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AREŠTAVO RUSIJOS 
KARININKĄ

Kaltinamas Šnipinėjimu

mams. Spėjama, kad jam 
bus iškelta ir daugiau kai-J 
tinimų. •

Europos vyrų 
pirmenybių ne- 
Europos vyrų 

meisterio titulas

— Artėja Europos krepši
nio pirmenybės. — Ar Lie
tuva jose galės dalyvauti? 
— Sudarytas lietuvių or
ganizacinis komi tetas. 
— UNRRA remia Lietu

vos krepšininkus. —
1939 m. pavasarį, didžių

jų karinių įvykių išvaka
rėse, Lietuvoje, Kaune, į- 
vyko Europos krepšinio 
pirmenybės. Nugalėtoju 
išėjo Lietuva. Lietuvai an
trą kartą iš eilės atiteko 
Europos krepšinio nugalė
tojo vardas. Greit prasidė
jo antrasis pasaulinis ka
ras. Europos jaunimas, pa
mišusių vadų pavergtas, 
buvo išvarytas kariauti. 
Tolesnių 
krepšinio 
bebuvo, 
krepšinio
teisėtai tebepriklauso Lie
tuvai.

Dabar, antrajam pasau
liniam karui pasibaigus, 
Europos krepšinio mėgė
jai sukruto Europos krep
šinio pirmenybes vėl atgai
vinti. Po septynerių metų 
pertraukos jas nutarta at
gaivinti Šveicarijoje. Pir
menybės turi įvykti gegu
žės mėn.

Šiose pirmenybėse pa
reiškė norą dalyvauti ir 
Lietuva, dabartinis Euro
pos krepšinio meisteris. 
Politiniais sumetimais, 
Šveicarijos sporto vadovy- 

- bė Lietuvos dalyvavimui 
nori daryti kliūčių. Tai iš
plaukia iš to, kad Šveicari
ja visokiais būdais nori pa
gerinti santykius su Sovie
tų S-ga. Šitokiu elgesiu 
Šveicarijos sporto vadovy
bė į sportinį žaidimą aiš
kiai įvelia politinius reika
lus. Iki šiol sportas buvo 
tampriai surištas su poli
tika tik nacinėje Vokieti
joje ir komunistinėje So
vietų S-goje. Dabar šį ke
lią bando pasirinkti ir 
Šveicarija, Hitlerio galy
bės metu žinoma savo pa
taikavimu naciams.

Lietuvių tremtinių vy
riausiojo sporto vadovybė 
vyriausiajam Europos 
krepšinio komitetui įteikė 
platų pareiškimą. Pareiš
kime nurodyta, kad Lietu
va yra dabartinis Europos 
krepšinio meisteris, kad ji 
yra pasiruošusi dalyvauti 
šiose Europos vyrų krepši
nio pirmenybėse ir prašo— 
Lietuvos dalyvavimui ne
daryti kliūčių. Toliau pa
reiškime nurodoma, kad 
sportas nėra politika, gi 
politiškai daugumas pa
saulio valstybių Lietuvos 
pavergimo nėra pripažinę, 
jų tarpe ir J.A.V. ir Angli
ja. Šis Lietuvos protestas 
bus išspręstas kovo mėn. 
gale. Yra vilties tikėti, kad 
vyriausias Europos krep
šinio komitetas į Lietuvos 
pareiškimą pažiūrės tei
giamai ir Lietuvai daly
vauti šiose Europos krep
šinio pirmenybėse leis. Tuo 
tarpu nėra pagrindo ma
nyti, kad į sportą būtų ve
liami politiniai reikalai. 
Blogiausiu atveju — jei 
Lietuvai nebūtų leista da
lyvauti šiose Europos 
krepšinio pirmenybėse — 
Lietuvos krepšininkai šio
se pirmenybėse dalyvaus 
kurios nors mažosios Eu
ropos valstybės vardu.

Vakarų Vokietijoj lietu
viai jau sudarė organiza-

Portland, Ore., kovo 28 
— Antradienį, kovo 26 d. 
Jung. Valstybių FBI agen
tai areštavo Ni kolai Gre- 
gorovich Redin, 29 metų 
amžiaus, Rusijos laivynoj 
leitenantą. Jis kaltinamas! 
mininėjimu Rusijos nau
dai.

Teismas nustatė $25,000 glijos ^aidžia neduosianti 
kauciją.

FBI agentai areštavo vįams. T’p negalės ap- 
Redina.. kada jis ėjo i rusų si°rvve,ti Didžiojoj Brita- 
laivą “Alma Ata”, kuriuo 
būtų vykęs į Rusiją. Jis 
jau seniai buvo įtariamas 
r sekamas.

Nikolai G. Redin esą 
klausinėjęs apie laivą ‘Yel- 
’ovvstone’, kuris skirtas a- 
"ominių bombų bandy-

Len'ai H<^ais Britanijos
Pilietybės

Londonas kovo 28 —An-

oilietv’ ės lenku karei-

ni.ioj ? ios kolonijose, 
į Britai natar’a lenkams 
i kareiviams grižti į Lenkiją 
į ir ten atstatyti de-
} mokiu*! m nacioje Lenki
joje. ' 'r;ž’’s;eu U n kai 
kareiviai turės tik išvie
tintų asmenų teises.

REUTHER IŠRINKTAS AUTO i 
UNIJOS PREZIDENTU

J. E. Arkivy skupas Richard J. Cush’ng, D. D.
Atlantic City, N. J., kovo ji nėrėsi iš kailio, kai pa- 

28 — George F. Addes, juto, kad Reuther turi 
United Automobile Wor- daugiau šalininkų. Jie rė- 
kers (CIO) seimo pirmi- mė Richard J. Thomas. 
ninkas ir sekretorius - iž
dininkas, pranešė, kad 
Walter Reuther išrinktas 
prezidentu.

Rinkimų metu įvyko net 
muštinės. Visą laiką ko- 
munisjtų ir kitų kairiųjų 
spauda vedė smarkią agi
taciją prieš Reuther. Gali
ma suprasti, kad raudo
nieji ir bendrai visi kairie-

Mirė Kardinolas Galen

šiomis dienomis prisiuntė kleb 
!kun. P. Virmauskiui laišką, ku- 
įriame apgailestauja negalįs da
lyvauti Nukryžiuoto Jėzaus Se
selių Rėmėjų seime. Garbinga
sis Ganytojas, labai nuoširdžiai 
atsiliefjęs apie lietuvius ir Sese
les, laimina seimą ir linki ge
riausių sėkmių.

I

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių 
lėmėjų seimas įvyks sekmadie- 
lį, kovo 31 d., Šv. Petro lietu
vių parapijoj, So. Bostone. Pla
kiau apie seimą telpa 7 pusla- 
pyj

Lai Dievas laimina šį pirmąjį 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių sei
mą!
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Rusijos Atstovas Išėjo Iš UNO
Tarybos Susirinkimo

Irano Atstovas Atsišaukė Į Tarybą 
Rusija Reikalavo Okupacijos Ir Alie 

jaus Teisių - Tik Lenkas Palaikė 
Rusiją.

New York, kovo 28 — 
Jungtinių Tautų Organi
zacijos saugumo taryba, 
devyniais balsais prieš du, 
atmetė sovietų Rusijos 
reikalavimą ir nutarė Ru-į 
sijos - Irano bylą svarsty
ti. Tik lenkas palaikė Ru
siją.

Kaip tik toks nutarimas 
buvo padarytas, sovietų 
Rusijos atstovas Gromyko 
išėjo iš susirinkimo, nes' 
jis negalįs dalyvauti susi-į 
rinkime, kuriame puolama

Rusija Jungtinių Tautų 
Organizacijos ar jos tary
bos susirinkimuose negali 
laimėti, nes jos groboniški 
siekiai perdaug visiems 
aiškūs. Rusija ir taip jau 
perdaug yra prisigrobus 
svetimų kraštų ir turtų.

Reikalauja Panaikinti 
Kaing Kontrolę

Washington, D. C., kovo 
_____ 28 — Jung. Valstybių Pre-

Rusija ir josios armija. Šis kybos Komisijos direkto- 
Rusijos atstovo manevras nūs, reikalauja, kad nuo 
buvo padarytas pagal Ma- spalių 31 dienos būtų Ma
skvos įsakymą. Jis tuojau' 
susisiekė su Kremlių.

Rusijos atstovas išėjo 
tuoj, kaip tik Irano amba
sadorius Ala buvo pa
kviestas prie stalo išaiš
kinti savo krašto bylą.

'naikinta kainų kontrolė, o 
tik palikti nuomų lubas.

Angliakasiai Kelsit 
Streikan

Frankfurt, Vokietija — 
Kovo 22 dieną mirė Kardi
nolas Galen Muensteryj 
sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Jis yra antras miręs iš 
naujųjų kardinolų.

i Kardinolas Galen buvo 
.vienas gyviausių kovotojų

... .x . . . prieš nacizmą.cinj komitetą, kuriam va
dovauja adv. A. Ketura-’ 
kis, o nariais yra žur. K.' 
Čerkeliūnas ir Baltrūnas.: 
Šiomis dienomis buvo su
darytas ir antras organi
zacinis komitetas, kuris 
veikia Šveicarijoje. Į šį ko
mitetą įeina Garbačiaus
kas, L. Prapuolenis ir di
delis Lietuvos draugas 
šveicarietis prof. Juozas 
Eretas. ,

Labai didelį palankumą 
Lietuvos krepšininkams 
parodė UNRRA. Jos pa-

Tik Veteranams Leidžia Statyti 
Namus

VVashington, D. C. — J. krautuves, teatrus ir kito- 
V. valdžia išleido griežtus kius pastatus, 
patvarkymus naujų na-J Senus gyvenimui namus 
mų statybai. Pagal naują galima taisyti iki $400 už 

Washington, D. C., kovo patvarkymą, tik vetera-darbą; bažnyčias, ligoni- 
28 — J. V. valstybės de- nams duos pirmenybę sta- nes, prekybinius pastatus 
partamentas praneša, kad tyti namus. Bet šis nau- ir kitus galima taisyti iki 
Berlyne, Bremene, Frank- jas patvarkymas neliečia $1,000 už darbą, 
furte, Hamburge, Muen- tų, kurie yra jau pradėję ----------------
chene ir Stuttgarte jau y-'statyti namus. Jiems lei- n .« . . » . .m. .ra įsteigti ar baigiami Į džia užbaigti. i Bolševikiniai Agentai Dirbi
steigti Jung. Valstybių' Apskaičiuojama, kad 
konsulatai. (būtinai reikalinga 2,700,-

Valstybės departamen- 000 naujų namų.
stangomis visi eeresnieii tas apsiima Plūsti trem-J Valdžia draudžia be lei- _____ __
Lietuvos krepšininkai si tiniams skirtus afidavitus dimo statyti ne tik gyve- tuviai tremtiniai, 
, v.. . . \ , ir vizos mokesčius $10.00. . nimui namus, bet taip patvežti į vieną vietą, tinka- r
mai apgyvendinti, duoda-, 
mas atitinkamas maistas 
ir lietuvių krepšininkų rei-J 
kalams pavesta tinkama' 
krepšinio salė.

Maloniai UNRRA-i glo-' 
bojant, Lietuvos tremtinių 
krepšininkų rinktinė pa-! 
siekė didelį pajėgumą. Vo- Kovo 28 — 
kietijoje ji lygiaverčių pradžioje militariame teis- 
varžovų neturi. Neseniai ji me, kuris teisia vokiečius 
didele pasekme nugalėjo karo kriminalistus, iškėlė 
Amerikos karių Vokietijo- slaptą Hitlerio - Stalino 
je nugalėtoją. ; sutartį. Toji sutartis buvo

Krepšinio žinovų nuomo- pasirašyta tik kelios die- 
ne, lietuvių tremtinių nos prieš karo pradžią, 
krepšinio rinktinė Europo- Freidrich Gauss, vokie- 
je yra nenugalima. čių užsienio reikalų minis-

St. Devynis, terijos patarėjas, liudijo,

Jung. Valstybės Įsteigė 
Konsulatus Vokietijoje

*9

s

Hitlerio-Stalino Slapta Sutartis

Patirta, kad iš okupuo
tos Lietuvos į vakarinę 
Vokietiją, kur gyvena Lie- 

, yra at
siųsta bolševikinių agentų. 
Jų tikslas nustatyti lietu- 

i vių tremtinių gyvenamas 
į vietas, jų veikla, pavardes 
ir padaryti 
'nusikaltimų, 
, kaltė kristų 
i tremtiniams.

Nuemberg, Vokietija, —
Šios savaitės

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

Motinai Marijai Juozapai, josios sesutėms 
ir kitiems giminėms, dėlei Jųjų brangios ma
mytės mirties, reiškiame gilią užuojautą.

Antanas Peldžius ir šeima.

kriminalinių 
už kuriuos 

lietuviams 
Kai kuriose 

rugpiūčio 23 vietose UNRRA įspėjo lie- 
i. kad bol-

kad 1939 m. i
dieną Maskvoje buvo pasi- tuvių komitetus

Washington, D. C., kovo
Irano ambasadorius Ala 28 — John L. Lewis, ang- 

Dareiškė, kad jis neturįs liakasių organizacijos pre- 
nuo savo valdžios naujų 'zidentas, pareiškė, kad
nstrukciju, kaip tik išaiš-inuo sekmadienio vidunak- 
kinti padėtį ir prašyti ta-’čio minkštųjų anglių ka
rybos pagalbos. Rusija rei-; sėjai išeis į streiką, nes 
kalavo, kad Iranas sutiktų kompanijos kol kas nepri- 
oalikti raudonąją armiją ėmė darbininkų reikalą vi- 
neribotam laikui; kad Ira-^mų, o sutartis užsibaigia 
no valdžia duotų Azerbai-su kovo 31 d. 
iano provincijai autonomi-; 
ią; kad Irano valdžia su- ' 
tiktų sudaryti su Rusija 
bendrovę, kuri kontroliuo-; 
tų aliejaus produkciją, ir, 
kurioj Rusija turėtų 511

OPA Sustabdė Hyion 
Kojinių Dorinu

Boston, Mass. OPA 
nuošimtį akci jų, o Iranas uždraudė plaukų garba- 
— 49 nuošimtį. Irano vai- nuotojoms duoti savo 
džia Rusijos reikalavimus klientėms porą nylon koji- 
atmetė. nių su kiekvienu $10 mo-

Nors Rusijos atstovas Česniu už plaukų sugarba- 
Gromvko su savo patarė- navimą. 
jais išėjo iš susirinkimo,1 —;
bet tas nereiškia, kad Ru- Atmetė StreikieriMB 
sija išsitraukė iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos.

Kaip jau buvo rašyta, 
Rusija reikalavo Irano by---- Massachusetts vaisty
tą atidėti iki balandžio 10 bės Senatas 20 balsų prieš 
d. Jeigu tas būtų padary- 15 atmetė bilių, pagal ku
tą, tai Rusija, laimėjus lai- rį streikieriai laike streiko 
ką, gal būtų ir visai pa- būtų gavę piniginę pašal- 
smaugus Irano nepriklau- pą, kaip ka dgauna bedar- 
somybę. Pažymėtina, kad biai.

jais išėjo iš susirinkimo,1

Mokėjimo Nfej
kovo 28Boston, Mass.,

UlUIKį IVldon VUJU UUW pdol- nau ACATAftlCKlI 4 O
rašyta draugiškumo su- ševikų agentams pasiro-i ■ ADIENJ, 1:15—2:15 
tartis ir slapta sutartis su džius, tuojau pranešti UN-j 1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.
sovietų Rusija. Gauss sa- 
kė, kad jis buvęs tos slap- tiniai nepareikš 
tos sutarties autorius.

RRA vadovybei. Jei trem-j 
noro su šeštadienį, kovo 30 dieną, 1:15 vai. po pietų įvyks

* atvykusiais agentais pa- Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau-
Pa^af taTutartiVokieti-įsikalbėti, jie prie tremti- dies dainos, muzika, kalbos, pranešimai lai skamba Jū-

- ____ _____ ______ Iru namnnsp Pasukite savo radio rodvkle ant 1230 ki-ja atsisakė nuo savo pre- niu nebus prileidžiami, 
tenzijų į Lietuvą, Latviją St. Devenis.
ir Estiją. Kai tik Hesso 
adv. Seidl priėjo prie to 
punkto, kur pasakyta apie 
sovietų Rusijos pretenzi-į 
jas į Pabaltijį, tai Rusijos! 
prokuroras užprotestavo. 
Tačiau teisėjai pasitarę į- 
sakė padaryti to doku
mento vertimus.

Galimas dalykas, kad ir 
daugiau Hitlerio - Stalino 
slaptų susitarimų prieš 
ikaro pradžią iškils tame 
teisme.

Gen. Smitti Apie Sovietus
Frankfurt, Vokietija — 

Jung. Valstybių naujas 
ambasadorius gen. W. Be- 
dell Smith, sustojęs čia 
pakely į Maskvą, pareiškė, 
kad jis paaiškins Stalinui 
apie Jung. Valstybių nuo
monės pakitėjimą ir apie 
abejones dėl Rusijos veik
smų.

jsų namuose. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausykitės programos iš WESX stoties. 
Salėm, Mass.

RADIO KONCERTAS
Šips radio programos metinis koncertas įvyks 

sekmadienį, gegužės-May 19 d., 3:30 vai. po pietų. Dai
nuos art. Viktoras Benderis iš New Yorko ir instru- 
mentalis trio gros įvairius muzikos kūrinius. Koncer
to tikietus jau dabar galite įsigyti “Darbininke”, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. arba pas kitus par
davėjus. Kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitant val
džios taksas.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Kovo 29 d.. 1946

ĮVAIRIOS žinios
Ponia Eleonor Roosevelt ' 

Viebndeno lietuviu Tarpe i

lenkai. Vi- 
gyventojų 
pasveikino 
Toliušis.

Talentinga fauna 
Lietuvaiti

talentingų studentų ir viena iš 
91 laimėjusių Auksinį Raktą. 
Savo gabumais jinai pasižymė
jo dar lankydama pradinę mo-! 
kyklą, apie trys metai atgal, ir 
tuomet gavusi stipendiją lankv-j 
ti Museum of Fine Arts mokyk
lą, kurią tebelanko jau trečias 
metas ir sykiu lanko vidurinę 
nokyklą, kurią baigs šią vasa-i 
rą. Apie Onutę palankiai atsilie
pė vietinės anglų spauda, numa
tydama jai gražią ateitį. Jos 
gabumais džiaugiasi tėveliai ir 
draugai ir linki jai geriausios 
kloties. Rep. 2.

kv

Vasario 14 d. ponia Ele- 
onor Roosevelt, aplankė 
DP stovyklą Wiesbadene, 
kurioje gyvena lietuviai, 
latviai, estai ir 
sų stovyklos 
vardu viešnią 
lietuvis adv. J.

Ponia Eleonor Roose
velt Wiesbadeno DP sto
vykloje išbuvo apie valan
dą laiko. Nemažą valan
dos dalį praleido su lietu
viais. Lietuviai garbinga- Onutė E. Warnas,
jai viešniai Įteikė medžio Jaunųjų artistų darbo parodoje 
skulptūrą 
kla”. Viešniai susidomė
jus buvo paaiškinta jos tu
rinys. Toliau ponia Eleo
nor Roosevelt aplankė lie
tuvių chorą, kurs buvo ap
sirengęs tautiniais drabu
žiais. Choras sugiedojo 
“Ilgiausių Metų”. Garbin
goji viešnia įsimaišė į cho
ro tarpą ir kartu nusifoto
grafavo.

Eleanor Roosevelt 
vykstant, Wiesbadeno lie
tuvių gimnazijos maža 
mergaitė įteikė lietuvių 
tautiniais drabužiais pa
puoštą lėlę, kaip Lietuvos 
vaikų dovaną Amerikos 
vaikams. Išvykstanti vieš
nia šią dovanėlę maloniai 
priėmė. St. Devenis.

2t> AĮtStNĮNK A8

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys

PROPIESTIENE - Sakalaus
kaitė, gyv. Los Angeles, Calif.

RADAVICIENE - Kiauraky- 
tė, Kotryna, kilusi iš Klibių km., 
Žarėnų vai., Telšių ap., gyv. Či
kagoje.

SIMUTIS, Ignas, kilęs iš Ju- 
dėnų km., Plungės vai., Telšių 
ap., gyv. Čikagoje.

SKIEČIUVIENE, Magdalena, 
ar jos dukros, gyv. Bostone.

STARTINSKIENE - Dam
brauskaitė, Kazimiera, žinoma 
kaip Anna Star, kilusi iš Biržų- 
Pasvalio ap., ar jos vaikai.

STEFANA VIČIUS, Juozas, 
kilęs iš Kėdainių, ar jo dukterys 
Elena ir Jadvyga.

STEFANAVIČIUTĖS, Elena 
ir Jadvyga, Juozo dukterys. E- 
lena kilusi iš Lietuvos, ištekėju
si Amerikoje, vyro pavardė ne
žinoma. Jadvyga gimusi Ameri
koje.

STEPONAVIČIUS, Juozas, iš 
Trobiškių km., Kvietiškio vai., 
Mariampolės ap.

SURVILAITE.
ŠAULINSKAITE, ištekėjusi, 

bet vyro pavardė nežinoma, iš 
Nociūnų km., Šimonių vai., Pa
nevėžio ap.

ŠVIPAI, Kazimieras ir Myko
las, iš Palėvenių km.. Pušaloto 
parap., Panevėžio ap., ar jų vai
kai.

TURKAUSKIENĖ - Butkytė, 
Ona, iš Ridikiškių km., Eržvil
ko vi., Tauragės ap.

URBONAS, Ipolitas, kilęs iš 
Minaičių km., Kėdainių ap., gyv. 
Čikagoje.

URBONAS, Motiejus, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

UŽUNARIENĖ, Zanė, iš 
džiūnų vai., Biržų p.

VALACKAS, Jonas, gyv. 
roit, Mich.

VALEŠKIENE, Elena, 
Rochester, N. Y.

VIZBARAS, Jonas, iš Mažuk- 
nų km., Vabalninko vai.

2ALGEVIČIAI, Aleksandras 
ir Vladas.

ŽLAUBERAITE, Barbora, iš 
Šimėnų km., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap.. gyv. Čikagoje.

ŽIAUBERIS, Jonas, iš Šimėnų 
km., Skaudvilės vai. Tauragės 
ap-, gyv. Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSULATE GENERAL

OF LITHUANIA
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

KLEVEČKA, Kazimieras, ki
lęs iš Panevėžio ap.

KLIKNAITE, Elena, iš Baku
čių km., Raseinių vai., gyvenu
si Columbia, N. Y.

KUODYS, Pranas, gyv. Bos
ton, Mass., kilęs iš Panevėžio 
apskr.

KYRAS, Mykolas, gyv. Čika
goje, kilęs iš Ramygalos vals
čiaus, Panevėžia ap.

MACIAUSKAS, Kazys, kilęs 
iš Ukmergės.

MAJAUSKAS, iš Mikniūnų 
km., Kamajų vai., Rokiškio ap.

MARČILIONIAI, Antanas ir 
Motiejus, kilę iš Pašventupio 
km., Pakuonio vai., Kauno ap., 
gyv. Čikagoje.

MILVERTIENE - Žiliūtė, iš 
Grebžinų km., Gargždų vai., 
Kretingos ap., gyvenusi Balti
more, Md.

MYKOLAIČIAI, Jonas ir Mo
tiejus, kilę iš Kregždžių km., 
prie Gražiškių, Vilkaviškio ap.

NAGINEVIČIOTE, Pranciška, 
ištekėjusi, bet vyro žinomas tik 
vardas — Gabrielius, kilusi iš 
Darsūniškio, Trakų ap., gyv. 
New Yorke ar apylinkėje.

NOREIKIS, Antanas, kilęs iš 
Viliosiu km., Akmenės vai., Ma
žeikių ap., gyv. Čikagoje.

PAKALNIŠKIAI, Rapolas ir 
Tamošius, iš Mažeikiškių km., 
gyv. Brooklyn, N. Y.

PAKALNIŠKIS, Pranas, iš 
Pavietinio km.

PATKAUSKAS, Mykolas, gy
venęs Vašingtone, iš Nečiūnų 
km., Biržų ap.

PATZULP, Helena, gyv. Sa- 
eramento Avė., 6600, Chicago, 
III.

PETKEVIČIUS, Antanas, iš 
Bizierių km., Plokščių vai., ša
kių ap., gyvenęs Phila., Pa.

PETKEVIČIUS, Juozas, gyve
nęs Phiiadelphia, Pa.

PETKEVIČIŪTES, Agota ir 
Marcelė, gyvenusios Philadel- 
phia, Pa.

PETRAŠKA, Adomas, iš Bal
bieriškio, gyv. Boston, Mass.

PETRAŠKAITE, Rožė, iš Bal
bieriškio, gyv. Boston, Mass.

PETRUKAITIENE, Jonieška, 
gyv. Bostone.

PETRUKAITIS, Juozas, gyv. 
Bostone.

PTVORIUNAI, Izidorius, Liu
dvikas ir Vladas, iš Bajoriškių 
km., Rokiškio ap.

POVILONIS, Hermanas.
PRANEVIČIENE - Krapau- 

niskaitė, Ona, Amerikoje žino
ma ir kaip Frice, ar Price, An
na, kilusi iš Seredžiaus vai., 
Kauno ap., gyv. New Yorke, ir 
jos vaikai Pranas ir Bronė.

Šventųjų
Gyvenimai“Vargo Moky- laimėjusi Aukso Raktą ir gar

bės certifikatą.
South Bostono lietuvių tarpe 

auklėjasi gražus meno talentas, 
dar viena gabi lietuvaitė, tai O- 
nutė E. Warnas. vos 17-tų metų 
dukrelė Jono ir Zosės Wamų, 
gyvenančių 6 Trimount PI., So. 
Bostone. Neseniai įvykusioje__ ____
Bostone studentų meno kūrinių tik $4.00. Ir kas pirksi 
parodoje, kurią surengė Scho- “šventųjų Gyvenimai” 
lastic Magazine ir Jordan Marsh knygą, tas gaus be galo į- 
Co.. sąryšyje su Fine Arts Gal- domią knygelę — priedo, 
leries. Carnegie Institute, Pitts- taipgi kun. Pr. Juro lei- 
burghe, Onutė buvo apdovano- džiamą “PRANAŠYSTES

... ' APIE PASAULIO PA-1 lyj teisybės nebėra. Bet ji

i

iš-

Ką tik kun. Pr. M. Juras 
'išleido didelę beveik 1000 
{puslapiu knygą — “Ištisų 
Metų ŠVENTŲJŲ GYVE
NIMAI”. Knyga labai gra
žiai apdaryta su aukso 
kryžiumi ant viršaus. Kai-

“Šventųjų Gyven i m a i”

Iš kairės i dešinę — J. Henry Smythe, Jr., ir 
George T. Sharp, abu iš New York City. Pirmas 
labai panašus Prezidentui Rooseveltui, o antras 
Prezidentui Trumanui.

ko savo namus ir yra pri
versti klajot po platųjį pa
saulį ir laukti teisingumo. 
Dažnai mūsų neviltyje 
mums atrodo, kad pašau-

Vokietijos Lietuviai Jau 
6avo Pasiustus Rūbus

ta garbės certifikatu ir Auksi
nio Rakto ženklu, kaipo talen- BAIGĄ”. Šios pranašystės j yra! Ir ji ateis! Jau vien 
tinga piešėja ir jos kūriniai tapo yra surinktos iš Šv. Rašto, Į tik lietuvių motinų ašarų 
nugabenti į Fine Arts Galleries. ~ ....... ..... ... , ... .
Pittsburghan, kur taip pat bus 
rodomi dabar publikai, naciona-; 
Įėję studentų meno kūrinių pa-Į 
rodoje.

Bostoniškėje parodoje Onutė
Miestas Parduos 6 Namus ! '•

—
Bostono miestas parduos 

6 namus, kurie yra Įkai
nuoti $1,581,000, balan-j 
džio 10 d. Parduodami na
mai randasi šiose vietose: 
207-211 Washington St., 
143 - 147 Federal St., 33-35 
CornhiU. 9 Park St., 359- 
363 Boylston St. ir 32-36 
Arch St. Į

Varžytinės Įvyks tą die
ną, 10 vai. rytą. Boston 
Real Estate Board ofisuo
se, 7 Water St.

Hoover Lankėsi Pas 
Popiežių

Iš 1945 m. gale pasiųstų 
Amerikos lietuvių suauko
tų rūbų, didesnė dalis teko 
lietuviams tremtiniams 
Vokietijoje. Neseniai ga
vome pranešimą, kad lie
tuviai Vokietijos stovyklo
se gavo šitokį drabužių 
kiekį:

Pranašų ir iš kitų šaltinių. į pakaktų daugiaus teisin- 
m_:_; ..x_: — “gven_ gUmuį išmelsti.

Amerikos lietuviai, Jūs 
išgirdote tremtinių šauks
mą ir supratote sunkią sa
vo tautiečių padėtį. Jūs vi
somis jėgomis suskubote 
jiems į pagalbą.

Ir tai nėra tik tušti žo
džiai. Aš pati esu viso to 
liudytoja, ir man trūksta 
širdyje žodžių išreikšti sa
vo ir visų tremtinių dėkin
gumui.

Jūsų darbas ir pastan
gos nėra tušti, jie begali
niai didelės reikšmės. Jū
sų aukos didelė ne tik ma
terialinė, bet ir moralinė 
parama nelaimin g i e m s 
tremtiniams, ką aš pati e- 
su patyrusi.

Vargome mes Vokietijo
je. Žiūrėjau mirčiai į akis; 
kiekvieną dieną. Sielojo- 
mės dėl pavergtos tėvynės. 
Laukėme karo pabaigos ir 
vylėmės, kad vėl, jei liksi
me gyvi, galėsime grįžti į 
savo namus. Bet, deja, dar 
ir šiandien turime gyventi 
tik viltimi, nes mūsų tėvy
nė Lietuva tebėra paverg
ta.

Tūkstančiai lietuvių te
bevargsta dar ir šiandien, 
nors karas jau seniai pasi
baigęs. Ir jų visų vieninte
lė viltis esate Jūs. Su Jūsų 
pagalba jie tikrai galės 
daug nuveikti, nes energi
jos ir pasiryžimo jiems ne
trūksta. Nežiūrint sun
kiausių sąlygų lietuviai 
tremtiniai stengiasi neat
silikti, kaip kultūriniame 
gyvenime, taip’ ir kitur. 
Mažieji mokomi lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Jau
nimas — studentija sten
giasi dar Lietuvoje pradė
tus mokslus užbaigti — į- 
sigyti profesiją. Senimas 
jiems padeda, juos moko,; 
auklėja jų dvasią. Ir dau
gelis iš jų tegalės pasiekti 
savo tikslą tik su Jūsų pa
galba.

Paryžiuje — Prancūzijo
je gyvenančių lietuvių pa
dėtis taip pat varginga ir 
sunki. Jų dauguma pragy
vena tik iš BALF’o gauna
mų pašalpų pinigais, rū
bais, bei maistu, nes pran
cūzų valdžia svetimša
liams darbo neduoda.

Taigi, užsisakykite “Šven
tųjų Gyvenimai” knygą 
tuojau. Užsakymus su 
$4.00 siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

STUD. BRONĖS BUDREIKAI 
TĘS KALBA

pasakyta per radio kovo vės SU kitomis didžiosio- 
16 d. š. m. L. Darbininkų mis tautomis, kurios nori 
Radio programoje. mažąsias tautas pavergti.

, - - -

mažąsias tautas pavergti. 
Sunki ir nelygi kova! Ir 
mes žinome iš istorijos,Malonūs Lietuviai!

Džiaugiuos, kad štai tu- kad visa eilė tautų neišsi- 
riu progą prabilti į mūsų . ” ? _- 7 .

Gruodžio mėn.:
Tubingene ......
Munchene ......
Detmolde .......
Tubingene ......

.... 14,400 sv.
.... 10,710 sv.
.... 10,335 sv.
.... 31,500 sv.

- 66,945 sv.
Sausio mėn.:

Tubingene ...... .... 14,670 sv.
Munchene ...... .... 4,600 sv.

Gei-

Det-

gyv.

19,270 sv.
Kaip buvo pranešta pe

reitame BALF Biuleteny
je, sausio mėnesio pabai
goje iš New Yorko dar iš
siųsta per 180,000 svarų 
drabužių lietuviams trem
tiniams Vokietijoje.

laikė šioje nelygioje kovo- 
lietuviškąją išeiviją Ame- būvį ir žuvo, išnyko,
rikoje. į Toje arenoje mes įžiūri-

Apie ką gi dabar aš Jums'me ir mažutę nelaimingą 
kalbėsiu, jei ne apie mūsų lietuvių tautą per ištisus 
tėvynę. {šimtmečius labai sunkiai

Pasaulio Tautų arenoje kovojančią dėl savo lais- 
mes matome visą eilę tau-vės ir nepriklausomybės.

Vadovaujantis teisybės 
principais, kiekvienas gy
vas Dievo sutvėrimas, 
kiekviena tauta, jeigu jie 
nieko neskriaudžia, nie
kam žalos nedaro, turi tei
sę gyventi laisvi. Bet, deja, 
kaip ir mūsų asmeniškame 
gyvenime, taip ir tautų gy
venime teisė savo, o jėga 
vėl savo keliu.

Ar kam nors blogo kada 
nors norėjo ar linkėjo lie
tuvis? Jis nieko iš niekeno 
netroško, jis tenorėjo gy
venti laisvas savo ežerų ir 
šilų tėviškėje, mylėti ją ir 
dirbti jos laimei ir gerovei.

Bet štai atėjo pikti žmo
nės į jo žemę. Jie sutrypė 
ir paniekino visa, kas jam 
buvo brangu ir miela. Jį 
baudžia už tai, kad jis myli 
savo tėvynę. Jam nebelei
džia melstis į Dievą. Jie 
pakabino raudoną žvaigž
dę ir verčia lietuvį ją gar
binti ir jai tarnauti.

Baisias ir šiurpias va
landas pergyveno lietuvis, 
ir jis pasiryžo kovoti, nes 
jis žino, kad niekas neturi 
teisės uždrausti jam mylėt 
savo tėvynę.

Tūkstančiai jaunų vyrų, 
; palikę savo namus, išėjo į 
miškus, ir jie pasiryžo ge
riau numirt, nei garbint 

isvetimą raudoną žvaigždę. 
I Tūkstančiai lietuvių pali-

Hoo- tų, kovojančių už savo 
mais- laisvę, bei egzistenciją, 
kuris Vienos jų yra didelės ir 

dabar lankosi Europoje ir galingos, ir jom nėra jo- 
tyrinėja maisto padėtį, kios problemos išsilaikyti 
lankėsi pas Popiežių Pijų ir bujoti. Kitos — mažos 
XII ir su juo turėjo pasi- ir silpnos, amžinai sunkiai 
kalbėjimą.

Roma — Herbert 
ver. Jung. Valstybių 
to administratorius.

Kovo 19, 1946
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 
ŠV. ANTANO GARBEI 

13-kos Antradienių 
Pamaldos.

kurios baigsis birželio 4—12 d.
ŠV. ANTANO NOVENA.

v*

Kitos — mažos

kovojančios dėl savo lais-

Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 AM — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško- 

. nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad j>er Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:Teisingos Ir Pastovios Taikos!

Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 
Ir — Padėkoti Dievui Už (.autas Malones!

Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten
cijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERSMount St. Francis Greene, Maine,

I

I

Visus drabužių, maisto 
ir kitų daiktų siuntinius 
malonėkite siųsti sandėlio 
adresu: United Lithuanian 
Relief Warehouse, 101 
Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Nesibijok nežinojimo, 
bijok klaidingo žinojimo. 
Dėl jo visa pikta pasauly
je. L. Tolstojus.

Kiekvieno Prancūzijoje 
gyvenančio lietuvio trem
tinio širdyje glūdi gili pa
dėka Amerikos lietuviams, 
o ypač BALF’o darbuoto
jams už rūbus, maistą ir 
už gaunamas, kad ir nedi
deles pinigines pašalpas, 
kurios padeda nors ir la
bai sunkiai, šiaip taip išsi
versti.

Lietuvių Studentų drau
gija Paryžiuje, kurios aš 
ir pati buvau narė, įgaliojo 
mane padėkoti BALF’ui už 
gaunamas stipendijas, ku
rių pagalba jie gali studi
juoti Prancūzijos universi
tetuose.

Baigdama linkiu, trokš
tu ir prašau, kad Jūs su 
dar didesne energija auko
tumėte ir prisidėtumėte 
prie šio kilnaus ir tiek 
daug reikšmės turinčio 
šalpos darbo.
DIDŽIAUSIA NESĄMONE

— Per visą kariuomenėj buvi
mo laiką, skundžiasi eilinis Kil
pa, — vakar aš padariau di
džiausią nesąmonę...
— Na, ką jau tokio?
— Išvaliau svetimą šautuvą. *

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $...............ir prašau prisiųsti ......

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ............... —........................
Gatvė --- ---------- ------------------ ------------------

Miestas ir Valstija ..................... .. ....................

knyga (s)
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DARBININKAS
(THE WORKER)’

Publlshed every Tueeday and Friday ezcept Holidaya mich aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatinaa
---------- by------------  

8AINT JOBERH'a LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
feterad aa aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at the >ort offlc* at Bootoa, 

Maaa under the Act of March S, 1870.
Acceptance for maiUng at special rato of poetage provided for in Bection 1108 

Act ot October 8,1917, authorized on July 12, 1918
■UBSCRIP^iON KATES:

Domestic yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Pasikalbėjimai Šeimose, Kur Grįžo Kariai Iš Frontų me, ruošdamosi gulti, lo
voj atsisėdusi rožančių 
kalbėjo, kaip pati paskui 

, sakė —
— Ataka laiveliais per Reino upę. — Nacių vynas į pabėgėlių lietuvių stovykla. — Sargyba taikos.

Islandijoj. — Uraganas vandenyne. — Granata sprogo ties manimi kai gulėjau apkasuose. —sūnaus laiško negavo. Rū-
“Tėveli, aš tau parodysiu grabą"

APIE DŽIUNGLES IR... 
PANĄ, SU KURIA 

PAVASARI ŽENYSIS 
Su grįžtančiai kariais iš 

visų nasaulio kraštų, grįš- 
ta džiaugsmas ir naujas 
gyvenimas į mūsų lietuviš-; 
kas šeimas. Belankydamas 
parapiją perėjau keletą 
šimtų Chicagos lietuvių 
šeimų. Kiek čia prisimini
mų ir istorijų kartoja, sū
naus sugrįžusio papasako
tų!
— Manasai su japonais 

Kaip užkeltas ant farmerio daržinės metalinis> kariavo. Jo “šipą” nuskan- 
gaidukas sukinėjasi nuo vėjo, taip Amerikos komunis- dino. Ilgai nevalgę išbuvo, 
tų nuomonė, taktika ir elgesys vartaliojasi nuo Mas-^Pateko į džiungles, klam- 
kvos politikos. Posūkiai ir zigzagai labai staigūs ir: po jo purve, kad nei kur 
griežti. Kai 1939 m. Hitleris, susitaręs su Stalinu, pri-j nusipraust nebuvo, — pa
baigė Lenkiją, ir Europos Antantė ruošėsi ar šiaip ar sakoja v>ena močiutė sū- 
kitaip jį sustabdyti; kai Anglija buvo užsimojusi į- naus žodžius. Atsidūsta, ir 
traukti į talką Jung. Valstybes, tai Amerikos komu- vėl kalba: 
nistai virto didžiausiais pacifistais bei taikos mėgė
jais. Jie išsijuosę smerkė Amerikos ginklavimąsi, nes 
Maskva buvo ne tik taikoje, bet ir talkoje su Hitleriu. 
Tuomet ruoštis į karą prieš Hitlerį reiškė eiti prieš 
Stalino politiką. Bet štai 1941 m. Hitleris puola Rusi
ją. Iš Maskvos pučia jau priešingas vėjas, ir metaliniai 
gaidukai daro griežtą “povorot na pravo” (posūkį de
šinėn). Jie visom keturiom griebiasi už iškabų, skel
biančių skubotą reikalą Amerikai ginkluotis. Iš uolių 
pacifistų jie per naktį virto atkakliais karo šalininkais, j baisiai išvarginti buvome, jo Kryžiaus Slaugės pagelbininkė 
Hitleris jau nebe “tovarišč ir čut čut ne komunist”, i 
bet pasiutęs fašistas. (Nesuprantama, kodėl naciai vi
suomet fašistais vadinami. Tai kažkoks žioplas tikro- , 
vės iškraipymas). Per ištisą karo eigą, kol pavojus Ru- : 
sijai nebuvo likviduotas, komunistai tampriai buvo . 
prie demokratijos prisiplakę ir virto pavyzdingais A- i 
merikos patriotais. Maskvos vėjas pūtė dešinėn, ir gai
dukai nė pašnairuoti kairėn neišdrįso.

Bet karas jau baigtas. Maskva ant šakių iškelta. 
Nuo pasisekimų ir pagyrimų Kremlius tarsi nuovokos 
neteko. Manė sėdįs ant žemės rutulio viršūnės ir, žino
ma, atitinkamu vėju pūstelėjo. Amerikos gaidukai au- 
tomačiai susirikiavo ir, vėjo pučiami, pasuko kairėn. 
Bet padiktuotas jiems manevras buvo tik pereiginis 
“poluoborotas” (pusiaukryptis), pamažėli slenkąs kai
rėn. Toks miklus ir nežymus kairėn pasislinkimas ne 
visiems tovariščiams buvo įkandamas. Vieni nedasi- 
varė, kiti persivarė. Apie smulkiuosius komunizmo 
puskarininkius netenka nė kalbėti: pas juos netaktų 
perpilna — “chot otbavliaj”. Bet kas įstabiausia, kad 
toks ilgametis komunizmo šulas, toks “materyj bolše- 
vik”, kaip Browderis, ir tas “ne potrafil” — nemokėjo 
ponui įtikti. Jis rašė, rašė ir nuo koto nusirašė. Laižėsi 
prie visokio plauko ideologijų, net mėgino prie katali
kų prisigretinti. Manė vien žodžiais komunizmą įvyk- 
dysiąs. Kažkoks keistas evoliucijonistas. žodžiu, 
“neudačnik” — nevykėlis. Išjojo vargšą iš partijos. 
Rodos, už ką gi? Komunizmui jis tarnavo pagal savo 
išgalę. Bet — nejučiomis iškrypo iš partijos linijos. Už 
tokius dalykus nedovanojama.

Bet kokia gi dabar komunistų linija? Kokius dar
bus jie užsimojo atlikti? O, užsimojimų tiek daug ir 
tokių sudėtingų, kad jiems išskaičiuoti ir išnagrinėti 
prireiktų gerokos'knygos. Čia vos tik kelias komunis
tų veiklos antraštes bei šūkius teks suminėti. Visų pir
ma, jų svarbiausias ir vienintelis tikslas — pasigriebti 
valdžią ir įvesti sovietinę, ar tiksliau tariant, bolševis- 
tinę tarką, tokią kaip Rusijoje. Pradžioje gal kiek skir
tingą formoje, bet esmėj tokią pat. Tam priemonių — 
tūkstančiai, jeigu eitume į smulkmenas. Bendrai 
imant, svarbiausios priemonės — visur brautis į vir
šūnes. Pagal komunistinį katekizmą, kiekvienas “ta- 
vorščius” privalo skaityti save vadu, kur kas apšvies- 
tesniu, veiklesniu, gudresniu, energingesnių už bet ko
kį ne komunistą. Įsikalbėjęs sau tokią viršenybės są
voką (superiority complex) kiekvienas, kad ir eilinis 
“tavorščius”, akyplėšiškai stoja į bet kokias diskusi
jas, suprasdamas, ar suvokdamas, ar visai nė nežino
damas, apie ką kalbama. Kiekvienas turi žinoti bent 
keletą nudėvėtų marksistinių frazių bei sakinių, ku
riais vietoj ar ne vietoj drąsiai operuoja. O jeigu jau 
nebepajėgia argumentuoti, tai sukelia triukšmą, ku
riuo mėgina mitingą suardyti. Nors tik saujalė komu
nistų dalyvaus kokios organizacijos mitinge, jie visi 
kantriai išbus iki pabaigos, ir kuomet didžiuma narių 
nuobodaudami išsiskirsto, komunistai kaip tiktai ir 
laukia tokio momento, kad galėtų sumažėjusiam susi
rinkime savo sumanymus pravesti. Jie panaudos visas 
galimas' ir negalimas priemones, kad tik gautų vado
vybę. Tokia taktika jie pasigriebia vadovybę darbo 
unijose... Taip sutvirtėję, siekia kontroliuoti šalies 
pramonę, susisiekimą ir maistą. Tuomet paleidžia dar
ban galingiausią ginklą — generalinį streiką. Tuo pa
čiu laiku mėgina suardyti armiją. Nuginklavę krašto 
apsaugą, jie gali jau eiti prie jo pavergimo. Kas vyks
ta paskui, skaitytojas gali pigiai įsivaizduoti. Medžia
gos ir faktų pristato visos bolševikų pavergtos šalys.

K.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame--------------- $4.00
Viena kart savaitėje metama.— $2.00
Užaieny metams-------------------$5.00
Užsieny 1 kart oa-tftj metams $2.50

DARBININKAS
066 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Komunistų Vingiuotė

— O mūšiuose kad buvo! 
Priguldė — kaip kopūstų. 
Laidot tik po trijų dienų 
galėjo prieiti, bet — vėsus 
oras, nebuvo sugedę. “O 
patys ar nebijote”, —klau
siau sūnaus. O jis ir sako:' 
“Norėjau, kad ir į mus 
granata pataikytų. Taip

prašė pastovios 
Tris savaites nuo

pinasi. Kampe gi stovi di
dieji sūnaus suvenyrai: 

torai kaikurie nebeveikia, sunkus japoniškas šautu- 
kai užpuolė, vas ir šalto plieno durtu

vas...
. Nelaimei,
[mus jūrose uraganas. Tik. 
švilpia baisus vėjas, tik ri
tasi bangos kaip kalnai, o 
visas okeanas baltas —pu
totas. Kai iškels mūsų lai-Į

ŠRAPNELIAI DRASKO 
APKASUS

Jaunutė žmona glostė 
|vą, tai net užpakalyje įtai- poros metų sūnaus galvi- 
sytieji sparnai, kurie laivą kę. Už stalo sėdėjo sugrį- 
varo, tik kratosi ore, visą žęs karys. Kampe atremta 
laiva purtydami. Tada tai lazda.. Jis invalidas, koją 
meldėmės visi kas kaipfgranata nutraukė: 
mokėjome! j — Mes buvome Prancūzi

joje. Patrankos atneštoji 
granata atsidaužė į medį ir 

; sprogo ties manimi, kai
MYLIU! SIUSK 50

DOLERIU-
Nedideliame poros kam- gulėjau apkasuose. Taip ir 

barelių bute — suvargusi nuplėšė koją aštrūs šrap- 
motinėlė. Jau gerą metų nieliai. Kraujas tik čiurs- 
naštą ji neša, bet vis kas kė. Suveržėme diržu. Be
rytą į darbą eina ir dažnai. veik visą dieną išgulėjau— 
bažnyčioje klūpi. Ji paro- kaip gi prieis, mūšiai. Pas- 
dė telegramą, kurioje buvo kiau paėmė mane iš anka- 
parašyta, kad sūnus grįž- sų į lauko ligoninę, iš čia 
ta, o ant galo pridėta:
— Love. Wire 50 dollars. kiečių kariškoj

SKOLINA PAGALBOS RANKĄ — Ši Raudono- 
šiame kritiškame 

slaugių trūkume. Reikalinga dar daug daugiau tokiųnebeapsikenti žmogus...”
— Sakau jam, — pasako- darbininkių Didžiojo Bostono civilėse ligoninėse, 

ja motina, — “seivink” u-!-----------------------------------
niformą, gal dar reiks... O,ja. Devynias dienas taip[ 
jis jau kelnias nudažė, o ,išsislapstė, begrauždamas 
švarką dar tebeturi... Jau [atrastas papuvusias bul-[ 
ir paną išsirinkęs, pavasa- ves. Sulaukė, kol amerikie- nj 
rį, sakė, ženysis. ,

KOSTI VIS IR EINA
{ MOKYKLĄ

“J

lėktuvu į Angliją ir ameri- 
\ j ligoninėj

Lietuviškai išeitų: [padarė operaciją. Dabar
— Myliu, tave, mama, turiu dirbtinę koją. Jei ly- 

Skubiai siųsk 50 dolerių, [gioj vietoi, tai ir taip pa-
Mama išsiuntė. Nore-, einu, o laiptais ar kur ne- 

čiau, kad sūnus būtų gir-, lygu — reikia lazda rams- 
dėjęs ir dėjęsis į širdį, kai tytis. Gausiu pensiją, ieš- 
ji kalbėjo: Įkosiu sau prieinamo dar-
— Sunkiai dirbu. Seniau bo...

IR “ŠMERUOJU”, 
IR GERIU...

Netoli stokiardų, medi- 
„ nio namo užpakaliniame

čiai prasiveržė. Nugabeno bute radau žiiagaiVę. 
tada jį į ligoninę, Šatais su- . -- __ - -_  _
.stiprino, už dienos ir vėl važiavo, viskas gerai. Da- 

v.. . . |I frontą. Turiu ir kitą sū- bar prie taisymo
Kitoj troboj senute, jau,nų Tas tai buvo sužeistas 

sukrypus ir baltas metų .per manevrus. Vis tiek at-t 
šerkšnas jau jos plaukus sigavusį išvežė į frontą, i 
pradeda aptraukti. Po tro- Jam vis daugiausia tekda-' 
bą laksto mažytė mergytė. Vo patruliuoti. O tas sužei-
— Ar dukters? - .......... - •
— Ne, sūnaus, — pasako

ja senutė. — Sugrįžo su
vargęs. Kosti vis. Eina į 
mokyklą, gal paskiau leng
vesnį darbą gaus. Jo žmo
na dirba— iš 90 dolerių,

L --xuvju", ir, menuo negi išgyvens su vi-jkltokių dalykų — ir nuga- mirkau> ir geriu _ nieko, 
sa seimą. Tai aš jų mergy- fono viską lietuviams. Gerai< kai sūnus sugrįžo — 
tę saugau. Ir man geriau— , . 6 v,
negi žiūrėsiu visą laiką PAS “BEČLERIUS” PRIE

dar atsisėsdavau, dabar 
vis jaučiuosi pervargus. Ir 
sekmadieniais neatsilsiu. 
O jei sūnus kada nakčia il
gai nepareina — visą nak- 
itį nemiegu.
i

i JAPONU ŠAUTUVAS IR 
PLIENO DURTUVAS
Tėvas žarstė laikraščių 

krūvą, prie krosnelės buvo 
i padėtas didelis pieno indas 
'— kad surūgtų. Jų duktė į 

mūvį” išėjusi, o sūnus — 
'Japonijoje. Jis rašė, kad 

Tą kalbėdama ji atnešė. liepos mėnesyje jau parva
žiuos. Mama miegamaja

— Manasai sveikas par-į

mašine
rijos dirba. Jam sekasi.
— O ką parvežė?
— Jis geras, parsiųsdavo “ 

pinigų...
I 'dimas atsiliepia. Pasi- fotografiją kur vidury, 

'-skundė vyresniems, nėr- dviejų draugų apkabintas' 
- maine, paskyrė pne nfais- stovėjo jos sūnus.
1 to dalinimo. Bebūdamas' Dabar jį atsisėdo ir ėmė O, NEMUNE

1

jis Vokietijoje susipažino savo vargelius pasakoti 
su pabėgėliais lietuviais,: ... ................ .

tai va tos kojos sunkiai be- 
Ir “šmeruoju”, ir

KETURIU KAREIVIU 
MAMA RODO “GRABĄ”
Dar vienoj troboj ant , 

sienų kabojo keturių sū
nų — karių paveikslai.
— Tėveli, aš Tamstai pa

rodysiu grabą..., — prata
rė keturių karių motina, ir 
išnyko gretimame tamsia
me kambaryje. Po valan
dėlės ji atitempė žalią, ne
peršlampamą apdangalą— 
apsiaustą. Platus jis palai
domis palomis, kaip, nely
ginant, koks maišas su 
pusiau praardytais šonais 
ir su skyle viršuje galvai 
iškišti:
— Kai lyja, juo kareiviai 

apsisiaučia; kai šaudant 
reikia gulti į šlapią žemę, 
jį pasikloja, o kai nukauna 
— į jį susupę palaidoja. 
Mano sūnus kariuomenėje 
buvo tokiuo kaip ir grabo- 
rium. Kur gi ten tokiai 
daugumai grabus paims. 
Susupa į tą ir laidoja, o ja
ponus tai ir taip užkasa.

♦ c *

Iš langų jau nyksta mė
lynosios žvaigždelės. Tik 
auksinės niekad neišnyks 
iš motinų akių, 
trus skausmo
durdamos į širdį vis sakys, 
kad jų išnešiotasai ir išbu- 
čiuotasai jau nebegrįš iki 
teismo dienos paskutinės...

Dr. J. Prunskis. '

O, Nemune, taip pasilgo mūsų 
Pavargę akys ir liūdna širdis, 
Pavargę akys žvelgia Kauno 

pusėn,
Širdis neranda Tėviškės žvaigž-

■ dės. j •
smagiau dabar. Ne taip rū- Po debesim ji mirga visą naktį, 
pi, netaip ilgu. Sūnus dirba Po debesim ji gal mirgės ir 

lauks,

Viskas būtų gerai, tik-

per langą, rankas sudėjus.
“SMILGUTfi” PER DIE

NAS IEŠKO BUTO
Trečian naman įėjęs ran

du stambią lietuvę močiu
tę ir liesą, kai smilgą duk
terį, jau paaugusią.
— Valgyk Tamsta dau

giau, tik kaulai ir oda...
— Dabar tai atsigavo

kai vyras iš karo grįžo, — Taip tai jis visą pasaulį iš
kalba močiutė,
Tamsta matęs pirmiau...

Mums bekalbant ir vyras mi žmonės kituos kraš-, 
iš stokiardų pargrįžo, rišu-tuos. Buvo “Aislande” (Is- . „ 
lį geros mėsos pasispaudęs landijoj). Ot tai šalta ten! ’ 
po pažastimi. I Sargybon kai išsiunčia, tai!
— Sunku su butais, — vėl tik po 15 minučių tegali

dejuoja močiutė. — Va ir būti, o kai grįžta — tai 
mes: sūnus su žmona, dūk- raudoni, šalčio nuspirgin- 
tė su žentu, ir aš, o tik du ti: nežino, ar ant pečiaus, 
“bedrūmiu” turime. ar po pečium lįst. |
— O Tamsta nebedirbi?,

— klausiu tą “smilgutę”. 1
— Kai vyras sugrįžo tai .. . . .. T .

aš dienas praverėiau laks- ~
tydama beieškant buto...

DEVYNIAS DIENAS
IŠSISLAPSTĖ

I

ČIRŠKINAMŲ LAŠINIU
Kitoj vietoj pataikiau į naktimis, grįždamas laik-

“bečlerių” kambarius. Vie- raštį parneša. Skaitau, Kol Dievo rykštė vargo žemę 
nas vyras čirškina lašinių skaitau... 
riekutes. Lašiniai spraga 
keptuvėje, o jis pasakoja:
— Aš našlys. Turiu sūnų. 

Sugrįžo. Paskutiniu metu 
jis ugnies nematė, buvo: 
prie belaisvių vokiečių, i

I plakti
, Ir upės sielvarte tekėt paliaus. 
[ O, Viešpatie, kad Tavo žvilgs- 

Į niai budi
Švarioj, dailioj troboj Dangaus žvaigždynuose ir 

■kalbėjomės su namiškiais J skruzdelės takuos,— 
kai atėjo darbo drabužiais Tavęs teprašom tik aguonos 
apsirengęs, su dažais ap-[ grūdo: 
taškytomis kelnėmis jau- Tėvynės žemės ir širdžių taikos, 
nas vyras.
— “Beismontą maliavo- 

, , — pasidžiaugė mama. 
— Kur jums teko būti ? 
— Honolulu.

• I Jis atnešė pluoštą foto
grafijų. Čia buvo baisių 
vėsulų sugriautos jų karei
vinės ir valgomdji salė, ki
tam paveiksle matėsi su- 

Buvo ir “North Afrikoj”, kniubę nukauti japonai, 
Visokių ten medžių — ki- tai vėl kituose — jo jauna 

: kai ji buvo 
pelių nemažai. Suėmė ten žiavusi kada jisai 

j jie daug vokiečių. Gera bu
vo ir suimt, kad vis, gali 

i sakyt, vaikėzai, keliolikos 
Petingas tėvas kitoj tro- metų. Septynis “šipus” tų

boj pasakojo:
— Manasis su kapitonu ir 

kitais kariais per Reiną tai du revolverius kišeniui 
kėlėsi. Vokiečiai ir užmatė.1 atsivežė, du tokius ilgus} 
Kuo tik turėjo, pradėjo ap-[peilius; o kitas — parva-Į

FOTOGRAFIJOS 
IŠ HONOLULU Kaip aš- 

peilis jos

— būtum*važinėjo — ir traukiniais, 
ir aeroplanais. Nesušneka-

laikomas San Diego 
te.

atva- 
buvo 
mies-

URAGANAS!
Sutikau kitą karį, kurs 

buvo jūrininku.
— Ar nesmogė į jūsų lai

vą japonų saužudžių lėktų-! 
vas — kamikazė?

žiuoja taip, kaip apsirėdęs' — Ne, bet Amerikon tai
— nieko. [mus vežė tokiu laiku į ku-[

Dabar jau turi darbą, rį buvo trenkęs lėktuvas.
“yzi” darbas, o moka po Vos neperskėlė laivo į dvi,
-1-1___- ____... •___»___ , ! _1___t- i— __ ~ 'U

belaisvių čia parvežė. 
Mano sūnus parvažiavo,

šaudyti. Visus išmušė, o 
mano sūnui — laimė: liko 
gyvas. Upės pakrantėje ji
sai rado apverstą sudau
žytą valtį ir pasislėpė poldolerį 60 centų į valandą, .dali! Didžiulė skylė ir mo-

[mus vežė tokiu laiku į ku-

Bernardas Brazdžionis.

KITCHEN FATS HELP T00!

The salvagc ot used cooking fat. upon which aoap production depends 
these day*, help* other e**ential industrie* to keep functiomng too. 
Here, l«g* are felled. and atarted on their way to a pa par mill. Uaed 
cooking tat, eubatitutlng for Imported mduatrial fat* and eile, ia uaed 
in the proceaalng of paper, aa w*U aa making aoap. Sava every drop.
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Atliko Gražų Darbą
Nupirko Lietuviams Tremtiniams 
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Į 
i 
i 
i f

Mūsų broliai ir seserys bėgdami nuo bolševikų te
roro iš Lietuvos ten viską paliko, kad tik išgelbėjus 
savo gyvybę. Jie atsidūrę Vokietijon ar kiton šalin be 
nieko. Dauguma lietuvių yra Amerikiečių arba Anglų 
zonose, taigi jiems labai svarbu nors šiek-tiek išmokti 
anglų kalbą. Jie labai pageidauja Angliškai - Lietuviš
ko Žodyną su kurio pagalba galėtų susikalbėti. Jau at
sirado būrelis geraširdžių žmonių, kurie papirko žody
nų iš “Darbininko” administracijos, kuri persiuntė 
BALFui į New Yorką, kad jis persiųstų Lietuvos pa
bėgėliams.

Pereitą savaitę šie asmenys papirko žodynų ir kitų 
knygų:

» M M * ■ — *

M j —i
GOUM32T ZJEHATO

KOLONIJOSE ' i
CAMBRIDGE, MASS. žiemą, baigia pasveikti. Linki

me greitos sveikatos.

Po 5 žodynus nupirko:
A. Sakavičius, Baltimore. Md.
Adv. F. J. Bagočius. So. Boston, Mass.
A. Gudelauskas, Granby, Conn.
Gen. Lietuvos Konsulas J. Budrys, Nevv York, N. Y.
Lietuvos Atstovas Povilas Žadeikis. Washington, D. C.
Feliksas Simanavičius, So. Boston. Mass.

Po vieną žodyną:
Mrs. C. Šliužas, Latvrence, Mass.
F. Kazlauskas. Phila., Pa.
Rosilda Martinkus, So. Boston. Mass.
Mr. V. Boreika, Irvington, N. J.
Mrs. J. Billis, Amsterdam. N. Y.
John Brieve, Waterbury, Conn.
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys, Plymouth, Pa.
P. Miliauskas. Brockton. Mass.
P. Jakienė, New Britain. Conn.
K. Jakulaitis. Detroit, Mich.
F. Barcaitė, Philadelphia. Pa.
Ona Sakalauskaitė. New York, N. Y.
Peter Stebuda. Somerville. Mass.
L. Staskus. Brighton, Mass.
Kun. S. Saulėnas. So. Boston, Mass.
Alex Lėkis. Chicago. III.
K. Vosylienė, So. Boston. Mass.
J. Jankauskas, Latvrence, Mass.
Mrs. A. Žvirblis, Detroit, Mich.
Dr. E. D. Waliackas, Lvnn, Mass.
R. Paul. South Boston. Massachusetts.
F. Rumskas, New Haven. Conn.
Felicija Grendelytė, So. Boston, Mass.
A. Šapalis. So. Boston. Mass.
J. Šalkauskas, Baltimore. Md.
M. Marcinkevičienė, Manchester. Conn.
M. Ažubalis. Brooklyn. N. Y.
Mrs. V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.
A. Čižauskienė, Sheboygan. Wisc.
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich.
J. Keserauskis, E. St. Louis. III.
A. Petrauskienė, Chicago. III.
Mrs. K. Dezulskis, Chicago, Illinois.
A. Budris, Chicago. Illinois.
O. Bertononienė ir C. Tumonis, Albany N. Y.
A. J. Namaksy. So. Boston, Mass.
F. Lingis, So. Boston, Mass. nupirko Šventųjų gyve- nares, dėkojo joms už paskati
nimai ir Gavėnios knygutę.
J. Krasinskas, South Boston, Mass.
J. Slaviskis, VVorcester. Mass.
Mrs. A. Bichness, Chicago, III.
M. J. Grenda, Lavvrence. Mass.
O. Daugirdienė. Chicago, III.
Sesuo Alice Aurelia,
K. Leiga. Brooklyn, N. Y.
P. Povilaitienė, VVaterbury, Conn.
Mrs. E. Grigas, Chicago, III.
Dr. Paulina Luzeckaitė, Cambridge, Mass.
F. Yossas, Norristovvn, Pa.
Mrs. A. Skeltis, Bethleham, Conn.
Miss J. Tatarunis, N. Andover, Mass.
Mrs. Ag. Seredinskas. VVaterbury, Conn.
Mrs. K. Bakutis. Brockton, Mass.
V. Norkūnas, New Haven, Conn.
P. Slaveikis. Amsterdam, N. Y.
Teresė Zarecki, Dorchester, Mass.
A. Vaitkūnas, Leominster. Mass.
M. Tatarunas, No. Andover, Mass.
K. Mičiuda, Westville, III.
Mrs. Agnės Jankauskas, Chicago, III.
Mrs. P. G. Bender, Detroit, Mich.
Mrs. Nellie Petrulis. Nevv Haven, Conn.
Mary Bartkus - Gailius, E. VVeymouth, Mass.
J. Baltronis, Coxsackie, N. Y.
M. Stankevičienė. VVaterbury. Conn.
A. Lapinskas. Chicago, III.
A. Sukavičienė, Chicago, III.
D. Mikalauskas, Simsbury. Conn.
A. Sadauskas, Northampton, Mass.

Triratis automobilius, kuris nubėgs 50 mylių j valandą ir reikalaus tik 
vieno galiono gaso, kad nuvažiuoti nuo 65 ligi 75 mylių kelionę. Parsi- 
duos už $450. Taip garsina savo projektą Frank Brogan, iš Cincinnati, O.

Korta vinie VakarasI
Penktadienį, kovo 29 d., 

vakare, parapijos svetainėje į- 
I vyksta linksmas kortavimo va
karas. Vakarą rengia parapijos 

• Alumnai, Seselių mokytojų pa
dedami. Visas pelnas skiriamas 
grįžusių karių pagerbimui ban-

■ kieto fondui. Karius pagerbti 
bankietas yra numatytas su
rengti gegužės mėnesį.

Paremkime šį alumniečių pa-i 77°'* 7" 7 ,. r7.* 1 Mass. General ligoninėje. Linki-rengimą, kuns yra rengiamas, ku D
jūsų sūnūs ir dukras pagerbti.

, Nebūkime jau tiek apsileidę,;
bažnyčios palaidota lietuvė, gy- kokiais buvome iki šiol, ir net: 

į venusi ūkyj. a. a. Anelė Zauku-' nesuprantame kur mūsų reika-| 
vienė. Sirgo arti šešių metų, tai'lai. Vietoje remti savus, vis dar' 
mirtis ją paliuosavo iš jos skau-1 remiame svetimus tipus ir jų! 
smų ir vargų. Kaip už a. a. Ka- parengimus, ir kvailai duodame 
zimiero Viršulos taip už Zanku- save išnaudoti. į

vienės vėles pridera tarti Am
žinąjį Atilsį. Užbaigę savo var
gus, lai ilsisi Viešpaties ramy-i 
bėję.

i į
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Šiuo tarpu pas tėvelius p.p. 

Savilionius svečiuojasi jų sū
nus jūreivis J. Savilionis. Jūrei
vis Savilionis išbuvo Pacifike 18 
mėnesių; dabar paleistas poil
siui 30 dienų, pp. Savilionių ki

lti trys sūnūs Petras, Stasys ir 
i Jonas yra garbingai paleisti iš 
karo tarnybos, p. J. Savilionis 

i jau kuris laikas kaip sunkiai 
I serga ir šiuo tarpu randasi

HAV 1, MASS

I Dievo Garbei ir Siely Naudai
Jau 17 metų praėjo nuo to ja

laiko kaip mūsų parapijoj buvo tvarkdarė — Ona Voltarienė; 
įkurta moterų Altoriaus ir Ro- iždininkas, kun. dr. Mendelis. 
žančiaus draugija. Per tą laiko
tarpį daug kas buvo nuveikta 
Dievo garbei ir sielų naudai.1 
Daug buvo prisidėta prie papuo
šimo bažnyčios ir apeigų iškil
mingumo; daug buvo dvasinės 
naudos suteikta priklausan

čioms narėms. Tik amžinybėje _  &___
paaiškės šios dr-jos nuopelnai, j Tėvų Pranciškonų Vienuolyną

_________
Metinis Susirinkimas

i Sekmadienį, kovo 24 d. įvyko už Pergalę ir laimingą sugrįži- 
šios dr-jos metinis pasisvečia- mą mūsų jaunuolių iš karo. Ke- 
vimas ir susirinkimas. Dėka pir
mininkės Zofijos Mandra vickie- 
nės ir jos padėjėjų, prieš susi
rinkimą įvyko gražios vaišės, 
kuriose dalyvavo abu mūsų ku
nigai. Po užkandžių įvyko susi- 

, rinkimas. Pirmiausia dr-jos 
dvasios vadas kun. dr. Mendelis 
pakvietė kun. Antaną Dubinską 
tarti kelius žodžius. Kun. Du
binskas. sveikindamas dr-jos

Mūsų parapijos jaunuoliai, 
j kariai J. Petrušauskas ir S. 
i Bartkus rašo tėveliams, kad jie 
j esą Korėjoje ir ten abu susitikę. 
• Korėjoje šiuo tarpu yra labai 

. , . _ daug sniego. Sugrįžę kariai pa-'! vįsmauskiene; raštininke nau- _ . ,. . , n. , .. I . . , , __ -... . Sekmadienį, kovo 24 d. prie-; sako ja. kad Korėjoje rusai varo
jaunoji^ eviciene, krikšto sakramentą Jean ruhifikacijos darbą pilnu tem-

Marė Žalneraitytė. Alberto Žal-*pu. Net Amerikos kariams, ži- 
neraičio ir prieš šliūbą Serapi-i noma, mūsų padengtais pini- 
naitės Žalneraitienės dukrelė. ; gaiš, išdalintos knygutės, vado- 
Krikšto tėvais buvo jaunuolis, vėliai, kad išmokus rusiškos

Krikštas

Įvairūs Įnešimai
Dr-ja paskyrė iš iždo $20.00 kaimynas Jonaitis ir slaugė A-į kalbos. O kodėl gi ne Korejiški 

Velykų gėlėms ir $5.00 mišioms gOta 
antrą Velykų dieną už gyvas ir naujos katalikės tėvelius, 
mirusias dr-jos nares. Buvo pa
vesta kun. Mendeliui sužinoti 
apie galimybę Šventos Kelionės

Valeikiūtė. Sveikiname ’ vadovėliai Korėjos teritorijoje ?
Lin

kime jiems susilaukti daug1 
džiaugsmo iš savo naujagimės.

Washingtone. kurią narės nori 
atlikti, kad padėkojus Dievui

lionė numatoma pabaigoje ge
gužės mėn. arba pradžioje bir
želio. Kun. dr. Mendelis vado
vaus.. Kelionė įvyks šeštadienį.

Kadangi per karą nebuvo gali
ma gauti autobusų ir jau yra 
šeši ar daugiau metų kaip turė
jome tokią kelionę, tad šis užsi
mojimas turėtų rasti daug pri
tarėjų ir rėmėjų. Buvo įnešta ir 
pritarta, kad moterys, eidamos 
prie Šv. Komunijos, laikytųsi 
nustatytos tvarkos, eiti prien ima savo vyrų ir sūnų, kad jie 

priklausytų prie švč. Vardo Dievo stalo viduriniu taku, grįž- 
dr-jos. ir prašė, kad ir toliau rū- ti į savo vietas šoniniais takais, 
pintųsi, kad jų mergaitės išti
kimai laikytųsi Sodalicijos. Kun. 
Mendelis, kaip kitais metais taip 
ir šįmetą apdovanojo valdybos 
nares.

nešioti dr-jos ženklelius 
prie Dievo Stalo. Apie 12 
narių prisirašė dr-jon. 
sužinoti nuo dvasios va-

Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos 59 Skyrius Veikia.

Kovo 17 dieną š. m. suruošė 
prakalbas, kad supažindinti 
žmonės su lietuvių tremtinių 
būkle svetimuose kraštuose, ir 
kaip mes galime jiems padėti.

Kalbėjo Stasys Strazdas ir 
kun. Jonas Žuromskis.

Žmonių susirinko nemažas bū
rys. Programą vedė skyriaus 
pirmininkas Motiejus Matonis.

Buvo renkamos aukos dėl vi
sokių reikmenų nupirkimo. Au
kavo sekanti asmenys:

S. Strazdas $3.00.
Po $2.00 — Kun. Jonas Žu- 

romskis ir A. Majauskas.
A. Kimauskas $1.50.
Po $1.00 — J. Jakavonienė. O.

P. Verbickienė,
O. Jurkevičienė, M. Matonienė, 
A. Naudžiūnas, P. Yankauskas, 
J. Zavadskas, J. Valiukevičius. 
S. Dzingelevičius, A. Daučiūnas, 
F. Verbickas. B. Jurkevičius. P. 
Svirskas. M. Matonis. L. Bale- 
vičienė, K. Kaziukonienė, A. 
Selkevičius. B. Razvanavičius, 
J. Kaminskas. J. Šilanskas, J. 
Buitkuvienė, S. Biekša, J. Vit
kauskas. A. J. šaukis, A. Mu- 
sick, Mr. Čaplikas, P. Macius, P. 
Amšiejus. M. Valiukevičiūtė, M. 

iKuiiešus, K. Keršienė.
Po 50 centų — O. Stančiuvie- 

Baltimore, Md. — Vasario 16 nė, V. Kibirkštienė, O. Radzuki- 
čia buvo minima Lietuvos Res- nienė. J. Akstinas, Z. Kazlaus- 

! publikos Diena. Tą vakarą buvo kienė. M. Kreučiunienė, A. 
į vakarienė Lietuvių salėje. Kai- Kreučiunienė, P. Leudinskienė. 
i bėjo kongresmanas D’Alesan-; viso aukų surinkta $44.95. 
dro, mayoras McKeldin, Lietu-' žmonės skirstėsi patenkinti, 
vos atstovas, Žadeikis, ir kiti, pasižadėdami dirbti tremtinių 
Kong. D’Alesandro ne tik tą šelpime. Nutarta laikyti sky- 
vakarą užtarė Lietuvą karšta riaus susirinkimą kovo 31 d. š. 
kalba, bet dar įdėjo į “Congres- 
sional 
tuvių Draugijų Tarybos tą va
karą patiektą ir susirinkimo jq ” ROŽANČIAUS PASLAP- 
priimtą rezoliuciją, (kurią kong. TYS” knygutės formoje. Kiek- 
D’Alesandro pridavė Preziden- viena paslaptis iliustruota pa
tui Trumanui). ir kartu su mi- veikslais. Šioje knygutėje taip- 
nima rezoliucija patalpino Kon- S1 ?ra ir narystės mokesčių la- 

peliai. Knygutės kaina 20c. Už- greso Recorde p. žadeikio ir,r , . , .. ,. .ir. , , _ r, , a , sakymus siųskite: Darbmin-! Valstybes Sekretoriaus. James 366 w_ Broadwav.

p. A. Jurgeliunienė, gyv. An
trini St., po ilgos ir sunkios Ii- Paulauskienė, 
gos, kuri ją kankino per visą

Nuotrupos i VQ p>ay — mūsų vals-
Andrius Rėkus. Velykų ba-,tyb& dįena Ke tlk vaikučiai 

liaus pirmininkas, deda ir saules jvertinOi kad ir
pastangas, kad ši pirmutinė I vjenoę dienos atostogas 
jaunimo po karo pramoga mūsų, Klierikas Jonas Maskevičius 
salėje laimingai nusisektų. Bi- atostogauja namie iki balandžio 
lietai ir programa bus gatavi'4 d Atrodo sveikas gako kad 
kitą savaitę. ‘jam

Sunkiai serga buvęs karys A-l 
ieksas Terasevičius. Jį gydo dr.' 
Krizostomas Mendelis. Randasi! 
namie. Kaip motina, taip žmona 
yra susirūpinę.

Į vaišes buvo atvykę pereitą 
savaitę kun. dr. Mendelio švo- 
geris Povilas Pliuščikas iš Oak- 
viile, Conn. ir brolis Juozas 
Mendelis iš New York. Atsi
lankė pamatyti Mendelių ma
mytę.

Sekmadienį, 
visas mišias 
maldos už
žauskienės vėlę, reiškiant užuo
jautą Motinai Juozapai, Sesu
tėms Andrea ir Consuela ir jųjų 
giminėms, netekus brangios 
mamytės.

Šią savaitę Sesutės Misijonie- 
rės Pranciškietės rinko aukas 
prie bažnyčios durių sekmadie
nį. pirmadienį ir antradienį. 
Šios Seseris mini šįmetą 50 me
tų sukaktuves nuo jų užtvirtini
mo Romoje. Šiandien jos skaito 
7,500 seserų iš 62 įvairių tautų. 
Darbuojasi visuose misijų kam
puose. Karo metu 37 jų misijos, 
buvo sunaikintos ir žuvo 26 se-; 
seris. Maldininkai per tas tris 
dienas suaukavo virš $2,000.001 
Sesučių reikalams. 

I Zakristijonas Antanas Ivoška 
vėl sveikas. Grįžo į darbą pirma
dienį. j

Kovo 25 d. Vyresniosios An-' 
nuncijatos vardadienyje vaiku-j 
čiai neturėjo mokyklos. Mat bu-į

» j

a.

kovo 24 d. per 
buvo kalbamos

Elžbietos Či-a.

mokslas sekasi.

Kong. DAIesandro 
Lietuvos Draugas

Taipgi visos narės buvo ragi
namos 
einant 
naujų 
Tenka
do, kad Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-ja skaito apie 250 narių. Ge
riausio pasisekimo garbingamar

viena iš išti- šios dr-jos darbe 1946 metais! 
ir Rožan- -------------
buvusi fi-, Mirimai

Magdalena Antradienį, kovo 26 d. buvo 
bažnyčios 

parapijiečių

Geri Darbai Atminti
Pirmą kartą į 12 metų 

daugiau nesimatė 
kimiausių Altoriaus
čiaus Dr-jos narių, 
nansų raštininkė.
Claytonienė. Jos geri darbai palaidotas iš mūsų 
buvo priminti ir buvo įnešta į vienas seniausių ,
susirinkimą, kad dvasios vadas a. a. Kazimieras Viršula, gyve- 
kun. dr. Mendelis, dr-jos vardu, nęs 644 W. Lombard St. Šį vi- 
pasiųstų 
suteiktų 
kaip kad 
valdybos 
vienbalsiai
Mendelis apsiėmė dr-jos norą iš- ten įvyko, bet kur ten ant tilto 
pildyti. jis buvo pagriebtas ir traukinio

suvažinėtas. Paliko dideliam nu
liūdime žmoną, sūnų ir dukterį.

Po pasitarimų tarp narių, bu- Palaidotas su trimis mišiomis.. 
vo išrinkta ta pati valdyba 1946 Juozas Kašinskas rūpinosi lai- 
metams: pirm. Zofija Mandra- dotuvių tvarka.
vickienė; vice-pirm. Magdalena Iš Šv. Atanazo Curtis Bay

jai padėkos laišką ir siems mūsų kolonijos gerai pa
jai tokią pat dovaną, žįstamą lietuvį mirtis užtiko vi- 

kitoms sai netikėtai, šeštadienį, a. a. 
Šis įnešimas Kazimieras Viršula išėjo žu- 

kun. vauti. Nėra tikros žinios kaip

buvo duota 
narėms.

priimtas ir

Naujoji Vakivlia

a.

Juozas Kashskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmoslnal dtl visokių relka'ų ' 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

Record” Baltimorės Lie-

F. Byrnes laiškus.

m. ir išrinkti valdybą šiems 
metams. Daly vis.

Darbininkas išleido “GYVO-

“Darbinin- 
kas”, 366 W. Broadway, So. K-1 Boston. Mass.

TOO BEAVT1FVL TO WEAR. Thit'i the first reaction of these French 
boys, psrt of s crosp near Paris arkose urgent need was met by the <ift 
________«!ašy d»s» k«a 4a.eric»n cross.
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Po Sovietų Rusijos DemokratišI

Laike garsiosios Londo
ne užsienių ministerių 
konferencijos, p a k lausė 
kartą Sov. Sąjungos už
sienių reikalų komisarą 
susispietę įvairių šalių 
žurnalistai: “Kada Rusijo
je bus rinkimai?” Į ne
lauktą ir netikėtą paklau
simą, draugas Molotovas 
smalsuoliams trumpai at
šovė: “Skoro,” atseit — 
greit!...

Garbusis proletarinės 
valstybės faktinasis užsie
nių ir vidaus politikos ži-

I

I

ties naujus pasisekimų ir 
laimėjimų laurus... O kur 
gi tokiems dideliems did
vyriams galima geriausiai 
jie skinti, jei ne Maloko 
dievaičio vaišnagėj?...

Bet šiems puikiausiai pa-
vykusiems rinkimams ne-1 
juokais buvo ruoštasi. Už
teko tik truputį pasiklau-; 
syti radiją, kaip per dienų 
dienas, net iki vėlyvos 
nakties, gabieji bolševiz
mo propagandistai net iki 
užkimimo garbino komu
nistų partiją ir josios ge
nialųjį vadą. Tas pačias

DARBININKAS

Kai mokyklų taryba Duluth, Minn., pažadėjo atleisti nuo einamų kole
gijos prezidento pareigų Dr. Herbent O. Screnson, tai visi kolegistai išėjo 
streikuoti.

novas, tikrai tuomet tiesą |kalbas kartodavo ir karto- 
buvo pasakęs. Š iandieną į (įavo> įp per visus radi-
jau turime tų rinkimų iš
davas. Belieka tik truputį 
pavartyti laikraščius ar 
užsukti didįjį Sovietų Są
jungos ar josios globoja

mųjų Europos ir Azijos 
tautų radijo siųstuvą, ir 
galime pilnai įsitikinti, ko
kie viso to rezultatai. O tie 
rezultatai yra tikrai labai 
mandrūs. Manytume, jie 
neapvylė nė paties draugo 
Stalino ir jojo “artimiau
sių bendradarbių”...?

Ir štai tų rinkimų re
zultatai! Daviniai imti iš 
vieno Europoje pasirodan
čio komunistų partijos o- 
ficijozo: šiais daviniais ga
lima taigi pilnai pasitikė- 

- ti... Iš milžiniško rinkikų 
skaičiaus (101,717,686), 
prie rinkimo urnų teikėsi 
atsilankyti 101,450,936 as
menys, kas sudaro 99,70% 
visų teisę turėjusių bal
suoti. 99,18% pastarųjų 
balsavo už komunistinę 
partiją. Tų, kurie savo 
balsus už kitus atidavė, y- 
ra tik 0,82%. Didžiausias 
skaičius tų, kurie priešin
gai (t. y. ne už komunis
tus balsavo) yra Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sovie
tinėse respublikose... Ir re
zultate: tarp išrinktųjų 
randasi draugas Stalinas 
ir visi jojo artimiausi ben
dradarbiai... Ką gi, prie to
kio oficialaus anojo Vaka
rų Europoje pasirodančio

v •

lietuviško Pasaulio Naujienos
S. Lozoraičio kalba Vasario 16 dienos proga 

Romos lietuvių kolonijai.

jo siųstuvus. Prie to, rusų 
siųstuvams į pagalbą atei
davo visa eilė “pagelbinin- 
kų”, kaip Belgrado, Var
šuvos ar Helsinkio siųstu
vai...

Kas gi yra tos darbo 
žmonių didžiosios tėvynės 
išgelbėtojas, darbininkų 
uolusis globėjas, jaunimo 
uolusis mokytojas, vaikų 
tėvas, o liaudies priešų ne
gailestingas sudraudė jas? 
Be jokio abejojimo, ne kas 
kitas, o tik draugas Stali
nas ir jojo komunistų par
tija. Tik Stalinas, o ne kas 
kitas, išvadavo motiną Ru
siją iš Caro tamsybių ver
gijos. Tik jis, o ne Vakarų 
kapitalistai (!), savo nar
siu bolševikišku kumščiu 
[Sutriuškino nacių galybę, 
o patį Hitlerį gyvą aukš
tyn kojomis įtrenkė į tam
sią Hado karaliją... Tik 
maršalas Stalinas, o ne ku
ris kitas mandrapipkis, į- 
smeigė proletariškąją vė-

i 
Į

I

draugas Stalinas net šyp- ŽVAIGŽDĖ 
sodamasis visa laimi... tiek 
karo laike, tiek ir diploma
tiniuose žygiuose. Ką reiš
kia prieš jįjį Cezaris? Ro
mos diktatorius turėjo I 
kraują lieti, norėdamas 
užkariauti turtingos i o s 
Galijos žemes, Maskvos 
valdovui tereikia pamerkti 
viena akimi, ir nūdieninė 
Galija nuolankiai nusilen
kia jam... Pagaliau, ir pa
ties Napoleono karo žygiai 
ir laurai nublunka prieš 
Stalino laimėjimus šiojo 
karo metu. Prancūzijos 
imperatorius, net pačią1 
Maskvą savo rankose tu
rėdamas, sušalo; Stalinas 
gi, net visą Europą turėda
mas, nėra vis sotus, ir taip 
norėtų dar savo nemiršta
mą plieninį vardą Temzės 
upės žiotyse įrašyti, o ko 
gero, net dangoraižinį 
New Yorką savo vardu pa
krikštyti?..

Visas šias eterio bango
mis leidžiamas propagan
dos giesmeles apie bolše-~ . v j i i uud KivoiiAVivd apielmvą virs Brandenburgo i2m8 laimėji_

vartų, bet net dar daugiau. mus ne ^k Rusijos ribose, 
Jam priklauso ir Goethes;^ ir josios Iači j 

sienU- užbaigdavo Mas- kvOg prOpagandistaį savo 
delei prisiminsime kalbas garsiuoju

Mandžiūrija... Jei dar aiš
kumo d“ 
naująją Jugoslavijos “res
publiką”, kuri vietoj kry
žiaus savo tautinėje vė
liavoje raudonąją penkia
kampę įgavo, Lenkiją, 
Suomiją, Čekiją..., kurių 
kiekvieną valdišką įstaigą 
puošia maloniai besišyp-

kvos propagandistai savo

komunistų laikraščio pra- |®a"Š'° Portre^a.*’
nešimo, negalima nieko Gal™a,.tl.k trun?P?* |s" 
nei pridėti nei atimti. Rin- vaizduoti smjo galybę.
- . K c . - i • Apie šio aziatisko galiu-į/imiio Sainnomio lai. rkimus Sov. Sąjungoje lai
mėjo veik visu 100% ko
munistų partija! Taigi, 
bolševikai ir toliau neper- j gį. per jaUg visa įvyko 
traukiama grandine jau : staigiai. Ir niekas negali 
nuo.1917 metų vadovaus ; šianjieną (įar pasakyti, ar 
didžiajai Rusijos valsty- s tas Kremliaus užburtas _______ ______ , .j, dar naujų

staigmenų pasauliui ir dvi
dešimtajam amžiui nepa
rodys? Ką reiškia prieš jį 
Aleksandro Makedoniečio 
žygiai: anas ir per ašaras 

pasiekdavo, o

no garsumą vargu ir pati 
pranašė Sybillė ar ką iš 

į anksto buvo išpranašavu- 
i jvyko

bei, vesdami jąją į naujus • Valdovas 
stakanovietiškus laimėji
mus! Ir narsiajam didvy
riui maršalui Stalinui ne
belieka nieko kito pradėti, 
kaip pypkutę smilkant, 
ramiai galvoti apie atei-

Šis vaizdas parodo kaip Raudonojo Kryžiaus gerai 
išlavinti instruktoriai mokina plaukymo sužeistus ka
rius, kad galėtų sustiprinti nusilpnintus raumenis. Au
kos duodamos Raudonajam Kryžiui pagelbėti tęsti tą 
darbą.

komunos Internacionalu: 
“Pirmyn vergai nužemin
tieji, pirmyn išalkusi mi
nia... Pasaulį seną mes su
griausime... Kas buvo 
nieku, bus viskuo!”

Ar galima kas gražesnio 
ir didingesnio pasaulyje 
dar įsivaizduoti? Ar gar
bus Skaitytojas nebūtumei 
ir šiuo žemiškojo rojaus 
žalčio gundymu nesusiža
vėjęs?.. Juk tai tikras ro
jus, kurio ir ateities per
spektyvos yra tiesiog džiu
ginančios... Jei dar pri
jungsime to rojaus vidinę 
santvarkos grožybę, gau
sis visai puikus vaizdas...

Rusų tautos, pagal bolše
vikų pranešimus, tikrai vi
su tuo rojaus grožiu susi
žavėjo, ir su džiaugsmu ė- 
jo rinkimų dieną prie urnų 
dėžių; ėjo jauni vyrai ža
liukai, ėjo moterys, ėjo ir 
pražilę seneliai... Na, jei 
jau 99,70% visų turėjusių 
teisę balsuoti balsavo, tai 
jau tikrai turėjo eiti... Na, 
ir balsavo, balsavo! Dantis 
sukandę balsavo... Už ką, 
už kurias gi partijas tie vi
si rusai balsavo?... Kam 
čia daug apie tai galvą 
sukti: atsakymas labai y- 
ra paprastas. Už ką dau
giau balsuos, jei tik viena 
iš viso partija įstatyta bu
vo... Rusija balsavo už 
draugą Staliną ir jojo arti
muosius bendradarbius... 
Ir tai už jįjį 99,18% , balsa
vo! Gi prieš: ta vadinama 
0,81% akyplėšiška bandi- 
tiškumą parodė ne patys 
rusai, bet dar neseniai iš
vaduotieji trijų Pabaltijo

v •

'atlyginimą už narsų loji- 
•mą, -o ištikima liaudis... 
i net iš paties vienbalsiai iš
rinkto Stalino gaus nieko 
nekainuojantį padėkos žo
dį, kad pastaroji taip susi
pratus ir disciplinuota bu
vo...

Tokios šviesios mintys 
peršasi apsvarstant socia
linės darbo žmonių tėvy- 
i nės demokratišku o s i u s 
i rinkimus. Kaip visa žavu, 
tikslinga ir skoninga! Čia 
nėra jokios opozicijos, jo
kių partinių rietenų. Pa
saulis gali laužyti galvas, 
gali jomis sieną pramušt, 
bet jis niekada negalės pa- 

I slaptingojo dalyko išaiš
kinti... Ne vienas vargšas 
užsienietis bandys sovieti
nius rinkimus palyginti su 
Anglijos rinkimais. Atro
do, ir ponas Churchilis y- 
ra daug savo tėvynei nusi
pelnęs, vienok rezultate: 
ponas Churchilis šiuo me
tu kur nors Kalifornijos 

j palmių paūksnyje (tuo lai- 
i ku, kaip šis raštas buvo ra
šomas, jis ten buvo), kaip 

j koks pasakų senelis, su 
vaikučiais šnekučiuoja ir

žvaigždė mano—žvaigždė šviesi 
Kur nuo manęs danginiesi ?! 
Siekiu Tave, nes myliu. 
Ir pasiekti negaliu! 
Temsta akys ašarotos. 
Alpsta rankos prarymotos. 
Ei, jaunysta 
Mano vysta... 
Tu vis mirksi, amžinais 
Skriedama sparnais, 
Ir žvilgiu akies 
Vis man vaidinies — 
Vaidinies sapne, 
Keldama mane...

Mylimoji! 
Naktį-dieną 
Kam vilioji 
Man blakstieną. 
Kam vilioji? 
Kas man žemė 
Be tavęs, 
Kad aptemę 

i Metai ges?
Vai, sakyki. 
Drauge miela. 
Ar bent sykį 
Mano siela 
Nuraminsi. 
Jautrią širdį 
Numalšinsi?

Ji negirdi, 
Ji nejaučia, 
Tik padanges skiiaučia-skliaučia j jiems savo autogramas da- 
'T'“ ......... .. liną... Tuo tarpu Sov. Są

jungos herojus, tvirtai 
jkaip plienas vairuoja to
liau savo “nenugalimą ar- 

i miją”... Svarsto naujus 
ginklavimosi balansus, 
priima naujus penkmečių 
planus...

Europos lietuviai abejo
ja, ar ir garsiesiems Jung
tinių Amerikos Valstybių 
“pikietuojantiems” darbi
ninkams ši proletariškųjų 
rinkimų pasisekimo pa
slaptis nors maža dalimi y- 
ra žinoma? Vargu! Vis 
dėlto mes norėtumėme 
gerb. Kun. Dr. Prunskį 
prašyti, kada jis sekahtį 
kartą savo simpatiškuo
sius pikietuotojus malo- 

Įniai teiksis aplankyti, ir 
į šia aktualia, Rusijos rinki
mų pasisekimu, tema ga
lėtų juos kiek užkalbinti. 
Toks pasikalbėjimo repor
tažas mums lietuviams ne
paprastai akturrus būtų! 
Bet. manytume, anie pikie- 
tuotojai čia tik kuklius sa
vo spėliojimus pareikštų?..

Kas nori tikrąjį raktą į 
užburtą sovietinę rinkimų 
laimėjimo pilį rasti, turi 

i pats turėti laimę ar nelai- 
. mę asmeniškai kiek Sovie- 
I tų teritorijoje pagyventi, 
pasidarbuoti, o per tai tu
rėtų progos kartą ir tokius 
pasakiškai laimingus ir 
vieningus rinkimus pama
tyti. Tikrąją rojaus esmę 
tepažįsta tas, kuris ten pa
tenka.

Rašančiajam teko garbė 
tokius rinkimus, paremtus 
garsiąja demokratiškąja 
Stalino konstitucija, per 
pirmąjį bolševikinį ant
plūdį Lietuvoje, net pora 
kartų matyti ir net asme-

Ten jau, ten Jinai 
Plaukia sau ramiai...

Žvaigždė mano—Žvaigždė šviesi 
Kur nuo manęs danginiesi ? 
Bent, Skaisčioji, pasakyki.
Ar atsieksiu Tave sykį!

M. Gustaitis

šalių nykštukai: latviai, 
estai ir lietuviai...

Bet ir šie mažieji nykš
tukai greitu laiku susi
pras. Prasivalys miškai 
kiek nuo partizanų, keletą 
šimtų tūkstančių labiau 
šaukiančių išveš į “kaimy
nines tarybų Sąjungas”, 
keletai dešimtų tūkstan
čių nutrauks kaip tiems 
gaidžiams galvas, ir Pa- 
baltijis visu šimtu net 
procentų balsuos sekan
čiuose rinkimuose už Sta
liną ir jojo artimuosius! 
bendradarbius... Maršalui; 
Stalinui padeda generolas, 
laikas!

Įdomu, ką daro dabar 
išrinktieji Sov. Sąjungos 
atstovai? Kas belieka da
bar po tokios rinkimų dar
buotės ir nuovargio daryti, 
kaip kad gurkšnojant že
miškojo rojaus nektarą, 
kiek pasilsėti. Uolieji pro
pagandistai gauna gerą

I 
i

I

I

Dar niekados lig šiol ne
buvo pažadėta žmonijai 
tiek teisingumo, kiek šito 
karo metu, ir niekados dar 
tiek tautų — o jų tarpe ir 
bolševikų užpultoji ir oku
puotoji Lietuva — nebuvo 
patyrusios tiek daug netei
sybės, kiek šiandien, karo 
veiksmams jau esant pa
baigtiems. Pažadai, kurių 
yra padariusios didžiosios 
demokratinės valstybės, 
dar neįvykdyti. Todėl pa
saulis dar tolimas nuo tai
kos, o mes turime švęsti 
šią Lietuvos nepriklauso
mybės šventę toli nuo mū
sų krašto.

Antrojo pasaulinio karo, 
kurį Vokietija tegalėjo 
pradėti bendradarbiauda- 
ma su Sovietų Sąjunga/ 
pasekmės yra sunkesnės t 
kaip kitų karų pasekmės; 
netik materialiniu, bet — 
dar daugiau — moraliniu 
atžvilgiu.

Prieš šį karą ir jo metu į

v •

niškai stebėti. O jie buvo 
demokratiški- tikrai: dar 
geriau — demokratiškiau
si. Tokių demokratiškų ir 
šumnių rinkimų garantuo
tai — Lietuvėlė nuo Ado
mo ir Ievos laikų nėra ma
čiusi... Jau ponai tautinin-į 
kai gana gabiai mokėda
vo rinkimus pravesti, bet 
jau stalinistiškuosius pa-J 
lyginant su anais, yra toks' 
pat skirtumas, kaip anks
tyvą rytą saulės užklupto 
mėnulio šviesumas su ne

pasaulį veikė dvi jėgos. Iš 
vienos pusės buvo totalita
rinės valstybės, kurių po
licinės santvarkos esmę 
sudaro kova prieš tikybą, 

j teisės negerbimas, pagrin- 
Idinių žmogaus teisių pa- 
i neigimas. Tuos pačius pra- 
ižūtingus pradus jos siekė 
• vykdyti ir tarptautiniuose 
i santykiuose. laužydamos 
, sutartis, užpuldamos ir 
i pavergdamos laisvas tau- 
itas it iš viso stengdamo- 
sios sudemoralizuoti tarp
tautinę bendruomenę, į- 
skiepyti jai melo, neteisė
tumo ir smurto toleranci
jos bacilas. Kitoj pusėj 
buvo demokratinių tautų 
bendruomenė, pagr į s t a 
krikščioniška civilizacija, 
tikybos, teisės, žmogaus 
asmens gerbimu. Tų tautų 
tarpe buvo ir yra Lietuvių 
Tauta, savo tradicijomis, 
socialine struktūra ir psi
chologija — viena demo
kratiškiausių tautų.

Ištikima tiek vakarų ci
vilizacijos dėsniams, tiek 
savo tautiniams intere
sams — o tie du dalykai 
sutampa — nedidelė Lietu
va, dėka savo Tautos cha
rakterio ir dorybių, sėk
mingai priešinosi masko
liškos diktatūros pasikėsi
nimams užkrėsti ją bolše
vikišku
kovojo su hitleriškos sa- 
trapijos
saugodama nuo jos netik 
save, bet ir kitas dvi Bal-

mauru, ir kartu

ekspansija, ap-

palyginamu dienos kara- t,Jos1 valstybes Iš viso, ii- 
f. - . .... — •• • 'gą laiką Lietuva turėjo

vienui viena atlaikyti sun
kų ir skaudų Hitlerio Vo
kietijos politinio ir ūkiško 
Drang nach Osten spaudi
mą! Šituo klausimu visas 
kraštas laikėsi vieningai, o 
tokia svarbi visuomenės 

; organizacija kaip Šaulių 
j Sąjunga įgyjo ypatingų 
1 nuopelnų. Tarp dviejų pa
saulinių karių būta laiko 
tarpu, ilgų laiko tarpų, kad 
jeigu Vidurinėj Europoj

Tęsinys 8-tame pusi.

lienės spindėjimu... Keliais 
plunksnos brūkštelėjimais 
tebūna šie, Lietuvoje įvy
kę, proletariški rinkimai 
leista pavaizduoti. Žinoma, 
iš anksto, gerbiamus Skai
tytojus maloniai perspė
jant, kad dalykas, nei pri
dedant, nei atimant, taip 
pavaizduotas, kaip kad ti
krumoje jvyko. Pats auto
rius šiuos rinkimus turėjo 
progą kaip tik visai iš arti 
stebėti.

(Bus daugiau)

9 IŠ 10 PASKOLOS 
PRAŠYTOJU YRA 

PATENKINAMI

I

Cash Paskolos
skolinami lengvai 

privačiai mūsų 24 ofisuose
es taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 

sveikam bizniui

The ^\atioual

Shawmut Bank
South Boiton Branch, 474- VV e*t Broadwav

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas. j
a 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.

Į
m?/
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erativeBankI
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RADIO KALBA KOVO 23

SU-

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONUOSE

(Pasakyta p. Jono J. Romano Darbininkų Radio 
programoje)

Malonūs Klausytojai'
Jau dvylikti metai kai 

Lietuvių Darbininkų radio 
programa pasiekia mūsų 
namus oro bangomis kiek
vieną šeštadienį, 
programa turi

Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo įsigyti 
“Gavėnios Knygutę", kurios iki Šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iŠ Providence. R. I.. perspaus
dindamas Tėvo V. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI ŽMOGUS. šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J. E. Vyskupas P. Būdys, M.I.C.

Kristaus kančios apmąstymai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknygės 
formato: 208 pusi., odos imitacijos apdarais su aukso raidėmis užrašu. Kaina 
tik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2.00 ir siųskite:

j Pastaraisiais laikais jis 
buvo solistu aštuonis mė
nesius pagarsėjus i a m e 
muzikališkame veikale — 

_ “OKLAHOMA” New Yor- 
š? rad?o Dabar jis yra solistu 

didelės su “SHOVVBOAT” kompa- 
reikšmės mūsų lietuviu gy- 
venime ir lietuvybės palai
kyme.

Mums malonu klausytis 
lietuvių liaudies dainelių, 
muzikos, kalbų ir praneši
mų. Bet retai kada mes 
pagalvojame kiek lėšų ir 
darbo reikia įdėti, kad 
mums tą malonumą 
teikti.

Kadangi Darbininkų 
dio programa tarnauja 
siems lietuviams, 
mums visiems turėtų 
pėti jos gerovė. Mes 
turėtume prisidėti prie jos 
išlaikymo. Proga tai pada
ryti yra dabar, kada Dar
bininkų radio programos 
vadovybė ruošia didingą 
metinį koncertą sekma
dienį, gegužės-May 19 d., $1-80 ir $2.40, priskaitant 
3:30 vai. po pietų, Jordan valdžios taksas. Garbės 
Hali, Bostone.

Koncertas 
kasmet, 
progą prisidėti prie Dar
bininkų radio programos 
išlaikymo ir taip pat, kad 
išreklamuoti lietuvių var
dą plačioje visuomenėje. 
Kasmet prieš ir po koncer- tikietus įsigyti, bet ir da- žmogžudžiai, tuoj paskelbė sąs- 
to anglų spauda plačiai ra- lyvauti. Parodykime, kad 
šo apie koncertų progra- mes. Naujos Anglijos lie- 
mas, nes jas išpildo įžy- tuviai įvertiname meną, 
miausi mūsų tautos artis- Pripildvkime Jordan Hali! 
tai. Suprantama, kad dauge- (

Šiais metais pasižadėjo lis Tamstų negalėsite da- šaudimui. antra ištrėmimui, tre- j rusų lėktuvai 
koncerto programoje daly- lyvauti koncerte, bet su čia amžinam kalėjimui. Būdavo bais jie mus _ 
vauti lietuvis, art. Vikto- auka visi galite prisidėti J nužiūri kas turi gerą ūkį ar f šaudydavo. Daug iš mūsų taip 
ras Benderis, 1 
męs Coaldale, Pa. Muzikos tą, nežiūrint kaip didelė ar skundžia. Skundimui 
mokslus baigė Amerikoje maža, ir siųskite šiuo adre- nereikėjo. 7-’- 
ir Lietuvoje. Koncertavo su: Darbininkas Radio,'tas; įskundėjas paveldėja į- 
Amerikoje ir Europoje. 366 W. Broadway, So. Bos-'skustojo nuosavybę, kaip atly- 
--------------------------------  ton 27. Mass. Į ginimą už gerą pasitarnavimą

Kiekviena prarasta va- Tikiuos, kad geraširdžiai, bolševikams, šios sąskaitos di- 
landėlė jaunystėje yra lietuviai šį kilnų lietuvy- džiumoje sudaro Lietuvos gyvy- 
nauja nelaimės proga atei- bės darbą gausiai parem- bių aukas. Rusų didžiausis užsi- 
tyje. Napoleonas site. Ačiū!

Art. Viktoras Benderis 
pirmą kartą dainuos lietu
viams Bostone, Jordan 
Hali, gegužės-May 19 d.

Kiekvienas ir kiekviena, 
kurie klausotės šių mano 
žodžių, kviečiami prisidėti 
prie šio koncerto ir Darbi
ninkų Radio programos iš
laikymo. Sakysite, kaip? 
Sekančiai: Kurie galite, į- 
sirašykite koncerto Gar-1 

tai bės patronais, aukodami 
rū- dvidešimt penkis dolerius 
visi arba patronais, aukodami 

dešimt dolerių arba rėmė
jais — aukodami penkis 
dolerius. Kitas būdas pri
sidėti yra, tai tuojau užsi
sakyti koncerto tikietus. 
Tikietų kainos: $1.20,

ra
vi-

3G6 West Broaduay
šiuomi siunčiu $

vėnios Knygutė".

Vantas

Adresas

“DARBININKAS”
South Boston 27, Mass.

ir prašau prisiųsti man . egzempliorių "Ga-

Pereitą pavasarį staigus oro at
šilimas išleido obuolių ir kriau
šių žiedus pirm laiko, ir gegužės 
mėnesį šalna sunaikino žiedus.

Juozas.

įsirašiusieji pasižadėjo dau
giau narių įrašyti ir vykti į pir
mąjį Rėmėjų organizacijos sei
mą, sekmadienį, kovo 21 
So. Bostone.

dienų,

ir

Pereitą savaitę grįžo į 
iš ligoninės, po sunkios 
ei jos,

namus 
opera- 

p. Marcelė Kavaliauskie
nė, gyv. 8 St. John St. Ji, ačiū
Dievui, baigia pasveikti. Linki
me geriausios sveikatos.

HORWOOD, MASS.
Kovo 18 dieną iškilmingai 

militariai palaidotas iš Šv. Jur-
gio lietuvių parapijos bažnyčios 

1a. a. Ensign Jonas Minkevičius. 
Jis turėjo labai daug draugų. 
Ir štai velionio sesutės Gertrū
dos draugė parašė šias eilutes 
a. a. Joną atminti:
Buvo Jaunas Bernužėlis

(Atminčiai a. a. Jono 
Minkevičiaus)

Buvo jaunas bernužėlis,
Kaip daržely bijūnėlis, 

Menkevičių Jonas, sūnus,
Jis buvo labai malonus.

Šiomis dienomis p. R. Karni- 
lienė. gyv. Tremont St., 
Ona
New

duktė 
ir būsiantis žentas lankėsi 
Yorke ir Lawrence.

Jurgis Versiackas, gyv. 
kuris buvo rimtai

greičiausiai išnaikinus lietuvių' Teko sužinot, kad kun. F. 
tautą. Jie žudė, trėmė Lietuvos Kenstavičius iš altoristų bando 

' gyvento jus, 
nais gabeno 
mui. Mūsų 
maro, buvo 
tyti lietuvišką veidą, visur ma-' 
tesi rusai ir šeimininkavo žyde
liai. Žydams rusai leido pasisa
vinti ką jie tik norėjo. Jie su
jungdavo bent po penkis ūkis į 

bolševikų įžengi- vieną, ir mes, verčiami raudon-
mums

Šia proga noriu užbaigti laiš
ką. kuris gautas iš Vokietijos 
nuo tremtinio iš Lietuvos. Laiš
ko pradžia tilpo “Darbininke” 
kovo 22 d. Skaitydami laiškus 
iš Lietuvos, gerai į juos įsigilin
kite, o tada suprasite jų reikš
mę.

“Lietuvon 
mas. nebuvo mums išvadavi- armiečių sekmadieniais turėjo- 

patronai, patronai ir rė- mas, kaip rašiau, bet tai buvo me dirbti- Kurių ūkys nespėjo 
ruošiamas męjai, nežiūrint 

kad duoti mums aukos, skelbiami
programose, ir aukoję ne- jęs. Bolševikai tuoj paleido iš 
mažiau penkių dolerių, bus kalėjimų visus žmogžudžius, 
įrašyti radio koncerto pro- plėšikus ir vagilius, o į jų vie- 
gramoje. .tas sukimšo nekaltus Lietuvos

Patariu ne tik koncerto piliečius. Paleisti i

o jų vieton ešelo- sudaryti “baseballininkų” 
rusus apgyvendini- lį. 
miestelyje, lig po 
jau sunku beužma-

... i

rate-
Aušrelė.

LOVZLL, MASS.
$115.15 Pelno

Mūsų parapijos Šv. Vardo 
Vyrų Brolija turėjo savo centi- 
nį kermošių. Pelno liko $115.15. 
Svetainė buvo pilna žmonių. Vi
si vyrai ir sušilę dirbo, kad ge
resnį pelną uždirbus. Pelnas ski
riamas į parapijos naujų likto
rių fondą. Kas sakė, kad mūsų 
parapijos vyrai nerangūs ir ne- 

. brangusis, nes mums leista tik pelningai užbaigti savo so-

kiek kas atnešimas žiauriausios vergijos, pasisavinti, tie buvo paversti į 
radio kurią kada pasaulis yra girdė- darbavietas, kur mes turėjome 

atlikinėti baudžiauninkų parei
gas. Negaliu viską tau surašyti,

Dėdei Šamui jis tarnavo 
Ir tarnyboj mirtį gavo;

Texas tolimoj valstijoj, 
Mirė jaunas kareivijoj.

Buvo jis narsus kovūnas,
Ir paaukštintas lakūnas;

Ypač smarkiai mūsų Jonui 
Teko muštis su japonais.

Karo ugny sveikas liko. 
Bet po to mirtį sutiko;

i Dešimtąją dieną kovo, 
j Užbaigė jis savo kovą...
! Likimo taip jau buvo skirta — 

Mirė valandą ketvirtą;
Dvidešimt trijų metelių, 

Lakūnėlis, kaip kvietkelis!
Jo tėvelius ir jų šeimą, 

Lai šie žodžiai suramina:
Jis nuėjo į tą vietą. 

Kur visiems yra žadėta.
Iš aukštybių taip paskirta, — 

Kurie gema turi mirti;
Nuo lopšelio lig senelio, 

Mirtis stovi skersai kelio.

« vieną lapą rašyti, tai rašydami dalinius parengimus? Klebonas:
iš kalėjimų Pasirenkame didžiausį. Bet dar vyrų veikla yra pilniausiai pa-Į 
įskelbė sąs- noriu pridurti, kada vokiečiai tenkintas. Valio!

Ar tai seną, ar tai jauną, 
Begailesčio visus rauna;

Tik nežinom, kurią dieną. 
Kur, kada laidos kiekvieną.

j Neliūdėk perdaug Gertrute, 
J Jono mylima sesute;kaitų suvedimą, kas reiškė, ne- traukėsi iš Lietuvos, traukėmės Sveiksta

patinkami asmenys buvo įskūs- ir mes- brisdami per savo brolių §v Vardo Brolijos kasierius Brolio kapą aplankykie, 
ti rusams. Įskųstieji nukentėjo * ašaras ir kraujus. Daug nuken- Adomas Dzedulionis sveiksta iri žolynėliais padabinkie. 
sekančiai: šeima likdavo pas- tėjome įžengę į vokiečių žemę, kasierius Vincas Velička, grįžęs 
kirta į tris dalis, viena dalis su-į

w w ncikjlvl AMO V lllvCAO ▼ VIIVIbCA} A £<4^.0 ,

'nes mus pabėgėlius užklupdavo iš ngoninės( lazdelėmis bando!Aukščiausis suramina, 
į rusų lėktuvai ir. einančius ke- sustiprinti savo kojas. I Jono lik.usią šeimyną' —
1 liais jie mus iš kulkosvaidžių _________ i Mano nuoširdus meldimas

tenoras, gi- įdėkite savo auką į konver-' gražesnį namą mieste, tuoj tą ir/r žuvo. Rusų lėktuvai švaistėsi
— — __ “ •’ i pagrindo’vokiečių žemėje, bet jie vokie-

Įskūstasis likviduo-! čių miestų nebombardavo, tik 
***-- ----------- z ieškodavo pabėgėlių, kokie jie

'nebūtų, na ir žudė iš oro nepa
sigailėdami. Nežinau a resi gy
vas. gal kur kare žuvai, o gal 
visi nuo baisių bombardavimų 

■ esate nukentėję, nes dar esant 
mojimas buvo Lietuvoje, kad Lietuvoje, rusai sakydavo, kad 

vokiečiai iš Amerikos tik peklą 
padarė su bombomis. Jei esate 
gyvi, atsiminkite mus vargstan
čius, nes vargstame ne iš savo 
noro.
giasi ir mano lapas. Jei susira
sime, tai viską smulkiai apra
šysiu. Tavo brolį Juozą bus ru
sai nužudę, nes nemanau, kad 
jis spėjo pabėgti. Tai šiam sy
kiui Sudiev”.

PADEKITE KAILINIUS 
Į STORAGE!

Žiemai pasibaigus, kada jau nebereikalin
gi kailiniai dėvėti, padėkite juos į I. J. FOX 
krautuvės STORAGE, kur jie bus pilniausiai 
apsaugoti nuo pavogimo, ugnies, kandžių ir 
sudžiūvimo. Reikia žinoti, kad kailiniai lai
kyti “klezete” vasaros metu, labai nesveika 
jiems, nes sudžiūsta ir tuomet lengvai trūks
ta. Pasidėkite juos specialiuose I. J. FOX 
vaituose, kur jie bus pilniausiai apsaugoti.

KAILINIŲ KAINOS LABAI 
SUMAŽINTOS

Kaip niekad istorijoje, kailinių kainos la
bai sumažintos. Taigi, nors ir žiemai praėjus, 
įsigykite kailinius ir pasidėkite juos į Sto- 

nereikės mokėti. Pasinaudokite reta proga — ne-

I

Turiu užbaigti, nes bai-

Brangus skaitytojau! Jei dar 
nesupranti ir vis dar brangini 
bolševikus, mūsų brolių žudy- 

patikrink savo sąžinę. A.D.1-kus.

LAWRENCE, MASS.

4*

rage. Už storage nieko 
sigailėsite.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, 
kuris yra kailinių expertas ir žinovą ;. Per jį pirkdamos kailinius sutau
pysite dešimts nuošimčių.

I

Šv. Pranciškaus parapijos mi- 
1 sijos prasidės kovo 31 d. Joms 
vadovaus tėvas A. Mešlis, S. J. 
Pirmą savaitę bus lietuvių kal
ba bendros misijos visiems. An
trą savaitę anglų kalba, taipgi 
vyrams ir moterims.
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Chapel St., 
susirgęs, jau sveikesnis ir pir
madienį, kovo 25 d. grįžo dar
ban. Jo žmonelė taip pat jau
čiasi sveikesnė. Linkime visai 
pasveikti.

Kovo 22 d. Norwoodo mies
to specialiame susirinkime, ku
riame dalyvavo devyniolika pi
liečių, paskyrė $10,000 namų 
statybai antrojo pasaulinio ka
ro veteranams. Federal Housing 
Authority greitu laiku pradės 
statyti namus prie Bellevue ave- 
nue. Sudarė penkių narių tary
bą. Į tarybą įeina šie: miesto 
reikalų vedėjas Francis W. 
Smith, miesto raštininkas Wal- 
ter Blasenek, Kareivių Šaljx>s 
agentas Thomas A. Borke, A- 
merican Legion posto koman
dierius Joseph V. Nutall ir Ve- 
terans of Foreign Wars ko
mandierius John P. Feeney.

Redakcijos Atsakymai
p. F. Dubauskui, Montreal, 

Canada. Tamstos straipspis 
“Pasaulis Karo Sukury ir Iš
eitis į Laisvę” netilps. Perilgas 
ir silpnai parašytas.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

Ir giliausias užjautimas.
Gertrutės Draugė.Sodaliečių Gentinis Kermošius 

Parapijos veiklios Sodalietės
rengia Centinį kermošių, kuris j Sekmadienį, kovo 24 d. kleb. 
įvyks sekmadienį, balandžio 7, kun. S. P. Kneižis sušaukė sū
ri. Kiek teko girdėti, tai visą1 sirinkimą Jėzaus Nukryžiuoto 
pelną skirs į parapijos ruošia-;Vienuolyno skyriaus suorgani- 
mą puokštę pagerbti sugrįžu-’ zavimui. Įsirašė nemažas skal
sius iš karo lauko parapijos vy-jčius narių. Pirmininku išrinkta 
rus. i p. B. Adomaitienė, raštininku—

------------- Į p. Jurgis Versiackas, ižd. kleb. 
Nauja Scenerija i kun. S. P. Kneižis.

Šiomis dienomis Jurgis ir Jo
nas Kazlauskai užbaigė piešti, 
naują kambario sceneriją para-' 
pi jos svetainėje. Dabar vaidini-; 
mams turėsime gražų scenos 
papuošimą. Visą medžio darbą 
atliko Andrius Dzedulionis. Tai 
vis mūsų parapijos karo vete
ranų pasišventimas.

Gavėnios Pamokslas
Antradienio vakare kun. An

tanas Baltrušiūnas bažnyčioje 
sakė Gavėnios pamokslą. Pa- 

. mokslas lietė Kristaus žodžius 
ištartus nuo kryžiaus: “Mano 
Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
apleidai”. Mes visi džiaugia
mės, kad mūsų klebonas duoda 
mums progą išgirsti jaunosios 
kartos 
ninkus.

Kas sekmadienis jaunimas 
susirenka antrą valandą į Ko
lumbų Vyčių patalpas ir ten tu
ri praktiką dainavimo. Choras, 
susidedąs iš apie 60 dainininkų, 
uoliai ruošiasi prie perstatymo 
“Minstrel Show”, gegužės 11 ir 
18 dd., Šv. Marijos Auditoriju- 
me. Po “Minstrel Show” turės 
šokius.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavlma*

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

177 West 7th SL. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston, Mass. 
j Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

I

i

iškalbingus pamoksti-

Streikas
Jau trečia savaitė kaip strei

kuoja mūsų mieste odos išdir- 
bystės darbininkai. Šioje dirbtu
vėje dirba begalo daug lietuvių.

Gamta Gražėja
Šiomis dienomis, orui atšilus, 

visa gamta pradėjo rodyti gy
vumo reiškinius. Alyvos ir įvai
rūs krūmeliai pradėjo rodyti 
savo žalius lapelius. Apylinkės 
obuolių sodininkai šiek-tiek rim
tai susirūpinę, kad staigus oro 
atšilimas gali padaryti žalos.

•V JONO EV Si PAAALP'Nf* 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys.
601 6th SL. So. Boston. Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulei kis
702 E. 5th St.. So Boston. Masa.

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

Fln Rašt. — Aleksandras Ivaška
440 E. Slxth St.. So. Boston Mana

Iždininkas—Stasys K. Griganavičliia, 
699 E. Seventh SL. So. Boston. Masa.

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

Draugija laiko susirinkimus ktu* tre 
člą sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parantjr* satAj 
«O9 IT Pt «<■> Mo —



Penktadienis, Kovo 29 d., 1946 t)X®8tStSKX8 f

VIETINES ŽINIOS

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių 
Rėmėjų Seimas

Sekmadienį, kovo 31 d. Šv. Petro Parapijos sve-j 
tainėje, So. Bostone įvyks Bostono Vyskupijos Nukry
žiuoto Jėzaus Seselių Rėmėjų Seimas. Arkivyskupas 
R. J. Cushing apgailestauja negalįs pribūti. Jis pri
siuntė savo linkėjimus ir palaiminimą.

Kviečiame ne tiktai valdybas, bet ir visus Seselių 
rėmėjus iš visų lietuviškų parapijų seime dalyvauti. 
Seimo tikslas yra sužinoti apie nuveiktus Seselių dar
bus ir išdirbti planus, kaip veikti ateityje.

Dienos programa prasidės su Šv. Mišiomis 10-tą 
vai. ryte; melsimės, kad Dievas laimintų mūsų seime
lį. Po mišių bus vieši pusryčiai visiems delegatams. 
Pirmą valandą atsidarys Seimo sesijos. Kun. P. M. Ju
ras bus vedėjas, kun. P. J. Jušaitis duos paskaitą. Rei
kia atsiminti, kad kun. Juškaičio parapijoj Nukryžiuo
to Jėzaus Seselės pirmiausiai pradėjo dirbti šioj apy
linkėj. Per kiek metų Seselės iš Cambridge važiuodavo 
į Brocktoną, Norwoodą ir So. Bostoną mokyti vaikus 
katekizmo. Tai buvo didelis jų pasišventimas. Ačiū 
Dievui, Seselės dabar turi savo vienuolyną So. Bostone 
ir Brocktone. Visi matome, kokį gražų darbą jos dirba 
mūsų tarpe. Vaikučiai ypatingai džiaugiasi jų globa.

Gerb. Generalė Motinėlė Bonaventūra taip pat Sei
me dalyvaus. Kaipo visų Seselių viršininkė, ji mums 
praneš apie nuveiktus Seselių darbus ir apie veikimo 
planus ateityje.

Malonu pranešti, kad Seime dalyvaus ir kun. Al
fonsas Maria, C. P., Seselių Kongregacijos įsteigėjas. 
Su visų lietuvių pagalba, ypatingai pasižymint Bosto
no, Cambridge, kitoms Naujosios Anglijos kolonijoms 
ir Pennsylvanijos lietuvių parapijoms, kun. Alfonsas 
sugebėjo įkurti Motinišką Seselių Namą Elmhurste. 
Sunki tai buvo pradžia. Reikia nuoširdžiai dėkoti Tė
vui Alfonsui ir visiems Pennsylvanijos kunigams ir 
žmonėms, kad jie padėjo Seselėms tuo metu, kada jų 
gyvenimas buvo sunkiausias. Koks džiaugsmas matyti 
šiandie tuos gražius vaisius, išdygusius iš vargingai 
pasėtos sėklos, beveik 25 metai atgal.

Seimo iškilmės baigsis palaiminimu Švč. Sakra
mentu — 5-tą vai.

Brangieji lietuviai, visi dalyvaukime šiame Sei
melyje, kovo 31 d. ir geriau susipažinkime su Nukry
žiuoto Jėzaus Seselių istorija ir gražiais jų darbais.

Q I
35 metus. Paliko seserį Saliom? 
Strazdauskienę. Pašarvota pas 
graborių Zaletską, 561 East
Broadway. Laidojama kovo 30 
d., 8 vai. ryte, iš Šv. Petro parJ 
bažnyčios, Šv. Mykolo

Kun. Pranas M. Juras, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Rėmėjų centro pirmininkas, va
dovaus pirmajam seimui.

ŽINUTES
Parapijos Eucharistinis Kon

gresas. Jis yra mažiausias iš 
tos rūšies kongresų. Didžiau
sias tai yra Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas. Į šį su
plaukia visų žemių katalikai bei 
jų atstovai pagarbinti Viešpatį 
Jėzų švenčiausiame Sakramen
te. Jei sudžiaugsmu per kelias 
dienas mokosi apie Jėzų Die
vą —. Žmogų. Eina prie Sakra
mentų. Meldžiasi už save ir ki-

kapuose.1
i
i

Ona Do-
30 metų

Augusi Harrison, N.

Tą pačią dieną mirė 
navon (Bilinskaitė >, 
amžiaus.
J. Paliko tris kūdikius, motiną
ir seserį. Taip pat pašarvota 
pas graborių Zaletską, 564 E. 
Broadway. Laidojama kovo 30 
d., 10 vai. ryte iš Šv. Petro par.1 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Melskims už mirusius.

I
pačiam religiškam tikslui, bū
tent: kad per Švenčiausio Sa
kramento pažinimą ir mylėji-Į 
mą tikrai pažintume ir garbin-1 
tume Viešpatį Dievą švenčiau
sioje Trejybėje.

Parapijos Eucharistiniai Kon
gresai yra tai metiniai įvykiai 
kiekvienoje parapijoje. Jie va
dinami kitokiu vardu: Ketu
rias Dešimts Valandų Atlaidai. 
Siekis tas pats, kaip ir didžiau
sių Eucharistinių Kongresų, bū
tent: atsinaujinti parapijai Jė
zaus pažinime ir meilėje.

Ir parapijoje yra papuošiama pranešiiną. 
bažnyčiaą padabinami altoriai, 
įrengtas karališkas sostas, pri
rengti giedojimai, užprašyti 
svečiai kunigai ir didelis žmo
nių suėjimas tinkamiau pažinti 
ir garbinti karalių Karalių.

Šiokis tai giliai religiškas są-' 
judis įvyks Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje balandžio mėnesio 
dienomis 5, 6 ir 7. Trys ypatin-' 
go Dievą'garbinimo dienos.

tus. Tokie viso pasaulio katali
kų Eucharistiniai Kongresai y- 
ra buvę ir mūsų laikais, Kana
doje, Amerikoje, Afrikoje ir Ai
rijoje.

Mažesni už šiuos yra tauti
niai Eucharistiniai Kongresai. 
Yra tai religiški -suvažiavimai 
— seimai visos tautos tikinčių
jų bei jų atstovų pagarbinti ir 
pasimokyti tobuliau garbinti ir 
mylėti Viešpatį Jėzų Švenčiau- 
siame altoriaus sakramente.

Yra ir provincijų ir diecezijų 
Eucharistiniai Kongresai tam

/

Kun. Pranas J. Juškaitis,

Casper's Beauty Salon
1

k

JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — T«L ŠOU 4645

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir žvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

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

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

I 
Pagamina gerus lietuvišku pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- t 
aę. ir visiems draugiškai ir mauda- į 

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
x x x x NXx x x x x x x '

KUN. PRANAS VIRMAUSKAS,

DIENOS ILGĖJA
Mokykloj klausia moky

tojas: kokias turi savybes 
šiluma ir šaltis?

Petriukas: Šiluma ištęsia 
daiktus, o šaltis sutraukia.

Mokytojas: Gerai, vaiku
ti. O ar negalėtumei nuro
dyti pavyzdi?

Petriukas: Taip, mokyto
jau. Vasarą dienos pailgė
ja, o žiemą sutrumpėja!

I

I
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Motina Bonaventūra, J. C.
į Nukryžiuoto Jėzaus Seselių vir-
1 šininkė, dalyvaus seime ir pada-

f
Mirė Planskis. Kovo 27 d., 

Petras Planskis patarė savoj 
žmonai eiti, kaip paprastai/ 
bažnyčion pasimelsti. Jiedu at
sisveikino. Jis pasiėmė Rožan
čių ir atsisėdo kėdėn melstis. Ji j 
išėjo bažnyčion. Parėjusi rado 
savo mylimą Petrą amžinai už
merkusį akis.

Petras Planskis atvyko So.

KUN. PRANAS VIRMAUSKAS,
Šv. Petro lietuvių par. klebonas, nuoširdžiai priėmė Nukryžiuo
to Jėzaus Seselių Rėmėjų seimą. Jis kviečia visus iš visų para
pijų rėmėjus dalyvauti seime ir jaustis kaip namie, planuojant 
kaip geriau ir gausiau paremti šią kilnią mūsų įstaigą Bostono 
arkivyskupijoje.

Šv. Petro lietuvių par. klebonas, nuoširdžiai priėmė Nukryžiuo
to Jėzaus Seselių Rėmėjų seimą. Jis kviečia visus iš visų para

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas po 3 kambarius. Visi pa- 
rankumai, baltos sinkos; elek
tra, gasas ir tt. Parduodame 
dėlto, kad išvykstame į Califor- 
nią gyventi. Kaina tik $3500.00. 
Atsišaukite tuojau. Savininkai 
ant pirmo floro, 187 W. 7th St., 
So. Boston, Mass. Telefonas:— 
ŠOU 5185. Šaukite nuo 3 vai. 
iki 5 vai. p.p. (22-25-29)

I
pijų rėmėjus dalyvauti seime ir jaustis kaip namie, planuojant
kaip geriau ir gausiau paremti šią kilnią mūsų Įstaigą Bostono
arkivyskupijoje.

LDS SEIMAS Atstovai turi turėti ap
skričių ir kuopų valdybų į- 
gal iojimus, būtent, su

Res. Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERB — 
Inaured and

Bonded 
Local B Long 

Distano* 
Moving

326.328 W. Broadway
Į So. Boston. Mass.

LDS Centro valdyba, at-;Dvasios Vado, Pirmininko 
sižvelgdama į Garbės na-’jr Raštininko parašais, 
rio, kun. J. Valantiejaust Centro Valdybos ir orga- 
kvietimą pereitų metų sei-<nizacijos Garbės nariai ir 
me, kreipėsi į kun. J. Va- be įgaliojimų gali dalyvau- 
įlantiejų, kad paskirtų šių ti seime ir jame turi lygias; 
'metų seimui laiką. Dide-'teises su visais kitais įga
lioje parapijoje, koki yra! Uotais apskričių ir kuopų 
Šv. Juozapo lietuvių para- atstovais.

■ pija, Waterbury, Conn., 
nelengva surasti atitinka
mas dienas, tačiau kun. J. 
Valantiejus parodė tiek 
daug nuoširdumo ir pasky
rė LDS seimui sekmadie-

LDS Centro Vaidyba.

Bostonan iš Punsko parapijos, nį, bįrželįo 23 ir pirmadie- 
rugp. 6 d., 1892. Jis rado jau.nį, birželio 24 dd.
gerą būrį lietuvių, kurių tarpe’
ir, sau patinkamą ir būsimą, Nuoširdžiai kviečiame 
žmoną asmeny Magdalenos Ka- LDS apskričius ir kuopas 
linauskaitės. Jiedu abu gražios iš anksto ruoštis į seimą, 
nuotaikos ir ramūs žmonės, iš-; Sudarykite galimybę, kad

Cambridge lietuvių parapijos 
klebonas, pirmajame Nukry
žiuoto Jėzaus Seselių Rėmėjų 
seime skaitys įdomią paskaitą. 
Pažymėtina, kad kun. P. J. Juš
kaitis buvo pirmasis Bostono 
arkivyskupijoje, kuris pakvietė 
Nukryžiuoto Jėzaus Seseles mo
kytojauti.

ir, sau patinkamą ir būsimą,)

linauskaitės. Jiedu abu gražios iš anksto ruoštis į seimą. 
llltlSVCUJkVrO U A <IUJ L4O &J11UUV0. j ’ •/ O s/ a 7

auklėjo 5 dorus sūnus ir 2 dūk-visi apskričiai ir visos kuo- 
terį. Pernai minėjo 50 vedybinio , Pos butų atstovaujamos 
gyvenimo sukakties Jubiliejų. | seime. Kiekvienas apskri- 
Visa šeima yra gero vardo irjtys gali siųsti po du atsto-' 
plačiai žinoma ypač sporte. i vu, o kiekviena kuopa ga

ji;
Petras tapo išvestas iš savo 

namų, 286 Bowen St., pas gra
borių J. Kasparą, 187 Dorches- 

; ter Street, kur ir yra pa
šarvotas. Čia labai daug žmo
nių jį lanko. Jis bus laidojamas 
kovo 30 d., 9 vai. r., iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, kurią jis padė
jo pastatyti ir užlaikyti.

Melskimės už bažnyčios
mėją ir geradarį.

GRAŽIAI DARBUOJASI

rė-

BALF’o No. 17 skyrius, Bos
ton, Mass. gavo iš centro pen
kias dešimt svarų vilnų mezgi
niams dėl Lietuvių pabėgėlių ir 
tremtinių išblaškytų Europoje.

Atsirado tikrai pasišventėlių 
moterų, kurios net naktimis 

kad tik greičiau pagel-

KAS ATSITIKO
MISIJONTERIUI TĖVUI 

JONUI BRŪŽIKLI?
Staiga, jo įdomių laiškų eilė 
trūko! Tačiau kiti T.T. Jėzuitai' 
įtremtinvstėje puošia “ŽVAIGŽ- 

kviečiame DĘ” savo nepaprastais straips
niais.

“ŽVAIGŽDĖS” kaina — $1.00 
metams.

“Žvaigždes” Administracija 
488 E. Seventr St., 

So. Boston 27, Mass..

nu-
I

Ii siųsti po vieną atstovą _ 
nuo kiekvienų dešimties 
narių. Tačiau ir mažiausia t 
kuopa, neturinti dešimties V 
narių, gali siųsti vieną at
stovą.

iv J IROS SKELBIMAI

liary ruošiama arbatėlė ir žaidi
mas pupomis.

Bus įvairių užkandžių, gėrimų 
ir gražių dovanų. Kviečia visus 
dalyvauti.

I 
i

j
DAKTARAI

Šou 4476

NAUII DRABUŽIAI
Karo Nukertėjusiems

Vyriški, moteriški ir vaikams. La
bai žemoms kainoms. 20% nuolai
da tiems, kurie atneš šio skelbimo 
iškarpą. Ateikite ir pamatykite 
mūsų bargenus.

THE BARGAIN OUTLETS
1939 Washington St., Roxbury

715 Dudley St., Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

SULLIVAM'S, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE” CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

PARSIDUODA — South Bos
tone, Vinton St., 11-kos kamba
rių namas su visais įrengimais. 
Galima būt naudotis 1—2— ar 
3 šeimynom. 4 kambariai tušti 
dėl pirkėjo įsikraustymo. Gera 

' proga jauniems veteranams. 
Metinės rendos $594.00. Kaina 
žema $3500. Kreipkitės —

Dover Realty Co.,
850 Dorchester Avė., 

Talbot 3437.

i

So. Boston Fumiture Co.
Visokį baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380’/s West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

- į
J. E. Arkivyskupas R. J. 

Cushing, D. D., sveikina ir lai
mina pirmą Seserų Jėzaus Nu
kryžiuoto Rėmėjų suvažiavimą 
— seimelį, kurs įvyksta So. mezgė, 
Bostone, šį sekmadienį. Tarp bėti savo vargstantiems bro- 
kitko Jo Ekscelencija rašo:

“I am especially interested in
making plans for starting the mezgė megstinius, daugelis iš 

Home and to get jų net po trejetą ir ketvertą: 
Smith, Namaksy, Ke-

Gedzes, Žukas, 
O’Halloran, Kropas, Kazlaus
kas, Tumavich, Valatka, Kas
paravičienė, S. Averkienė, J. 
Savickienė, B. Martinkienė. P. 
Bukauskienė, Nevronienė, S. 
Žukuvienė, panelės — A. Ge- 
dzes, M. Sykes, H. Sarukiūtė. | 

Visoms ponioms ir panelėms; 
numezgusioms taip daug megs-) 
tinių tariame širdingą ačiū. ' 

Ralfo 17 skyriaus Valdyba.

liams.
Sekančios moterys jau nu-

Old Folks
more vocations. The Sisters are ponios: 
doing grand work, I am very shys, Palilonis, 
much attached to them 
want to help them in 
way.”

Lietu-Susirinkimas Gelbėti 
vai. — Penktadienį, kovo 29 d., 
8:30 vai. vak., bažnytinėje salė
je. W. 5th St., įvyksta visuome
ninis susirinkimas Lietuvos rei
kalams’ aptarti.

Prašome, visų, kas tik gali, 
ateiti — ypatingai draugijų 
valdybos bei atstovai, profesio
nalai ir darbuotojai.

Arbatėlė Ir žaidimas 
» « Pupomis

i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
So. Boeton, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•ettadieniais Nuo 2 iki 8-tal. .

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.Ltaakami$
DR.AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
8*. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

Sekmadienį .kovo 31 d., 2 vai. 
po pietų Amerikos Legiono Ste-j 
pono Dariaus posto name, 265į

Kovo 27 d., mirė, ilgai sirgu
si. Magdalena Pocienė. 56 metų, 
miesto ligoninėje. Paėjo Ylakių 
parapijos Amerikoje pragyveno “C" Street, įvyks Moterų Auxi-

TeL TROwbridge 6330

J.Repshi$,M.A 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Są 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

REIKALINGAS patarnauto
jas (counter-mar.) lietuvių val
gykloje
Broadwav, So. Boston 27. Mass.
Geras darbas ir atlyginimas. 
Užėję, klauskite Vinco Tautvai- 
šos arba Kazimiero Pociaus.

I

I

Strand Cafe, 374 W.

PARSIDUODA — Mūrinis 
dviejų apartmentų namas po 
5 & 6 kambarius, 76 Broadway, 
kampas A St. Visas apšildomas 
nauju šildytuvu. Geras plum- 
bing. Savininkas B. Hurley, Te
lefonas ALG. 2039.

(22-25-29)

i

STABDYK VERIANT) SKAUSMĄ

STRĖNŲ GĖLOS
6tai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla- 
Johnson’s Bark Plaster! Leng
vina skausmu, sustingimą. 1- 
veržima. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson A Johnson kokybės.

i

A. J. NAMAKSY
REAL E STATĖ & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston; Mass.
Office Tel. So. Boston 094*

Res. 37 Oriole Street
Weit Roxbury, Mato.

Tel. Parkvay 1233-W

S.BarasevičiusirSūntB
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborių* ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2580 
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbi* 253?

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boeton, Maa*. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorių* ► 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NakQ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8OU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0819 

8OU Boston 2*0*



Penktadienis, Kovo 29 d., 194d

Lietuviško Pasaulio Naujienos
Pradžia 5-tame pusi, 

buvo girdėti balsų, protes
tuojančių prieš nacional
socialistų užsienio politi
ka ir įspėjančių pasaulį 
dėl jos, tai buvo tik Lietu
vos valstybės vyrų balsai. 
Protestuodami, įspėdami,' 
ir priešindamiesi, jie gynė' 
T intiH’nc i vv t y o it» Vertu

kios paramos kaip kiti, ne
turėjo iš viso jokios para
mos iš svetur. Ir vis dėlto 
visa Tauta organizuotai ir 
vieningai priešinosi vokie
čiams, dar kartą duodama 
savo įnašą į Europos kovą 
prieš Hitlerio hegemoniją. 

Lietuvių Tautos teisė į 
Lietuvos interesus ir kartu jos nepriklausomos Vals- 
demokratijos interesus tvbės atstatymą, į jos pa- 
nuo prūsiškai - nacionalso- čios apsaugojimą nuo 
cialistinio įžūlumo. Ir ne- smurto yra aiški ir tvirta 
retai jų balsai skambėjo ne tik formalių tarptauti- 
kaip tyruose. j nių nuostatų atžvilgiu, ne

Kiek dešimtų milijonų tik patiems Lietuviams,; 
pinigų išgelbėjo Vokietijos kurie niekados tos teisės, 
žvdai, pasiųsdami juos į neišsižadės, bet taip pat iri 
Lietuvą per mūsų valdžios kiekvienam žmogui, kurio' 

* ■ —.............sąžinė normaliai reaguoja;
į teisybę ir neteisybę, ki-i 
taip sakant, kuris iš viso: 
turi sąžinę; Aš paliečiau; 
čia praeities dalykus svar-j 
biausia tam, kad prisimini
mas apie teisingą ir išmin-

Iį

i 
i

i
I

i

įstaigas. Kiek tūkstančių 
Vokietijos, Austrijos, Če
koslovakijos žydų, pabė
gusių nuo hitlerininkų per
sekiojimų, rado prieglaudą 
Lietuvoj. Ta pati maža 
Lietuva suteikė prieglau
dos dešimtims tūkstančių tingą mūsų Tautos laiky- 
lenkų, o 1939 metų rugsėjo seną ir mūsų Valstybės po- 
mėnesy, pati būdama auk- litiką sprendžiamais Euro- 
ščiausiame pavojuje, at- pos ateičiai klausimais bū- 
metė pakartotinus Hitlerio tų mums paguodos ir vil- 
reikalavimus pulti Lenkiją ties spinduliu, 
ir už tai jo buvo išduota jo 
bendrui — Sovietų Sąjun
gai.

1939-40 metais, patys ap
supti karo gaisro, įspausti 
tarp dviejų artimai ben
dradarbiaujančių totalita
rinių valstybių ir jų grasi
nami. mes neišdavinėjom 
priešams tų nelaimingųjų, 
karių ar civilių, kurie, gel
bėdami savo gyvybę, perė
jo Lietuvos sieną ir buvo 
pas mus internuoti ar šiaip gurno garantijų 
apgyvendinti. 7 
pastogė buvo jiems saugi niškumo ir pagarbos mūsų 
prieglauda, nes joje gyve- teisėms esame 
na svetingumas, žmoniš- mes. 
kūmas ir pagarba teisėmis ] 
tų žmonių, iš kurių priešas pasibaigus ir 
atėmė 1 
stengėsi padaryti betei- mėjus, deja, ne visos tota- 
siais. jlitarinės valstybės yra eli-

Vokiečių okupacijos me- minuotos. Štai kodėl mes 
tu Lietuva buvo daug sun- vėl matome nuolatines pa- 
kesnėse sąlygose kaip kiti stangas įnešti demoraliza- 
kraštai, nes neturėjo to-' ei jos į tarptautinį gyveni-

■I■* 1

M)

Paryžiaus, Prancūzijoje, geležinke’ių kiemas užstatytas bedarbiais gar
vežiais. Tai privertė garvežius ilsėtis angliakasių streikas. Veikia tik ke
letas priemiesčių elektrikinių trauki įių. Stoka transportacijos sudarė 
rimtą problemą pristatymui maisto.

mą; pastangas pripratinti, 
ar priversti pasaulį tole-1Šiandien esame ištrėmi-j 

me mes. Šimtai tūkstančių: .. -
lietuvių turėjo eiti į sveti-iru°ti melą neteisetumą ir j 
mus kraštus, gelbėdamiesi [smurtą. Lietuva tebėra o- 
nuo persekiojimo ir teroro, kunuota ir okunantas vėl 
Kitus deportavo ir tebede- 
portuoja į Aziją. Bet ir lie
tuviai pačioj Lietuvoj yra 
ištrėmime, nes jie yra o- 
kupanto ištremti iš nepri
klausomo, laisvo gyveni
mo, iš bet kurios teisinės 
santvarkos ir asmens sau-

x o__________ o______________'^4 sferos. mumis
Lietuviška šiandien svetingumo, žmo- j°ms svetimą santvarką, vyks dar:

ATVYKSTA KETURI LIETU 
VOS PRANCIŠKONAI

8
*

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSc

v

IATERBURY, CONN. kompanijos darbininkai. Dery
bos prasideda ir vėl nutrūksta, 
kadangi nei viena pusė nenori 
nusileisti. Streikas tęsiasi. Dar
bininkų sunkiai sutaupyti cen
tai nyksta kaip pavasary snie
gas. Darbininkai, kurie manė, 
kad streikas nesitęs ilgai, labai 
apsivylė. Du vyru netekę darbo, 
iš, nusiminimo ir desperacijos 

j pasidarė sau mirtį.
Scoville kompanijos darbinin

kai labai džiaugiasi sugrįžę prie 
.savo darbų po šešių savaičių 
'streiko. Jie sako: "mes esame 
! laimingesni už kitus, mums ne
keikė jo taip ilgai streikuoti ir 
į rūpintis”. šilelis,

i Ekstra Žinia Iš Marianapoli j

kupuota ir okupantas vėl 
daro pas mus rinkimines 
manipuliacijas, kurių pa
sekmėje jis pasiųs savo 
pirktų ar terorizuotų žmo
nių į Maskvos sovietą. Ly
giu būdu eilė valstybių nuo 
Baltijos iki Adrijos jūros 
yra okupuota ir kartu su 

primestą

Jie laukiami. riose nėra nei lietuviškos para
pijos. nei lietuvio kunigo ir kur 
komunistai turi susisukę savo 

į lizdus.
i Šv. Pranciškaus dvasiai išpla- 
i tinti Amerikos lietuvių tarpe, 
: Lietuvos Pranciškonai dės visas i

; labiau suorganizuo- 
Vokietijai i laikais, kada Rusiją dar ti egzaminus Šv. Rašto licenci- Tretininkus. Tam yra

tėvynę i/kuriuos bei Japonijai pralai-'^Į^™ totoriai i tretininku "sv.

Kovo 16 d. iš Neapolio Itali- Greene, Maine ir pasišvęs dau- 
joje išplaukė į U.S.A. keturi! giausia misijų darbams. 
Lietuvos Pranciškonai: Tėv. Dr.i Atvykus daugiau kunigų, Lie- 
Viktoras Gidžiūnas, Tėv. Dr.’tuvos Pranciškonai kreips ypa- 
Leonardas Andriekus, Tėv. MoD tingą dėmesį į tas Amerikos ir 
dėstas Stepaitis ir Tėv. Barna- i Kanados lietuvių kolonijas, ku
bas Mikalauskas.
New Yorke kovo 30 dieną.

Tuoj po Velykų į U.S.A. at- 
: Tėv. Petras Baniū-

Didžiosios nas; Tėv. Dr. Klemensas Žala- 
reikalingi ; Britanijos, kurioje parla- lis, kuris gilina šiuo metu šv.

jmentas ir asmens laisvės Rašto studijas Biblicum Insti- 
Dabar, karo veiksmams. garantijos veikė jau tais tute Romoje ir jau baigia iaiky-;Pa-^ansas

» totoriai, turi jato laipsniui gauti; Tėv. Ber--i^urta AMERIKOS LIETUVIŲ 
klausyti priekaištų dėl ki- nardinąs Grauslys gilina savo TRETININKŲ ŠV. KAZIMIE- 
tų valstybių suverenumo filosofines studijas Švenč. Jė- RO PROVINCIJA, prie kurios 

a w • w . W —* . « « » * • • . . — — . , * X-. W XX • . 1* ...r,*. A XXzaus Širdies Universitete Milą-'
ne.

kenčia

Atstovas tos

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingai dalykai, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną,
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
kenvertą kuponą su $3.00. ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Lietuvišką Žodyną.

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

Kataliku Veteranų 
Suvažiavimas

Kovo 24 d., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos auditorijoje įvy
ko Katalikų Veteranų suvažia
vimas. Dalyvavo virš 100 atsto
vų. Kalbas pasakė miesto mayo- 
ras John S. Monagan, Armijos 
kapelionas kap. Jurgis Vilčiaus-j 
kas, kleb. kun. J. Valantiejus, 
Mrs. Frank Hayman, Mrs. Ca- 
therine McGregor, James Field- 
ing, kun. John Horgan. Kun. 
Vincas Ražaitis, Waterbury Ve-1 
teranų skyriaus kapelionas bu
vo vedėju.

Po susirinkimo visi buvo pa-i 
vaišinti skaniais užkrndžiai.

Tai pirmas toks suvažiavimas; Pirmą kartą praūžusių ka. 
įvyko mūsų apylinkėje. Lietu-';ro audrų> pirmą kartą išgie. 
viai katalikai veteranai pirmie- :drė jusiu taikos dangumo Tėvų 
-»» c?bv»nii lzn_ ' . ,

'Marijonų Centro Valdyba savo 
.susirinkime nutarė atgaivinti 
! senas gražias tradicijas bei pa- 

Edmundas silinksminimus. Kunigų Vieny- 
-;bės susirinkimas kovo 12 d., už- 

gyrė tą sumanymą suruošti lie
pos 4-tą dieną PIKNIKĄ, Ma
rianapolyje, ir tuo, savo malo
niems svečiams, sudaryti progą 
gražiai ir linksmai praleisti die
ną Marianapolyje.

Iš anksto prašome TT. Mari
jonų Rėmėjų kuopoms sušaukti 

j ir pradėti 
ruoštis piknikui. Platesnių in-

i I

ji sutvėrė Veteranų skyrių, ku-; 
rio komandierium yra Vincas 
Stankus; vice-komandieriai — 
Julius Vilčiauskas, J~ ’ 
Laudinskas ir NValter A. Keith;' 
r.djutantas — Kazys Mačinaus-' 
kas. Sveikiname!

, prie kurios 
jau priklauso beveik visų Ame
rikos Lietuvių Parapijų Treti
ninkų Kongregacijos, išskyrus 
tik tas Kongregacijas, kurios 
dar yra Airių Konventalų Pro
vincijos jurisdikcijoje. •

Taip pat ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į spaudos darbą, 

akci- įU.S. A..jie apsigyvensLietuvos. Norima dar labiau pagerinti 
|“šv. Pranciškaus Varpelį” ir iš- 
, leisti daugiau pranciškoniškos 
I literatūros. Netrukus pasirodys 

1 r j spaudoje: “ Šv. Pranciškaus
, Trečiojo Ordino 

Vadovėlis “Šv. Pranciškaus Pė- 
“Šv. Praniciškaus Ide

alai” ir “Lietuvos Pranciškonų

tariamo pažeidimo iš to 
žmogaus, kuris savo laiku 
buvo pasiųstas j Latviją; visi {ia mWU Lirfuvos Pran. 
jos nepriklausomybes nai-;ciikonai dar prieš karą 1937 m Į 
kiminui organizuoti. j buvo viršininkų išsiųsti studi-’

Šitie keli pavyzdžiai, pa-'joms į Italiją, kur jie buvo taip j 
imti iŠ ilgos faktų eilės, y- pat įšventinti į kunigus. Atvykę1 
ra tos totalitarinės ; *
jos pasireiškimai, kuria Pranciškonų šv. Antano Vie-, 
'stengiamasi įbauginti ir.nuolyne Mount St. Francis,' 

u' užmigdyti demokratines j

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .................................................................................. ..
Adresas ......  _...........................................
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Gražiausių Liaudies Dainų

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

jėgas pasaulyje, iš viso de-| nukreipkime dėkingą ___
generuoti demokratiją,' pagarbią mintį pirmiausia 'Gyvenimas”, 
falsifikuojant jos sąvokas į mūsų Tautą, kurios atei-!— ; -
ir įskiepyti jai progresyvi-. tis ir laisvė sudaro mūsų domis”, 
nį paralyžių, kad ji virstų gyvenimo prasmę, ir^ į alai - ir’ 
“progresyvine demokrati- tuos, kurie už Lietuvą žu- i istorija”, 
ja”, ant kurios pagrindo vo, žūsta dabar partizanų 
stovi ir tas didelis kalėji-kovose ir dar žus. Atsi- ____ ____
mas, kuriuo šiandien yra minkime su dėkingumu a- Lietuvos Pranciškonai 
Lietuva. Todėl kiekvienas, pie mūsų brolius Amerikos 
kas nepripažįsta padėties Lietuvius, kurie taip veik- 
sudarytos agresijos pa- liai gina, teisingą Lietuvos 
sėkmėje; kas kovoja už sa- bylą ir gausingom aukom 
vo krašto išvadavimą iš stengiasi palengvinti mūsų 
svetimo užpuoliko jungo— tremtinių vargą. Atsimin-Į 
gina ir demokratiją. Todėl kime apie visus Lietuvos j

' Lietuvių Tauta, kuri nepri- draugus, už kurių palan-Į lavimo darbams Lietuvoje ir no- 
iv nonrinoTina inVin Irimą mPS Šiim tarnu fpera. -J__ • 1-1- — ___  _ :

J

Šv. Juozapo lietuvių parapijo
je laike misijų įvyko du staigūs 
mirimai. Prieš vyrų misijas mi
rė Vincas Šukaitis. Jis buvo pa
vyzdingas katalikas. Antras mi
rė kovo 24 d., būtent, Fabijonas susirinkimą
Žiurlys, gyv. 48 Chamber St. Jis \ 1____
turėjo progą misijas užbaigti irjonnaejjų bus ateityje spaudoje 
gauti visus atlaidus. Palaidotas 
kovo 27 d. iš Šv. Juozapo lietu-j Visa lietuviška 
vių par. bažnyčios Kalvarijos iaukiama! Grąžinkime 
kapuose. Paliko nuliūdime sūnų, ‘ < 
dvi dukteris, du žentu ir tris 
anūkus.

_______________ ‘

Misijos buvo sėkmingos. Daug 
žmonių pasinaudojo Dievo ma-1 
lonėmis. Jaunimui pamokslai • 
buvo sakomi anglų kalba.

I

Kleb. kun. J. Valantiejus išvy
ko poilsiui, 
sveikatos.

American Brass and Chase 
kompanijos darbininkai tebe-. 
streikuoja. Jau 9 savaitės kai tuvių jaunimo judėjimų, 
darbininkai kovoja dėl geresnių 
sąlygų, bet su kompanija nega
li susitaikinti. Streiklaužių nėra.

“Darbininke” tilpo kad Am. 
Lietuvių Tarybos skyrius Lietu
vos nepriklausomybės minėjime 
padarė pelno $858.00. Turėjo 
būti — $849.00. Koresp.

Netekę Lietuvoje visų savo 
Vienuolynų ir mokslo įstaigų, 
__________________ i organi- 

j zuoja Amerikoje savo tvirtą 
i centrą. Jau sudaryti planai pa- 
j statai didelį vienuolyną, kuris 
įtaps tikru Amerikos Lietuvių 
Į religiniu, tautiniu ir kultūriniu 
i centru.
į Ruošdamiesi ateities apašta- 

pažino ir nepripažins jokio kūmą mes šiuo tarpu tega-|rėdamį labiau išplėsti savo vei- 
akto, pažeidžiančio jos tei- lime atsilyginti sakydami, kimą jungtinėse Amerikos Vai
sę į nepriklausomybę; ku- kad remdami Lietuvos by-;stybėse ir Kanadoje, Lietuvos
ri kovojo už savo laisvę ir,lą jie padeda atgyti pa-: pranciškonai deda pastangas

11 x_i i—i i įgauti kuo daugiausia pasauki-

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- 
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti, ž

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. t
Užsakymus siųskite: 5

DARBININKAS
366 West Broadvvay So. Boston 27. Mass.

kovos tol, kol ją vėl atgaus, šaulio sąžinei. 
— tuo pačiu gina ir demo
kratiją.

visuomenė 
didį 

Lietuvių Dieną’ Marianapolyje! 
Marianapolio Kolegijom 

Vadovybė.
Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos dldžiau- 

' ala jaunimo organizacija — Lietuvos 
I Vyčiai.

Linkime geriausios; •■VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straipa-

| nių. žinių iž Amerikos ir užsienio. 
‘•VYTY’’ rasi žinių iž viso pasau

lio.
"VYTIS” ražo apie Amerikos lie-

“VVTY” rasite įdomių pasiskaity. 
i mų tinkamų seniems ir jauniems, 
i "VYTį” redaguoja įžymus ir pat y. 
I ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
j “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
' Kviesti įžymiausi literatai.
I TAD, padarykime Sūki: “Tenelie- 
j ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska'tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTJ!” 

“VYTIES’’ kaina metams tik $2.00 
“VYTIS”

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

Jau aštunta savaitė kaip strei
kuoja Chase ir American Brass

VETERANU ŠEIMYNOS 
NERIMAUJA!

Būsimos, tolimos kartos mų Amerikos lietuvių tarpe, 
negalės suprasti, kaip bu-jjau šiemet į Pranciškonų nau- 

^amo tokiais kilniais obal- į penki lietuviai jaunuoliai kan- 
siais karo, aptemdyti vie- djdatai į klierikus ir vienas bro- 
_ a - * — -tĮ- *

_____ Vienas klierikas jau 
baigia naujokyną, o kitas stu
dijuoja Pranciškonų Seminari
joje Teutopolis, III.

Kitais metais į Lietuvos Pran
ciškonų Vienuolyną yra pasi
ruošęs stoti dar didesnis skai
čius High School baigusių jau
nuolių. Turima vilčių, kad į vie
nuolyną įstos ir keli pasaulie
čiai kunigai trokštą visas savo 
jėgas pašvęsti Lietuvių tautos 

1 gerovei.

---- °---------------- 1-------------’ ------ u----- j jau sieiuev į iriaiicisKuiių imu-

Kovoj ir darbe dėl Lietu- 
vos nepriklausomybes at- , 
statymo nėra nusileidimo,'' .. tejsvbgs teisės'r "v” ”
nei pasidavimo. Be to. ne- hUk^
priklausomybes atstatymo kand? ti E tam.
byla turi suvienyti mus ir 
pakelti ligi tos aukštumos,; j
kurioje nėra skirstymoęi. ti b « 
einant, kad ir pagrjstais, k d tamsvb 
bet vienos kurios grupes jaįsv^s

karštose ir drąsiose širdy
se, ir kad mes vėl panfaty- 

! sime skaistų, mielą ir švie-

sunku tai su- 
mes žinome, 
j išsklaidys 

idėja, išsaugota

Tūkstančiai grįžtančių veteranų ne
randa pastogės savo šeimoms.

Jei turit^ atliekamą ruimą, arba jei 
galit dalį namo pertaisyt į atskirą bu
tą, yra veteranas, kuris išgali ir nori 
jį nuo jūsų išnuomoti.

Jei jūsų namas reikia pataisyti ar 
perdekoruoti, arba jei nori įrengti 
extra išeinamąją ar virtuvėlę, kodėl 
nepasitarti su arti
miausiu Mutual Sav
ing Banku?

ar srovės interesais, o yra 
tiktai visų ^erų lietuvių 
bendradarbiavimas.

Minėdami Lietuvos ne- sų Nepriklausomos Lietu- 
priklausomybės šventę,]vos veidą.

The

SAVINGS BANKS
of Massachusetts




