 
Rakauskas, |

I I
!
i

Vaidinimas Pavyko 
Sekmadienį, vas. 23 d., 

Jurgio lietuvių par. svetainėje, 
Sodalietės suvaidino gražią ko
mediją “Tūkstantis Dolerių”. 
Vaidintojos tikrai gerai atliko 
savo roles. Vaidino šios Soda
lietės: pp. Angelė Rukštelytė, 
Virginija Vasiuliūnaitė, Anielė 
Smelstorytė, Alena Pazniokai- 
tė, Ona Vitartaitė, Ieva Jurge- 
vičiūtė, Anielė Aidukonytė, 
Bronė Dalelytė.

Šv.

i

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje, pirmadienio rytą, 
vasario 24 d., Šv. mišių aukoje 
mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, moterystės ryšiu sujungė 
Juozą Blaževičių su Cecilija 
Budrevičiūte. Abu jaunuoliai 
priklauso prie choro, jaunimo 
organizacijų ir daug yra pasi
darbavę parapijoje. Be to, Juo
zas Blaževičius yra parapijos 
kolektoriumi, ašeriumi, o Ceci
lija Tretininkų prefekte.

šeštadienį, vasario 22 dieną, 
moterystės sakramentan įstojo 
Jonas Lukuševičius su Julijona 
Grendaite, Jonas Uždavinys su 
Stanislava Dekavičiūte ir Ale- 
kas Stakeliūnas iš Methuen su 
Baneliūte iš Lewiston, Me.

Keturios vedybos — lietuvių 
su lietuvaitėmis!

Susiorganizavo Skaučių 
Ratelis

Šiomis dienomis 
lietuvių parapijoje 
zavo lietuvaičių 
Skaučių ratelis, 
veiklą gražiai kalbėjo p-lė Wil- 
let iš Norwood. Skaučių vadu

I
yra p-lė Angelė Pazniokaitė.

Vasario 25 d. naujas skaučių 
ratelis suruošė skautišką pasi
vaikščiojimą. Skautės, vado
vaujant p. Pazniokaitei, buvo 
nuėjusios į Norwood - Canton 
airport ir kitur. Turėjo “good 
time”.

Šv. Jurgio 
; susiorgani- 

mergaičių 
Apie skaučių

Moterų Sąjungos 27 kp. 
Susirinkimas

Pirmadienį, kovo 3 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje įvyks Moterų 
Sąjungos 27 kuopos susirinki
mas. Susirinkimas svarbus, ir 
todėl visos 
dalyvauti, 
moteris ir 
Sąjungą.

narės kviečiamos 
Atsiveskite ir kitas 
merginas įrašyti į 

Ks.

Serga Aidukonienė
Šiomis dienomis susirgo p. M. 

Aidukonienė, Moterų Sąjungos 
27 kp. narė. Sąjungietės ir kiti 
linki p. Aidukonienei greito pa
sveikimo. Tikimės, kad pirma
dienio vakare jau galės daly
vauti susirinkime. V.

Wniiam J. CHsholm i
! GRABORIUS
i "Asmeniškas Patarnavimas” Į

: 331 Smith St, i
I PROVIDENCE, R. L

Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 ]

Lankėsi New Jersey
Pereitą savaitę pp. Kamilų 

šeima, gyv. Tremont St., buvo 
išvykus į New Jersey, kur da
lyvavo savo giminaitės vestu
vėse. Grįžo laimingai pilni gra
žiausių įspūdžių.

Apsivedė
šeštadienį, vas. 22 d., 10 vai. 

rytą, Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje kleb. kun. S. P. 
Kneižis suteikė Moterystės Sa
kramentą p. Alenai B. Jezavi- 
taitei su p. Vincu J. Liutku iš 
Canton. Liudytojais buvo p. M. 
Juozavitaitė ir p. Bernardas 
Liutkus. Vestuvių bankietą iš
kėlė savo namuose, Austin St., 
jaunosios tėveliai pp. Jezavitai. 
Jaunavedžiai, praleidę vestuvių 
atostogas, apsigyvens 23 Hart
ford St., Norwoode. Linkime 
jaunavedžiams, pp. Vincui ir 
Alenai Liutkam malonaus ve
dybinio gyvenimo. CSN.

WESTHELD, MASS.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Beano Parapijos Naudai
Vasario 25 d. pp. Navickų na

muose. Weld Avė., įvyko “bea
no party” Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos naudai. Dalyvavo 
daug žmonių. Parapijai liks 
gražaus pelno. Vakarėlį suren
gė ponia H. Butters, miesto se- 
lectmono žmona. D.

Pagerbė pp. Kurus 
šeštadienio vakare, vasario

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

! Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are.,

< PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

[
I e

ton, Mass. Tel. Dedham 1304-W

Iprie barelio ir “garbino” visą 
dieną tą skystimęįį, kurs ir nė 
vienam garbės nedaro. Jie tu
rėtų kada, nors susiprasti ir ne
žudyti savęs nė savo šeimų, nes 
vietoj to galėtų paremti visa 
tai, kas gražu gera ir- kas neša 
naudą žmonijai, o ypatingai 
mūsų tautai. Po vakarėlio kun. 
V. Puidokas padėkojo artis
tams ir atsilankiusiems, ir pa
linkėjo jaunimui daugiau su
rengti panašių lietuviškų vaka
rėlių.

L. G. Fondui Parengimas
Šv. Kazimiero parapijos lietu

viai turėjo šokius, Šv. Kazimie
ro draugijos salėje vasario 15 
d. Žmonių prisirinko pusėtinai. 
Visi, kurie buvo atsilankę, tik
ri patrijotai lietuviai, darbavosi 
iš širdies, kad šokiai pasisektų. 
Tikrai jų darbas nenuėjo veltui, 
nes atskaičius visas išlaidas, 
pelno liko $112.48. Tie visi pi
nigai pasiųsti Lieutvai Gelbėti 
Fondui.

Komisija visiems dėkoja, ku
rie atsilankė ir taip gražiai pa
rėmė tą parengimą.

I

MISLJOS

klebonas praeitą sek- 
mūsų 
misi- 
gavė- 
Misi-

Misijas 
domininko- 

kad ir iš apy-

A-
J.
V.
O.

Svarbus Susirinkimas
Šv. Kazimiero parapijos susi

rinkimas įvyko vasario 21 d., 
I pobažnytinėje salėje. Susirinki- 
imui vadovavo klebonas kun. A.
Petraitis. Minėtame susirinki
me vienbalsiai nutarta rengti 
bazaras, balandžio 23, 24, 25 ir 
26 dienomis. Kad tinkamai pri- 

. siruošus išrinkta ir komitetas: 
Kun. A. Petraitis — garbės pir
mininkas, kun. J. Bakanas .— 
pirm., kun. J. Padvaiskas — iž- 

Idininkas, A. Milienė, J. Jurge- 
įlionytė ir O. Burdulytė — raš- 
• tininkės. Susirinkime dalyvavo 
j beveik visų draugijų atstovai, 
i Laike bazaro bus įžangos do
vana $10.00 kiekvieną vakarą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 28 dieną, tuojau po Šv. 
Stacijų bažnytinėje salėje.

Sekančiame susirinkime bus 
padidintas komitetas. D-s.

i

Sv. Kazimiero Parapija

Mūsų 
madienį 
parap. bažnyčioj prasidės 
jos ketvirtą sekmadienį 
nios, tai yra 23 d. kovo, 
jos tęsis visą savaitę, 
ves tėvas Yonkus, 
nas. Būųt gera,
linkės miestelių tą savaitę lie
tuviai atsilankytų ir pasinau
dotų tuomte ypatingu būdu tei
kiamomis Dievo malonėmis.

paskelbė, kad

VASNMGTON, D. C.

B.

VAKARĖLIS
Mūsų vyčių kuopa vaidino 

praeitą sekmadienį komediją— 
“Brangus Pabučiavimas”. Ar
tistai buvo sekantieji: V. ir O. 
Jegelevičiūtės, O. ir S. Griga- 
liūnaitės, K. Dvareckas, J. Jut- 
kevičius, T. Volskus, A. Jonai
tis ir V. Burdulis. Visi atliko 
savo roles gerai. Žmonių buvo 
neperdaugiausiai. Senesni sako, 
kad jaunimas nesiinteresuoja 
lietuvybe, o kai jaunimas vaidi
na lietuviškai vakarėlį, tai vie
toj, kad atėjus pasigerėti lietu
višku vaidinimu nuėjo kažkurie

Jurgio Washingtono gimta
dienis buvo minimas drauge su 
Pabaltijo valstybių pirsimini- 
mu. Šį paminėjimą surengė A- 
merikiečių Pabaltijo Draugija, 
Admiral Club Washington, D. 
C. Ta pačia proga buvo paminė
ta Lietuvos ir Estijos nepri
klausomybės šventė, kurios su
puola beveik drauge.

Amerikiečių ir Baltijos vals
tybių tautiniams šokiams grie
žė Giesking orkestras iš Balti- 
more. Pertraukų metu progra
ma buvo paįvairinta individua
liais ir grupiniais Baltijos tau
tų šokiais ir muzika. 11 vai. va
kare buvo užkandžiai, kurių 
metu programą išpildė p. Da- 
vid Knox ir p. Carl Lampinen 
smuiku ir akordijonu. Ponios 
Axel Niskanen’s vadovaujama 
grupė išpildė suomių tautinius 
šokius tautiškuose kostiumuo
se. Taip pat programą paįvairi
no ir ponia Sola Holmen, gerai 
žinoma norvegė dainininkė.

Parengime dalyvavo ir sve
čiai Dr. Alfred Bilmanis, Latvi
jos ministras, p. Anatol Din- 
bergs, attache latvių pasiunti
nybės, Juozas Rajeckas, sekre
torius Lietuvos pasiuntinybės 
ir p. Chas. R. Pusta, buvęs už
sienių Estijos ministeris.

Nors dabartiniu laiku mūsų 
tėvynė Lietuva bolševikų ne
laisvėje, bet patrijotai Šv. Kazi
miero parapijiečiai iškilmingai 
minėjo 23 Lietuvos nepriklau
somybės šventę — vasario 16. 
Tą dieną Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje buvo atnašaujama 
trejos šv. mišios už Lietuvą, 7 
vai. vakare, pobažnytinėje salė
je įvyko meno vakaras. Šv. Ka
zimiero parapijos mokiniai bei 
mokinės, vadovaujant Seselėms 
Kazimierietėms, vaidino keletą 
patriotinių vaizdelių. Paskuti
nis vaizdas buvo labai liūdnas, 
kuris kiekvieno lietuvio kaip 
astras kalavijas pervėrė širdį. 
Čia jauna lietuvaitė, pasipuo
šus baltu drabužiu ir trispal
viais Lietuvos ženklais, vaizda
vo laisvą Lietuvą. Ir štai ateina 
raudonieji bolševikų budeliai,
nuplėšia Lietuvos vėliavas,
spiaudo ant Lietuvos veido, pa
puošia jąją raudonais ženklais 
ir iškelia raudoną vėliavą. Žiū
rėjau ir laukiau, kada ateis Lie
tuvos kariai ir apgins Lietuvą, 
sunaikins raudonuosius, bet ne
pasirodo jos gynėjai, kurie sau
gojo per 22 metus. Lietuva pa
silieka liūdna, nes dar neatėjo 
atsilyginimo valanda. Žiūrėda
mas į viršminėtą vaizdą, 
nesušukau:
nes šios parapijos lietuviai vi
suomet stovi tavo sargyboje. 
Po to parapijos choras, vado
vaujant muz. J. Žemaičiui, pui
kiai sudainavo keletą patrijoti- 
nių dainelių. Kalbėjo šios para
pijos patriotingas klebonas, 
kun. A. Petraitis, kun. J. Pad
vaiskas, kun. J. Bakanas, adv. 
A. Mileris, adv. J. Ginkus, adv. 
Tamulionis, J. Dirsa, mok. K. 
Pauliukonis, J. Grigaitis, Dr. 
Karpavičius, Dr. Lenkinis. Va-i 
karui vadovavo kun. A. Petrai
tis. Po prakalbų buvo renkama 
aukos. Publikos tiek buvo 
daug, kad daug žmonių turėjo 
stovėti, nes buvo salė pilnutėlė, 
neužteko sėdynių.

Aukojo L. G. F. sekančiai: — 
Po $5.00 — kun. A. Petraitis, 

kun. J. Bakanas ir kun. J. Pad
vaiskas; $4.00 — V. Rimša; po 
$2.00 — A. Keršis, A. Adam
kienė, M. Bruožis, E. Vaitkienė 
ir P. Kvetinskas.

Po $1.00 — J. Lukoševičius. 
O. Greič&itienė, K. Bendaravi- 
čienė, A. BakanienėpM. Dabra-

Valskienė, J. Bakanas, B. Šilelė, 
S. Džiogis, R. Kantakevičienė, 
A. Valinskas, P. Pūras, K. Gri
gaitis, J. Žemaitis, P. Lengvi
nas, S. Biekša, K. Klimkaitis, J. 
Alavošius, P. Palevičius, O. Ra
dikienė, M. Piktalienė, R. Sei
lius, A. Kacevičius, M. Grigo- 
nienė, B. Ramanauskienė, . 
Ramanauskas, M. Virbašius, 
Morkūnienė, V. Kupstienė, 
Zmejauskas, V. Mažiukna,

Svarbus Susirinkimas
LDS 7 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks kovo 2 dieną, 
tuojau po mišparų, Šv. Kazi
miero salėje. Šiame susirinkime 
visi nariai privalo dalyvauti. 
Be to paprasti “Darbininko” 
skaitytojai gali dalyvauti ir at
naujinti prenumeratas. Patar
navimas veltui. Komitetas.

I

v. 
A.
j. 
j.

Naujokaitis, A. Kašėta, A. Zva-
liauskienė, B. Sarapienė, M.
Valatkevičienė, J. Šipienė, S.
Traupienė, O. Čepulienė, V.
Jaskienė, J. Našukaitienė, A.
Kandrotas, M. Kerulaitienė, J.
Oklaitienė, A. Vaičiulionienė, 
A. Lukoševičius, K. Pauliuko- 
nis, J. Ginkus, J. Grigaitis, Dr. 
Karpavičius, J. Dirsa, A. Mile
ris, A. Tamulionis, Dr. Linki
nis, M. Lukšys, P. Būdvietis, H. 
Grudzinskienė, M. Valatkevi- 
čienė, K. Kvaraciejienė, P. Man- 
kus, J. Svirskas, M. Lukošiūnie- 
nė, M. Gražulienė, E. Pauliuko- 
nienė, B. Krapavickaitė, V. Bla
vackas, V. Senulis, E. Bernato- 
nienė, M. 
šiene, M. 
raitis, A. 
činskienė, 
kienė,
Mrs. Massh, E. Baltramaitienė, 

vos A. Lukasavage, U. Ūrbanavi- 
neliūdėk Lietuva, čienė, M. Saldusaitienė, V. Na- 

vašinskas, A. Čybaitė, M. Kaz-

Kovo 2 d., 9:45 vai., L. Vyčių 
26-tos kuopos nariai eina ben
drai “in corpore” prie Šv. Ko
munijos. Šis paprotys yra se
nas, visos mūsų organizacijos 
kuopos, Šv. Kazimiero, mūsų 
organizacijos patrono, dienoje, 
priima šv. Komuniją. Taipgi šį
met sueina 25 metai nuo mūsų 
kuopos įsisteigimo. Todėl ta 
proga kviečiame visus buvusius 
savo kuopos narius ir profesio
nalus dalyvauti. Po pamaldų 
įvyks pusryčiai Eden Gardens 
restorane, Franklin St. Pusry
čiai kainuoja 40c. Pusryčių me
tu kalbės kleb. kun. A. Petrai
tis, adv. Ant. J. Mileris ir K. 
Paulikonis.

Kad šventė pavyktų, komisija 
gyvai darbuojasi.

Teofilė Aukštikalnytė.

Kašėtienė, C. Bary- 
Gelusevičiūtė, A. Gi- 
Marčiulionis, P. Ba- 
V. Barysas, M. Aliu-

V. Siniauskienė, Mr. &

WOODSTOCK
TYPEWR I T E R S

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

I

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
RiMrti pas biznierius m6są, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

tkelbiasl “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ms- 
•nlal patarnauja. Nužją j Mlą kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
natžte "Darbininke**.

Povilas Bushmanas
46 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

39 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
B. BaltružiOna* Ir p. Klinga, Sav.
VU Broadway, Tel. ŠOU 9120 

•O. BOSTON. MAM

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
RO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienž,
625 E. 8th SL, So. Boston, Ma* 

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

8 Winfield. St., So. Boston, Mass. 
ProL Ražt. — Ona Ivažkienė,

440 E. Sfccth SL, So. Boston, Maaa 
Fin. Ražt. — Marijona MarkoniutS, 

4115 VVashington St., Rosiindate, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona StaniultOtė,
105 West 6th SL, So. Boston. Maaa 

T*varkdarė — Ona Mizglrdlenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston.

Kasos GI.—Marijona AukžtikalnienA
111 H SL, So. Boston. Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

VMais draugijos reikalaja kretpfcitAe 
pas protokolų ražtiianką.

•V. JONO EV. BL. PAŽALPINtl 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas ftvagždys.
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVlnfield SL, So. Boston, Ma* 

ProL Ražt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa. 

Fin. RažL Aleksandras Ivaška,
440 E Sixth SL, So. Boston, Maaa 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St_ So. Boston. Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčidienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos aaMj. 491
K. 7th 8L. So. Boston. Maaa
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■VIETINĖS ŽINIOS
0AftfitNtMKA8

ŽINUTES
................ . ...... .................................
Pranas E. Yonkus, O. P., vesti, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, South 
Bostono jaunimui rekolekcijas. 
Kunigai tos bažnyčios ragina 
visus jaunuolius ir jaunuoles 
pasinaudoti ypatingomis meti
nėmis rekolekcijos malonėmis 
ir privilegijomis.

J ' ~
Kovo 2 d., sekmadienį, jauni

mo rekolekcijų Šv. Mišios, ko
vai, 
yra 
An- 
pa- 
per

1
Milžiniškas Lietuvių Sęskridis

Pelenėje labai daug žmonių 
(lankė šv. Petro par. bažnyčią. 
Jiems buvo barstomi pelenai po 
kiekvienų šv. mišių, 4 vai. p. p. 
ir vakare, prieš pamaldas ir po 
pamaldų. Vakare, pamaldose 
sakė pamokslą Tėvas Justinas, 
O. F. M. Po pamaldų gerb. mi- 
sijonierius pasakė prakalbą, 
bažnytinėje salėje, apie paverg- munija “■ P*”**1“ b“ 8 
tą Lietuvą. * Sv- “Unciją

________ užsakyta L. Vyčių kuopos.
Vas. 25 d., trumpai lankėsi tras rekolekcijų, tą dieną, 

South Bostone, pas gimines ir mokslas bus pasakytas 
Šv. Petro par. klebonijoje kun. Graudų Verksmų pamaldas, 7 

vai. vakare.A. V. Čebatorius iš Waterbury, 
Conn.

Tą dieną, devintą valandą, šv. 
Mišios bus laikomos S. L. Šv. 
Kazimiero draugijos intencijai.

Tą dieną lankėsi šv. Petro 
par. klebonijoje Vytautas Ana- 
nis, mokytojas ir atletų vadas; 
Marianapolio kolegijos. Ponas; Po vakarinių rekolekcijų ir 
Ananis rūpestingai rankioja Graudų Verksmų pamaldų, 
talentus sportams, ir mano bū- 7;30 v v bus rodomi> bažnyti

nėje salėje, religiški paveiks
lai. Įžanga 15c., vaikams 5c.

Rengia Tretininkų Brolija.

ti pasekmingas iki tiek, kad ru
deni, Marianapolio futbolo ra
telis galės rungtis su kolegijų 
rateliais.

šv. Petro par. bažnyčioje, 
specialės Gavėnios pamaldos į- 
vyksta: sekmadieniais, 3 v. po 
p., giedami Graudūs Verksmai; 
trečiadieniais, 7:30 vai. vak., 
pamokslas, Novėna Šv. Teresė
lės ir palaiminimas Švenčiau
siu; penktadieniais, 4 vai. p. p. 
ir 7:30 vai. vak., Stacijos; nuo 
pirmos iki ketvirtai kovo įvyks 
jaunimo metinės rekolekcijos.

Kovo 1 d., atvyksta Tėvas

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2666
Ofiso valandos nuo 9 Iki U, nu 
1:30 Ud 6 Ir nuo 6:30 Ud 9 v. v 
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
Subatomia nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tol. TROwbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD 8TREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq.. 
Camoridfle, Mass.

Ofiso Valandos. 2 — 4 ir 6 — 8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Lujftcim 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniai* pagal eutartj. 

ii n ii į. ■».

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

[ Specialybė —akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

i X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
i Vai. 2-4-7-f. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

vwwvwwwwwwv«wwvWMr

Į So. Bostoną buvo atsibala- 
dojus komunistų kalbėtoja, K. 
Abekienė. Kaip ji pati rašo, bu
vo apsistojusi pas “drg.” Bar- 
čius. “Drg. Barčienė pavadino 
eiti į profesoriaus Kubiliaus Ži- 
nyčią, arba biblijistų bažny
čią”, rašo K. Abekienė.

Toliau ji rašo: “Tai buvo sek
madienio rytas... todėl"nemažas 
skaičius pažangiųjų žmonių 
(suprask, komunistų) buvo su
sirinkę”.

“Prof. Kubilius taipgi pasisa
kė už Tarybų Lietuvą”, rašo A- 
bekienė. -- --------- ---------- * r-------- ® r--o-------* — c------ -*• —v-

“Prof. Kubilius savo pamoks-Įkurie ittikrųjų, manoma, kad tikras surpnzas kiek-

įvyks Sekmadienį, Liepos 27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 

šiais metais metinis sąskridis įvyks sekmadienį, liepos j 
27 dieną, Brockton Fair Grounds Parke, Brockton, 
Mass. Rengėjai to milžiniško lietuvių darbininkų suva
žiavimo ruošią puošnią programą ir įvairių dalykų,

Penktadienį, po Stacijų, baž
nytinėje salėje, buys laikomas 
Federacijos skyriaus svarbus 
mėnesinis susirinkimas. Kvie
čiami atsilankyti visi draugijų 
seni ir nauji atstovai ir atsto
vės.

Tą vakarą, Šv. Vincento Lab
daringos draugijos susirinkimo 
nebus. Visi jos nariai dalyvauja 
metinėse draugijos rekolekcijo
se, katedroje, kurias veda vys
kupas Cushman.

luose labai gražiai ir moksliškai 
išaiškina religijos reikšmę ir 
dievą kaipo gamtą. Kadangi 
prof. Kubilius yra didelis mok
slininkas, tai jam labai sklan
džiai sekasi kalbėti (?)”, sako 
Abekienė.

Iš to aišku, kad Kubiliaus pa-į 
rapijiečiais yra komunistai. 
Rimtesnieji žmonės protestam- '■ 
tai, kaip girdėt, pasitraukė, nes 
Kubilius savo žinyčioje nebe
skelbiąs metodistų tikybos, bet 
skelbiąs komunistų tikybą, o 
toji tikyba, tai Stalino “saulė”, 
Stalino barbariškas rėžimas.

Šiandien komunistai Kubilių 
vadina ir profesorium, ir moks
lininku, bet kada tas pats Ku
bilius buvo prisišliejęs prie so
cialistų, o vėliau prie tautinin
kų, tai jis jiems buvo neapken- 
čiamiausias žmogus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ponia Trinkienė, gyv. 183 W. 
8th St., So. Bostone, rado gat
vėje pinigų. Pametę atsišaukite.

vienam atsilankiusiam.
Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 

dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.

RENGĖJAI.

Komunistų pleperka toliau 
t" tarp kitko rašo: “Šiuom tarpu 

Bostone susitvėrė Progresyvių 
Lietuvių Taryba (tikrenybėje, 
tai Sovietams parsidavusių ta
ryba), kuri jau turi pasiėmus 
radio stotį. Šiame darbe labai 
daug dirba prof. Kubilius, Kup
stas ir kiti”.

PARSIDUODA labai pigiai ir 
greitu laiku bučemė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per dauge
li metų. Kas norite tikro barge- 
no, prašome tuojau kreiptis į 
“Darbininko” administraciją.

»

Amerikai pradėjus staiga 
ginkluotis, pasirodė trūkumas 
patyrusių mašinistų, mekanikų 
ir kitų amatininkų. Kad tą trū
kumą panaikinti, Federalė val
džia per National Youth Admi- 
nistration pradėjo kursus įvai
riuose miestuose jaunuoliams 
tarp 17 ir 24 metų. Šiuose kur
suose jaunuoliai yra mokinami 
amatų ir laike mokinimo jau
nuoliams yra mokama alga, ku
rios užtenka pragyvenimui.

Jaunuoliams sėkmingai bai
gusiems kursus yra duodami 
valdžios ir privačiose įstaigose.

Vaikinai nuo 17 iki 24 metų 
yra priimami iš neturtingų šei
mų, kurie dabar nelanko moky
klų ir nedirba.

Norintieji įstoti į kursus pri
valo kreiptis į National Youth 
Administration ofisą, 
Square Building, 31 St. James 
Street, Boston, Mass. ~ *’

Park

Ofisas 
randasi ant šešto aukšto. Gyve
nantiems už Bostono galima 
kreiptis laišku.

John J. Roman, Commander 
Stepono Dariaus Postas Nr. 317 

Amerikos Legijonas.

TEA PARTY

Sekmadienį, kovo 9, 1941, 
2:00 vai. po pietų, 78 Blake SL, 
Mattapan, Mass., ponų P. Bra- 
tenų namuose įvyks Tea Party, 
kurios visas pelnas skiriamas 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
naudai, Elmhurst, Pa.

Kelrodys: Nuo Broadvay ar 
nuo Andrew Stations reikia va
žiuoti subway ligi Ashmont 
Station ir iš ten paimti Matta
pan Street-car. Atvykus Matta
pan paimti High Park busas, ir 

i iš buso išlipti pravažiuojant 
Blake St., kur ir yra 78 Blake 
St., ponų Bratėnų rezidencija.

pp. Bratėnai nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti. Bilietų 
galima įsigyti pas ponią Gailiū- 
nienę ir kitur. Kvieslys.

ISŠIRENDAVOJA vienas ne
mažas, apšildytas kambarys, 
kuris tinka vienam gyventi ar
ba net ir dviem, arba ofisui. In
teresantai kreipkitės į “Darbi
ninko” administraciją.

Kas gi tas Kupstas, kuris gre
ta su Kubilium taip daug dirba. 
Tai namų pardavėjas, kuris sa
vo darbais pasirodo komunistu 
arba jų simpatizatoriu.

So. Bostone apie Kubilių nie
kas rimtai nekalba. Komunistai 
irgi juokiasi, bet šiais laikais 
jis jiems reikalingas, ir jie jį 
išnaudoja. O gal Kubilius iš
naudoja komunistus? Vieną 
kartą Kubilius ^gyrėsi, kad ko
munistai esą jo geriausi rėmė
jai — parapijiečiai. Dabar tai 
patvirtina ir komunistų pleper- 
ka Abekienė.

Šias citatas padaviau tikslu, 
kad parodyti visiems kas ir su 
kuo eina ir kur eina. Patriotin- 
gam lietuviui ir ištikimam šios 
šalies piliečiui su komunistais 
susidėti būtų neišmintinga ir 
žalinga. Plaktukas.

A.M.IhB>rMrhr 
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
S0. BOSTON, MASS.

BENO KONCERTAS

a___ t- Veroms AonTnni
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Telephone
80. BOSTON

1058

Bay VleaMotor Service
8TUOEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, M A 88.

Jos. KapoCIOnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Intured and 

Bonded 
Local A Long 

Otetanoo 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So? Boston, Mass.

Sausio 23 d., parapijos sve- čiai savo skaitlingu atsilanky- 
tainėje. įvyko Cambridge para- mu parėmė parapijos reikalus, 
pi jos metinis balius. Publikos < 
atsilankė labai daug, o balius 
tai tikrai buvo puikus ir šau-

! nūs.
Po puikios kalakutų vakarie

nės, sekė graži programa. Mo
kyklos mergaitės sudainavo 
keletą gražių dainelių, o juo
kingą monologą, — “back seat 
driver”, išpildė mokiniai: Za- 
blatckas ir Menkus, juokdariais 
buvo Šidlauskas ir Šakalys. Li- 
lian Mikalauskiūtė pašoko ‘tap 
danu?’. pritariant juokdariams.

Farapijos radio grupė, vado
vaujant p. M. Karbauskui, irgi 
gražiai pasirodė. Neatsiliko ir 

i svečiai, mat ir jie išpildė dalį 
prigramos, nes visą svečių gru- 

, pė, kurių buvo netoli trijų šim-į 
. tų turėjo sykiu sudainuoti ke- 
• ietą dainelių.
, Svečias iš Lietuvos kun. Jus- 
. tinas Vaškys, pranciškonas, pa-

MIRĖ

Vasario 20 d„ negailestinga 
mirtis nuskynė jauną gėlę, bū
tent, panelę Prancišką Kala- 
kauskaitę, sulaukusią tik 22 
metų. Vasario 24 d., iš Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčios, iš
kilmingai palaidota Šv. Mykolo 
kapuose. Velionė paliko nuliū
dime tėvelius, du broliu — Ed
vardą ir Albertą, ir vieną sese
rį Emiliją. Palikusiai nuliūdi
me velionės šeimai, reiškiame 
gilią užuojautą. A. D.

kams: Slatkevičienei, Rudaus- 
kienei, Jakimavičienei, Klepo- 
niui, Grigaliūnui, Žuramskiui, 
Navickui, Leščinskui ir Vaišno
rui. Pagaliau ačiū visiems atsi- sakė gražią kalbą, apie paverg- 
lankiusiems ir visiems kitiems, tą Lietuvą ir mūsų brolių kan- 
kurie kitais būdais padarė šitą čias. 
vakarą labai sėkmingą.

J. Vaišnoras, pijcs vikaras 
Draugijos raštininkas, švinas.

i Svečių tarpe 
: žymūs svečiai:

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

i “Darbininką”. 
I

Programos vedėju buvo para-j 
kun. A. Baltru-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

lietuvis Plumeris
Stearnfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs
Oil Burners

Kasmet, kad sukelti Beno iš
laikymui pinigų, Amerikos Le- 
gijono Stepono Dariaus Posto 
Benas rengia koncertą. Šiais 
metais koncertas įvyks kovo 9 
d., Municipal svetainėje, South 
Bostone, antrą valandą po pie
tų. Bilietai kainuoja 50 centų 
asmeniui. .

Kadangi Benas yra vieninte
lis lietuvių organizacijos benas 
visoje Massachusetts valstybėje 
ir tarnauja visiems lietuviams, 
tad tikimasi, kad šiais metais, 
kaip ir kitais metais, mūsų vi
suomenė jų koncertą nuošir
džiai parems. Reporteris

PADĖKA

į 
matėsi ir šie į- ’ 
kun. Abračins- i 

j kas, Tėvas Alfonsas, kun. J.! 
Į Vaškys ir Lietuvos, ponai Bal-I

Jurgio Washingtono gimta-į trušiūnai, parapijos vikaro tė-Į 
dienyje, vasario 22 d., Bay'
View Bungalow, f " 
ne, Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto Nr. 317 įvyko Zaveckas. o šeimininkėmis bu-j 
penkių metų sukaktuvių ban- vo šios: p. p. Ajauskienė, Za- j 
kietas, kuriame dalyvavo virš veckienė, Bačinskienė, Radai-i 
du šimtai žmonių. I tienė, Povilaitienė, Tamuliūnie- j

Vakarienė buvo surengta pa- nė, Monkienė; joms pagelbėjo 
stangomis komisijos, kurios šios panelės: Zekevičiūtė, Za- 
pirmininku buvo James Smig- į veckaitė, Navašinskaitė, Bai
tas, Posto Amerikanizacijos vir- giūtė, Monkiūtė ir daugelis ki- 
šininkas ir ponios Marijos Vin- tų, kurių neteko ir vardų suzi- 
čienės, Posto Moterų Auxiliary noti. 
pirmininkės. Gardžią vakarienę' 
•paruošė Moterų Auxiliary na-Į 
rėš.

Vakaro vedėju buvo Posto 
Komandierius, Jonas J. Roma
nas. Kalbėtojų tarpe buvo bu
vę Posto komandieriai Vincas 
Rimkus. Dr. Juozas Landžius— 
Seymour ir Stanley Stankus. 
Dar kalbėjo atstovai iš kitų ve
teranų organizacijų ir mūsų 
Lietuvos Garbės Konsulas, ad
vokatas Antanas O. Shallna. 
Ypatingai gražią kalbą pasakė 
mūsų dantistas Daktaras Kapo
čius. Laike vakarienės ir šo
kiams po vakarienės griežė mu
zikantai iš Posto Beno.

Jaukioje ir malonioje atmos-i

Lietuvių R. K. Saldžiausios 
Širdies V. J. Draugija nuošir
džiai dėkoja ponioms: Nanarta- 
vičienei, Kozmičienei, Plevokie- 
nei, Juškienei, Čiurlionienei, 
Čeplikienei, Budreckienei, Bal
čiūnienei, Aukštikalnienei, Kra
sauskienei, K. Nanartavieienei, 
Švedienei. Januškevičienei, Vir- 
bitskienei ir Kaunelienei už su
rengimą ir labai gražaus ir link
smo vakaro “Lietuviškas Ves
tuves”. Ačiū ir aukotojams: pp. 
žuromskiui, J. Gailevičiui, Gri
galiūnui, S. Gailevičiui; po
nioms Vaišnorienei, Navickie
nei, Gudukienei, Barauskienei, 
Danielienei, Grabijolienei, Ru- 
dauskienei, Slatkevičienei, Mar
cinkienei, Cherai. Marcinkienei, 
Baltrušiūnienei, Komičienei, 
Macienei, Jakimavičienei, Me-

I

zauskienė ir Plevokienė. Visi 
prisidėjo skaniais valgiais ir. 
gėrimais. Taipgi ačiū darbinin-

Legijonieriy Vakariene

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

22 d., Bay j vėliai, adv. Grigalius su žmo-
South Bosto- na, ir Dr. J. Repšys su žmona.

Baliaus šeimininku buvo p.

I

Mokyklos vaikučiai buvo pri- 
siruošę daugiau programos iš
pildyti, bet esant mažai laiko 
negalėjo suspėti. Vaikučiai, ku
rie buvo prisirengę prie prog
ramos, be abejo išpildys kada 
ateityje. Garbė tenka Nukry
žiuoto Jėzaus Seselėms, kurios 
tiek daug darbo padeda, pri- 
rengdamos vaikučius išpildyti 
gražias programas. Parapijos 
kleb. kun. P. J. Juškaičiui buvo 
džiugu matyti, kad parapijie-

i

feroje laikas greitai prabėgo ir 
legijonieriai gali pasidžiaugti, 
kad jie gražiai praleido savo 
penkių metų gyvavimo sukak
tuves. Reporteris.

MEMBER

OI R POLIIT
“The pnrposp of the Association shall 
be t<» heip preserve the ideal* and 
tradifion* of Mir conntry. S*ie United 
Statės of America, to rcvcrr ils tans 
nnd in-pire others to respect and obey 
thęm, and in ai! vvays 1o aid in makinc 
this roantry srreatcr and hefter“

i

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNtŽ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636
'■r tok

i •
11

Peter P. Plevad 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengtyaa 
Sodewall Stut Meta) Wort 

Namus Modernizuoja Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių Išsimokė jiniL 

PURI 2b METŲ PaTYRIM *
Taiso tr stato Kaminu* 

ieras Darbas Kalno* 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
v pa K ai U įa vi mai u patarimai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite 
kad jūsų karas ilgai laikytų u 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 953B

541 Broadvvay So. Boston, Mass

r

Juozas M. Uitis
Laikrodininkas

nuduodu įvairiausios rūSlea *u* 
olnlua ir sidabrinius daiktu*

U

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBBR 

LIETUVIŲ GRABORIUS <• 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 8OU .Boston 259C

Gyvai, vieta: 838 Dorchester *»* 
Tel COLumbla 253?

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

t

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mave.

O A. Zaletsir-3 F. E- Zaletskm
Graborai ir Bals&muotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2809
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Vargani Pašventmiims

Su- 
abu choru galingai 

— Cheru- 
Br. Vove-

PATERSOH. H. J.

Nepriklausomybės atvadavi
mo šventės proga visur, kur tik 
girdėtis spaudoje, skambėjo 
dainos, prakalbos etc., o mūsų 
gražioje bažnyčioje ypatingai 
buvo švenčiama ta graži šven
tė su malda. Kaip teko ankš
čiau girdėt, kad turėjo 4vyKU 
naujųjų modemiškų dviejų ma
nualų vargonų šventinimas po
ra savaičių ankščiau, bet dėl 
nenumatytų priežasčių vis buvo 
perKehama. Prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia. Buvo daug svečių iš 
visur, Brooklyno, Elizabeth, 
Brockton, Mass., iš Cliftono, 
Cliffside, Maywood, Jersey Ci- 
ty ir iš kitų kolonijų. Tarp dva
siškių matėsi kun. Šeštokas, 
kun. Simonaitis, kun. svečias iš j 
Brazilijos, Sao Paulo kolonijos 
kapelionas P. Ragažinskas, ku
nigas Stašaitis, kun. Hess, kun. 
Karkins, O. F. M., kun. Žvirb- 
lys, kun. Aleksiūnas ir vietinis 
klebonas kun. Kinta. Iš vargo
nininkų atvyko į talką P. Dul
kė, Justus ir P. Sakadolskis. Iš
kilmingai buvo susitiktas prie 
bažnyčios Jo Ekscelencija vys
kupas McLaughlin su procesija 
mūsų mylimo klebono kun. Kin- 
tos. Įėius į bažnyčią, choras, 
vedamas muziko Br. Voverio, 
majestotiškai ’ sugiedojo Ecce 
Sacerdos Fr. Witt. Atlikęs pa
šventinimo visus formalumus, 
iškilmingai sugrojo muzikas 
Voveris Introdukciją Chorai — 
Boelmanno, kuri buvo išpildyta 
dideliu tekniškumu ir Toccata 
D-Moil — Regerio. Toliau sekė 
mišraus choro giedojimas “Ma
rija Marija”. Ši graži malda 
buvo atlikta su ypatingu švel
numu ir gražiais niuansais. Iš 
toliaus pakviesti svečiai, choras 
Angelų Karalienės parap., ve
damas varg. Pr. Dulkės, ypa
tingai gražiai sugiedojo Jesu 
Corona Virginum ir Maldą kun. 
Čižausko. Solo Panis Angelicus 
buvo atlikta labai švelniai Pra
no Andreičiko, pritariant p. 
Dulkės, vadovaujamam chorui.

Toliau sekė solo p-lės Veros 
Pranskietės iš Elizabeth, kuri 
gražiai sugiedojo Prieš Tavo 
Altorių — Žilevičiaus ir Salve 
Regina — Henshow Dana. Pa
mokslas įspūdingas buvo pasa
kytas svečio kun. Simonaičio iš 
Elizabetho. Gražiai buvo išpil
dyta Patersono merginų ir vyrų 
choro šie dalykai: Ultima in

t

Mortis— Hora, Ecce Panis 
Monstrą Te. Duetas buvo išpil
dytas Alfonso Žvirblio ir P. 
Pranskietės. Dar niekur negir
dėta “Sveika žvaigždė Anksty
boji” — Bertulio, buvo gražiai 
sugiedota mišraus choro, 
jungus 
skambėjo Veni Jesu 
bini, vedamas varg. 
ries. Pasibaigus koncertui, Jo 
Ekscelencija pabrėžė Patersono 
lietuviams apie gražų religinį 
koncertą, kuris suteikė visiems 
klausytojams didį malonumą 
paklausyt tokio gražaus turi
ningo koncerto. Garbė yra pa- 
tersoniečiams turėti tokį ener
gingą kleboną kun. Kintą, kuris 
taip sumaniai veda parapijos 
reikalus, nes parapija dabar 
gražiai gyvuoja. Be to nauji 
vargonai iš karto buvo išmokė
ti. Turėdami labai gerą gabų 
vargoninniką, Br. Voverį, kuris 
neseniai iš Lietuvos grįžęs kul
tūringai veda patersoniečių 
chorus. Suteikus Vyskupui pa- kalboj> savaitę anglų kal-
laiminimą, iškilmingas procesi-, 
ja išlydėjo grausmingas Domi- 
nabitur Amari, Patersono ir 
Brooklyno chorai, vadovau
jant Br. Voveriui. Vėliau salė
je buvo chorų ir krikšto vargo
nų tėvų vaišės. Bemolis.

HEW BBTAIN, CONN.
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Britų destrojeriai pilnu smarkumu kerta Viduržemio jūrų sketerą ir skubiai, sulig praneši
mų, veža Graikams karišką pagelbą. Graikai, kaip žinome, kariauja prieš italus ir juos apkūlė.

Verbų sekmadienio, balandžio
6 d. Pirmą savaitę bus lietuvių

boję. Misijas ves Tėvas J. Jes- 
kelevičius, pasijonistas. Bus 
proga visiems pasinaudoti dva

sinėmis malonėmis.

Pereitą sekmadienį, New Ha- 
veno lietuviai pagerbė savo 
dvasios vadą, kleboną kun. E. 
Gradeckį. Kadangi kunigas E. 
Gradeckis yra iš mūsų tarpo, 
tai ir New Britainiečių gražus 
būrelis dalyvavo šiame pager-

J. Janušony-

Vasario 23 d., sekmadienį, į- 
vyko Federacijos 18 skyriaus 
susirinkimas, kuriame buvo 
perrinkta skyriaus valdyba. Iš
rinkta: pirmininku — A. Mi- 
čiūnas, vice - pirm. — V. Vaz- 
nis, raštininke
tė, iždininku — K. Steponaitis, 
dvasios vadu — kun. M. Pan- 
kjjis ir veikimo patarėju advo
katas A. Politis. Po rinkimo 
buvo išduotas raportas iš 16- 
tos dienos vasario, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo. Mi
nėjimo metu surinkta $90.90.

Klebonas kun. M. Pankus, pa
aiškino, kad bus iškilmingai 
švenčiama Šv. Kazimiero šven
tė, kuri pripuola kovo 4 d., se
kantį antradienį. Tos dienos 
aukos bus paskirtos L. G. Fon- 
dan. Skyriaus susirinkimai bus 
šaukiami kiek eną kartą, esant 
svarbiam reik. J.

Pereitą sekmadienį klebonas 
pranešė bažnyčioje per visas 
šv. mišias, kad mūsų parap. 
bažnyčioje įvyks misijos, pra
sidės ketvirtą sekmadienį gavė
nios, kovo 23 d., ir tęsis iki

I
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

Jokubaitė, J. Trečiokas, S. Tre- čius. Tegul būna jam šioje šaly-j 
čiokienė, K. Valickienė, S. Va- je, kurioje jis ilgus laikus išgy

veno, lengva ilsėtis žemelė. •
čiokienė, K. Valickienė, S. Va- 
lickas, P. čičirka, A. Petrulie
nė/ O. Rumskienė, J. Stadolni- 
kas, A. Kazlauskas, K. Rama
nauskas, V. Norkūnas, O. Nor- 
kūniūtė, J. Šilkienė, S. Cvirka, 
J. Adušiūnienė, J. Tamulevi
čius, M. Bakšienė, A. Rimavi- 
čienė, P. Mačiulaitienė, O. Bal- 
čienė, M. Taragauskienė ir M. 
Augustinavičienė. Smulkių su
rinkta — $1.25. Viso aukų su
rinkta — $36.75. Pinigai bus 
pasiųsti Lietuvos Gelbėjimo

BROOKLYN, H. Y.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RdM 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271 /

J?^.J‘a)<”U,!bUVO Vi aukas renginio ko-
misija taria nuoširdų ačiū vi
siems, kurie prisidėjo prie šio
naudingo darbo*

New Haveniečiai moka įvertin
ti savo jauno klebono sunkią 
darbuotę. Kunigas E. Gradec
kis tikrai sunkiai dirba ir rū
pinasi parapijos reikalais, nes 
pagerbimo dienoje skirtą jam 
piniginę dovaną atidavė parapi
jos reikalams. Stiprios sveika
tos ir Dievo palaimos Imkime 
kun. E. Gradeckiui.

Gavėnios pamaldos Šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje, 
įvyksta trečiadieniais ir penk
tadieniais, 7:30 vai. vakare. 
Tad lankykimės uoliai į šias 
pamaldas, maldaudami Dievo 
palaimos sau, savo šeimai ir 
mūsų tėvynei Lietuvai. T.M.

Kalbėjo Adv. Stasys 
Gabaliauskas

! 
!
!

!
:
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Sąjungiečių Patrijotiškas 
Susirinkimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienoj įvykt* Moterų Sąjungos 
33 kuopos ntėnesinis susirinki
mas. Pradedant susirinkimą at
kalbėta malda už žuvusius Lie
tuvos sūnus dėl Tėvynės lais
vės ir dėl išprašymo laisvės ir 
pasiliuosavim? iš priešų vergo
vės. Prisiminus apie Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą, vienbalsiai 
nutarta paaukoti $5.00 iš iždo. 
Sąjungiečių toks patrijotiškas 
ūpas turėtų būti pavyzdžiu ir 
kitoms draugijoms bei kuo
poms.

Plačiai svarstyta apie naujų 
narių vajų, ir paskatinta vi
soms stoti į darbą.

Rengimo komisija praneša, 
kad kortavimo vakaras įvyks 
kovo 8 d., šeštadienio vakare, 
sąjungietės Onos Čepokienės 
namuose, 133 James St. Kiek
vienam stalui bus teikiamos 
dovanos. Rengėjos pavaišins 
visus gardžiais užkandžiais ir 
gėrimais. Įžanga tiktai 25 cen
tai.

Sąjungietės nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti. M.

BWD6gWff, COHN.
Pereitą savaitę buvo net ke

lios vestuvės, tai p. Romiūtės, 
p. Mastauskifltės, ir p. Olkevi- 
čiūtės. Visos panelės ir jų tėve
liai yra geri parapijiečiai. Lin
kėtina jų dukrelėms geriausios

Į mūsų koloniją atvyko p. V. 
Boleika, kuris ilgą laiką gyve
no Newarke ir priklausė prie! 
choro, taipgi gyveno Brookly- i 
ne, kur irgi buvo choristas. Jis 
dainavo ir giedojo chore prie 

•profesoriaus P. Yon, New Yor- 
ke. p. V. Boleika jau prisirašė 
prie parapijos choro, ir praeitą 
savaitę giedojo solo bažnyčioje, 
žmonėms labai patiko, p. V. Bo
leika darbą gavo prie kontrak- 
torių, ir jau dirba. Linkėtina 
geriausio apsigyvenimo mūsų 
kolonijoje. Vaikinų jau daug 
privažiavo iš kitų kolonijų. 
Darbus greitai visi gavo, ge
riausi atvykę vaikinai tuojau 
prisirašė prie choro ir kartu 
darbuojasi su vietiniu jaunimu. 
Choras dabar stiprus vyrų bal
sais, ir tuojau bus rengiamas 
religinis koncertas.

Kovo 19 d., parapijos svetai
nėje, įvyko Moterų Sąjungos 
29 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas. Išklausius valdybos ir na
rių pranešimus iš kuopos veiki
mo, komisija blynų rengimo ba
liaus pranešė, kad balius buvo 
nepergeriausias dėl blogo oro. 
Kuopai paliko apie $15.00 pel
no. Iš Federacijos Centro gau
ta laiškas ir knygutės parinkti 
aukų L. G. Fondui. Išduota ra
portai iš Moterų Sąjungos New 
Jersey ir New York apskričio 

į suvažiavimo. Apskritys nutarė 
rengti vakarą ir prakalbas. Po 

: susirinkimo buvo arbatėlė.

Vaikučių vakaras, kuris buvo 
garsintas, kad įvyks vasario 
23 d., neįvyko dėl vargonininko 
ligos, kuri negalėjo suskupti 
pasirengti, viskas įvyks tuojau 

Ipo Velykų.

Kovo 9 d., Apreiškimo parap. 
salėje, įvyks vakaras — vaidi
nimas. Bus vaidinama 5 veiks
mų drama — “Rytų Pilis”. Vai
dins Šv. Jurgio parap. dramos 
grupė. Rengia Moterų Sąjungos 
New York apskritys. Kalbės 
svečias iš New Haven, p-lė Jo- 
kubaitė. Visi kviečiami daly
vauti.

Katalikų Federacijos vietinis 
skyrius surengė Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą, 
vasario 15 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, kuriam vado
vauja gabi vargonininkė p-nia 
A. Kripienė, pradėjo programą 
Lietuvos himnu. Sudainavus 
kelias patrijotiškas daineles 
programą baigė “God Bless A- 
merica” daina.

Klebonas kun. E. Gradeckas 
pasakė įžanginę kalbą, paaiš
kindamas vakaro tikslą ir pa
kvietė kalbėti svečią adv. Stasį 
Gabaliauską, kuris savo aiškia 
ir gražia iškalba užinteresavo 
visus klausytojus, atpasakoda
mas, kas įvyko rusams užgro
bus mūsų tėvynę Lietuvą, ir 
kiek turėjo visi nukentėti, ma
tant, kaip viskas buvo niekina
ma, kas tik buvo ir yra brangu Į laimės sulaukti vedusiųjų luo- 
kiekvienam lietuviui, myiin-įme. 
čiam savo tėvynę.

Gaila, kad apie šį paminėji
mą mažai buvo skelbta, ir iš 
tos priežasties mažai publikos 
susirinko. Patartina ateityje 
prisilaikyti praeitų metų paren
gimo būdo, nes būna geresnės 
pasekmės.

Padaryta rinkliava. Aukavo 
sekantys: Juozas Lukša — $5., 
kun. E. Gradeckas — $2., ir A. 
Kudarauskienė — $2.00. Po 
$1.00 aukavo : J. Matulaitis, <

1

Choras pradės rengtis prie 
Motinų dienos, kurioje šį metą 
bus vaidinama graži drama: — 
“Motinos Širdis”. Tai gal gra
žiausias pamokinimas, ką reiš
kia gera ir teisinga moteris ir 
šeimos motina. Matysit moterį 
prigavikę, ir tikrą moterį — 
šeimos MOTINĄ. Nepamirškite 
vaidinimo “Motinos Širdis”. O.

I

M.J.Cdney.NJ.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingi vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že- 

ir 
ir

mo kraujo spaudimo, vidurių 
Širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

148 Grand St,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Šią savaitę palaidotas labai 
daug pasidarbavęs mūsų para
pijai, a. a. Jonas Petruškevi
čius, kuris sulaukė jau gana se
nyvų metų, ir išauklėjo gražią 
šeimą. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos. A. A. Petruškevi
čius palaidotas su gražiausiom 
bažnytinėm apeigom. Velionis 
buvo lietuvių spaudos rėmėjas 
ir jos palaikytojas, jis skaitė 

Mjaet kelis- katalikiškus laikraš-

Nepriklausomos Lietuvos 23 
metų sukakties minėjimas ge
rai pavyko. Programą atidarė 
komiteto pirmininkas, Vincas 
Ambrabevičius, ir paprašė vie
tos parapijos Šv. Cecilijos cho
rą, kuris Lietuvos ir Amerikos 
himnais padarė pradžią, o vė
liau sudainavo dar keletą tau
tiškų dainelių.

Kalbas pasakė vietos klebo
nas kun. Ignas Kelmelis, kun. 
Pauliokas, pp. Domas Klinga, 
Kl. Jurgelionis, A. S. Trečio
kas ir A. Ponelis.

Publikos skaitlingai prisirin
ko. Buvo renkamas aukos pa
bėgėliams iš Lietuvos sušelpti. 
Aukojo: SLA 245 kp.
A. Žiugžda $2., Pranas Vileikis 
$2.; kun. Ig. Kelmelis, V. Am
brazevičius, P. Strupienė, A. 
Daukšys, A. Kaminskas, J. Liu- 
dvinaitis, K. Jasaitis, T. Grine
vičius, V. Boreika, J. Čepreskis, 
A. Bilevičius, J. Valickas, P. 
Pūkis, A. Biržinskas, B. Staniu
lis, X- Strumskis, S. Gudas, V. 
Pudžiūnas, V. Valickas, Anielė 
Laukžemienė ir A. S. Trečiokas 
— visi po $1. Viso $35. Smulkių 
aukų $14.57. Už ženklelius $10.- 
20. Sykiu gauta $59.77. Visas 
išlaidas padengus, $50.00 pasių
sta per atstovybę Washington, 
D. C. dėl Berlyne Lietuvių Ko
miteto, kuriam vadovauja Lie
tuvos Ministras Škirpa, pabėgė
liams iš Lietuvos sušelpti.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukavusiems ir abelnai 
visiems dalyviams, Šv. Cecili
jos chorui ir jo vedėjui muz. J. 
Burkei, Šv. Jurgio D-jai už duo
tą nemokamai salę, P. Sreiba- 
kauskui, kuris pridabojo tvar
ką kaipo policistas ir savo dar
bą aukavo neimdamas atlygini
mo vertės $5., Jonui Valaičiui 
ir N. J. L Radio, kurie paskel
bė po keletą sykių ir už tai nie
ko neėmė, kalbėtojams. Komi
tetas visiems nuoširdžiai dėko
ja visų tų vardu .kuriems šios 
aukos yra skiriamos. Komitetas 
labai įvertina visą lietuvišką 
spaudą, kuri ragina visus lietu
vius dirbti visų bendrais reika
lais. N. ir A. L. V. Komitetas:

Vincas Ambrazevičius, pirm., 
V alintas Valickas, iždin.

A. S. Trečiokas, sekr.
- ■

PfejŲ Amerikoje Keliones 
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Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinelę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus telkiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,




