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Sausio 27 d. suėjo lygiai 
18 metų, kai Kaune mirė 
arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius, buvęs Apašta
liškojo Sosto, vizitatorius 
Lietuvai, Marijonų Kon
gregacijos generolas ir jos 
atgaivintojas.

Garbingasis ganytojas 
a. a. arkivyskupas Matule
vičius mirė, sulaukęs 56 
metų amžiaus.
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J. E. Arkivyskupas Cushing - LDS Garbės Pirmininkas
Laisvieji Prancūzai Neside

da Su Komunistais

Lietuvos Ministras Minėjo 
65 Metų Amžiaus Sukaktį
Gruodžio 27 d., 1944 m., 

Lietuvos ministras Londo
ne, p. B. K. Balutis minėjo 
savo 65 metų amžiaus su
kaktį, ir 25 metai, kaip jis 
yra Lietuvos valstybės 
darbe.

Apie p. B. K. Balutį “Iš
eivių Drauge” K. Matulai
tis šiaip rašo:

“Nuo 1919 m. po Balutis 
tarnauja tiesioginiai Lie
tuvos atsikūrusiai valsty
bei, gana dažnai skiriamas 
labai atsakomingoms pa
reigoms, ir deryboms su 
kitomis valstybėmis. 1929 
m. jis tapo paskirtas į vie
ną svarbiausių vietų — 
Lietuvos įgaliotu Ministe- 
riu Washingtone. Dabar gi 
jau dešimts metų yra Lie
tuvos įg. Ministeriu Lon
done. Ir nors skaudžios ži
nios slegia' pečius ir Lietu
vos žmonių vargai bei Lie
tuvos valstybės išgyveni
mai. rūpesčiai spaudžia jo 
galvą, bet jisai visada pa
silieka tvirtas viltimi ko
votojas už savo tėvynę. 
Šiais laikais jis dirba jos 
naudai daugiau, negu rei
kėdavo pirmiau, dirba sun
kesnėse sąlygose, nepai
sant pasitaikančių susirgi
mų, nes Tėvynės meilė ir 
jos reikalai jam pirmoj 
eilėje.”

Šia proga sveikiname 
Lietuvos Ministrą, p. B. K. 
Balutį ir linkime jam ge
riausios sveikatos kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

Šiomis dienomis Pary
žiuje pasibaigė Prancūzu 
Tautinio Išlaisvinimo Ju
dėjimo seimas, kuris tęsė
si tris dienas. Tame seime 
buvo iškeltas sumanymas 
dėtis su komunistų kon
troliuojamu Tautiniu 
Frontu.

Seimo dalyviai 250 balsų 
prie. 119 atmetė sumany
mą. Prancūzai labai gerai 
atsimena kai komunistai 
dirbo Vokietijos Hitlerio 
naudai, sabotažuodami ka
ro pramonėse, kada Hitle
ris užpuolė jų šalį. Su
prantama, tuo laiku Hitle
ris su Stalinu buvo susita
rę vienas kito nepulti, vie
nas kitam gelbėti. Todėl ir 
komunistai dirbo taip, 
kaip jiems buvo įsakyta iš 
viršūnių.

Prancūzai aiškiai pasi
sakė, kad jie nenori totali
tarinio - komunistinio re
žimo savo šalyje.

Valstybės Sekretorius Stet- 
tinius išvyko Užsienin
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Alijantų karo jėgos įsiveržia į Akyab, Burmoje.

LDS Centro Valdybai pageidau
jant, kun. P. M. Juras, Centro Pirmi
ninkas, kvietė Bostono Arkivyskupijos 
ganytoją, J. E. arkivyskupą Richard J. 
Cushing, D. D., būti mūsų organizaci
jos Garbės Pirmininku.

Vasario 1 d. š. m. kun. P< M. Juras 
gavo J. E. arkivyskupo Richard J. 
Cushing, D. D., sekančio turinio laiš-

GAISRAS MARIANAPOLIO
KOLEGIJOJ MONTREAL,

CANADA
Kolegija, Thompson, Con- 

Bet patikrinę,

Kinija Padalinta Į Dvi Dalis

I rvill be delighted on your recom- 
mendation to serve as honorary Presi
dent of St. Joseph’s Lithuanian R. C. 
Association o f Labor.”

Dėkokime Dievui, kad mūsų orga
nizacijos vyriausiu vadu turime Gar
bingąjį Bostono Arkivyskupijos Gany
toją, J. E. arkivyskupą Richard J. 
Cushing, D. D.

I

Chungking, Kinija, vas.' 
1 — Japonijos karinome-Į 
nės, kad alijantų karo jė-l 
gos negalėtų išsikelti ant! 
Kinijos žemės rytiniame i 
pakraštyj, ] 
ton - Hankow geležinkelį, 
užimdamos Kukong mies
tą, 120 mylių nuo Canton. 
Tokiu būdu tą Kinijos sri
tį padalino į dvi dalis.

Montreal, Canada, — 
Sausio 31 d. anksti rytą'neetieut. 
kilo gaisras Montreal cen-j sužinojo, kad lietuvių Ma- 
tre — Marianapolio Mer-1 rianapolio Kolegijoj, ačiū 
gaičių Kolegijoj. I Dievui, jokio gaisro nebu-

Gaisro metu buvo apie 30 
vienuolių ir studenčių. Vi
sos išsigelbėjo, išskyrus 
Motiną St. Ignatius, 80 
metų amžiaus, kuri gaisro 
metu dingo.

Lietuviai, išgirdę skel-Į 
biant šias žinias apie gaiš-į 
rą Marianapolio Kolegijoj, 

‘suprato, kad Marianapolio

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ :
OLONGAPO LUZON SALOJ

_______----------------
Iš Luzon Salos, vas. 1 —j 

Gen. Douglas MacArthur 
vienuoliktas korpusas už
ėmė Oolongapo, buvusę 
amerikiečių laivyno bazę Londonas, vas. 1 — 
rytiniame Subic įlankos jama, kad daugiau, 
pakraštyj.

Amerikiečiai uuao* .
Drie Manilos, Philippinų'^’ . , .. c * ■ n- i •
sostines. Luzon saloj. Beli-IJ1®“8- paslekt* X°kietl»’ s.ePtyniolika kūdikių

VVashington, D. C., vas. 1 
— Šiomis dienomis J. V. . 
valstybės sekretorius Stet
tinius išvyko į užsienį, kur 
jis dalyvaus prez. Roose
velto, premiero Churchill 
ir maršalo Stalino konfe
rencijoj. Kartu su juo iš
vyko ir James F. Byrnes, 
karo mobilizacijos direk
torius ir kiti įžymūs pa
reigūnai.

vo.

Hitleris Šaukia Vokiečius 
Nepasiduoti

Roosevelto Pasiuntinys Lankėsi 
Pas Popiežių Vatikane

Londonas, vas. 1 — Hit
leris, kalbėdamas per ra
dio, atsišaukė į visus Vo
kietijos gyventojus kovoti 
iki mirties, kad išlaikius 
tautinį socializmą. Jis sa
kė tik taip kovodami na
ciai išgelbės Europą nuo 
bolševizmo. Žinoma, jis 

' 1,500,000 Vokiečių Rytų kariuomenės karą laimės.

Vokietijos Naciai Bombar
davo Alijantus Italijoje
Roma, vas. 1 — Vokieti----------------------r--------- (--------- co---------- ,---------

jos naciai bombardavo Ali-inys, Harry Hopkins, kuris į Italijoj, bet Romoj Stetti- 
jantų pozicijas Italijoje ir į turėjo pasikalbėjimus su nius nebuvęs, 
svarbiuosius kelius. .Churchill ir Prancūzijos

Kadangi Italijoje šiuo!generolu DeGaulle, atva- 
metu yra daug sniego, tailžiavo į Romą ir tariasi 
nei Alijantai, nei vokie- svarbiais pasauliniais rei- 
čiai neišgali pakeisti karo kalais su Popiežium Piju 
fronto. Yra manoma, kad XII.

( Roma, vas. 1 — Prezi-, Harry Hopkins, prez. Roo- 
dento Roosevelto pasiunti-'sevelto įgaliotinis, susitiko

Iš Italijos abu išvyko 
skirtingais keliais, tik spė
jama, kad į tą pačią vietą.

Prūsijoje
Kaip žinoma, Kinijos ko

munistai sabotažuoja Ki
nijos vyriausybės ir karo 
vadovybės karą prieš už
puolikus japonus. Komu
nistai nori priversti, kad 
Chiang Kai-shek nusilenk
tų komunistams.

Brooklyno lietuviškiems 
kvislingams nepatinka ir 
Jung. Valstybių vyriausy
bės politika..

“L.” sausio 29 d. laidoje 
rašo:

“Bet mūsų vyriausybė 
turėtų daryti į Chiang Kai- 
šeką didesnį spaudimą. Jo 
per didelis glostymas 
mums brangiai kaštuos.”

Kam “brangiai kaštuos”, 
komunistams?

Chiang Kai-sheko “glos
tymas” mūsų vyriausybei 
mažiau “kaštuoja”, kaip 
Stalino glostymas.

Komunistai nenori kovo
ti prieš Japoniją, nes so
vietų Rusija yra taikoje su 
Japonija. Taigi ne Chiang 
Kai-shek nenori vienybės, 
bet komunistai.

v •
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TIEV filVE TIEII

Sovietai Nesiskaito Su 
Alijantų Atstovais

Šiomis dienomis sovietų
vokiečiai ištrauks daugu-i jįs buvo pas Popiežių ke
rną savo kariuomenės išj turiasdešimtis minučių,- - 
Italijos, kad galėtų paje-įbet kadangi tai buvo pri-!^usU°s gen. Birusov Bul- 
gingiau kovoti pačioje Vo-ivatįškas pasit a r i m a s,'SarU°j išleido visą eilę į- 
kietijoje._____________  ■ spaudai nepaduoda smulk-! sakymų alijantų vardu, vi-

_ T meniškų žinių. Tiek spė- sai neatsiklausęs alijantų
17 KŪDIKIŲ ŽUVO GAISRE liojama, kad tai buvo bū- atstovų, esančių Bulgari-

Bet turi būti patys vokie
čiai mato, kad jie karą jau 
pralaimėjo.

Spė
kai?,1 pusantro milijono vokiečiu! x/ v wu- ----- -

artinasi1 y a apSuptl Rytų Pr^JC_ . . . ! reikalais. Bet Jo Šventeny-' Alijantai ėmėsi žygių to-
" ir vienatims būdas _ Auburn, Maine, vas. 1 - ^Narnas su<Įe^ p£ kius nenormalumus paša-
tai laivais per Baltijos jū- viena moteris žuvo gaisre, pečius sprogo virtuvėje ir-nas Pau sęniai >ra paskelb- . ... _J J r r » J 'tas ir visiems žinomas.

---- --- — ■
ko tik 25 mylios į Manilą.1
Amerikiečiai taip pat lai-ir^?» . „ .. ... ,. • , e . i Bet Rusijos lėktuvai ne-mi ir kituose frontuose. I J . , .T , j j-- i prileidžia laivų; vokie-Luzon sala yra didžiau- t. ... . ,
šia Philippinuose. Turi! ,Pasiheka, a£ba P^J

kada namas staiga užside- uždegė namą, 
gė. Kūdikiai buvo prižiūri-’ 
mi moterų. Kūdikių moti-, 
nos, palikusios kūdikius.

jlU JL 11111 UUlllUA HA A 1 j . • • • i j • ** • — • • i

40 814 ketvirtainiu mvlhi Iduotl i rus^ nelalsvę arba moterų priežiūroje, eidavo 40,814 ketvirtainių mylių, 'ž_ti . fabrikus dirbti •

T.iptnvišlri lrvi c: 1 i n c a i Į

i Amerikiečiai Pralaužė Siegfried 
Liniją Vokietijoj

Lietuviški kvi s 1 i n g a i! 
Brooklyne labai nervuoja-j 
si dėl rusų Zenzinovo ir 
Černovo pasakytų kalbų i 
New Yorke. Jeigu rusai', 
būtų pasmerkę vien na-! 
cius dėl jų žiaurumų, tai, 
kvislingai būtų juos iškė-l Iš Vyriausio Alijantų 
lę į padangęs, bet kada pa- Ekspedicijos Jėgų Centro, 
smerkė ir bolševikus, tai vas. 1 —Visame karo fron- 
kvislingai dabar juos te nuo Olandijos iki Švei- 
šmeižia. 'carijos vokiečiai tik ofen- 

syvoje. Amerikiečiai jau 
Reikalauja Darbininkų .vietose 'siyer?ė i______ ’ | Vokietiją ir prasilauze j

valdžios įstaigos‘Siegfried liniją.
Pirmoji divizija paėmė 

Dėl j 2,000 vokiečių į nelaisvę.
_*___111 _ 11 j sustiprinti

' v. n v.

J. V. 
reikalauja įvairių darbi
ninkų — mechanikų. 1 
darbų kreipkitės į valdžios'Amerikiečių 
samdymo biurus. Daugiau!prancūzai perėjo Comar 
informhcijų galite gauti kanalą, kad pastoti kelią 
Jung. Valstybių pašto sky- bėgantiems vokiečiams iš 
riuose. Comar į Breisach, prie

Senatas Atidėjo Wallace 
Užgyrimę

I

VVashington, D. C., vas. 1 
— Jung. Valstybių Sena
tas 43 balsais prieš 41 ati
dėjo Henry A. Wallace už- 
gyrimą Komercijos De- 
partmento sekretorium.

Kaip žinoma. J. V. Atsto-i 
vų Buto ir Senato Komer
cijos Komitetai atmetė 
Henry A. VVallace kandi
datūrą, bet priėmė George 
bilių, reikalaujanti atskir
ti nuo Komercijos depart- 
mento federalių paskolų 
agentūras.

Dabar Senate eina ginčai 
dėl George biliaus. Jeigu 

• šis bilius būtų priimtas, 
bar pasiduoti Alijantams, tai gal tuomet ir IVallace, 
bet, sako, tokių “bailių‘kandidatūra būtų užgirta, 
mažai tėra”. Vokiečiai ka- nes tuomet jis būtų tik 
riausią nežiūrint kur ir Komercijos departmento 
kokiose aplinkybėse. (sekretorium.

Gen. John Alden Crane, 
Jung. Valstybių misijos 
viršininkas, norėjo nuvyk
ti pas bulgarų gen. Mari- 
nov, kariuomenės vadą, 
pietums, bet sovietų Rusi- 

Roma, vas. 1 — J. V. vai- jos sargyba neleido gen. 
stybės sekretorius Edward Crane išvažiuoti iš sosti- 
R. Stettinius, Jr., kaip ir nės Sofijos.

Stettinius Susitiko Su 
Hopkins Italijoj

X
k

Rhine upės, kur yra vie
nintelis tiltas, per kurį vo
kiečiai gali pristatyti karo 
reikmenis arba pabėgti.

Vokiečiai Norėtų Pasiduoti

Berlynas, vas. 1 — Berly
no radio praneša, kad kai- 
kurie vokiečiai norėtų da-

WESX -1230- Salėm, Mass.
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

Vasario 3 d., 2 vai. po pietų iš \VESX stoties, Sa
lėm, Mass., vėl turėsime progą klausytis gražių lietu
viškų liaudies dainų, muzikos, kalbų ir pranešimų. 
Kalbės kun. Justinas Vaškys, Tėvų Pranciškonų vir
šininkas ir “Varpelio” redaktorius.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
įocycles ir klausytis programos.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog

ramose. Visais Darbininkii Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

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

; Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



įvairios žinios
Penktadienis. Vasario 2. 1945

RAUDONIEJI EINA BERLYNAN Kun. Juras Lawrence Ligoni- 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nes Egzekutyviame 

KomiteteLondonas, vas. 1 — So- Kaip žinoma, sovietų 
vietų Rusijos kariuomenės Rusijos diktatorius mar- 
nesulaikomai stumiasi ar- šąląs Stalinas pereitais 
tyn Berlyno, Vokietijos metais leido rusų ortodok- 
sostinės. sų dvasininkams sudaryti

Vėliausios žinios prane- sinodą, kurio vyriausiu pa
ša, kad Stalino kariuome- triarku yra paskirtas Ale- 
nės esą 53 mylios nuo Ber- xei.
lyno. Visame rytiniame Rusų Ortodoksų dvasi- 
fronte nacių pasipriešini- ninku susirinkimas vyksta 
mas yra silpnas.

Nacių kariuomenės tik vėje. 
traukiasi gilyn į Vokietiją, 
nežiūrint Hitlerio šauks
mo kovoti iki paskutiniam 
kareiviui. Čia įdomų klau
simą stato Alnerikos Ar-,! 
my and Navy Journal. Tas j 
žurnalas klausia, ar Stali
nas ir jo sudarytas Mas
kvoje “laisvos Vokietijos 
komitetas”, kurį sudaro 
vokiečių generolai, patekę 
į Rusijos nelaisvę, nepada
rę sutarties su nacių karo 
fronto generolais nekovoti 
prieš rusus ? Stalinas ir vo
kiečių komitetas gali būti 
užtikrino generolams sau
gią ateitį.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vyriausias nacių ka
riuomenių vadas rytinia
me fronte, Guderian, buvo j 
pašalintas iš tos aukštos 
vietos ir atšauktas į Ber
lyną.

Kada Hitlerio galybė bus 
sunaikinta, Stalinas grei
čiausia pripažins Maskvos 
vokiečių komitetą, kaip 
teisėtą Vokietijos vyriau
sybę.

Lavvrence, Mass. — Vie
tine anglų spauda plačiai 
rašo apie J. E. arkivysku
po Richard J. Cushing, D. 
D., sudarytą katalikų ligo
ninės statybos komitetą, 
kuriame yra ir kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirmi
ninkas ir lietuvių parapi
jos klebonas. Vietinis ang
lų kalba laikraštis “The 
Evening Tribūne” įtalpino 
platų aprašymą ir kun. Ju
ro paveikslą pirmame pus
lapyje.

Naujos ligoninės staty
bos komitete yra šie: pirm, 
adv. John E. Fenton; sękr. 
Joseph A. Comber; ižd. Da- 

Čekoslovakijos Valdžia Pri- niel J. Murphy; Prel. Ed- 
mund D. Daly, kun. Loren- 
zo Andolfi, O. S. A., kun. 
Gerard Menard, S. M., kun. 
Francis M. Juras, kun. H. 

Kaip žinoma, Čekoslova-| Powers, kun. Regis Sirois, 
kijos valdžia pripažino S. M., ir kun. George S. 
Lenkų kvislingų Liublino Į Walker. O. S. A.

Maskvos Prisikėlimo cerk-
Rusai dvasininkai 

meldėsi už taiką, pergalę 
ir Staliną. Tame susirinki
me dalyvauja ir iš Ameri
kos metropolitas Benjami
nas.

Rusų Ortodoksų bažny
čia yra pilnoj sovietų val
džios kontrolėj.

pažįsta Dvi Lenkijos 
Valdžias

; valdžią, tačiau kol kas ne-' Komitetas, sužinojęs nuo 
nutraukė diplomatinių Bon Secours Seserų vie-
santykių su Lenkijos val
džia Londone.

Čekoslovakijos valdžia 
sako, kad ji pripažino Len
kų Lublino valdžią de fak
to. “Mes neturime nieko 
prieš Lenkijos valdžią 
Londone”, sako čekų val
džios atstovas.

Lenkai Reikalauja 150,000 
Atstatyti Varšuvą

2

Rusų Ortodoksų Dvasininkų 
Suvažiavimas i

Maskva, Rusija, vas. 1— 
Vakar prasidėjo pirmas 
Rusų Ortodoksų bažnyčios 
dvasininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja dau
giau kaip 160 atstovų.

Tauti-Maskva, vas. 1 
nis Lenkų Išlaisvinimo ko
mitetas pareiškė, kad po 
karo bus reikalaujama, 
kad po karo bus reikalau
jama, kad 150,000 vokie
čių būtų atsiųsti atstatyti 
sugriautą Varšuvos mies
tą.

nuolyno motinos Julianos, 
viršininkės, kad J. E. arki
vyskupas Cushing, D. D., 
pakvietė to vienuolyno se
serys vesti ir prižiūrėti tą 
naują ligoninę, parinko 
naujai ligoninei vardą 
“Bon Secours”, kaip žino
ma, reiškia “geros pagal
bos” arba “malonios pa
galbos”.

Nauja ligoninė bus įkor- 
poruota “Bon Secours” 
vardu.

Komitetas jau pasamdė 
arkitektus Curtin ir Riley 
iš Bostono, kad paruoštų 
planus naujai ligoninei.

J. E. arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D., 
jau aukavo $50,000 naujos 
ligoninės statybai.

t
Ik
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Mūsų karys vokiečių fronte atradęs nedidelį laikro
dį atsargiai studijuoja jo turinį. Dažnai pasitaiko, kad 
įvairūs vokiečių smulkūs palikimai esti pilni dinamito 
ir tik pasukus kokį nors dalykėlį, eksplioduoja.

PASKAITA APIE PABALTI

ekonominė eksploatacija

Čekoslovakija Pripažino 
Lenkų Kvislingų Liublino 

Vyriausybę

Jung. Valstybėse Yra
138,100,874 Gyventojai

VVashington, D. C., sau
sio 29 — J. V. Statistikos 
Biuras praneša, kad perei
tais metais, liepos 1 dieną 
Jung. Valstybėse buvo 
138,100,874 gyventojai.

Pranešama, kad į viršui 
paduotą skaičių yra įskai
tyta kariuomenė ir į užjū
rį išsiųsti kareiviai.

£XXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
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Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.7.5.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

Nelegaliai Paėmė Montgo- 
meryVard Kompanijos 

įmones
/

/ 
/ 
/ 
t 
t 
t 
/ 
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_-J/vuliita Šiandien

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

r" ■

- M
S. r Ji

■

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Sausio 27 d. Federalio 
distrikto teisėjas Philip 
Sullivan, išklausęs val
džios ir kompanijos atsto
vų pareiškimus apie paė
mimą Montgomery Ward 
kompanijos įmonių, pada
rė sprendimą, kad prezi
dentas neturėjo teisės le
galiai paimti tos kompani
jos įmones, nes tos įmonės 
neturi reikalo su karo 
reikmenų gamyba. Toks 
Montgomery Ward kom
panijos įmonių paėmimas 
yra prieškonstitucijinis.

Federalės vyriausybės 
prokuroras po tokio teisė
jo Sullivan sprendimo pa
reiškė, kad apeliuosiąs by
lą į Jung. Valstybių Aukš- 
čiausįjį teismą.

Karo Darbo Taryba pa
reiškė, kad jeigu Aukš- 
čiausis teismas patvirtin
tų teisėjo Sullivan spren
dimą, tai jos gyvavimas 
nebeturėtų reikšmės.

I I

Pusė Vilniaus Miesto 
Sunaikinta

New Yorke gyvenančių vietų buvo laikomi “prie
rašų socialistų - reviliucio- šingu ir socialiai pavojin- 
nierių iniciatyva, buvo su- gu elementu”. Vokiškosios 
ruošta paskaita apie Pa- okupacijos metu, Pabalčio 
jaltį.

Paskaita įvyko sausio 11 buvo pasiekusi aukščiau- 
vakare, Club House patal
pose, 150 West 85th St.

Paskaitą rusų kalba 
skaitė žinomas V. M. Zen
zinov, pirmininkavo eserų 
šulas, V. M. Černov, buvęs 
trumpalaikio Rusijos Stei
giamojo Seimo Pirminin
kas. Salė buvo prisirinkusi 
apypilniai. Atvykusiųjų 
tarpe buvo daug rusų emi
gracijos, jų tarpe tiek Ne
priklausomo Pabalčio 
draugų, tiek priešų. Svečių 
tarpe matėsi ir keli žy
mesnieji Lietuvos draugai, 
seni ukrainiečių veikėjai.

Trumpai nupasakojo Pa-1 tendenciją ir Hitleriui la- 
balčio 
pradžią, prelegentas perė
jo prie 1939 - 1940 metų į- 
vykių: Stalino susitarimą 
su Hitleriu, pasidalinimą 
įtakų sferomis, 1940 metų 
birželio mėnesio agresija, 
ir 1.1.

Kiek ilgiau prelegentas 
sustojo ties pirmąją sovie
tų okupacija, ypatingai 
užakcentuodamas sovietų 
sociales reformas, tikybi
nę padėtį ir žmonių depor
tavimus.

Prelegento patiekti fak
tai, daugiausiai, buvo ima
mi iš Informacijos Centro 
paskelbtos medžiagos.

Nebuvo pamiršta nušvie- vos Rusija bebūtų, 
sti ir dabartines Sibiran 
deportuotų kančias.

šio laipsnio. Ne vienas de- 
sėtkas tūkstančių žmonių 
buvo išvežtas į Vokietiją. 
Kalbėdamas apie žydišką
ją visuomenės dalį, V. Zen
zinov, skaitlinėmis pasi
remdamas, priminė, kad 
čia vokiečiai laikėsi visiš
kos eksterminacijos prin
cipo.

Kai kam iš susirinkusių 
aukščiau minėtas palygi
nimas ne visai patiko. Per 
vėliau kilusias diskusijas, 
vienas asmuo užmetė ša
lišką dalyko nušvietimą, 
prelegentui primesdamas 

nepriklausomybių jbiaus naudingą spalvų su
statymą!

Paskaitos pabaigoje, V. 
Zenzinov pacitavo 1940 m.

Londonas, vas. 1 — So
vietų Rusijos prievarta Če
koslovakija pripažino len
kų Liublino vyriausybę, 
kaip teisėtą Lenkijos val
džią.

Iš visų tautų tik Sovietų 
Rusija ir Čekoslovakija 
pripažino tą lenkų kvislin
gų vyriausybę, kuri buvo 
sudaryta Maskvoje.

baigtos, jei neskaityti vie
no svečio mėginimą urmu 
kaltinti lietuvius, latvius ir 
estus už žydų naikinimą.

Anot to asmens, lietu- balandžio 17 d. baigiasi 
viai, latviai ir estai prie žy- parlamento terminas, ir jis 

l dų naikinimo prisidėjo dar prieš balandžio 17 d. 
daugiaus už pačius vokie- paskelbsiąs naujo parla- 

' čius.
Atsižvelgiant į daugiau 

nei tendencingą ir miglotą 
kaltinimą, ir į aplinkybę, 
kad kalbėtojas savo kalti
nimus negalėjo paremti 
jokia apčiuopiama medžia
ga, tolesnės ta tema dis
kusijos buvo nutrauktos.

Iš publikos tarpo girdė
josi pastabos, kad panašus 
kaltinimas visai tautai y- 
ra, iš viso, neleistinas. 
Girdi, būdavo pogromai ir 
caristinėje Rusijoje. To 
nepaisant, niekam ir į gal
vą neateidavo kaltinti ru
sų tautos, rusų žmonių. 
Dažniausiai, tai būdavo 
daroma saujalės provoka
torių, kriminalistų ar šiaip 
neatsakingų atmatų.

Išvadoje, tenka pasakyti, 
kad tiek paskaitos turinio 
planingumu, 
objektyviu 
prelegentai 
atliko visai 
paskaitos, 
aprūpinta 
Centro kai - kuriais leidi
niais, kaip “Appeal”, “Sup- 
plement to the Appeal”, 
“Situation of the Church” 
ir 1.1.

Prie progos, pravartu 
pastebėti, kad V. Zenzinov 
yra autorius daugelio rim
tų mokslinių veikalų. Pas
kutinis jo veikalas ‘Vstrie- 
ča s Rosijej’, tik išėjo iš 
spaudos.

Dokumentale medžiaga 
pasiremdamas,

Kanados Parlamento 
Rinkimai

Kanados premieras Ma- 
ckenzie King praneša, kad

mento rinkimus.
Rinkimus pagreitina to

dėl, nes mažumos nėra pa- 
I tenkintos jo valdžia.
I

tiek įvykių 
nušvietimu, 

savo uždavinį 
vykusiai. Po 

publika buvo 
Informacijos

Lietuviški kvislingiukai 
baisiai pyksta ir nervuoja- 
si, kad BALF skyriai vei
kia Lietuvos žmonių šelpi
mo darbe: renka drabužius 
ir siunčia centrui, kur tie 
drabužiai surušiuojami ir 
paruošiami siuntimui Lie
tuvos žmonėms.

Kvislingiukai nori, kad 
mes visai pamirštume Lie
tuvos žmones ir rinktume 
drabužius ir siųstume į ki
tataučių centrus, kaip jie 
kad daro. Kodėl taip? Ar 
Lietuvos *žmonės neverti 
gelbėti ir šelpti? Ar Lietu
vos žmonės mažiau nuken
tėjo už kitus nuo šio bai
saus karo ir okupacijų?

Į

SKAUDA NUGARĄ?
KARŠČIO —GREIT!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jamų. nuolatini palengvinimų karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
vienų dideli Johnson's RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERI — arba storesnį!;, 
šiltesni Johnson's Plaster; Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
garų. išjudina kraujo apytakų. veikia 
prieš jo susikuopimų. atliuosuoja skaus
mų . šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugarų nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę parama . Išbandyk ši 
švarų, lengvų, patikrintų būdų "karščiu 
gydyti" paprastų nugaros gėlimų ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniškų nugaros gėlimų, eik 
pas gydytojų)... Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

fetešREDCROSS PLASTER 
fctasbBACK PLASTER

daugiau-
jam asmeniškai pasakytą s*a* Rer Pirm3ji sovietų -
vieno Pabalčio veikėjo 
nuomonę: “Girdi, geriau
sia Pabalčio išeitis būtų 
gyventi Federacijoje su 
demokratine Rusija.”

Ties šia išvada labiau
siai, ir kilo baigiamosios 
diskusijos.

Ilgesnį ta tema žodį tarė 
Prof. K. Pakštas, užginčy
damas tikslingumą ir rei
kalą Lietuvai eiti į federa
cinius ryšius su Rusija, ir 
tai nepaisant kokios spal-

suomių karą jo skaitytais 
rusų belaisvių ir rusų nu
kautųjų laiškais, autorius 
pasakoja apie žmonių gy
venimą Sovietų Rusijoje.

BUY

BONDS

Draugijų Valdybų Adresai

Lenkų žinių agentūra 
(PAT) praneša, kad dides
nė pusė Vilniaus mieste 
sunaikinta.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

j Profesoriaus žodžiais, 
ifederuotis galėtų mažas su 

Antroje paskaitos dalyje mažu, didelis
V. M. Zenzinov pravedė Mažojo federacija 
paralelę tarp vokiečių ir 
sovietų okupacijų.

Girdi, žydiškąją visuo
menę išskyrus, vokiškas o- 
kupantas vietos gyvento
jus traktavo žiūrint jų 
naudingumo kariškajam 
ūkiui ir pačiam karui, ko 
negalima pasakyti apie so
vietus, kurie besivadovau
dami savais specifiniais iš
skaičiavimais, kitaip mąs
tančius, be atodairos, eli
minuodavo bei deportuo
davo.

Tam įrodyti, prelegentas 
oacitavo žinomą Sierovo 
instrukciją, bei perskaitė 
kategorijas tų, kurie so-

su dideliu, 
su di

deliu prilygsta vedyboms 
“dramblio su zuikiu”, va
dinasi, nenatūrali, prieš- 
gamtinė... Joje mažasis ne
tenka visko.

Labai vykusi ir savo lai
ke Profesoriaus Pakšto in
tervencija iššaukė prezi
diumo pasiaiškinimus.

Neginčydami demokrati
nės Rusijos norą federuo- 
tis su Pabalčiu, tiek Čer- 
nov, tiek Zenzinov pabrė
žė, kad žodį “federacija” 
jie supranta kaipo abipusį, 
laisvą tautų valios išreiš
kimą, vadinasi, be jokio 
prievartavimo prado.

Tuom diskusijos ir buvo

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč

-nrmininkė — Em Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass 

Tel So. Boston 1298
' įce-Pirmininkė — B. Gailiflmene

5 VVirfield St.. So. Boston, Mass 
rot. RaSt. — Ona IvašKienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Masa 

•*in. Rast. — B. Cunienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Masa 

Tel. Parkway—1864-W 
zeurunkė — Ona Staniuliūte

177 West 7th St.. So. Boston. Mas.- 
varkdarė Ona Mizgirdienė
948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 

-ąsos GI. Elzbieta AuKSUKainyte 
110 H St.. So. Boston. Mass 

iraugija savo susirinkimus
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos saieje, e.
Seventh St., So. Boston. Mass. 
įsais draugijos reikalais kreipkite* 

nrntnknli) raitininke

SV JONO EV. BL PASALPINĖl 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždyi
601 6th St. So Boston Mass

Vjce-Pirmimnkas Pranas Tulei*
702 E. 5th Si.. So Boston Ma.a»

I

! Prot. Rašt - Jonas Glinecku,
5 Thomas Pk.. So Boston. Masu- 

Pin Rašt Aleksandras Ivaška
440 E Sixth St.. So Boston Mas

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

Maršalka — Jonas Zuikis.
787 E Broadtvay. So. Boston. Ma^s

1 
I

»raugl]3 talko susirinkimu:- Ka.- cr 
filą sekmadieni kiekvieno mėnesic 
4 vai po pietų Parapijos sale 
<09 F -»h St Rr> Rnoton Mnm

I Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baitas, sidabrinis ..............................
Juodas stiprus .................................................
Rusvas stipriai padarytas ..............................

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20

27, Mass.
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Ir Kipšukas Kartais Kvailai

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ______  $4.69
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
M6 West Broadway, South Boston Mass

Tėlephone SOUth Boston 2680

(Mintys paimtos is J. E. 
Arkiv. Metropolito J. Skvi
recko ganytojiško laiško.)

n

labiausiai 
šventovėse

neiai
kūmos griežtai draudžia

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
*iew Year. Good Friday, Memoria) Day, Independence Day. 

Labor Day. Thanksgiving and Christmas 
------ by------- X•AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

<tatered u aecond-cl&M matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 
Mass. under the Act of March 3. 1870

Aeceptance for maillng at special rate of postage provided for in Sectlon 110? 
Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918

8UBSCRIPTION KATES'
Jomestic yearly___________ $4 00
Oomestic once per week yearly $2.00 
foreign yearly _____________ $5.00
foreign once per week yearly $2.50

Privatinis Roosevelto atstovas Harry Hopkins 
lankėsi pas Popiežių, suprantama, ne savais, bet Ame
rikos Prezidento reikalais. Tiek to dėl p. Hopkinso as
menybės. Sykį Amerikos Prezidentas jį siunčia, tai 
nėra kitos išeities, kaip tik jį priimti. Bet apie ką su 
juo tartis? Dėl busimosios taikos šv. Tėvas aiškiai ir 
smulkmeniškai yra pasisakęs. Jo siūlomos sąlygos ne 
tik nė per plauką nenutolsta nuo teisingumo ir mora
lybės principų, bet juos ypatingai pabrėžia ir perspė
ja, kad jeigu jie bus paneigti, tai kitas pasaulinis ka
ras nebeišvengtinas. Kalėdų proga šv. Tėvas pakarto
jo savo pageidavimą, kad darant taiką, būtų vadovau
tasi ne kerštu, bet krikščioniška meile. Bolševikų dien
raštis “Pravda” tuojau prikibo prie tų žodžių ir įžiūrė
jo juose palankumo fašizmui. Anot “Pravdos”, Popie
žiaus kalėdinė kalba pažymėta aiškiai pabrėžtu tikslu 
užtarauti hitlerinę Vokietiją ir ją išgelbėti nuo atsa- kad Sovietų Rusija krei- 
komybės už kriminalinius darbus. Popiežius pastatąs piasi į Jungtines Valstybes 
ant to paties lygio taiką mylinčias tautas ir fašistinius prašydama šešių bilijonų 
užpuolikus. Toliau oficijalusis Maskvos organas tei- dolerių paskolos. Šitokia 
gia, kad fašizmui sunaikinti neužteks jį iš Vokietijos pinigų suma esanti reika- 
išrauti. Tas uždavinys esąs daug platesnis. Be to, Po- linga atstatyti pokarinę 
piežius Pijus XII esąs nusistatęs prieš “žmonių valią” Rusiją.
ir “bandąs įrodyti, kad tose šalyse, kur valdo minia. “Rusija prašo tokios di- 
laisvė virsta despotizmu”. dėlės paskolos, kokios

Visi gerai suprantame, kas čia norima pasakyti. Jungtinės Valstybės nė 
Šv. Tėvo mintis aiški: tamsios masės pačios tvarkytis vienai valstybei ligšiol nė- 
negali; taigi minių kurstytojai pasigriebia valdžią ir ra davusios. Paskolos rei- 
įsteigia despotišką diktatūrą. Visiems žinomas pavyz- kalas yra svarstomas fi- 
dys — Rusija. Gi komunistų laikraštis teigia, kad ne- nansų 
užtenka išvaryti iš Vokietijos fašizmą (kodėl ne na- specialiai 
cizmą? Vokietijoj fašizmo nėra), bet reikia likviduoti misijose, 
viso pasaulio nekomunistus. Tai toks šio ginčo bran- “Reikia 
duolys. Jungtinės

• v

w •

*>

bant jau apie praleistą, 
sugaištą dėl girtavimo lai
ką, kuriame tiek daug bū
tų galima padaryti, tiek 
naudos turėti sau ir ki
tiems.

Kai kas šiandien atsilie
pia, kad reiktų naujo Va-

minėti šalia jų ir yra rim
to pagrindo (ypač dabar
tiniais laikais ir šioje šaly
je) ir maldauti: “ 
tuoklystės | 
Viešpatie”.

Jau žiloje senovėje pago
nys su didžiausiu panieki
nimu žiūrėdavo į pasigėru
sį žmogų.

Buvo laikas, kad girtuo
kliai romėnuose negalėda
vo turėti jokios valstybi
nės pareigos. O senovės is-Jda, sutartiną prašymą, 
panai, vieną kartą pasigė-, kad Viešpats padėtų nuga- 
rusį žmogų laike amžinai j^ti tokiai didelei dauev- 
netinkamu būti liudytoju. bej vargstančių girtuoklių 

Girtavimas labiausiai savo silpnybę.
pat-e”. Čia įvardijamos ke- prįešingas krikščionybei, i Blaivybės brolija turėtų 

Kristaus mokslui, kurs padėti apsisaugoti nuo 
visokį girtuoklystės tiems, kurie 

nesusilaikymą, ir neretai jau yra mažiau ar daugiau 
reikalauja savęs išsižadė- jai pasidavę. Bet būtu la
jinio, apsimarinimo. Ibai svarbu, kad į ja dėtųsi

Girtuoklis anksčiau ar daug daugiau žmonių, la-

i plike c• ias
: graudžius
; kurie prasideda
i “Šventas Dieve”.
i minties ir širdies
1 mo
linge jo :r amžinojo, tuojau 
nirrioie vietoje maldau ja: 
“Nuo maro, bado, ugnies 
ir karo gelbėk mus, Vieš-

Po “Pulkim ant kelių 
lietuviai gal 
mėgsta savo 
giedot’ vadinamąsias “Su-i

• nuolankius ir 
; maldavimus, 

žodžiais 
Po šio 
pakėii- 

pne Dic-vo. švento, ga-

I
I 
I I

Nuo gir- 
gelbėk mus, jančiaus, kurs sustabdytų 

i girtuoklystę ir išplatintų 
lietuviuose blaivybę.

Pradžioje pasakiau, kad 
reiktų maldauti Dievą: 
“Nuo eriruoklystės gelbėk 
mus. Viešpatie”. Tat kovai 
su girtuoklyste pirmon 
vieton turėtume dėti mal- 

sutartiną prašymą,

turios didžiausios 
mės Dievo rykštes 
ištinka ne tik atskirus as
menis, bet paprastai ir di
desnį žmonių skaičių, o 
net ir visą šalį.

Ne be pagrindo žmogus vėliau susilaukia baisių sa- blausiai tų, kuriems dėl 
bijo šių keturių nelaimių, vo ydos pasėkų. Jis, kad ir šios ar kitos priežasties 
Jos tikrai yra skaudžios, pamažu, naikina savo svei- gali grėsti pavojus pasi- 
Bet yra dar viena nelaimė, katą, skina kelią ligoms ir duoti girtuoklystės pagun- 
kuri savo didumu ir žalin
gumu y-a lygi anoms ke- venimą. Girtuoklių pilnos 
turioms, tikrai yra verta ligoninės, bepročių namai

1 • ir be laiko mirusiųjų ka-
dama atitinkamomis sąly- pai. Girtuoklis eikvoja sa
gomis. Pirmiausiai turi vo turtą ir stumia save į 
būti garantija, kad pasko- visokį skurdą, 
la bus sugrąžinta. Rusija 
tokią garantiją turi, 
ten daug visokio turto. Ta- ka iškentėti dėl girtuoklio savo kasdieniame gyveni- 
čiau to turto dabartiniais visai šeimai. Dėl vyro gir- me valandos. Nekalbu čia 
valdytojais negalima pasi- tavimo žmona dažnai ne- apie vadinamuosius alko- 
tikėti. Tais valdytojais y- gauna nė duonai reikalin- holikus, kurie yra tikri li
ra diktatoriai, kurie yra į- gų pinigų, nekalbant jau goniai. reikalingi gydymo 
pratę laužyti tarptautines apie kitų reikalų patenki- ir sveikatos globos, 
sutartis ir siekti pavergti nimą. Dažnai ji turi klau- Daugelis dar nevirtusių 
savo kaimynus. syti pikčiausių keiksmų, o alkoholikais, sunkiai dirbę

“Amerika, duodama So- net patirti žiauraus elge- visą savaitę, susilaukę 
vietų Rusijai taip didelę šio. Vaikai paliekami be šventadienio, geria ir nasi- 

’ paskolą, turi išgauti a iš- globos, be mokslo, be tin- g-eria; jie nepagalvoja kaip 
kias garantijas, kad po šio kamo paruošimo gyveni- galėtų geriau praleisti 
karo ir Rusijoj bus įgy- mui, o dažnai ir patys iš- laisvas valandas. Jie ne- 
vendintos Keturios Lais- moksta ne tik girtuokliau- randa šiltesnės vietos prie 
ves, įvesta demokratinė 
santvarka. Be to, iš Rusi
jos pusės turėtų būti iš
gauta garantija, kad ji ko- visuomenė ir valstybė. Gir- nima. Juos traukia į save 
operuos Atlanto Čarterio 
įgyvendinime ir sudaryme 
tarptautinės organizaci
jos, kurios tikslas bus at
statyti pasaulyje pastovią 
ir teisingą taiką ir ją pa
laikyti. Vienu žodžiu, So
vietų Rusijos dabartiniai 
vairuotojai turėtų pasigy
dyti nuo baisios ir kruvi
nos imperializmo ligos ir 
savo kaimynams — Balti
jos valstybėms, Suomijai, 

jie bai gramozdiškai ją veda. Pirmiausia iškoneveikia Po- Lenkijai ir Balkanų vals-

SAKOMA — NAMAS, KUR JĮ PASIDARAI, šis karys 
Belgijos fronte matomai ir tvarte gulėdamas sapnuo
ja, kad jis ilsisi Amerikos šiltoje lovoje. Jam matomai 
prijaučia ir tas veršiukas, nors jis jam netrukdo mie
goti.

Rusija Prašo
“Draugas” rašo: 
“Vašingtone sužinota,

departamente ir 
sudarytose

pasakyti, 
Valstybės

f* 
i

i
l

net sutrumpina savo gy-

karo reikmenų, 
ir visokio kitokio 
Milijonai dolerių 
yra suaukojama 
žmonių pašalpai,

doms.
Kodėl gi taip daug žmo

nių geria? Toli gražu, ne 
visi gerdami turi tikslą 
pasigerti. Svaigiuose gė
raluose jie ieško tam tikro 
pasismaginimo, po vargų,

Kas nežino, kas negirdė- rūpesčių tariamo atsigai- 
nes jo apie tą vargą, kurį ten- vinimo; ieško linksmesnės

lease” 
maisto 
turto, 
kasmet 
Rusijos
surenkama daugybė dra
bužių, pasiunčiama dide
liais kiekiais medikamen
tų.

“A.merikos visokeriopa 
pagalba, aišku, Rusiją iš
gelbėjo nuo nacių. Ir dabar 
vedamoji didžioji ofensy- 
va prieš nacius Europos 
rytų fronte puikiai sekasi 
dėl to, kad raudonarmie
čiai daugumoje yra aprū
pinti šauniais Amerikos 
karo pabūklais.

“Buvo jaučiama ir žino
ma, kad be Amerikos kapi
talo ir mašinerijos pokari
nė Sovietų Rusija 
jėgs atsistatyti.

“Taip ir yra.
“Karas dar nepasibaigė, 

■£? bet Maskva jau prašo, kad

ko-

kad
So- 

Taip griežtai Popiežiaus ir komunistų nuomonėms vietų Rusijai yra daug da
vusios.

“Pirmoje vietoje 
kai nėra apmokėta 
(pirmojo pasaulio 
Rusijos skola. Ją 
atmokėti caro

susikirtus, koksai būtų p. Hopkinso uždavinys? Vei
kiausia jis buvo atsiųstas ištirti Popiežiaus nuomonę 
ne tiek apie būsimos taikos sąlygas — jos jau gerai ži
nomos — kiek apie dabartinį sovietų nusiteikimą reli
gijos klausimu. Būtų naivu tikėtis, kad Vatikanas, pa
keistų savo nuomonę apie komunistų bedieviškumą, 
bet kai kurie diplomatai tiki, ar bent nori kitus įtikin
ti, kad Sovietijoj vyksta didelės atmainos religijos at- „____  _
žvilgiu. Kodėl nepamėginti ir Vatikaną įtikinti? Pra- bolševikai, 
dėta plačiai kalbėti apie atsteigimą katalikiškų semi
narijų Kaune ir Vilniuje. Anot Polijanskio, jos išauk- rių Sovietų Rusija gavo iš • 
lėsiančios tiek gabių kunigų, kad nebus jokio reikalo, Amerikos vadinamo “lend- 
iš užsienio jų gabenti. Bet kokia kryptimi jie bus auk-i 
lėjami? Netenka abejoti, kad komunistai stengsis dvasiški ją. Gal mano, kad ir Vatikanas jų “gerais no- 
įsteigti taip vadinamą “gyvąją bažnyčią” (živaja cer- rais” patikės. Jei iš tiesų tokia būtų jų politika, tai la- 
kov) visuose katalikiškuose kraštuose, kuriuos 
pavergė į savo nelaisvę. Tai bus savotiška komunisti- piežių, o paskui lenda į akis su pigiu veidmainiavimu, tybems pripažinti teisę į 
nė neza'ležnikija, klusnus sovietų politikos įrankis. To-'Kipšukas gudrus tai gudrus, bet jo neapykanta tikėji- laisvą ir nepriklausomą 
kį savo padarą jie mėgina išgarsinti, kaipo katalikišką I mui ne kartą jį verčia labai kvailai išsišokti. K. . gyvenimą”.

nepa-

ti, bet paskęsti ir kitokiuo- šeimos židinio, neturi tin- 
se nusikaltimuose. kamo išmanymo apie bet

Kenčia dėl girtuoklių ir kurį kultūrini pasilinksmi-

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALLAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

VII PERSKYRIMAS
VILTIS

Ir visgi, Velykų Sekmadienio ryte ji nuėjo 
į kapą ne Prisikėlimo laukti, bet negyvą la
voną brangiais tepalais patepti. Visą laiką ji 
kalbėjo liūdną giesmę: “Jie paėmė mano 
Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo.” (Jon. 
20:13).

Visa širdimi paskendusi toje mintyje ji 
nusigręžė nuo kapo ir štai: Jėzus stovėjo gre
ta jos. Buvo kažkas dvasiško, ne iš šio pasau
lio tame prisikėlusiame ir pagarbintame kū
ne.

Koks tai apsirengimo arba atvaizdo neaiš
kumas jos ašarų pilnose akyse padarė ją ma
nyti, kad tai daržininkas. Pilna vilties, kad jis 
galėsiąs išaiškinti jai tuščio angelų apsėsto 
kapo paslaptį jausmingai ji išsitarė: “Viešpa

Ameri-
senoji 
karo) 

žadėjo 
atmokėti caro valdžia ii- - * ’ .

j Kerenskio valdžia, tačiau ^m5ri^a paskolintų jai 
!griežtai atsisakė mokėti PiniSU sum:* ~

“Už daug bilijonų dole-
šešis bilijonus dolerių. 
“PASKOLOS GARANTI

JA IR SĄLYGOS 
“Kiekviena paskola duo-

I

I

I

tie, jei tu jį išsinešei, pasakyk man, kur jį pa
dėjai; aš jį pasiimsiu”. (Jono 20:15).

Jėzus ištarė jai vieną žodį, “Marija!” Jis 
vardu šaukė savo avį ir visas dangus buvo ta
me žodyje.

Ji pažvelgė pirmą į Jo kojas ir išvydo rau
donas Mirties Pergalėtojo žaizdas, ir tada ji 
ištarė vieną žodį ir visas pasaulis buvo jame 
— Rabboni!

Kristaus užgimimas buvo apskelbtas ne
kaltai Panai, Jo iš numirusiųjų prisikėlimas 
atsivertusiai paleistuvei — kad visas beviltis 
pasaulis žinotų, jog tie, kurie užmušė priešą 
pralaimėjo.

Prieš tos gražios Velykų dienos saulėleidį 
apaštalų ir viso pasaulio širdyse buvo įdegta 
ta didžioji pamoka: Velykos nebuvo už trijų 
dienų po Atsimainymo, bet buvo i tris dienas 
nuo Didžiojo Penktadienio.

Mes, kurie tikime į prisikėlusį Kristų ne
galime dalintis šiandieninio pasaulio bevilti- 
mi ir pesimizmu. Modernus pasaulis jaučia, 
kad šis karas esąs “civilizacijos” galas”, 
“chaoso pradžia”, “grįžimas prie barbariz
mo”, ir “Vakarų nuoslūgis”.

Kodėl tie, kurie džiaugsmu plojo rankas 
matant Babelio bokšto iškilimą, dabar laužo 
pirštus didžioje beviltyje, kad tasai pats bok
štas griūva ant jų galvų?

Kodėl tie, kurie kartą šoko išsivystymo

jtuoklis nėra naudingas vi- draugavimas su 
suomenės narys. Darbu, 

Į kuriuo jis turėtų pelnytis 
sau ir saviesiems pragy- toks gėrimas yra 
venimą, dėl savo apsileidi- kita, kaip tik ieškojimas 
mo jis nepatarnauja pla- žmogaus prigimčiai labai 
čia jai visuomenei. Neretai įprasto dalvko. to, kuri va- 
virsta jai našta. Milijonai diname 
litų, už kuriuos kas metai džiaugsmu, 
būtų galima šimtai ir tūk- 

jstančiai pigių butų pasi- 
i statyti, darbininkus geres
niais darbo įrankiais ap
rūpinti, pakelti šeimų gy
venimo gerovę, paaukoja- 

i ma nepasotinamajam al
koholio dievaičiui. Nekal-i

(evoliucijos) ir pažangos muzikai, dabar gie
da apsivilimo raudas?

Dėlto, kad jie pradėjo su labai klaidinga iš
vada: būtent, pasaulyje tėra tik medžiaga, 
visai nėra sielos, nei dieviško Tikslo, nei pa
ties Dievo.

O jei, išskiriant medžiagą visomis savo 
formomis ir figūromis, nieko pasaulyje ne
būtų, tat kai pradėtų jis irti hiekas jo nesu
laikytų.

Kai obuolis pradeda pūti jis visas pūva; 
kada dinamitas sprogsta, jis save visiškai 
panaikina; medžiui pradėjus pūti, puvimas 
vyksta kol medis krenta.

Tai pritaikant mūsų pasauliui randame, 
kadangi materialistai randa plyšių sienose, 
jie sako pasaulis turi griūti. Medžiagos belais
vėj, jie tampa bevilties ir sąmišio vergai.

Tame pesimizme negalime mes dalyvauti, 
nes mes tikime, kad pasaulyje be medžiagos 
esti dar ir siela, dvasia; ir dvasia niekuomet 
nėra taip arti pergalės, kaip, kada kūnas yra 
daugiausia nugalėtas.

Viešpats niekada nebuvo taip arti savo di
džiausios pergalės, kaip buvo, kada žmonės 
nukalė Jam kryžių, nes Velykų Sekmadienis 
nebuvo už trijų dienų po Atsimainirno garbės, 
bet Į tris dienas nuo Didžiojo Penktadienio.

Viltis turi tris priežastis ir todėl esti tos 
pačios priežastys nedalyvavimu beviltyje, tų,

sau ly
giais nelaimingaisiais nrie 
stiklelio smuklėje. Taigi, 

ne kas

laime ar bent 
pasitenkini- 

Tęsinys 4-tame pusi.

AMERICAN 
RED CROSS 

+

kurie, kadangi jie užmiršo Dievą, nustojo at
pirkimo vilties.

Pirmoji priežastis ta: didžios nelaimės va
landos dažnai esti nepaprasto dvasinio atgi
mimo išvakarės.

Apaštalai nebuvo arčiausia prie laimėjimo 
tada, kai matė laikinąją Atsimainirno garbę, 
bet ant Kryžiaus nukankinto žmogaus gėdoje 
rado laimėjimą.

Mūsų dieviškasis Viešpats pats, kalbėda
mas apie karus, karo gandus, žemės drebėji
mus ir tautų vhrgus, padarė šių nelaimių iš- 
pranašavimą pačios vilties priežastimi. 
“Tiems gi dalykams pradėjus įvykti, pažvelg- 
kite aukštyn ir pakelkite savo galvas, nes 
jūsų atpirkimas artinasi.” (Luko 21:28).

Nelaimių valandos gali būt dvasinės per
galės išvakarėse dėlto, kad pralaimėjimo va
landose žmogaus puikumas daugiausia suma
žintas ir jo siela tokiu būdu priruošta Dievo 
pagalbai. Izraelis sulaukė savo didžiąusius 
pranašus valandoje, kurioje, rodos, nebeliko 
jau vilties. Palaidūnas buvo arčiausia prie 
savo didžiausio džiaugsmo valandos, kada jo 
turtas buvo išleistas.

Petras tik po ištisos nakties meškariavi- 
mo veltui pagavo stebuklingą žuvų bandą. Ir 
dvasiniame gyvenime, “tamsi sielos naktis”, 
jausmų apvalymas atsižadėjimu yra įžangą 
iškilmingam dvasios džiaugsmui.
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NUO GIRTUOKLYSTES.
Pradžia 3-čiame pusi. • Katalikiškoji šeima, 

mu, nors jis maža kuo te-!organizuota 
siskina nuo pasitenkini
mo, kurio ieško ir randa 
sau net neprotingi tvari
niai.

Reiktų tat rasti būdų 
žmogui įprastą linkimą — 
ieškoti pasitenkinimo — 
patenkinti ne alkoholiu, 
bet tuo, kas žmogų galėtų 
pakelti aukščiau, 
svaigaus gėralo, 
nepasitenkinama 
duotu troškulį malšintį ty
ru vandeniu, bent gaminti 
daugiau nesvaigių bealko
holinių gėralų ir prie jų 
vartojimo pratinti visuo
menę.

Vieton 
jei jau 

Dievo

Tikras žmonių kultūri
nimas visomis galimomis 
priemonėmis, mokslo žinių 
padidinimu ir pagilinimu, 
padorių knygų, ypačiai re
liginio turinio, 
dalyvavimu 
organizacijose, 
nestinga, pagaliau, net do
rinančiais pasilinksmini
mais. daug daugiau gali 
duoti žmogui pasitenkini
mo. negu leidimas laiko 
prie stiklelio tuščiuose, c 
kai kada ir piktuose pasi
kalbėjimuose.

skaitymu, 
kultūrinėse 

kurių jau

, su-
l katalikybės 

dėsniais ir pagal juos gy
venanti turėtų būti vi
siems jos nariams ta pa
traukianti jėga, kuri jun
gia šeimos narius į vieną, 
kuri tėvui teikia džiaugs
mo. kai jis savo vaikų mei
lingo būrelio apsuptas, ga
li praleisti ilgesnę valan
dėlę laiko, pasidalyti su 
jais džiaugsmais ir var
gais, sau rasdamas dorovi
nio sustiprinimo, o jiems 
rodydamas tikresnį gyve
nimo kelią.

Motina, ta uoli šeimyni
nio židinio saugotoja, jei 
ji aplinkybių nėra verčia
ma dirbti už namų, lygiai 
kaip ir jos vyras, ar net pa
vaduodama vyrą. su 
džiaugsmu laukia, kai visi 
šeimos nariai susirinks 
drauge ilgesnei valandai, 
kad parodytų 
čios motinos 
tus.

Tvarkingoje 
je šeimoje ir 
randa daugiau džiaugsmo 

i ir pasitenkinimo, negu ba- 
; stydamiesi po visokius už- 
■ kampius, o ypačiai smuk

les. Juk nėra ir negali bū-

Leyte salos ilgametis gubernatorius Bernardo Torres, įtartas kaipo 
neištikimas Sergio Osmena valdžiai, asmeniškai teisina savo veiklą Os- 
mena valdžios komisijos tyrinėjime.
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neišsenkan- 
meilės tur-

i

kataiikiško-
jos vaikai

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija Jazukevi

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH. PA

DARBAI
Anglių kasyklos dirba pilną 

laiką. Kasyklų savininkai nusi
skundžia darbininkų trūkumą. 
Mat, angliakasiai daug mažiau 
uždirba, negu karo pabūklų
dirbtuvių darbininkai. Todėl • 
daug angliakasių išvažinėjo į 
didmiesčius, kur gauna lengves- 
lius darbus ir daugiau uždirba.

Dieųa šios parapijos metinio 
parengimo “minstrel show” ar
tinasi. ir jaunimas, energijos 
pilnas, deda visas pastangas, 
kad šių metų parengimas būtų* 
toks gražus, kaip pernai. Pa
rengimas Įvyks ketvirtadieni, 
7:30 vakare, vasario 8 d.. Me- 
chanics salėje, ši salė randasi 
mieste prie pat Main gatvės.

Tikietai parduodami labai 
greitai. Atrodo, kad visi nori 
pamatyti šių metų “minstrel 
show”. Jei kas norėtų gauti ti
kietų. tai gali gauti klebonijoje 
ar nas tuos, kurie aktvviai na- 
rengime dalyvaus. Vienas tikie- 
tas na
— gana pigiai

Kiekvienas, 
galės

duoda

I
i

tik už 75 centus 
šiais laikais.
kurs atsilankys, 

išgirsti juokų, lietuviškų 
ir moderniškų dainų: bus muzi
kantų. kurie gros lietuviškų pol
kų: bus šokikių ir solistų. Pro
grama yra Įvairi taip, kad kiek
vienas dalyvaujantis bus paten-

ka/uskas. t ytautas 
čius.

Iškabų — Jonas Mažeika ir 
Virginija Leketaitė.

Programos — Aldona Dubic- 
kaitė. Elena Kašėtaitė, Dorota 
Levą ncevičiūtė.

Korespondentai — Edmundas 
Vaškas ir Viktorija Kunigonytė.

Raštininkė — Pranciška Ka-

kų Shenandoah, mokyklose:
1927 m. spalių mėnesyje vie

šose mokyklose nuo 1-o įnimant 
8-a skyrius mokinių buvo 3176. 
1944 m. spalių mėnesyje yra tik 

'1013 vaikų. Reiškia 68L suma- 
. žėjo. Katalikiškose mokyklose 
' pradiniuose skyriuose nuo 1-o 
iki 8-o 1927 m. mokinių buvo 
2456: 1944 m. yra tik 1384. Rei
škia sumažėjo 44' <. Pažymėti
na. kad Shen. katalikiškose mo
kyklose, kurių yra tik 4 šiais 
metais, yra 371 vaikas daugiau, 

I negu, kad visose viešose mo- 
' kyklose, kurių yra 7 dideli mo
kyklos pastatai.

1927 m. Shen. viešose ir kata
likų mokyklose, Įimant ir Hign 
Schools, mokinių buvo 6336, 
šiandien 1944 m. yra 3543. Reiš
kia

I

ANGLIS
Pasikeitė, ir būdai anglių ka

simo. Gana daug anglių iškasa
ma ne senuoju būau. lendant 
giliai po žeme, bet iš viršaus. 
Milžiniškais kastuvais— steam-i

Įshovel vadinamais, nukasa že
mės paviršių, kol pasiekia ang
lis. Yra kasama iki 50 pėdų gi- 
lio iki anglis pasiekia. Po to ma
žesniais kastuvais kasa anglis 

i ir veža Į valymo ir skirstymo 
1 dirbtuvę. Daug anglių randa si- 
; jodami senas išmatas. Mat, se- 
; niaus anglių skirstymo ir sijoji
mo būdas nebuvo taip tobulas, 

i tad išmatose liko daug anglių.
Tų išmatų apie senas kasyklas 
yra dideli kalnai. Tuos kainus 
dabar veža į taip vadinamus 
brakers, kur juos sijoja, sortuo- 
ja ir valo. Tokiu būdu daug an
glių. nors prastesnės rūšies, ga- 

! na pigiai angliakasių kompani
jos gauna. Juos maišo su gėrės - 
1 nės rūšies anglimis, iškastais iš 
i po žemių ir už priimtą 
) parduoda. Suprantama, 
1 kompanijų pelnas didėja.

Pernai metą kietųjų 
iškasta ir parduota 62 milijo-' 

;nai tonų. Aštuoni (8) milijonai i 
I tonų kasant iš viršaus. Anglių 
kasyklų apylinkės labai biau- 
riai atrodo. Duobės, grioviau 
kainai baisūs, kur anglis buvo 

| iškastos ir išmatos suverstos.

2813 vaikai mažiau.
idėl optimistiško nekritiš

kumo, duriančios gyveni
mo dilgėlės, gali pasirody
ti tokiems žmonėms gėlė
mis arba dumblinos pelkės 
skaidriais šaltiniais. 
Džiaugsmo svaigulys pa
rodo viską šviesesniose 
spalvose. To nekritiškumo 
nedidinti, iliuzijomis to
kius žmones dar labiau ne
svaiginti, yra mūsų parei
ga.

Daug dar visokių veidų 
. Bet užtenka ir to. Ir

► aplink skubantį, be to viso aišku, kad no-
i nervingą gyvenimą, jos iš- rint savo žodžiu, elgesiu 

bendravimo su prie žmogaus prisiderinti,! 
Matydami to- su juo žmoniškai pasielgti, 
žmones neat- tarp kitko, reikia stebėti ir 

nebėkime jo sielos veidrodį — veidą, 
pabendrauk- . Tiesa, gal negalima taip 

i rūšiuoti veidus, nes nepa- 
jausmų chaosas,

Veidai Ir Ašaros
Tęsinys

NEGRAŽŪS VEIDAI. Y- 
ra nemažai tokių veidų. 
Žmonės šalinasi nuo jų. 
Negalėdami patenkinti sa
vo bendravimo su žmonė
mis ilgesį, jie pasijunta

vieni, palikti. Visi, juos su
pantys žmonės, taip labai 
“užimti”, neturi laiko 
jiems. O juk jie nekalti, 
kad turi tokius veidus. Ir 

'širdingumo ir meilės šili
mos, viso to jie taip mažai 

'patiria. Jų veidas uždarė 
■žmonių širdis jiems. Jie 

meilesnių bičiulių, kaip i niekam nereikalingi, neį- 
namie esantieji jų pačių;domūs. Jų akys neramiai yra.

4

ti jiems geresnių draugų, 
meilesnių bičiulių, i

LIETUVIS PAŠTO 
VIRŠININKAS

Pernai Shenandoah pašto vii« 
šininku tapo paskirtas lietuvis 
Ben Lukas < Lukošiūnas). Jis 
yra gimęs ir augęs Shenandoah. 
Turi tris brolius daktarus. Vie
nas gydytojas chirurgas, o du 
dentistai. Tik vienas dentistas 
praktikuoja Shen.. o kiti kitur.

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

«v

broliai, seserys, kaip jų tė- gaudo 
vas ir motina.

Nuo pat jaunystės reik- maldos —

liūnaitė.
I

“Endmen” — Vytautas Čiu- 
nys, Pranas Butkevičius. Vy
tautas Rakauskas. Edmundas 
Butkevičius, Juozas Bučinskas. 
\ ytautas Jazukevičius.

“Interloculor” — Edmundas 
Vaškas.

Direktorius — Vincas Burdu- 
lis, parapijos vargonininkas.

Pirmininkas — Stasys Karso- 
kas.

Garbės pirmininkai — Kun.; 
K. A. Vasys; klebonas, kun. Jo
nas C. Jutkevičius.

Klebonas ir visos komisijos 
nuoširdžiai kviečia visus at
vykti ir pamatyti ŠĮ parengimą. 
Parengimas bus gražus ir pa
tiks visiems. Ateikite, paremki
te ŠĮ parapijos jaunimo darbą. 
Jūsų atsilankymas paskatinskomi 

ų — Kazys

tu pratinti mažus lietuvius Jais prašo, 
ir lietuvaites apsieiti be kių veidų 
svaiginančiųjų gėralų, pa
mėgti, kas dora, kas skais
tu, kas aukština žmogų, 
pamėgti kiekvienam, koks 
jam prieinamas, idealą. 
Daug sunkiau yra atpra
tinti jau nuo įprasto gėri
mo, negu sulaikyti nuo dar 
nepradėto. Juk neveltui y- 
ra pasakiusi senųjų išmin
tis: ko naujas puodas pri
sigeria, tuo jis visuomet 
atsiduoda.

Mūsų gydytojai, kurie 
tiek daug galėtų pasakyti 
apie alkoholio sunaikintą 
daugybei jų gydomų iigo-. 
nių sveikatą, apie girtuok
lių tėvų vaikus paliegėlius, 
apie be laiko girtavimo nu
varytuosius į kapus, turė- 
tų dažniau*kelti savo au
toritetingą balsą ir nesi
liauti sakę, kad alkoholis 
žudo mūsų tautą.

Aš trokščiau, kad mano 
balsas pasiektų katalikiš
kųjų šeimų rimtus tėvus ir 
garbingas motinas, kad 
pasiektų visus inteligen-

stumkime 
perskubiai, 
me. I

CINIŠKI VEIDAI. Pasi- stovių 
taiko ir tokių. Nuodijančią taip įvairiais atspalviais 

-atmosferą pajunti iš jų. nuolat nerimdamas žmo- 
Panieka ir pašaipa visam £aus veide, neleidžia jam 
kas kilnu ir gražu dvelkia; vienoj padėty “užšalti”, 

iiš tokių veidų. Gal vaikys- , tačiau, reikia pasakyti, 
;tės “auklėjimo” užnuody-'kad ramume, patys vieni 
j ta, o gal tolimesnio “auk- būdami, su niekuo nekal- 
lėjimosi” dvasia per jų bedami, visi žmones 
veidą veržiasi. Stovinčių savo tikrąjį, nuolatinį vei- 
balų vandenim pakvimpa, Ide
kada susiduri su jais. A-’ Reikia pratintis ne tik 
kys žudančios tartum, tai stebėti žmonių nuolatinį 

į visa kas tau brangu. Kaip’ve^ ir kalbą, bet ir įvai- 
elgtis, ką jausti tokio vei-)r\us, Per tą veidą besireiš- 
do akivaizdoje? Tikrai ne-i kiančius jausmus ir ais- 
žinau. Gal tik gailėtis to’tras. Grubus, neišsiauklė- 
dvasios vargo, o gal nore- J^s yra tas žmogus, kurs 
ti, kad kilnesnė aplinkuma tik žodžiais, garsus tegirdi j 
tą jo pelkėtą drumzliną ir i kurį nieko nekalba visa

turi i

paskelbtų komisijų
kitos komisijos:

Tamošių- jaunimą toliau dirbti parapijos '
zas čėsna. Vytautas Ra- ir lietuvybės naudai. Č< ?/<o(Zai?a.s nemaža ir ne be pnekaiš-

j tą jo peiKetą drumzliną t
dvasios vandenį prafil-i žmogaus išorė. Kiek daug 

Įtruotųirtuo būdu veidą'netaktų, kiek nesusiprati- 
paskaidrintų!

i DŽIAUGSMINGI VEI-I
D Al. Gal dėl įgimto tempe-; 
ramento judrumo, džiaug-į 
smo šypsniai nuolat žai-|

kainą
kad

anglių

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO

Buvo laikai, kad Shenandoah 
' nebuvo galima gyvenimo namų 
netik pasirandavoti, bet ir pirk
ti. Dabar yra perteklius. Gyven
tojų skaičius daugiau, negu ; 
kaip per pusę sumažėjo. Kaip 
labai gyventojų skaičius suma
žėjo, galima spręsti iš mokyk- 

; ių davinių. Viešųjų mokyklų 
' viršininkas (superintendent) 
spalių pradžioje, 1944 m., pa
skelbė sekančius palyginimo 
davinius, kaslink skaičiaus vai-

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, vasa
rio 19-25 d. — Tėvas Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

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

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

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

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

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

Detroit, Mich. — šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS, 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.
*XXXXXXXXX'

I’cr pirmąjį pasaulinį karą ir ameriKieciams 
riams bu; turėta laimės važiuoti vagonais, kaip

tus, kurių tarpe, deja, yra džia jų veide. O gal dėl 
ir ne be pnekaiš- tani Lį-Kr 

tų, kad visi bendromis jė- judrumo 
gomis stotų į didelę kovą švnsosi 
prieš smarkų priešą, prieš 
alkoholio dievaitį, pasipra- 
sę sau reiKalmgos Auks- jokios priežasties)
ciausiojo pagalbos, savo 
šiidies gilybėse sakydami: 
“‘Nuo girtuoklystės gelbėk 
mus, Viešpatie”. “L-s.”

tam tikrų veido raumenų
> ir jautrumo jis 

šypsosi, nors džiaugsmo 
nejaučia. Gal jis dar jau
čiasi gyvenąs jaunystę,

mų kyla iš nestebėjimo 
žmonių ir gyvenimo. Rei
kia tad stebėti žmogaus, 
veidą, įvairius dalykus 
jam kalbant ar kitų klau
sant.. Reikia net stebėti 
gerą ir ryškią scenos me
nininkų mimiką, kuria į- 
vairūs jausmai pasakomi.) 
Juk visa tai, bent dalinai 
atskleidžia tą paslaptį: ko
kiom mintim gyvena žmo
gus, ką jis jaučia. Reikia 
taip pat stebėti akis, nes 

“kartais

>XVXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZ

£ Žodynas ;
t “Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos X 
k Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- £ 
jį nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina £ 
t S6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbiniu- j 
5 kas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass.
iŽXX»»V^XXKXX*<U<%X3iXX%XX.X.XVXXXX%X.XXXXXXXX.XXXXXX%MXa«

Begging For U sėd Fats

•Jums nereikia porcijos- 
(orčiukės pirkimui J V i 
Karo Bonu.

savo jaunumu yra links
ma. Savo siaurom džiaugs
mingom akim. toksai Langbehno
žmogus regisi glosto, gla-į^kis gali būti panaši ati- 
monėja ir kviečia išdykau- ^anyaix Y
ti kiekvieną! Tačiau, už to-' 
kių veidų irgi gali slėptis 
visokie nusivylimai, nes

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį tonikę |

Piknikams, Vestuvėms, |
Krikštynoms ir visokiems j

Parengimams. |
Kainos prieinamos. |

M y opi a Club BcTevage Co,
Grafton Avė., Islington Mass. >

Tel. Dedham 1304-W |
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham IMk-R

ka-
- PR- \eiKslas parodo, kur užr ašyta — 10 vyrų ir aštuoni ar

kliai.

gali išskaityti tą patį, ką ir 
iš žodžių. V’isoki akių nu
leidimai, nerimavimai, nu
kreipimai, — kokia tai tur
tinga kalba! Gaila tad to
kių beraščių, apie kuriuos 
sako, kad “yra žmonių, ku
rie nerangūs, nepaslankūs 
galvoti. Tokiems žmonėms 
kiekvienas bruožas moters 
veide ar kaktoj daugiau 
nieko nereiškia, kaip tik 
artėjančią jos senatvę”.

(Bus daugiau.
YOU* PERSONAI. GOAL-,

-AT LEAST 
ONE EXTRA 
$100 OONDI When you save and turn in uscd kitchen fats. you are doing a jooU 

turn for your househcld pets, because the by-products of used fat are 
necestary ingredienta in preoared arimai foods.

X-- ? X? W •
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Sovietiška Lygybė - Visi Lygus Ubagai!
Ką bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

Sovietisko ūkio bandymai nepavyko
Nusavinus visą Lietuvos žemę, iš sumažintų stam

besnių ūkių buvo stengiamasi sudaryti keliasdešimts 
tūkstančių (50.000 — 70.000) sklypų tarp 6 ir 8 hek
tarų, kuriuos norėta pavesti naudotis naujojo režimo 
patikimiems piliečiams. Šiems naujakuriams Sovietų 
valdžia paskyrė 20 milijonų litų paskolą, atseit, apie 
300 litų kiekvienam ūkininkui. Gyvenamiems trobe
siams pasistatyti galėjo būti duodama paskola iki 3900 
litų. Bet už šią paskolą 7 metams reikėjo iš anksto val
stybei sumokėti 4,5 metinio nuošimčio. Dėl paskolos 
mažumo ir sąlygų, kuriomis ji buvo duodama, atsira
do tik labai mažas skaičius kandidatų į naujakurius. 
Mat, sklypai ir ant jų įsikūrimui paskola buvo žadama 
tik tiems, kurie gaus režimui pataikaujančių valsčių 
ir apskričių komitetų geras atestacijas. Bet svarbiau
sia sąlyga — naujakuriai turės gyventi grupinėmis, 
sodybomis (kaimuose). Lietuvos gyventojai buvo įsi
tikinę, jog grupinės sodybos reiškė ne ūkio pažangą, 
bet pirmą žingsnį į kolektyvizaciją. Be to, visi jautė 
okupantų netikrą ateitį, artėjančio karo galimumą ir 
todėl labai išreklamuota “žemės reforma” neskubėjo 
pasinaudoti. Tačiau Lietuvos stambesni ir vidutiniai 
ūkiai buvo ardomi, smulkinami ir susinami. Kadangi 
tai įvyko vasaros ir rudens metu, kol derlius buvo dar 
nenuimtas, ūkininkuose sukėlė daug nepasitenkinimo 
ir pakirto jų darbštumą bei iniciatyvą. Atsitiko tai, ko 
Lietuvoje niekad nebuvo: ūkininkus teko spausti vals
tybinėmis ir propagandinėmis priemonėmis, kad nusi
imtų nuo laukų derlių. Informacijų Biuras (1940. XI. 
8) pranešė: “Bolševikams dezorganizavus Lietuvos 
žemės ūkį, naujieji tvarkdariai nesugeba net nuimti 
dar ne jų pasėtų javų ir pasodintų šakniavaisių. Di
džiausia netvarka viešpatauja naujai įsteigtuose sov- 
chozuose (valstybiniuose dvaruose). Visoje Lietuvoje 
organizuojamos vadinamosios talkos, į kurias privers
tinu būdu siunčiami darbininkai, tarnautojai, valdinin
kai ir net moksleiviai. Žmonėms poilsio neduodama nei 
sekmadieniais (ypač sekmadieniais! Autorius), ka
dangi dėl sovietinės netvarkos laukuose pūva javai ir 
daržovės. Miestiečiams padaromi dideli nuostoliai, nes 
neturėdami kitokio apavo ir drabužių, ir tie priversti 
laukų darbuose gadinti savo paskutinius drabužius, 
kurių naujame “rojuje” jau nebegausi.”

O žemės ūkio komisaras 1940 metų rudenį nusi
skundė, kad “nežiūrint jėgų įtempimo, jau šalčiams 
užėjus, viso krašto laukuose yra nenuvalyta apie 6% 
šakniavaisių, apie 2,5% bulvių ir apie 800 hektarų 
cukrinių runkelių. Atskirose vietose tas procentas žy
miai didesnis...

Iš surinktų žinių matyti, kad labiausiai atsiliko 
dvarai ir stambesni ūkiai. Todėl aš kreipiuosi į visą 
darbo inteligentiją, į moksleivius, į miesto darbinin
kus”... (L. I. B., 1940. XI. 8.).

Sovietinėje santvarkoje draugo komisaro “kreipi
masis” suprantamas kaipo įsakymas, kurio nepaklau
syti neįmanoma, nes būsi apšauktas sabotažniku ir so
cializmo priešu. Tad darbininkai ir tarnautojai neno
romis turėjo vykti į laukų darbus ir ten nesugebančių 
sovehozus tvarkyti rusų ir žydų brigadierių priežiūro
je dalyvauti stachanoviškose lenktynėse. Normalinėje 
valstybėje tokios talkos būtų laikomos laiko gaišinimu 
ir žmonių kankinimu, bet sovietiškiems eksperimenta
toriams juk viskas gera ir leistina...

Jau pirmųjų sovietinės okupacijos rudenį Lietu
vos rinkoje pritrūko javų, mėsos ir kitų būtiniausių 
maisto produktų. Tai atsitiko pirmiausia todėl, kad 
buvo suardyti produktingi ūkiai, pajėgūs rinką aprū
pinti. Antra, ūkininkai beveik nieko į turgus nevežė dėl 
rusiškų rublių mažos vertės. Kai ūkininkui reikalingi

daiktai iš krautuvių dingo, kai jis negalėjo net už di
delius pinigus įsigyti būtiniausių industrijos reikme
nų, jis neteko noro ką nors rinkai gaminti ir jai pri
statyti. Ūkininkai savo javų atsargas verčiau slėpė, o 
ką pardavė — pardavė ne viešoje rinkoje, kur už rugių 
centnerį buvo mokama jau 25-50 rublių, tuo tarpu, kai 
sovietiniai kooperatyvai už tiek pat mokėdavo tik 
9,75 rub.

Kremliaus “išlaisvintoje” Lietuvoje jau po šešių 
mėnesių pritrūko duonos! Toje Lietuvoje, kuri nepri
klausomybės laikais išveždavo užsienin šimtus tūks
tančių tonų įvairių rūšių grūdų ir tokias pat atsargas 
laikydavo sandeliuose savo krašte... Tačiau, kaip jau 
anksčiau buvo pažymėta apie pusė milijonų raudonar
miečių ištuštino Lietuvos sandelius ne tik sau, bet iš
tisus maisto ir prekių atsargų traukinius siuntė savo 
“viskuo pertekusiai socialistinei tėvynei”. Dėl visų 
šių “reformų” ir jų vykdytojų okupuotoji
Lietuva trumpiausiu laiku taip nusigyveno, kad rau
doniesiems jos vadovams 1940 m. pabaigoje teko pa
skelbti tokią naujieną: “Sovietų Lietuvos liaudies ko
misarų taryba kreipėsi į S.S.S.R. liaudies komisarų ta
rybą su prašymu suteikti paramą grūdais. S.S.S.R. 
liaudies komisarų taryba tą prašymą patenkino ir jau 
pradėjo pristatinėti Lietuvos didelius kiekius kviečių, 
rugių ir kt.”

Bolševikai per dideli propagandos specai, kad jie 
nepasigirtų, kiek iš “broliškų respublikų” grūdų gau
ta. Pasakymas tik “dideliais kiekiais” rodo, kad tie 
kiekiai tikrovėje nebuvo dideli. “Keliolika rugių vago
nų iš S.S.S.R. tikrai buvo gauta. Tačiau sandelių darbi
ninkai labai nustebo radę rugius su įvairiais kenks
mingais priemaišais. Iš transporto dokumentų buvo 
matyti, kad rugiai atsiųsti iš didžiųjų Ukrainos kol
chozų. Tokių rugių duona dvokė. Juokai apie “dvo
kiančią broliškųjų respublikų paramą” pasklido po vi
są Lietuvą, todėl raudonoji valdžia liovėsi tuo “laimė
jimu” reklamuotis”. (L. I. B., 1940 m. 26 nr.).

Jei Lietuvoje sugedusiais javais reklamuotis buvo 
nepatogu, tai S.S.S.R. bolševikų propagandai niekas 

. nekliudė ilgą laiką įrodinėti, kaip laimingi sovietų 

. piliečiai, kad jie galį siųsti duoną kapitalistų nualin
toms tautoms. Toji propaganda, žinoma, nutylėjo fak
tą, kad S.S.S.R. nepalyginamai daugiau iš šių kraštų 
išplėšė, nei jiems davė, ir kad šias tautas per vieną 
pusmetį suskubo nualinti ne kokie kapitalistai, bet “di- 

. džioji socializmo tėvynė” — S.S.S.R....
(Bus daugiau)

i

Šis jaunas 17-kos metų Boy Scout sėkmingai padė
jo sučiupti du nacių iškeltus Maine valstybėje šnipus. 
Jo vardas Harvard Hodgkins iš Hancock Point Me. Jis 
vyksta į New York, kur jam bus suteikta tinkamas į- 
vertinimas už jo pasidarbavimą.

r

Vardo vyrų, gerai gyvuoja dėl
to, kad mamytės paragina* savo 
vyrus ir dukreles pildyti tų 
draugijų prievoles. Nusižem'- 
nes. kun. Dubinskas prisipaži
no. kad Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-ja šiandien yra didžiausia, o 
gal ir svarbiausia dr-ja mūsų 
parapijoj. Po kun. Dubinsko 

! kalbos, kun. dr. Mendelis apdo-

Altoriaus ir Rožančiaus 
Moterų Draugija

Virš 15 metų mūsų parapijoj 
gyvuoja moterų dr-ja. kurios 
tikslas yra pagerbti Jėzų Švč. 
Sakramente, prisidedant prie 
papuošimo Jo altoriaus ir pa
rodyti meilę Marijai, atkalbant 
jos gražiausią maldą — Rožan
čių.

Per tuos praėjusius 15 metų' vanojo pereitų metų valdybos 
dr-ja daug ką nuveikė kaip Į nares tinkama dovana, 

bažnyčios labui, taip pavienių

Atsidėkojant Už "Darbininko"

sevičienė, ir Marijona Norkus.
Duoklių surinkta $150.00. Su

sirinkimas užbaigtas malda.

*) Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego eruzado” — LIETUVA KRYŽ
MINĖJE UGNYJE”. Originalinė jo antraštė yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. R'd.

Nuotrupos
Sekmadienį, vasario 11 d. į- 

vyks parapijos prieš-užgavėni- 
nė vakarienė. Ona Ivoškienė yra 
vakarienės pirmininkė. Girdė
jau, kad vienas svetimtautis, 
kurs dalyvauja Novenos pamal
dose. padovanojo vakarienės 
VYRYTĄ. Tai didelė dovana, 
išnešant! virš $100.00.

Senukė Kotryna Aleknavičie
nė yra paralyžiaus ištikta. Ne
valdo pusę kūno. Randasi pas 
gimines, 727 W. Fayette St.

Bogdanovicz Salome apleido 
Franklin Sųuare ligoninę ir 
sveiksta pas motiną Pakalniš
kienę. Bayard gatvės. Linkime 
jai veikiai visai pasveikti.

Poniai Kašinskienei, laidotu
vių direktoriaus žmonai, buvo 
padaryta operacija Women’s 
General ligoninėje, pirmadienį, 
sausio 22 d. Ligonė jaučiasi ge 
rai, išlengvo sveiksta.

Vaikučiai pradėjo antrą mo
kyklos terminą. Klebonas kun. 
dr. Mendelis atlankė mokj'klą 
antradienį ir išdalino raportus.

Pereitą sekmadienį bažny
čioje antra kolekta buvo renka
ma vaškinėms žvakėms. Surink
ta virš $100.00.

Pereitą savaitę tėvas Jėzuitas 
kun. Kidykas atlankė mūsų ku
nigus. Jis važiavo pas tėvus Jė
zuitus į Woodstock. Jis atvyk: 
pagelbėti mūsų kunigams di
džioje savaitėje.

Kun. dr. Mendelis džiaugiasi, 
kad mūsų kolonijos lietuviai pa
klausė jo prašymo ir dauguma 
jau pridavė savo karių antra
šus. Kaikuriems jis jau parašė 
laiškus, kitiems tai padarys šią 
savaitę.

Bernardas šlekis, užbaigęs 
“Fighter Pilot” kursus, lankėsi 
pas savo tėvelius, pirm išvyk- 
siaut į Pacifiko karo frontą.

Dr. Želinskio sūnus Edvardas 
perkeltas iš Camp Knox, Kentu- 
cky. į Fort Meade, Maryland, 
arti namų, bet ar nebus tik ke 
lionei per Atlanto mares. Linki
me. sveikam grįžti.

Lietuviškų Draugijų Taryba 
užprašė mišias vasario 16 d., 8 
vai. rytą, už Lietuvą ir nelai
mingus jos žmones. Tą vakarą 
Lietuvių svetainėje įvyks Ne
priklausomybės puota.

moterų pašventimui. Draugijos tams. Išrinktos: 
kas ketvirtą Mandravickienė;priedermėse yra 

mėnesio sekmadienį priimti šv. 
Komuniją būryje per mišias 
8:30 vai. rytą, lankyti ligonius, 
laidoti numirusius ir mokėti 10 
centų duoklę kas mėnesį.

Kun. dr. Mendelis suorgani
zavo šią draugiją ir iki šiai die
nai tebėra jos dvasios vadas.

Renkama valdyba 1945 me- 
pirm. Zofija 

vice - pirm. 
Magdalena Višniauskienė: raš-

Įtininkė (liko ta pati) Magdale
na Kleitonienė. tarnaujanti dr- 
jai nuo jos įsikūrimo parapijoj: 
tvarkdarė (liko ir ta pati) On^ 
Vakarienė.

Kun. dr. Mendelis
■ naują valdybą, linkėdamas 
Ižiausių pasekmių jų darbe.

sveikino
gra-

Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 28 d., po į. 

Novenos pamaldų įvyko šios' 
dr-jos metinis pasisvečiavimas 
ir susirinkimas. Abudu mūsų 
kunigai dalyvavo pasisvečiavi
me.

Po užkandžių kunT Antanas 
Dubinskas pasakė kalbą, kurio
je gyrė dr-jos nuopelnus, pri
mindamas. kad jo globojamos 
dvi dr-jos. Sodaliečių ' ir švč.

Naujos Nares
Klausydamos kun. dr. Mende- 

lio atsišaukimo, sekančios prisi
rašė Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jon: Emilija Dikinienė, Vik
torija Česnavičienė, Ona Čepai
tienė. Marijona Razgaitienė, 
Leonora Linkienė, Ona Kiškie 
nė, Victoria Marconi, Monica 
Yucis. Magdalena Kašinskienė, 
Rožė Zalionienė, Viktorija Gen-

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
A. Janušonis, So. Boston, Mass..............
Peter Palevičius, Shrewsbury, Mass.......
Antanas Baltutis, Newark, N. J............
J. Ulenskas, Westfild, Mass...................
P. Minkuvienė, Westfield, Mass............

iMrs. Giedraitis, So. Boston, Mass...........
Z. Janaitienė, Westfield, Mass...............
I. Wolange, Lawrence, Mass. ...•.............
B. Jokubauskienė, Waterbury, Conn.
Mrs. A. Budris, Oakville, Conn............
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass............
Mrs. V. Pevenski, Wilkes - Barre, Pa. 
Wm. Smith, Chicopee, Mass..................
Mrs. Kortinaitis, E. Hartford, Conn. 
Mrs. A. Digimas, Waterbury, Conn. 
Mrs. Grace Šankus, Brockton, Mass. 
Mrs. E. Lubinienė, Worcester, Mass.....
L. Girabliauskas, New Britain, Conn.
J. Mikutavage, Minersville, Pa......
Mrs. A. Shunski, Shenandoah, Pa. 
P. Janukonis, Lawrence, Mass..........
P. Jurkonis, Pittsburgh, Pa. 
Pranas Tuleikis, So. Boston, Mass. 
Jonas Saulėnas, N. Abington, Mass. .
M. Bunevičienė, Scranton, Pa.............
Mrs. A. Urbikas, Masan City, Pa. 
Antanas Matulevičius, Pittsburgh, Pa. 
Alek. Alukonis, Providence, R. I. 
Šv. Kazimiero Seserys, Chicago, III. 
Mrs. Simonitis, Miners Mills, Pa. 
J. Poškienė, E. Pennsoken, N. J.
V. Yuknis, W. Hazleton, Pa. ...................
Joseph Anušauskas, Bridgeport, Conn. 
Anna Moritz, Newark, N. J.
E. Benesiūnas, Baltimore, Md.- 
P. Lutkcvich, Roxbury, Mass. 
Frank Biaiga, Cambridge, Mass. ... 
Mrs. A. Luckus, Phila., Pa......................
B. Martunas, Lerryville, Conn. 
O. Žukauskienė, Cleveland. Ohio 
M. Gedminienė, Elizabeth, N; J..............

I
<

Trisdešimts pėdų nukritusi vokiečių 1000 svarų 
bomba ištaškė netoliese esančios karo lauko ligoninės 
langus, o šiai slaugei į batukus prikrėtę stiklų ataižas. 
Ji tuos stiklų trupinius iškrato iš batų ir matomai su 
visai geru ūpu.

2.00
2.00
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mary Bukenas, Phila., Pa. 
Mrs. J. Lukoševičius...............
P. Arlauskas, Webster, N. Y. ..............................
Mrs. K. Sadauskas, Phila., Pa.
A. Adomavičienė, Lowell, Mass.
Mrs. M. Ramanaskas, Wilkes - Barre, Pa. 
Mrs. Anna Whitcavagc, Minersville, Pa. 
Steve Sokol, Worcester, Mass. 
W. Sounor, Rochester. N. Y.
Mrs. Gumbakienė, So. Boston, Mass. 
A. Verbickas, W. Lynn. ..............
J. Jaksavičius, Scranton, Pa. 
Mary Venckunaitė, Phila., Pa. . 
M. Trečiokas, Dorch., Mass. 
J. Poneskis, Northampton, Mass. 
J. Kicienė, Westfield, Mass............
J. Kvaraceus, Brockton, Mass. 
Rūta Pečiulienė, So. Boston, Mass.
O. Baubinienė, Lawrence, Mass. 
J. Urbonas, Scranton, Pa.
Mrs. EEm. Poškienė, So. Boston. Mass. 
Anna Milkevich, Minersville, Pa. 
Mrs. K. Tumonis, Albany, N. Y. 
C. Andrews, Weymonth, Mass. 
Mrs. R. Roland, Camden, N. .J. 
A. Labuckis. Westfield, Masss. 
V. Minkelis, Westfield, Mass.
P. Zubrienė, VVilkes - Barre, Pa. 
A. Dgutienė, Minersville. Pa. 
Mrs. M. Zekus, Wilkes - Barre, Pa. 
Mrs. J. Klimavičienė, Kingston. Pa.

“Darbininko” Administracija labai dėkinga
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

f-

.50

.50

.50

.50

.50
.50

Juozas Kasinskas
• j Ine.

Laidotuvių

I
* Direktorius

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

Limosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

gera-

ALI- PIRPOSE — DignifiH 
simplicity of this steel-blufl 
wool jersey dress shown at 
Waidorf-Astoria fashioft sho^ 
jmakeo it suitabie for around« 
ithe-clock wear. Brown gros-* 
gram bow matehes inserts uj
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KOLONIJOSE

LAWREHCE, MASS.

Fe.ieracijos skyrius savo 
susirinkime.

paminėti L

me- 
msimame susirinkime. sausio 
2s d., nutarė paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną, vasa
rio, lx d.. 3:30 vai. po pietų. Kal
bėtojais numatyta kviesti Tėvą 
Justiną Vaškį. O.F.M.. ir Lietu
vos Garbės Konsulą, adv. A. O. 
šalną.

_________ I
L. Vyčių 78-ta kuopa turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą sau
sio 28 d. Tarp kitų savo eilinių 
svarstymų, kiekvienas 
pasižadėjo gauti bent 
nauju draugijai nariu, 
ja visą eilę parengimų.

Lietuvaitės: A. Ka~- 
K. Bingelaitė. J. 

Baškaitė. G. Tows-

Laikraščiai rašo, kad 
das Billa Luxembourge 
žeistas.

E. Tasionytė. C. Spinetti. B. 
Kelly. J. Bildzuk. N. Witham. 
B. Lučinskaitė. R. Visminaitė, 
R. Currier. A. Hamilton. Jūrei
viai: J. Survilas. J. Kas|>er. R. 
Mills, Yodjas J.. S. Pocius. F. 
Daukantas. J. Tamulynas. V. 
Power. R. Kandrotas. J. Cerone. 
V. Currier. 
lauskaitė. 
Gouldie. J.
ky. O. Žukaitė. M. Dargytė. M. 
Tasionytė. B. Horning. P. Cero
ne. Kareiviai: R. Dainis. A. Ja
niūnas. V. Luinis, E. Sylvester. 
A. Jankauskas. Al. Jankauskas. 
R. Lenkauskas, A. Jurgeliunas. 
J. Žukas. P. McGrath, A. Sky
rius. P. Dargis. A. Strazdas. A- 
merikietės: L. Tamulynaitė. A. 
Teberaitė. R. Owerkaitė, D. žu- 

Edvar- ( kaitė. N. Travers, E. George. F.
Robinson. C. Dainytė. Angelai’ 
P.
T.

-------S’tė. 
kus laikraš-. l.

narys-ė 
po du 

Planuo-

liko su-
i

I

Jutkinaitė. O. Tamulynaitė, 
Savinskaitė, O. Malinauskai- 
L. Kaminskaitė. 

Quinn. P. Lynch,
Tėvai Pranciškonai Lawrence

užrašinėja kataliki _ _____  _ ____
čius. Teko nugirsti, kad šioj ko- Lietuvos berniukas:
Jonijoj katalikiška spauda labai, lauskas. Perstatytoja ir sveikin- 
gerai išplatinta, nes didelė da-. roja: A. Piškinaitė. Muziką pa
lis parapijiečių yra užsiprenu- į tiekė p. M. Karbauskas ir pane- 
meravę bent kelius laikraščius, 'jė E. Radaitytė. šį veikalą vėl 

-------------- i teks mums pamatyti suti umpin-
Mirė Agota \ iliškienė. Palai- toj formoj. Vasario 16-tos minė

jime. parapijos svetainėje vasa
rio 11 d., 7 vai. vakare.

Mirė Agota Viliškienė. Palai 
dora iš šv. Pranciškaus parapi-; jį 
jos bažnyčios sausio 31 d.

M. Davvda.
J. Benoit.
D. Mika-

Aleksandras ir Juozą pina* ~ . ,. . . , .. .1 I >exmadieni. vasario 4 d. šioje 
(Kriviūtėt Bernard susilaukė , , ... * ... .. .: kolonijoje prasidės lietuvių ka- 
sūnaus ir liko pakrikštvtas Den-i ... , . -1 * į talikų snaudos vajus. Tėvai
r.is - Jone. Aušrelė. „ ,, Pranciškonai pasakys pamoks-

• lūs bažnyčioje, kalbas svetainė
je. o paprastomis dienomis lan
kys lietuvių namus užrašinėji- 
mui laikraščių: "Darbininką". 
“Varpelį” ir kitus.

Kleb. kun. P. J. Juškaitis ne 
tik nuoširdžiai pritaria tokiam

J

lietuvių katalikų spaudos va
jui. bet pakvietė tėvus Pranciš-’ 
konus darbuotis parapijoje.

CAMBRIDGE, MASS
Sausio 21 d. vakare, parapijos j 

svetainėje perstatytas veikalas; 
“Mūsų Amerika". Kadangi apie į 
šį gražų veikalą jau buvo rašy
ta. tai daug ir nekalbėsime, tik 
Įdomu sužinoti vaikučių vardai, 
kurie savo roles taip gražiai iš
pildė. Veikiantieji asmenis bu
vo sekanti: Dėdė 
Kaleva: Birutė —
čiūtė: Marija — A. Strazdaitė: 
Neapykanta — M. Bakšiūtė: 
Desperacija — O. Novašinskai- 
tė; Lietuvos Močiutė — P. Gird- 
vair.yrė. Vėliavų mankštą išpil
dė jaunametės mergaitės: D. 
Daukantaitė. P. Dobrickaitė.

A -j- A
ALEKSANDRAS VAITKŪNAS,

51 metų amžiaus, gyv. 304 Orms St., Provi- 
dence, R. I., mirė sausio 30 dieną, š. m. Paėjo 
Rodunės par., Vilniaus krašto. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Marijoną (Budenaitę), 
dukterį Juzę, sūnus Sgt. Aleksandrą, kuris da
bai randasi kur nors Anglijoj, ir karį Juozą, 
kuris yra Louisianos valstybėj, ir anūkę Jonę.

Laidojamas iškilmingai iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios šeštadienį, vasa
rio 3 d., 9 vai. rytą.

A. a. Aleksandras Vaitkūnas buvo vienas 
įžymiausių parapijiečių, veiklus ir nuoširdus 
įvairių lietuvių katalikų draugijų narys, ilga
metis LDS 11 kuopos narys, nuoširdus katali
kiškos spaudos, ypač laikraščio “Darbininko” 
rėmėjas.

LDS Centro Valdyba ir “Darbininko” šta
bas, mirus Aleksandrui Vaitkūnui, patriotin- 
gam lietuviui ir mylimam šeimos galvai, reiš
kia gilią užuojautą p. Marijonai (Budenaitei) 
Vaitkūnienei ir jos šeimai.

t

9 Menesių Mirties Sukaktis 
A. + A.

LIUDVISĖ ZINKEVIČIENĖ
Vasario 3 d. sueina 9 mė

nesiai kaip mirė ma
no mylimiausia moteris ir 
šeimos motina — Liudvisė 
Zinkevičienė, palikdama 
didžiausiame nuliūdime vy
rą Vincą Zinkevičių, duk
teris: Rožę, Levosę ir Nel- 
lę ir sūnų Joną ir gimines.

Minėdami tas liūdnas 9 
mėnesių mirties sukaktu
ves mano mylimiausios 
moterės ir vaikų motinos, 
Vasario 3 d., 7 vai. ryte, 
Šv. Roko par. bažnyčioje.

Brockton. Mass. bus atnašaujamos Šv. Mišios už josios sie
lą. Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti 
tose pamaldose ir pasimelsti už jos vėlę.

Nors jau 9 mėnesiai prabėgo nuo Tavo pasitraukimo 
nuo mūsų šeimos, bet mes niekad Tavęs nepamiršome ir ne
pamiršime. Visuomet stengsimės atsiminti savo maldose 
ir pasimelsti.

> 
t

Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimas Norvvoode

6

minėjimo rei-į
II

nepriklausomybės' 
įvyks sekmadieni,!

‘ I

NORtfOOD, MASS.
BALF PRAKALBOS

Sausio 21 d., Lietuvių svetai- 
po pie- nėje įvyko Bendro Amerikos

I

Nuliūdę
Vyras Vincas, dukterys: Rožė, Levosč ir N eilė, 

Sūnus Jonas ir Žentai.

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis
Greene. Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 
ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios; vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Nunrood, Mass. — Sekmadie-j Visi lietuviai, vietiniai ir iš 
nį. sausio 28 dieną, parapijos: apylinkės, turėtų dalyvauti Lie- 
svetainėje įvyko Federacijos! tuvos nepriklausomybės mine- 
skvriaus susirinkimas. Valdy-jime — pamaldose ir prakalbo- 
ba išdavė raportus Lietuvos ne- se. 
priklausomybės 
kalu.

Lietuvos 
minėjimas
vasario 18 d., 3:30 vai. 
tų, šv. Jurgio lietuvių parapijos Lietuvių šalpos Fondo 22 sky- 
svetainėje, St. James Avė. Ka;- rįaus prakalbos. Kalbėjo pp. S. 

i Michelsonas ir A. F. Kneižys. 
į Kalbos buvo patriotinės. Ragi
no įsirašyti į BALF skyrių, au
koti ir rinkti drabužius Lietu- I 
vos žmonėms. Taipgi plačiai i 
aiškino gausiai susirinkusiems 
Lietuvos žmonių pergyventus 
ir gyvenamus vargus, kančias, 
persekiojimus. Pažymėjo, kad 
šimtai tūkstančių mūsų brolių 
ir seserų yra žuvę ir yra išvežti 
į Sibirą ir Vokietijos centrus 
sunkiems darbams arba koncen
tracijos stovyklas.

Gausioje publikoje matėsi ir 
visi kvislingų pakalikai, kurie 
iš gėdos raudonavo ir nervavosi 
kai kalbėtojai aiškiais faktais į- 
rodinėjo nacių ir bolševikų žiau
rumus pavergtoje Lietuvoje, y- 
pač kvislingų - bolševikų paka
likams nepatiko, kai kalbėtojai 
viešai įrodinėjo jų melus apie 
sovietų “rojų”. Tačiau nei vie
nas iš jų neturėjo drąsos atsi
stoti ir apginti tą, ką jie ir jų 
■vadai skelbia ir kalba. Nežiūrint 
į to, kad tų prakalbų išvakarėse 
'jų vienas kvislingas buvo atvy- 
kęs iš New Yorko, kad sustip
rinti savuosius, bet veltui.

BALF prakalbos visapusiškai 
. - - - - i pavyko.

■ kun, Pranas Aukštikalnis, S. J. j Dainų programos dalį išpildė 
! Misijos baigsis vasario 25 die- ■ Gabijos choras iš So. Bostono, 
n^- vadovaujamas p. S. Pauro.

Lietuvos nepriklausomybės; Gausiai susirinkusieji į pra- 
minėjimas įvyks ne tik svetai-i dalbas savanoriai sudėjo S75.35 
nėję, 1 
kun. S. P. Kneižis pranešė susi
rinkimui, kad sekmadienį, vasa
rio 18 dieną bus atnašaujamos

| šv. mišios ir kalbamos maldos
- už pavergtą, karo nualintą r 

mėgindamas sulaikyti; kenčiančią Lietuvą ir žuvusius

bės įžymūs svečiai kalbėtojai; 
dainuos parapijos choras, vad. 
p. Julei Vilkišiūtei. Bus renka
mos aukos kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir laisvės. 
Aukos bus pasiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Federacijos skyriaus 
ba liko ta pati, 
pirmininke.
pareigoms 
Tvaskienė,

valdy-' 
išskyrus vice- 

Vice - pirmininkės 
išrinkta p. Ieva 
Moterų Sąjungos

kuopos atstovė. Valdybos pir
mininku yra A. F. Kneižys. raš
tininku - ižd. — p. Ona Paznio- 
kaitė, kuri labai pavyzdingai at
lieka jai skirtas pareigas, p. 
Pazniokaitė yra ir kitų draugi
jų ir kuopų valdybose.

Praneša, kad sausio 22 d. 
gautas laiškas nuo Stašaičių 
“Polės” iš Lietuvos. Laiškas 
rašytas spalių 9 d., 1944 m. Ra
šo, kad “visi dar gyvi. Tik tė
velis visai nesveikas.”

pp. Stašaičiai ilgus metus gy
veno Norvvoode.

Į MISIJOS ŠV. JURGIO LIETU
VIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJ

Vasario 18 dieną atvyks į lie
tuvių parapiją skelbti misijas 

; per visą savaitę misijonierius

4 
f

l

I

Prakalbų vedėju buvo p. P. 
■Blažys, BALF 22 skyriaus vice
pirmininkas.

Aukas rinko pp. J. Peža, Jur
gis Versiackas, P. Kručas ir V. 
J. Kudirka.

BALF skyrius yra jau daug 
nuveikęs. Drabužių vajaus me
tu surinko drabužių Lietuvos 
žmonėms 2.666 svarus ir juos, 
supakavęs į 46 dėžes, pasiuntė į 
centrą. *

Šv. Jurgio lietuvių parapija ir 
Lietuvių Piliečių bendrovė au
koja svetainę dykai BALF sky
riaus reikalams. Jeigu kas tu- 

atvežti ar atnešti į parapijos 
svetainę arba bendrovės sve
tainę. kur juos priims ir paskui 
komisija juos sutvarkys ir pa
siųs į centrą.

Mes, lietuviai, mylinti savo 
tėvynę, dirbkime dėl jos žmo
nių sušelpimo ir atgavimo lais
vės ir nepriklausomybės, taip
gi dirbkime ir remkime mūsų 
šalies — Jung. Valstybių karo 
pastangas laimėti pergalę. 
Jung. Valstybėms laimėjus šio 
karo pergalę, mūsų senoji tėvy
nė — Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos galės susilaukti Jung. 
Valstybių pagalbos atgauti lais
vę ir nepriklaulsomybę.

Žvalgas.

t

bet ir bažnyčioje. Kleb. nupirkimui reikalingų drabužių

Šamas — J. ■ _____ __ _ _______________ _
O. Urbanavi- bridžietė p-lė Ona Kalinauska - kūnaitė apsives su, p. V. J. Se- ranką, 

tė. apsivedė su Joseph Lucy.! lemonavičium. Jungtuvės įvyks- gaisrą, kilusį stovykloje. Patai-į mūsų karius. 
Neteko patirti,

! džiai apsigyvens.
i Lucy yra kariškis.

Linkime jaunavedžiams link;
maus gyvenimo.

Šiomis dienomis, p-lė M. Mor- nįą iš Karo Departmento. kad

Sausio 11 d. Miami, Fla. Cam-

kur* jaunave- ta Galvaston. Texas. Mūsų lin- pintas ligoninėje sveiksta. Jo 
Rodos d J įėjimai jaunavedžiam. j

H i
------------- I

Šiomis dienomis p. J. Vėbras,
gyv. Brightone. gavo liūdną ži-

W. J. Chisholm i Albert R. Barker
GRABORIUS Pirmiau — Pope Optical Co.

"Asmeniškas Patarnavimas-
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir

331 Smith St., pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

PROVIDENCE. R. 1. Room 206

Telephone: 507 Mass. St.
Ofiso: OeKter 1952 Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
Namu: PI. 6226 275 Mcin St., Webster, Mass.

I' '

FOEATCTORY

žmona ir jaunametė dukrelė — Tyrinėtojai spėja, 
Marytė, gyvena Cambridžiuje. apsisaugojimą atsuntos virtu-

Karys
ivo sunkiai sužeistas “D-Day” t. 

■ jo sūnus. Įeit. Petras, sausio 4 y. birželio 6 d. Prancūzijos in- 
d.. 1 ‘ ‘ '
se žuvo. Jo antras sūnus. Aibei-'si karo fronte, 
tas, randasi Californijoje laivy-

'no tarnyboje. 
Reiškiame užuojautą p. J. Ve-

. orui, netekus sūnaus.
i
I

Prancūzijoje karo veiksmuo- vazijoj, buvo pasveikęs ir rado- 
'— t--------a--------- --------- aii™. i:c.r= fronte. Dabar jis ran-1

dasi Anglijoje karo ligoninėje, 
i Matyt nesveikuoja nuo sužeidi
mo. Jis atvykęs iš

Kiek laiko atgal, karys J. Ba
ranauskas Georgia valst., ma
nevrų metu, sunkiai susižeidė;

Lietuvos žmonėms ir kitoms 
išlaidoms. Aukojo šie: A. Dul- 
kienė^ $10.00, John Peža, Jr.. 
$1.50; po $1.00 — M. Gižius, G. 
Stonis, P. Jakštas. V. Grinkevi
čius, D. Steponavičienė, P. Nau- 
jokaitienė, S. Aukštuolienė, M.

i Pežienė, A. Pratašius, P. Bla- 
kad per ne-'žys, A. K. Kneižys, Jurgis Ver

siackas, J. Peža, J. Avižinis, A.
Dirsienė, A. Pečiulienė, V. Gru- rite drabužių, tai prašome juos 
dinskas, J. M. Pečiulis, M. Ja- 
sionis, A. Navickas, P. Kudirka. 
P. Jankauskas, J. Petraitis, K. 
Naujokaitis. J. Jenkevičius. A.

I
Kavolynas, J. Kačinauskas, K. 

j Mačys, K. Kašėta, J. Antanai
tis, J. Sestavickas, P. Veta, K. 
[Vitartas, S. Razulevičius, 
Balutienė. J. Akunevičius, 
Babilas, M. Minkevičius, 
Venskus, P. Antanaitis, A. 
valiauskas. J. Smūgis, M. Taru
tis, A. Repšys, V. J. Kudirka, 
P. P. Kručas. Kiti aukavo ma
žesnėmis sumomis.

Prie BALF skyriaus prisirašė 
25 nariai ir dvi draugijos. Da
bar skyrius turi 115 narių ir 5 
draugijas.

I
I 
i 

________ vės pečiaus nuodingos dujos;
V Santackas kuris bu i (g35)’ nU° kUpiU abU ŽŪV°’ 

velioniai sausio 30 d. palaido- 
ti Šv. Mykolo kapuose. Nuliūdi
me liko 4 sūnūs ir duktė, du sū
nūs karo tarnyboje. Mūsų užuo
jauta nuliūdusiai šeimai.

____

Šiomis dienomis p.p. Pilkoniai 
Lietuvos gavo laišką per Raudonąjį Kry- 

prieš pat šį karą. Mūsų užuojau-į žiu iš Sibiro, p. Pilkonienės mo
ta jam. j tina, sesuo ir du broliai yra iš-

_________ tremti į Sibirą. Vienas iš jos 
brolių tarnauja rusų kariuome-Sausio 26 d. tragiškai mirė

Tarnas ir Katryna Petrauskai, nėję, senelė motina silpna svei-
katoje. Pavalgyti šiek - tiek

v į gauna, bet galima suprasti, kad
___ , _ __ _ _ - _ - _ _ _   y už sunkiai atliktus darbus. Ki-

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI
Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili

niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

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

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

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

BUY
VNJTED
6TATES

WAR
BONDS

Afc'D
STAMPS

Į

411 washington street 
BOSTON, MASS.

M.
P.
A.

Ka-

. už sunkiai atliktus darbus. Ki- 
J tų naujienų nerašo. Laiškas ra- 

3% šytas rusų kalba. A. D.
■ -------------•*ž:' Sekmadienį, sausio 28 d. pa- j

■Ų: rapijos svetainėje įvyko Šv. Te- 
resėlės moterų pašalpinės drau- 

■ gijos metinis susirinkimas. Val- 
jtžj dyba išrinkta sekanti: pirm. M. 
j®*? Zaveckienė, kuri jau ilgoką lai- 
£•? ką sumaniai vadovauja draugi
au jai; vice-pirm. E. Daukantienė; 

fin. rašt. M. Jankauskaitė; rašt. 
O. Jankauskaitė; ižd. S. Pleka- 

i vičiūtė; maršalka — M. šimkie-

I
I

Veiklios Teresietės užsibrėžė 
plačią dirvą šių metų veikimui. 
Nutarta padidinti būrelį nau
jomis narėmis. Pirm. M. Zavec- 
kienė pranešė, kad draugijos 
vardu nupirkta karo bonų už 
$500.00.

Lauksime jų parengimų, kurie 
visad yra malonaus pobūdžio.

Draugijos Korespondentė.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

MT.WASH]NGTpNA i

430 l«OAOWAT • IOUTH BOIION

♦
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Penktadienis, Vasario 2, 1945 DARBTNTnKaS
rnusnEišrfflaBtT t? sjmiket;>/ĄtAWMI

VIETINES ZINIOSĮ
SI ra ra ra m m rarararra «a ai

Didžioji Lietuvių Šventė

Vasario 16, tai didžioji visų 
lietuvių šventė. Tą dieną, prieš 
27 metus, po pusantro šimtme
čio vergijos, lietuvių tauta per 
savo atstovus, Vilniuje, pasis
kelbė vėl laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Tą pasiskelbimą

reikėjo patiems lietuviams įgy
vendinti. Prasidėjo didelės ir 
sunkios kovos, Dovido (Lietu
vos) su trimis Galijotais (Rusi
ja, Vokietija ir Lenkija). Lietu
vių tikėjimas į savo tautos lais-

tingu susikaupimu minės savo 
I didžiąją šventę — Vasario 16.

Bostono lietuviai ją iškilmin
gai minės Vasario 11 d. Iš ryto 
10 vai. rytą, Sv. Petro par. baž
nyčioje, pamaldomis, o 2 vai. po 
pietų, So. Boston High School: 
auditorijoje masinių mitingu. 
Čia kalbės mūsų gubernatorius 
Maurice J. Tobin, Senatorius 

!David I. V/alsh, Lietuvos Kon
sulas iš Chicagos Petras Dauž
vardis. kun. Pr. M. Juras iš 
Lawrence ir vietiniai.

Vasario 16-sios Minėjimas
South Bostone

DAKTARAI

i vę, pasiryžimas, savanorių did- ^us graži meno programa
•" > pastangos ir kraujo!dainl*- muzikos ir tautinių šo-

aukos laimėjo. Ir 1920 m. liepos kili- Todėl, tą dieną, visi apleis-
j vyriškos

I 
j

mju 4476

i

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniai?

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

| Tel ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston. Mass 

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

Sere domis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Tel

i
i

TROivbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—M

ĮVAIROS SKELBIMAI

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 

South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

- mėn. didžioji Rusija pasirašė 
sutartį, atsižadėdama visiems' 
amžiams teisių į Lietuvą. Tose!

! kovose Lietuva neteko savo sos- 
I tinės Vilniaus, bet laimėjo Klai- 
I pėdą.
i Prasidėjo laimingi Lietuvos 
i atstatymo, kūrybos metai. Pra
dėjo dygti pradinės mokyklos, 
gimnazijos, akademijos, semi
narijos, universitetai. Su moks-i

- Į lu pradėjo kilti ir ekonominis 
' gyventojų gerbūvis. Išaugo koo

peratyvų milžinai: Pieno Cent
ras, Maistas, Grūdas ir kiti. 
Lietuvos produktai pasipylė pa
saulio rinkose. Ir čia, bile bučer- 
nėn nuėjęs galėjai nusipirkti 
lietuviškų kumpių, agurkų, gry
bų ir kitokių produktų. Lietu
vos sportininkai, aviatoriai pra
dėjo pasauly pagarsėti.

J Pradėjo pavydėti tos laimės! 
Lietuvai jos didieji kaimynai, 
Vokietija, ypatingai Rusija, nes 
pastaroji, nežiūrint savo gam
tos turtų, toli atsiliko nuo Lie
tuvos civilizacijos progrese. Ir 
vėl, kaip prieš 150 metų, carai, 
taip dabar tų šalių diktatoriai, 
susitarė sunaikinti šią jaunąją 
Lietuvos Respubliką. Ir 1940 m. 
birželio mėnesį, be jokio perser
gėjimo užliejo mūsų tėvų žeme
lę Lietuvą mongolų - azijatų 
kariuomenės tvanas su moder
niškais karo pabūklais. Prasidė
jo baisios dienos: ;
kinimai, šaudymai ir trėmimai 
šviesesniųjų lietuvių. Jei seniau 
carai būreliais lietuvius trėmė 
Sibiran, tai dabar masiniai, gy
vuliniais vagonais vežė Sibiro 
vergi jon — katorgon.

! Tas tęsėsi iki birželio, 1941 m. 
j kuomet to sąmokslo partneriai 
| kibo viens kitam gerklėn ir Lie
tuva virto baisiu karo lauku.

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-VV

kime savo namus ir dalyvauki-
■ .ne minėjime.

Parodykime pasauliui, kad lie
tuvis nebevergaus nei teutonu-, 
nei slcvui, bet atstatys savo 
laisvą ir nepriklausomą Lietu- 

Lietuvis.vą.

ŽINUTES
GRAŽŪS LAIŠKAI. Kun. Al
bertas Abračinskas dabartinis 
Sodalicijos dvasios vadas, sure
dagavo iš eilės antrą puikų laiš
ką, kviesdamas sodalietes į pa
maldas, susirinkimus ir veiki
mą. Nėra abejonės, kad tokie 
dvasios vado laiškai atneš daug 
naudos.

Tėvas Al. paskutiniame laiške 
primena Sodalietėms ir jų pa
rengimą, kurs įvyks vas. 7 d., 
7:30 vai. vakare.. DaraDiios sa-

“Boston Committee for Lithuanian Independence” 
ruošia iškilmingą minėjimą vasario 16-sios su pa- 

maldmis ir prakalbomis.
Iškilmingas'minėjimas įvyks

Vasario 11 d., 1945 '
Pamaldos prasidės 10 vai. rytąšv. Petro lietuvių 

par. bažnyčioje, So. Bostone.
Po pietų 2 valandą, prasidės prakalbos
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL 

AUDITORIIOJE
Kalbės Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis iš 

Chicagos; kun. Pr. M. Juras iš Lavvrence, Mass., ir 
adv. F. Bagočius iš South Boston, Mass.

Militarišką šios šventės programą atliks Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus postas.

Muzikalei programai vadovaus art. R. Juška. 
Vaikučių Grupė, vad. O. Ivaškienės išpildys keletą 

tautinių šokių numerių.
Pakviesti dalyvauti —Gub. M. J.Tobin ir Senato

rius D. I. Walsh.
| Rengimo komitetas kviečia visus ir visas lietuvius
> skaitlingai dalyvauti šiose iškilmėse. Kalbėtojai i 

patieks vėliausią žodį apie Lietuvą ugnyje... i 
* l :Dalyvaukime— Kviečia REENGeJAI.

H
1

I t

tuvių bendrame minėjime tau
tinės šventės vasario 16 d., kurs 
įvyks vas. 11 d.

Pamaldos bus laikomos Šv. 
Sekmadienį, vas. 4 d.. Šv. Pet- Petro par- 10 ’• r-

ro parapijos bažnyčioje bus; Masinis visų lietuvių susirin-

7:30 vai. vakare., parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St.

švenčiama blaivininkų metinė k,maii *>“* So**> Borton High d
šventė. Visi pamokslai bus apie 
blaivybę. Maldos bus keliamos 
prie Viešpaties Dievo, kad blai
vybės < 
mūsų parapijoje. Lankysis sve
čias kunigas.

School salėje, 2 v. p.p.

RANGOM SHOTS
dorybė užviešpatautų England Sportsmen's

_________ i 
Sausio 20 d., 1945, šv. Marijos j 

par. bažnyčioje,

Show

Metinis Parengimas

f

i 
i
i

Į
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Genevičiam, Juozui ir Petronė
lei Markelioniam, Teklei Mor
kevičienei, Walter ir Bronei Li- 
ssel, Adelei Gilius, Agnės Bur- 
ke, Onai Gaidemavičienei. Vero
nikai Skiepin: dėkojame prog
ramos vedėjui p. A. J. Namak- 
sy, prie stalų patarnautojoms. 
Vladui Jakštui ir Keblinskui. ir 
bendrai visiems ir visoms už at
silankymą ir sveikinimus.

Mes niekad neužmiršime 
nums padaryto malonumo. Lai 
Dievas visiems ir visoms atly
gina.

Juozas ir Petronėlė 
Sakatauskai, 

So. Boston, Mass.
Sausio 21 d., 10 vai. rytą, Šv. 

Petro lietuvių par. bažnyčioje 
' pp. Juozo ir Petronėlės Saka- 
tauskų intencija.

GRABORIAI
Leitenan- 

Jr. Puikiai 
leitenantas 
atskrido iš

Aviacijos Leit. Jonas 
Romanas, J r.

Jonas ir Marijona Romanai, 
sausio 28 d. patyrė malonų siur- 
pryzą, kuomet juos netikėtai 
aplankė jų sūnus, Amerikos ka
riuomenės Aviacijos 
tas Jonas Romanas, 
atrodąs jaunasis 
tarnybos reikalais

į Floridos Providencan. (R. I.) ir 
į liuoslaikio valandėle pasinaudo- 
I damas aplankė savo tėvelius, 
žmoną ir sūnelį. Vakare, sve
čias su savo tėveliais buvo atsi
lankęs į Lietuvai Remti D-jos 
parengimą, Liet, salėje, kur su
sitiko daugiau pažįstamų.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise?

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Oorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

LANKĖSI

Rap.

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Tautinių Šokių Grupės metinis 

i parengimas įvyks pirmą sek
madienį po Velykų, balandžio 8 

L, 1945 m., 3 vai. po pietų. Mu- 
nicipal Building salėje, South 
Boston, Mass.

I Tautiniu šokių Grupės Vedėja.

i

Naujosios Anglijos medžioto-
Painesville. jai ir žuvininkai turi nepapras-

areštai kan-l^1^0’ aPslvedė South Bostonie- tai įdomią ir gražią parodą Me-j 
ir trėmimą5' Kazys Sluškonis su Lucija chanies Building, Bostone. Taj

M. Bent.

Šiomis dienomis Pranciškonas 
misionierius Tėvas Justinas ap
siėmė vesti South Bostono jau
nimo metines rekolekcijas Šv. 
Kazimiero garbei, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kovo 1—4 d.d.

Rekolekcijos prasidės ketvir-

LANKĖSI

Ketvirtadienį lankėsi p. 
ronelė Vasiliauskienė iš

Pet-
Dor- 

chester, Mass. Atsilankymio pro
ga atnaujino “Darbininko” pre
numeratą. kalendoriaus fondan 
aukojo $1.00 ir pasipirko įvai
rių reikmenų.

•PADĖKA

>
i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius k 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dyka1 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960 I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON MASS

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

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia šermenims dyka* 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

Nuoširdžiai dėkojame pp. Juo
zui ir Anelei Genevičiam, pp. 
Juozui ir Petronėlei Markelio- 
niam ir mūsų sūnui Juozui už 
suruošimą šaunaus “surprise” 
vakarėlio mus pagerbti, mūsų 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga; dėkojame svo
tam — pp. Juozui Markelioniui 
ir Anelei Genevičienei; šeimi-i 
ninkėms — Petronėlei Marke-j 
lionienei, Katrinai Geležinienei, 
Teklei Morkevičienei ir Apalio- 
nijai Jomantienei.

Taipgi dėkojame už sveikini-: 
mus, linkėjimus ir brangias do-į 
vanas broliui Vincui iš Passaic, 
N. J. ir jo žmonai, 
terim. pp. Namaksy. 
kiam, J. Kaulinui, L„ 
kienei, A. Jomantienei, 
Sadones. dukteriai Birutei ir' 
sūnui Juozui, Juozui

I

Pereitą savaitę lankėsi A. Am- 
brozaitienė iš Sdmerville, Mass. 

. Atsilankymo proga, p. Ambro- 
į zaitienė paliko spaudos darbų ir 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

Taipgi pereitą savaitę lankėsi 
Antanas Janušonis. ‘ deakano 
Alfonso Janušonio tėvelis. Atsi
lankymo proga atnaujino LDS 
narystės duoklę, aukojo kalen
dorių fondan $2.00 ir Darbinin
kų radio palaikymui $2.00.

P-nas A. Janušonis yra ilga
metis LDS narys ir nuoširdus 
“Darbininko” prietelius ir rė
mėjas.

Antradienį lankėsi Mrs. Fran
cas Jančius iš Lawrence, Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
LDS narystės duoklę ir kalen
doriaus fondan aukojo $1.00. 

i Mrs. F. Jančius yra kun. Jono 
■ Jančiaus, Amerikos T. Marijonų 
! provincijolo mamytė. •

i
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o

; paroda tęsis nuo vasario 3 iki 
11 dienos.

Parodoje bus išlavintų žvėrių, 
gyvulių, paukščių ir žuvų. Eks
pertai demonstruos žuvininkys
tės, kaip medžioti, valteles kon
troliuoti ir daug kitų sports- 
menams įdomių dalykų.

Įžengus į parodą žmogus jau
tiesi kaip vasaros metu gražioje 
gamtos papuoštoje girioje. Tie, 
kurie mėgsta gamtą, būtinai tu
rėtų šią parodą atlankyti. SkZb.

I 
I i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Dabar, kaip žinome, vėl tie padienį, kovo 1 d., 9 vai. ryte, 
žiaurieji milžinai grumiasi Lie-BaiSsls sekmadienį, 4 d., 9 vai. 
tuvos žemėje. Koks likimas iš- r^e su ®v' našiomis, bendra
tiko mūsų brolius — baisu įsi
vaizdinti. Todėl, šį metą visi 
lietuviai, visuose kraštuose ypa-

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šv. Komunija, pamokslu ir šv.. 
Tėvo palaiminimu.

Į šias rekolekcijas kviečiami j 
:visokio amžiaus žmones, ypač: 

ĮĮ jaunuomenė. Bus visiems gera ( 
proga pasimelsti prie Dievo per 
mūsų tautos patroną. Pasisteng-1 

I kime.

RAGINAME VISUS. Nuošir
džiai raginame visus Bostono 
lietuvius dalyvauti Bostono lie-

Res. Šou 3729 Šou 4618

LilhuanianFumitiireCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long 

Oistance 
Moving

' 355 - 328 W. Broadvvay 
j So. Boston, Mass.

'V („

Pasižymėjo Serg 
Pocius

35' Vietos dienraščiuose tilpo lie-
5 tuvio South Bostoniečio Marinų
5 - ”/ seržanto Juozo J. Pociaus at- / i 

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

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

220 E St.. Tel. ŠOU 3141, So. Boston. Mass. Ji

Pristatome Alų ir Tonikę

DIAMOND CAFE

B
Ri
M

r vaizdas su aprašymu apie jo he- 
roišką žygį Guam saloje Pacifi- 
ke. Jis savo traktorium, japonų 
ugnyje, išvilko vandeny Įklim
pusį kitą traktorių su sužeistais 
marinais, ir tuomi savo gyvybę 
statydamas pavojun išgelbėjo 
kitų gyvybes. Už tai gavo spe
cialų pagyrimą iš Trečios Mari
nų Divizijos generolo.

PAIEŠKAU savo puseserės 
Marės ir Juozo Bliūdžiu, kilusių 
iš Mikališkių kaimo. Kalvarijos 
parapijos. Suvalkijos ir savo 

sūnui ir dūk- draugės Kotrės Milončių iš Po- 
Brasiš- dvarponės kaimo, Punsko para- 

Kavaliaus-' Patys atsišaukite ar ži-
Edna; I nana*eji malonėkite pranešti 

:šiuo adresu: Marė Jaskevičienė 
į (Orenčiūtė). 92 Sawyer Avė., 

ir Anelei * Dorchester, Mass. (2-6-9)
?XWiXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXX%X:mVXXMlXXX%XX1«WWMMX’
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

258 West Broadway,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

£

s

I

Q g F X 
gi s ' 
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l 
305 W. Broadway So. Boston, ?

Massachusetts į

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

Atostogauja Pas 
Tėvelius

Šiomis dienomis sugrįžo pas 
savo tėvelius iš karo tarnybos 
Alfonsas Vediuga.

į lo ir Alenas

l
sūnus Povi-

Vediugų. gyv. 31 
So. Boston. Jis bu- 
Atostogaus iki va- 
o po to grįš į karo 

būti

Jenkins St., 
vo užjūryj. 
sario 9 d., 
tarnybą gali
valstybę. Alfonsas

Į ra Petty Officer.
’ Linkime malonių

j Virginia 
Vediuga y-

atostogų!

2rTUnnuaJL

^PORTSMENS
SHOW

FEB. 3 thru 11
Sharkey. mokytas »uonis. šokančios meš
kos. Lary Grisvvoold. nardantis juokdarys. 
Vandenims baletas. Bensono išlavinti su 
nys. Šaudantieji Mansfields. Marrietta 
Terrill, rastų tvarkytoja, išlavinti taura*. 
Stauber broliai, rąstų apdirbėjai. Rąstų 
tvarkymas — valtelių kontestai. žuviniu- 
kystes demonstravimas. Gyvi žvėris, žu
vis. Krutami Davetkslai. Oficialūs karo 
krutami paveikslai. Pabūklai atimti is 
m *esp. Visi mylimieji pabūklai — ir dau 
gelis visai naujų.

Kasd’en nuo 1 iki 11 vai. po pietų. 
Sekmadieniais nuo 2 iki 11 vai.

IzANGA: SUAUGUSIEMS $1.00 ir taksas. 
— VAIKAMS 50c. ir taksas.

MECHANICS BUILDING
* CRMPBELL-FRIRBRHKS EKPOSITIONS INC
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WATERBURY, CONN i vimo Maldos — $2.10, šv. Onos
Į— 3.25. Šv. Juozapo Maldos — 
$1.00, ALRKS 91 kp. $2.24,

'Juozas Augys $3.00. Vincas Ra- 
mažauskas 5.00. Ieva Kintienč
$1.00. Juozas Žemaitis $1.00. 
Viso $25.54.

Federacijos skyrius šioje ko
lonijoje gerai gyvuoja.

Vasario 11 d.. Šv. Juozapo 
lietuvių par. mokyklos svetai
nėje įvyks parapijos choro kon- 
certas ir vaidinimas, vadovau-

liai”, "Tykai, tykiai", "žalioje: MARIANAPOLIO ŽINIOSIĮlankelėj”.
Programą užbaigė duetu — 

“Štili is the night”. Abiem ar
tistam akompanavo p. E. Cur-' 
rie. '

i

i Prieš programos pabaigą p. 
J. Ore.-kienė dėkojo p-lei S.

1 Griškaitei Binghamtono lietu- 
vių vardu, įteikdama puokštę 
raudonų rožių.

Auka Marianapolio Kolegijai 
Iš Bayonne, N. J.

Marianapolio mokyklos prin- 
cipalo kun. Dr. V. Andriuškos 
atsilankymo proga, Bayonne, N. 
J. lietuvių katalikų parapijoje, 
sausio 28 dieną, šios kolonijos 
lietuviai katalikai jam įteikė 
254 dolerių auką Marianapolio 

; Kolegijai paremti.
Dr. J. Breivis buvo vakaro į Aukotojų priešakyje stambią 

vedėju. Trumpai keletą žodžių 59 dolerių sumą įteikė klebonas 
kalbėjo miesto mayoras p. Wal- kun M Kemežis, maloniai pri- 
ser B. Lounsbery. taręs šiam žygiui.

Po ilgų aplodismentų publika Kun. M. Kemežiui ir jo dos- 
išsskirstė, išsinešdami niekuo- niems parapijiečiams reiškiam? 

neužmirštamo įspūdžio —inuoširdžią padėką už gaus.ą 
• , 1 <1 vx F- » vx 1 o i Oll Vo

LD6 5 Kuopos
Susirinkimas

Sausio 23 d. įvyko LDS 5 kp. 
susirinkimas. kuriame dalyvavo 
gausus būrys narių, tarp kurių 
buvo ir komp. A. Aleksis. ir jis 
pagyrė darbininkus, kad gau
siai lankosi į susirinkimus ir 
kad darbuojasi dėl idėjos. Prie 
kuopos prisirašė keli nauji na
riai.

Pasibaigus LDS kuopos susi- jant komp. A. Aleksiui, 
rinkimui. įvyko Federacijos vie- ; _________
tinio skyriaus. Tėvų ir Savųjų Vasario 18 d. įvyks Lietuvos 
ir BALF susirinkimai. Dalyva- nepriklausomybės minėjimas, 
vo ir kleb. kun. Valantiejus, kurį ruošia Amerikos Lietuvių 
kun. B. Gauronskas ir kun. Dr. Tarvbos skyrius. Kalbės kun. 
A. Bružas. Pastarieji trys kuni- j. Balkūnas ik Maspeth. N. Y. 
gai pasakė turiningas kalbas. jr adv. Laukaitis iš Baltimore, 
Kleb. kun. J. Valantiejus kalbė- yjj. 
jo apie mūsų kareivius. Ta pa
čia tema kalbėjo ir komp. A. A- 
leksis. Kun. Dr. A. Bružas kal
bėjo apie spaudą. Jis taipgi pa-! 
sakė pamokslus bažnyčioje apie 
lietuvių katalikų spaudą, ir ra
gino visus užsirašyti ir skaity
ti lietuviškus katalikiškus laik
raščius ir knygas. Kun. B. Gau
ronskas taip pat kalbėjo apie 
spaudą.

Federacijos skyriaus valdyba rinkimas,

Kviečiami visi dalyvauti.
Koresp.

NEW BRITAIN. CONN.
SUSIRINKIMAS IR

PARENGIMAS
Vasario U d. (Užgavėnių 

madienį). 2 vai. po pietų įvyks 
I Šv. Rožančiaus draugijos susi- 

, o po susirinkimo. 4 
palikta ta pati, būtent, dvasios vai. po pietų ši draugija ruošia 
vadas kun. B. Gauronskas: pir-' šaunią pasilinksminimo progra- 
mininkas komp. A. Aleksis: vi- mą. Kviečia visus dalyvauti ir 
ce - pirm. M. Karinauskienė ir linksmai laiką praleisti. Bus į- 
A. Šambarys; prot. rašt. Anelė vairių užkandžių ir gėrjmų. Tai 
Kanapkienė; fin. rašt. Anelė bus paskutinis pasilinksmini- 
Jenušaitienė; ižd. P. Jakubaus- mas prieš gavėnią.
kas. Kasos globėjai — K. Ja- Komisija daro planus kaip ge- 
saitienė ir M. Kašėtaitė. Mar- riau priimti svečius ir viešnias 
šalka — P. Liubinas. j ir juos maloniai pavaišinti ir

Tėvų ir Savųjų draugijos ta palinksminti.
pati Federacijos skyriaus vai-: 
dvba. tik ižd. p. Stankevičienė . * . . iir vice-pirm. J. Breiva. BALF. 
valdyba ta pati Federacijos Antanas, kuris yra J. V. Laivy- 
skyriaus valdyba, tik rašt. p. į no tarnyboj, išbuvęs virš dviejų 
Barkauskienė ir ižd. J. Breiva. įmetu So. Pacifike, parvažiavo

Kilo klausimas dėl drabužių.]sveikas pas savo tėvelius pra- 
! leisti 30 dienų atostogas.

Sausio 4 d., kaip praneša 
ro Departmentas motinai.

■ žeistas Albinas Siutavičius 
nors Belgijoj.

Oiandietė su širdies skausmu sako sudiev savo gerai prietelkai, kuri 
buvo priglaudusi laike nacių okupacijos jos gyvenamą vietą. .Dabar, kai 
gimtinė išlaisvinta ji grįžta atgal, pa sakydama savo nuoširdų dėkui gerai 
tautietei.

ISTORINIS PARAPIJOS AUKSI
NIO JUBILIEJAUS SPEKTAKLIS

Neic Britain, Conn. — Šv. An- 
'• driejaus lietuvių parapijos Auk

sinio Jubiliejaus proga. VASA
RIO 4 d., sekmadienį. 4 valandą 

į po pietų, bažnytinėje svetainė- 
i je, bus atvaizduotas istorinis 
spektaklius, kuriame bus įsceni- 

, zuoti svarbesnieji istoriniai pa- 
.' rapijos įvykiai iš praėjusių 50 

' . metų parapijos gyvavimo laiko
tarpio.

Apie 90 asmenų ims dalyvu- 
mą. Žiūrovams scenoje bus gy-į 
vai atvaizduota svarbesnieji pu
sė amžiaus protarpiais parapi
jos nuveikimai. Parapijiečiai 
prisimins pusė amžiaus praeitį, 
jos džiaugsmus, pasiaukojimus, 
skausmus, giedrą, liūdesį nepa
sisekimus, laimėjimus, garbę.

Pačioje tikrovėje,
Čia žemėje viskas ir nyksta ir 

keičias.

mo metu prasidėjo naujoji ėra 
arba garbingasai laikotarpis 
svarbiame parapijos gyvenime 
šviesiai ateičiai.

PARVAŽIAVO POILSIUI
pp. J. ir R. Raškevičių sūnus

Kilo F
Paa škėio, kad yra paruošta 
101 dėžė, 6709 sx*arai, 6747 
daiktai.

Komo. A. Aleksis įnešė, kad 
Federacijos skyrius suruoštų 
prakalbas lietuviškos katalikiš
kos spaudos platinimui. Įneši
mas priimtas ir palikta valdy
bai tą padaryti.

Dar prie tų trijų draugijų 
valdybų išrinkta propagandos 
raštininkė p. Marcelė Andriky- 
tė. kuri nors Amerikoj gimusi 
ir augusi, bet puikiai vartoja 
lietuvių kalbą. Be to. ji gerai 
moka anglų ir prancūzų kalbas, 
ir visados su lietuviais darbuo
jasi.

Aukas
šie: Gyvojo Rožančiaus— $4.85, KSA kuopoje ir apskrityje. 
Tretininkų — $3.10. Apaštalą-į A. B. Mičiūnai.

Ka
su- ;
kur

UŽUOJAUTA
Mirus a. a. Aleksandrui Krik

ščiūnui. LDS veikliam nariui, i 
reiškiame gilią užuojautą velio-Į 
nio žmonai Lucijai. sūnums ir 
dukrelėms. Lai Dievas būna 
gailestingas a. a. Krikščiūno vė
lei. ramybė ir paguoda jo nuliū
dusiai šeimai.

A. a. Aleksandras Krikščiūnas 
buvo tikras -kareivis tikėjimo 
ir tautos gerovei, ištikimas vei-

Federacijai pridavė kėjas LDS organizacijoj ir LR-

I
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RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

met i
susižavėjimo. Talentingų artis- auką, 
tų vardai pasklido po plačiąją j 
Binghamtono apylinkę.

Tuoj po koncerto, vakaro ren
gėjai ir svečiai artistai suvažia
vo “Barnėn” — kiniečių rūšies 
restorantan, pasivaišinti. Artis-1 
tė, visos mergaitės ir moterys 
vilkėjo balinėm suknelėm. Vieta 
ir publika artistams labai pati-l 
ko, taip kad ir čia. gražiai pra-j 
šomi, padainavo keletą dainelių. į

Patenkinti artistai, atsisvei-1 
kindami, pažadėjo ateityj ir vėli 
mus aplankyti savo puikiais 
koncertais. Julija.

I

pamaldų ryte, šventojo Vardo 
draugija turėjo metinį susirin- 

| kimą Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos svetainėje.

Kun. Juozas J. Matutis atida
rė susirinkimą, atkalbėdamas 
maldą.

Iš praėjusių 
paaiškėjo, kad 
draugija yra 
'gražių darbų, i. . .. . -----

kimas sausio 28, sekmadienį, 2 
valandą po pietų, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos svetai
nėje, buvo gausus patrijotingais 
pasiryžimais ir svarbus kil
niais nutarimais.

Net susirūpinta steigti kanti- 
ną kareiviams, kurioje parvy- 
kusieji poilsiui kareiviai galėtų 
patogiai praleisti laiką arba ki
ti kareiviai, būdami kelionėje, 

a- galėtų gauti priežiūrą ir nak
vynę.

i Lietuvių Kareivių Motinų 
Klubas gražiai pasidarbavo 

i praėjusiais metais, teikiant dva- 
Sapnai kūdikystės ir laimės ry- sinę paguodą ir finansinę pas

tai, ■ pirtį kareiviams, už ką visi dė-
Ir štai PENKIOS DEŠIMTS me- kingi.

tų lyg ūkanos pilkos, Baigiant, buvo renkama Lie-
Lyg sapnas tikrovėj pranyko į tuvių Kareivių Motinų Klubo 

: skubiai.
Saulutė viena mums visiems čia'

šypsojas.
Vėjelis nešiojo bendrus mūs;

džiaugsmus:
Mylėjom, dirbom, vargus išken

tėjom.
Nuolat pasidalinom visus skau

smus.
Gilaus dėkingumo vainiką nu

pynę.
Šiandien Dievui nešam nuošir-

I džiai. tikrai,
O ten amžinybėj, kada nors su

sitikę.
Pavasarį švęsim drauge amži

nai.
Todėl.' visi parapijiečiai, 

džiaugsmo kupini, džiaugda-' surengė socialinę pramogą, į 
miesi ir didžiuodamiesi, tik ju-'kurią atsilankė su viršum 100 

tda - bruzda ir laukia tosios np-l nakviestu dalvvių svečių. Ta 
. ± __ o_ __ ? gražaus pelno
i narsuoliams mūsų kareiviams, 
j kovojantiems visuose frontuo- 
'se. kad laisvė ir demokratija 
jnežlugtų. bet gyvuoti} tarp visų 
|tautų pasaulyje.
| Dėl to, reikia pasveikinti vi
sas Lietuvių Kareivių Motinų 

Į Klubo nares, kurioms linkėtina 
i šiais 1945 metais puikiausių

metų raporto, 
Šventojo Vardo 
nuveikusi daug 
Tik pageidauta, 

su-

I
I

$3.00: Ann Miskevvitz.
$2.00: Mrs. A. Raslowsky, 
Šankus, A. Malakauskas, 
Shakalis, Julia Beliūnas,

Mrs. &
Marcinkus, Mr. & Mrs. 

Churinskas, Sr.
$1.00: George Maceika. 
Andrew Morkevičius, F.

Mary 
Mrs.

Kareivių Motinų Klubas
Lietuvių Kareivių Motinų 

klubo laikytas metinis susirin- kad šiais 1945 metais visi 
brustų ir apimtų platesnę veiki
mo dirvą. Tuo pačiu tartasi, ko- 
kiuo būdu įtraukti į Šventojo 
Vardo draugijos narystę ir ki
tus, kurie dar nėra nariais.

Pabaigoje išrinkta sekapti 
Į valdyba: Albertas Covaleski, 
(pirmininkas; Vincas Vaznys, 
'vice pirmininkas: Jurgis Za- 
; rumba, raštininkas ir finansų 
■ sekretorius; kun. A. Tamoliūnas 
j iždininkas.
Į Į Lietuvių Veikimo Centrą pa- 
I silieka įgalioti šie išrinkti ats- 
'tovai: Jurgis Zarumba ir alder- ii manas Adomas P. Kvvider.

Samata.

valdyba. į kurią įėjo: Stanisla
va Brazauskienė, pirmininkė: 
Pranciška Maksimavičienė, vice 
pirmininkė: Petronėlė Rappo- 
natti, sekretorė; Suzana Kavo- 
lienė, iždininkė: Ona Jankaus
kienė, iždo globėja.

Žymėtina, kad Lietuvių Ka
reivių Motinų Klubas ypatin
gai rūpinasi kareivių gerove.

■ Kiek galint, visos klūbietės au
koja ir rengia bendras pramo
gas, kad narsuolius mūsų ka
reivius visokeriopai pagelbėjus 
bei sušelpus.

Štai, tą patį praėjusį sekma
dienį, 4 valandą po pietų. Lie
tuvių Kareivių Motinų Klubas

Jr

HARTFORD. CONN.
Vas. 4, 1 vai. po pietų įvyks į 

mėnesinis susirinkimas 
no Ev. draugijos narių 
reiga dalyvauti.

Šv. Jo-
yra pa-

BINGHAMPTOH, N. Y.

Taipgi vas. 4, 10 vai. rytą į- 
vyks šv. mišios intencija Juozo 
ir Irinos Gedraičių. kurie mi
nės 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Pp. Giedraičiai už
laiko vieną geriausių Studijų, 
daro gražiausius paveikslus, už
laiko ir gėles. Pavyzdinga šei
ma, nuoširdūs rėmėjai parapi
jos ir abelnai katalikiško veiki
mo. Sveikinam Sidabrinio jubi
liejaus proga ir linkime su
laukti auksinio jubiliejaus. Rap.

NEWARK,N.J.

I

da - bruzda ir laukia tosios ne-' pakviestų dalyvių 
paprastos ir istorinės vasario Į pramoga davė 
ketvirtosios, kurią

Pažvelgus į praeitį.
tegu visiems atbunda

Daugel gražių svajonių 
ir brangių atminimų.

Ta proga, reikia taip pat pri-' 
minti, kad tą svarbią ir nepa
prastą vasario ketvirtąją, su
eina ir kita minėtina sukaktis,.

, ,. , , .. ;rezultatų susilaukti patrijotin-butent. penkių metų sukaktis. . ... ...
kaip šv. Andriejaus lietuvių pa-; 
rapijoje klebonauja kun. Matas I
A. Pankus, garbingai atsižymė
jęs didingais nuveikimais para
pijos gerovei, kurio klebonavi-

nepalankus: 
ir smarkiai 
—6 ir —10

PUIKIAI PAVYKĘS 
KONCERTAS

Sausio 26 dieną, Binghampto- 
no Centrai High School audito
rijoj įvyko puikus koncertas, 
surengtas Šv. Juozapo parapi
jos, kurį išpildė 
Suzana Griškaitė 
polas Juška.

Oras pasitaikė 
labai giliai sniego 
šalo, rodos, siekė
laipsnius žemiaus nulio, bet pu
blikos prisirinko gana daug. La
bai daug matėsi svetimtaučių 
rimtų muzikos mėgėjų ir kriti
kų.

Abu artistai savo programas
; išpildė tikrai majestotiškai! Iš 
i publikos nepagailėta aplodis- 
| mentų. taip kad net po kelis 
1 kartus buvo iškviesti scenon. 
Artistai buvo labai malonūs, pa
tenkindami publikos troškimus, 
padainavo net keletą dainelių 
priedui.

Programa buvo labai turtinga 
įvairiose kalbose. Artistė p-lė 
S. Griškaitė žavėjo publiką sa
vo puikia asmenybe ir maloniu 
balseliu. Ji padainavo: “Rugia
gėlės“, “Burtai”, “Sunku man 
gyventi”, “Mano rožė”, “Ritor- 

game jų pasiryžime veikiant ir; na vincitor”, “VVindmung”, 
dirbant tokiam herojingam bei “Immer leiser wird mem schlu- 
didvyriškam uždaviniui. jmmer”, “Zveignung”, “The bird

------------- iof the wilderness”, “The pas- 
šventojo Vardo Draugija ture- ir «A1ieiUja”.
Sausio 28, sekmadienį, po 9.30 Nepaprastai visus sužavėjo ir 

artistas p. R. Juška, kuris turi 
puikų baritono balsą. Artistas 
p. R. Juška išpildė šią progra
mą:

“Si tra I ceppi”, “Hear me ye 
winds”, “Die mainacht”, “See- 
man’s Abschid”, “Trade winds”, 

j “When children play”, “Hom- 
• ing”, “Non piu andrai“, “Mano 
| gimtinė”, “Ne margi sakalė-

Just oi 1
^2

Žemiau duodame aukojusių 
sąrašą.

Kun. A. Markūnas, 
Marianapolio Viršininkas.

AUKOJUSIEJI:
Kun. M. Kemežis — $50.00: 

Mrs. Josephine Zitlofsky—6.00.
Po $5.00 —Wilezek Family. 

Mr. & Mrs. Juselis. M. Kiverie- 
nė, Paul Shakalis.

Po 
Po 

Mrs. 
Mrs.
Alphonse Zebleckas. 
Alice

! Johni
Po 

Mrs.
Ralis. Slaugus Family. 
Bochis, Mrs. M. Goupsk, 
Kalanta, Paulauskas, Mescava- 
ge, C. Kalanta. A. Maciulaitis, 
Mrs. Amsės, V. Karpauskas, 
Mrs. Rose Zebleckas. Mary Mis- 
kewitz, R. Miskewitz, S. Milius, 
Mrs. Strakauskas. Mrs. Nenor
tas. Mr. A. Miskewicz, Jr.. St. 
Andrews. MrsoM. Sonders, J. 
Maciulaitienė. Mrs. C. Mickus. 
Mrs. T. Brunza. Mrs. Adomaitis.

I A. Pocius, Pvt. M. Žemaitis. Mr.
Mrs, R. DiGiorgi. Miss Di- 

Giorgio, Mrs. A. Markūnas. M. 
Wickersty. Joseph Shakalis. J. 
Kaczanowski. Mrs. O. Jurevitie- 
nė, Mr. & Mrs. J. Peters, Mr. 
John Kunta. A. Bochis, J. Ado
mavičius. F. Dambrauskas. 

. Miss Adelė Sinkevičius. Mrs. R. 
; Milaskienė, S. Mockus. Mr. & 
Mrs. J. Milaskienė. J. Pocius. J. 
Zitlofsky, P. Klimas. F. -Justas, 

!Mrs. Grigaliūnas, J. G. Masals- 
jkis. Mr. & Mrs. P. Maciulaitis, 
J. Liubniskas, C. Jurevičius, 

: Mary Grigaliūnas.
[ Su smulkiais suaukota viso— 
$254.00.

j

Sausio 8 dieną įvyko Lietuvos 
Vyčių 29 kuopos susirinkimas. 
Prie kuopos prisirašė šios lie
tuvaitės: H. Peciuraitė, M. Ma
tulytė ir M. Srebekauskaitė.

Naujų narių vajus tęsiamas, 
j L. Vyčių kuopa atsišaukia į vi
sus tėvus ir prašo paraginti sa
vo sūnus ir dukteris įsirašyti į 
kuopą laike šio vajaus.

L. Vyčių 29 kuopos metinė 
'bendra Komunija ir pusryčiai 
j įvyks kovo mėnesyj. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 12 
dieną. Šv. Jurgio draugijos sve

tainėje. Visi susirinkimai įvyk
sta antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio.

sužin-oti, kad kaikurie

d.. Šv. Mykolo par. baž- 
ir svetainėj, Bayonne,

New Yorko ir New Jersey 
L. Vyčių Apskričio šokiai 

įvyks balandžio 7 d., Šv. Jurgio 
j draugijos svetainėje. 180 New 
■ York Avė. Apskričio metinė 
j Komunija ir pusryčiai įvyks Šv. 
I Kazimiero šventėj, sekmadienį, 
kovo 4 
nyčioj 
N. J.

Teko
nariai L. Vyčių 29 kuopos jau 
yra sužeisti karo frontuose, bū
tent. Įeit. V. Paukštis, Sgt. Jo
nas Diedalis. Jurgis Mažeika.

Šiomis dienomis Sgt. Vitas 
Daukšys sugrįžo į namus 30 
dienų iš Europos karo frontų, 
ir buvęs kuopos narys kapelio
nas Thomas Poška dabar ran
dasi kur nors Philippinų salose.

i

L. Vyčių 29 kuopos nariai p. 
Eleonora Verbaitė ir p. Teodo
ras Barkauskas, aviacijos kade
tas, ir p. Juzė Demskytė ir p. 
Leonas Ens paskelbė savo susi- 
žiedavimą. Sveikiname! F. V.

GI MIRANDA—No, that’s not 
Carmen—it’s Sgt. Sasha Bras- 
toff giving an impersonation of 
her in screen version of 
“Winged Victory,” profits of 
which go to the AAF. Impcr- 
sonation has complete approval 

of Brazilian Bombshell.


