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Bostono pašto viršinin
kas Patrick J. Conelly pra
neša, kad dabar galima 
siųsti įvairius siuntinius 
pakeliais kariams į užjūrį, 
juos apdraudžiant arba 
užregistruojant geresnei 
apsaugai.

Siunčiami pakeliai netu
ri būti ilgesni kaip 3 ir 
puse pėdos arba 6 pėdai 
ilgume ir apjuosiant.
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La Guardia Dėkoja Popiežiui Jung. Tautu Taryba Atmes

Klišė — Jėzaus širdies Pasiuntinys—"žvaigždė”-

Rima, Italija, bal. 11 — Anglijos, būtent, 90 dienų, 
Fiorello H. I a Guardia, bet Rusija tiek neduoda, 
naujas UNRRA viršinin
kas, pasiuntė specialų pa-

R’»sija yra pasižadėjusi
Rusijos Reikalavimą

Washington, D. C.
(LAIC)
John H. Overton (La.) 
patalpino 
Rekorde Shreveport, La. 
Times, kovo 19 d. editoria- 
lą: “Russia’s Claims and 
Plans”.

Editorialas pastebi, kad 
Rusijos valdovai “liovėsi 
pretendavę, kad Rusija ne
turi intencijos kontroliuo
ti, tiesioginiai arba netie
sioginiai, milžiniškus jai 
nepriklausančius plotus. 
Maskvoje girdi dabar ma
doje begėdiškai teisintis, 
kad svetimas žemes grob
dama, Rusija “eina ameri
kiečių ir britų pėdomis”.

Editorialas priminė bri
tų politiką, dominijų atsi
radimą — Kanados ir ki
tų, — Airijos nepriklauso-! 
mybę, siūlomas lengvatas j 
ir nepriklausomybės pro
gą Indijai. Amerikiečiai į- 
sigijo Louisianą, Floridą, 
Oregoną, Teksas, Kalifor
niją susitarimo keliu. Fili
pinai buvo atimti iš Ispa
nijos, kuri ten buvo įsigy
venusi agresijos keliu, bet 
ir Filipinai netrukus įgys 
visišką nepriklausomybę. 
Tas pats kelias yra atviras 
ir Puerto Rikai.

“Visas skirtingumas yra 
tame, kad Jung. Valstybės ____ ______________ _ __ ___ ____
plėtėsi, nelaužant jokios! nuo maldos ir atėjęs pas savo mokytinius, Jis rado juos 
kitos tautos teisių, tuo tar-:bemiegančius iš nuliūdimo ir jiems tarė: Ko miegate-- 
pu kaip Rusija siekia te- • Kelkitės, melskitės, kad neįpultumėte į pagundą. Dar 
ritorinio prasiplėtimo są-Į 
moningos agresijos keliu 
— prievartavimo, jėgos, 
arba jėgos grąsinimo ke
liu, paneigiant nieką nenu
sikaltusių tautų teises.

“Kiekvienas gali supras
ti Rusijos saugumo troški
mą... Bet kur yra riba tarp 
pateisinamo saugumo ir 
nepateisinamos agresi
jos? Pavyzdžiui, II Pasau
linio Karo metu, Rusija 
jau įsigijo arba pasigrobė 
saugumo 
čius plotus 
Latviją, Estiją ir tt., 
273,947 kvadr. mylias su 
24,355,000 gyventojų.

“Tas viskas įvyko laike 
karo, kame grūmėsi Rusi
ja greta D. Britanijos ir 
Jung. Valstybių, obalsiu 
“no aggrandizement, terri- 
torial or otherwise”. Ir juo 
daugiau Rusija pasigro
bia, juo daugiau ji siekia.

“Žinoma, būtų lengva 
pirkti tikrą ir pastovią tai
ką su Rusija, baigai visus 
nesutarimus, nesusiprati
mus ir tt. Pakaktų D. Bri
tanijai ir Jung. Valsty
bėms savo žmones ir že
mes atiduoti Rusijai. Tas 
aišku, pašalintų 111 pa
saulinio karo pavojų. Ru
sijai pasidavus, nebūtų 
vargo nei su Pietų Ameri
ka, nei su Britų dominijo
mis ar panašiomis terito- tarpu Stalinas ir Co. na- 
rijomis. Rusija panaudotų mie ramiai gurkšnotų vod- 
J. V. karo laivyną ir oro ką”, su ironija baigia edi- 
pajėgas, bei britų sausu-

' Senatorius

Kongresiniam

UNRRA’ai duoti tiek alie-! New York, bal. 11 — So- pės įteikė J. T. saugumo 
dėkos raštą Popiežiui Pi- iaus, kad jo užtektų kurui vietų Rusijos 
jui XII vardu milijonų ba- Rusijos zonoj, Austrijoj. Gromyko įteikė _
dalijančių žmonių pašau-‘Bet ji ir aliejaus neduoda Tautų saugumo tarybai Kaip žinoma, 
Iv j už jo atsišaukima gel-tiek, kad užtektų valgių vi- reikalavimą, 
bėti pasaulį nūo bado. j rimui. brauktų iš

Kain žinoma, popiežius, . _ _
Pijus XII savo kalboje per užgrobus aliejaus versmes simą. Rusai savo reikala- 
radio pareiškė, kad bado Zistersdorfe, Austrijoj, iš vimą remia tuo, kad su 
šmėkla gresia ketvirtai kuriu per metus jau išsun- Iranu esą susitarta ir su- 
ŽemėS f“______ J_u_i VS oon non rrialz olio_' tartie nasira&vta tai ir

Jis įspėjo, - ------------------- ---------------- -
netvarka pasaulyj, jeigu jai- Bet Rusija neaprūpina kalingas dienotvarkėje, 
nebus sušelpti badaujanti aliejumi nei tos zonos, ku-1 
žmonės.

Popiežius vnatingą dė- 
r^oei atkreipė į Argentiną 
ir Braziliją, kurios gali la
kai daug pagelbėti badau
jantiems žmonėms, 
tuos kraštus pavadino 
šaulio aruodais.

Popiežius Pijus XII, 
sakvdamas į La Guardia 
padėkos laišką, palinkėjo 
jam pilniausio pasisekimo 
toje misijoje ,kuri jam yra 
pavesta atlikti.

atstovas tarybai skundą dėl įvyku- 
Jung. šių rinkimų Graikijoj. 

, tuos rinki- 
kad ji iš- mus kairieji, Maskvos pa- 

______ , _ dienotvarkės diktuoti, boikotavo. Bet 
• Kaip žinoma, Rusija yra Irano - Rusijos ginčo klau- jie baisiai nusivylė, nes 

~ ' balsavimuose dalyvavo la
bai didelis skaičius pilie
čių. Tai dabar kairieji-rau- 

gyventojų daliai, kė 900,000 tonų. Tiek alie- tartis pasirašyta, tai ir donieji nori nors triukš- 
kad gali kilti jaus užtektų visai Austri- ginčo klausimas neberei- mavimu atsigauti.

irią ji valdo.
; Tačiau Irano ambasado-. 
Irius Ala ir Jung. Valsty-, 
Į bių valstybės sekretorius

Rinkimai Japonijoj

Tokio, Japonija — Ba-
RvnteS VvksiflS I Psrvžiu 'Byrnes stovi už tai, kad landžio 10 dieną Japonijoj i r uiyiių isovietų Rusijos reikalavi- įvyko naujo parlamento 
Washington, D. C., bal. mas būtų atmestas, nes rinkimai x ’

11 — Jung. Valstybių vals- Rusija gali 
tvbės sekretorius James 
Byrnes, jeigu nesusidarys 
kokių svarbių kliūčių, tai 
vyks į Parvžių dalyvauti 
keturių didžiųjų valstybių 
užsienių ministerių konfe
rencijoj balandžio 25 d.

Keturiu didžiųjų valsty
bių — Jung. Valstybių, 

OtieaiA A.irAmiai TSL i Anglijos, Rusijos ir Pran-nUSIja Duodi Ausiniai IK icūzijos užsienių ministe- 
30 Dienų Maisto iriai tarsis apie taikos kon-;

_______ ferenciją ir gal būti nusta- 
o _____ e ___ __________ ______ Vienna, Austrija, bal. 11 tys jai dienotvarkę.
Iškąri jotas. Jis nuėjo ir kalbėjosi su vyriausiais kuni- okupacinės val-
gais ir viršininkais, kaip jis jiems Jį išduosiąs. Jie apsi- džios viršininkai Alijantų 
džiaugė ir susiderėjo duoti jam pinigų. Jis apsiėmė ir Tarybos susirinkime pasi
ieškojo progos išduoti Jį be minių. (Lk. 22, 1-6). i žadėjo duoti UNRRA’ai

Išėjęs Jis ėjo savo papročiu į Alyvų kalną. Paskui dienų maisto Austrijos 
Ji ėio ir mokytiniai. Atėies i vieta. Jis jiems tarė: Mels- žmonių maitinimui, kaipo

Artinosi Neraugintosios duonos šventė, kuri vadi
nama Velykos. Vyriausieji kunigai ir Rašto žinovai 
ieškojo, kaip nužudytų Jėzų; bet jie bijojo tautos. Tai
gi, šėtonas įėjo į Judą, vieną iš dvylikos, kurs vadinosi

I

Jį ėjo ir mokytiniai. Atėjęs į vietą, Jis jiems tarė: Mels
kitės, kad neįpultumėte į pagundą. Po to pasitraukęs 
nuo jų, akmenimi primetamai, ir atsiklaupęs, Jis mel
dėsi ir sakė: Tėve, jei nori, atimk šitą taurę šalin nuo 
manęs. Tačiau tebūnie ne mano valia, bet tavo. Tuomet 
jam pasirodė angelas iš dangaus, kurs Jį stiprino. Susi
sielojęs savyje, Jis karščiau meldėsi. Jo prakaitas pa
sidarė, kaip lašai kraujo, varvančio žemėn. Atsikėlęs

jam tebekalbant, štai, atėjo žmonių minia; jų priešaky
je ėjo vienas iš dvylikos, kurs •vadinosi Judas, ir arti
nosi prie Jėzaus Jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė: Judai, 
pabučiavimu tu išduodi žmogaus Sūnų? (Lk. 22, 39-48)

SENATO KOMITETAS UŽGYRE 
PASKOLĄ BRITANIJAI

Jis 
pa-

at-

i
I

Prezidentas Vyksiąs 
Manilon

Washington, D. C. Pra-

vardan, sekan- 
Lietuvą, 

viso

Washington, D. C., bal. kurioj pareiškia, kad A- 
11 — Jung. Valstybių Se
nato komitetas 14 balsų 
prieš 5 užgyrė $3,750,000,- siūlymo uždėti draudimą 
000 paskolą Didžiajai Bri-'ant siuntinių į Ispaniją 
tanijai.

Paskolos klausimas da-!™nj?e™į susirinkime ba- 
bar yra perduotas Sena-an^zl° d., Paryžiuje.

merikos valdžia nenori 
diskusuoti Prancūzijos pa-

nes rinkimai demok ratine 
nesilaikyti tvarka. Labai didelis skai- 

duotų pažadėjimų. Spėja-, čius japonų dalyvavo bal- 
ma, kad Jung. Tautų sau- savimuose. Pirmą kartą 
gurno taryba atmes Rusi- Japonijos moterys gavo 
jos reikalavimą. Gali būti teisę balsuoti.
tik Rusijos ir Lenkijos at-j Kaikurios moterys atėjo 
stovai balsuos už išbrau- su ant rankų kūdikiais 
kimą Irano - Rusijos bylos balsuoti. Kaikuriuose dis- 
iš dienotvarkės. jtriktuose moterys viršijo

Graikijos kairiųjų gru- vyrus skaičiumi.

GROMYKO ATLEISTAS NUO 
AMBASADORIAUS PAREIGŲ

Novikov Paskirtas Ambasadorium
'<>■

Londonas, bal. 11 j • RlalnaSaiA*
Maskvos radio pranešė, JUvalSijiNnilIlal Mdipruub

Kraštekaipo neša, kad Prezidentas Tru-;kad Andrei A. Gromyko/ 
i ambasadorius

1 Jung. Valstybėms, atleis
tas nuo pareigų. Jis pasi
lieka Rusijos atstovu 
Jungtinių Tautų saugumo 
taryboje. |

Nauju ambasadorium 
paskirtas Nikolai V. No- 
vikov, kuris buvo sovietų 
ambasados patarėju Wa- 
shingtone.

Jung. Valstybių valdžia 
patenkinta Rusijos amba
sadoriaus permainomis. l 

i Kaip žinoma, Rusijos 
’ ambasadorius Gromyko Aktorius ‘Gintautai““ 
demonstratyviai išėjo iš
J. T. saugumo tarybos su-j Iš to galima spręsti, kad 
sirinkimo, kada buvo nu- gamybos įstaigos Lietuvo- 

, balsuota svarstyti Irano je kaskart plačiau nacio- 
skundą prieš sovietus. Bet nalizuojamos ir grupuoja- 
jis jau vėl grįžo ginti Ru-'mos, panašiai kaip ir že- 
sijos reikalus. 'mės ūkis.

man ruošiasi vykti j Phi-I Rusijos 
liauni mto ir rl o 1 nfi lianna • V

dalį savo obligacijos. i
UNRRA norėjo gauti iš lippinus ir dalyvauti liepos 

Rusijos tiek pat, kaip gau- 4 d. nepriklausomybės ce- 
na iš Jung. Valstybių ir remonijose.

KOMUNISTAI VĖL PRADĖJO 
KARĄ ŠIAURINĖJE KINIJOJE

Siekia Užimti Peiping-Mukdeno 
Geležinkelį

Chungking, Kinija, bal. pavojaus, kad jis būtų nu
li — Kiniečių - komunistų teistas be nusikaltimo. Jis 
kariuomenė pradėjo naują kaltinamas šnipinėjimu a- 
ofensyvą šiaurinėje Kini- pie vėliausiu laiku pasta- 
joje. Jie siekia užimti Pei- tytą laivą Yellovvstone. 
ping - Mukdeno geležinke- Beabejo teisme iškils ir 
lį, kad Chungkingo vai- daugiau kaltinimų, 
džios jėgos negalėtų pa- ----------------
1 į t * ' i.r tą Ex-Komunistas Neisileidžiakraštą paimti savo kon
trolėm

Mandžiūrijoje raudonie
ji turi tris divizijas. Kini-' 

, i jos raudonieji T * J
tui. Tikimąsi, kad Senatas Britanija taip pat atme- į gauna pagalbą iš Rusijos 
taip pat užgirs. ”------------------ -------- —

Prancūzijos
Leon Blum sako,
Prancūzijai i 
$4,000,000,000; Rusija pra
šo $1,000,000,000, o gen.
Marshall nori gauti ma- JllHG. TdlitlJ TdTVbd P6f * 
žiausia $500,000,000 dėl i ę-ckinšimaKinijos. iiaiwe jumi im q

keturių didžiųjų valstybių
Komunistu Į Valdžių

Caracas, Venezuela — 
raudonieji beabejo ’ komunistui, Romulą 

J J ;Betancourt pavesta suda-
Komunistai 

(Siūlėsi įeiti į valdžią ir su- 
i daryti tautinį frontą, bet 
Į Romulą Betancourt komu- 
Inistų pasisiūlymą atmetė. 
Į Kas gi geriau gali pa- 
jžinti komunistus, kaip tas, 

___ 2_2._ 1 22. 22., bal. kuris pats buvo komunis- 
11 — Sovietų Rusijos vai- ^as *r kartu , su kitais ko- 
džia prašo, kad Jung. Vai- " ’
stybės panaikintų bylą 
prieš rusų laivyno leite-i ^ron^°- Kodėl ne komunis- 
nantą Nikolai Redin ir jį tinio? 
išlaisvintu.

bal. susirinkimą. Generalio se-Į Jung. Valstybių valdžia 
Valstybės De: kretoriaus ofisas praneša, sovietų prašymą atmetė ir

įtė Prancūzijos pasiūlymą.. Be pagalbos jie negalėtų Į rX.,. vaazią: 
Keturių didžiųjų valsty-i kariauti.

bių ministerių susirinkimo
4-:i.

kos sutarčių klausimai.

atstovas
reikalinga dienotvarkėje yra tik tai Rusija Prašo Išlaisvinti 

Jos Šnipą
Washington, D. C.,

New York, bal. 11 — J. 
T. saugumo taryba, prie-

Kalbėti Ispanijos Klausimu mus 23 taisykles posė
džiams vesti, pertraukė

Jung. Valstybės Atsisako

VVashington, D. C.,
11 — J. V. T „... . _ ....
partamentas pasiuntė no- kad kitas viešas susirinki- pareiškė, kad byla pus tę-

Prokuroras Tom Clark 
pareiškė, jog turima labai 
stiprių įrodymų prieš Įeit. 
Redin.

Rusijos leitenantas bus 
teisiamas demokratiniame 
teisme. Taigi nėra jokio

tą Prancūzijos valdžiai, mas įvyks pirmadienį, bal.
------------------------------- 115 d., 3 vai. po pietų, Hun- 
mos jėgas užgrobti dar li
kusias pasaulio dalis, tuo

torialas.

ter Kolegijoj.
Bal. 9 dienos susirinkime 

dalyvavo ir Rusijos atsto
vas Gromyko, kuris kovo 
27 d. demonstratyviai išė
jo iš susirinkimo.

New York (LAIC) — O- 
kupuotoje Lietuvoje lei
džiamas laikraštis “Tiesa” 
praneša, kad Klaipėdoje 
sudarytas pramonės kom
binatas .kurs valdo 14 ma
lūnų, 8 kalves, 5 avalynės 
dirbtuves, 2 siuvyklas, 2 
šaltkalvių ir 3 stiklų dirb
tuves ir turi 20 hektarų 
pagalbinį ūkį. Be to, kiek
vienas “gamybinis taškas” 
turi savo 5 ha ūkelį. Apie 
tai plačiau rašo kombinato

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.
a ■ ■ —

šeštadienį, balandžio 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų radio programa. Dalį programos išpildysi- 
me giesmėmis, o kitą dalį patriotinėmis liaudies daino
mis. Trumpą kalbelę pasakys adv. Jonas Grigalus, Met
ropolijos distrikto komisijonierius. Paskelbsime išvie- 
tintų lietuvių paieškojimus, kuriuos gavome šią savai
tę.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki
locycles ir klausytis radio programos iš WESX stoties, 

j Salėm.
TENORAS — KONTRABASAS — SMUIKININKAS 

PIANISTE — AKORDIONISTAS
Ši penkiukė artistų išpildys Lietuvių Darbininkų 

radio koncerto programą sekmadienį, gegužės-May 19 
d., 3:30 vai. po pietų, JORDAN HALL, Bostone.

Tenoras — Viktoras Benderis iš New Yorko at
vyks lėktuvu ir dainuos koncerte gražias lietuviškas 
liaudies dainas. Naujas šio koncerto artistas yra tai 
Hipolitas Valentinas iš Lowell. Jis akordionu sugros 
lietuviškus ir klasiškus muzikos kūrinius, 

j Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip-
Mr. Harriman planuoja kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 

vykti į Londoną už poros way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
savaičių. *2680 arba NORwood 1449.

I

munistais veikė?’ 
Komunistai nori tautinio

Harriman Prisaibintas
IVashington, D. C., bal. 

11 — W. Averell Harri
man, buvęs J. V. ambasa
dorium Rusijai, vakar pri- 
saikintas ambasadorium 
Anglijai.
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LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 
CENTRALINIS KNYGYNAS 

IR ARCHYVAS

Rusija Lėktuvais Atvežė 
Aukso į Paryžių

200 pastatų.So. Bostone “Darbinin-i griauta apie 
ko” name kun. Pr. M. Juro Iš Joniškio tik griuvėsiai, 
rūpesčiu ir pastangomis 
pradėtas organizuoti Cen- 
tralinis Archyvas ir Kny
gynas.

Šio knygyno ir archyvo 
tikslas yra rinkti ir sau
goti lietuvišką istorinę, bei Švenčionyse išliko tik keli 
kultūrinę medžiagą.

Jau yra apie 2000 be
letristinio. mokslinio ir re
liginio turinio knygų. Al
bumų, fotografijų, paveik
slų. ženklelių ir dokumen
tų iš Lietuvos, bei lietuvių 
išeivijos Amerikoje klubų, 
draugijų ir parapijų veik
los. Taipgi laikraščių, žur
nalų kolekcijų ir įvairių 
senienų iš Lietuvos praei
ties, kaip pavyzdžiui: se-

Šiauliai išliko tik uakraš- 
čiuose. Net sugriauta šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, 
šakių apskrity labiausia 
nukentėjo Lekėčių, šakių 
ir Griškabūdžio bažnyčios.

namai. Tas pats Marijam
polėj ir Vilkavišky. Iš Za
rasų apskr. labiausia nu
kentėjo Smalvų. Dūkšto. 
Degučių ir Salako mieste
liai. Kaune bolševikų išar
dytas Nežinomojo Karei
vio Kapas ir nugriautas jo 
paminklas.

Lenkija Prieš Ispaniją

I

New York, bal. 11 —Len- Inovės lietuvių darbo įran- kfjos valdžiįs delegacija' 
kių, rakandų. drabužių. formalial !tclkė Jungtlnlų 

Tautų saugumo tarybai- 
kaltinimus prieš Ispaniją.! 
Lenkijos delegacija kalti-': 
na Ispanijos valdžią, kad. 
ji būk talkininkavusi Hit
leriui.

Ispanija nieku nenusi
kalto Lenkijai. Bet reikia 
žinoti, kad Lenkijos val
džia buvo sudaryta Mas
kvoje. Ji ir dabar tebėra 
Maskvos įtakoje. Maskva, 
o ne Lenkija nori įkąsti Is
panijai. Tačiau Maskva 
pati nenori perdaug su1 

J" skundomis eiti į J. T. sau-!
. * - kė savo pataikūnus.

Lenkijos delegacija r ei-; 
kalauja. kad J

kių, rakandų, < 
tautiškų juostų ir kt. Yra 
taip pat ir lietuviškų dai
nų, muzikos skyrius.

Knygyne dirba ir jį tvar
ko nesenai iš Paryžiaus 
atvykusi stud. Bronė Bud- 
reikaitė.

Nors šis knygynas ir ar
chyvas turi jau daug ver
tingų daiktų, bet dar kai 
ko trūksta, kaip pavyz
džiui : “Lietuviškos Enci
klopedijos”, Antano Sme
tonos raštų ir kt. 
muzikos skyriuje . būtų 
miela matyti daugiau lie
tuviškų dainų ir lietuviš
kos muzikos kūrinių.

Reikia manyti, kad lietu
viškoji visuomenė, bei

♦

k
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Paiyžius, Prancūzija, — 
Bal. 11 — Sovietų Rusijos 
ambasados atstovas pri
pažino. kad Rusijos lėktu
vai atlėkė į Le Bourget ae
rodromą. bet atsisakė kal
bėti apie aukso ir užsienio 
pinigų atvežimą.

Apie Rusijos lėktuvų at
vykimą į Prancūziją buvo 
laikoma slaptybėje. Tik 
kada spauda pradėjo rašy
ti. tai Rusijos ambasada 
prisipažino, kad taip buvo. 
Tik nenori kalbėti apie pi
nigus.

Galimas dalykas, kad 
Rusija atvežė pinigų ko
munistams vesti propa
gandą tame krašte.

Prancūzija ruošiasi rin
kimams. Rusijai labai 
svarbu gauti prancūzų pa
lankumą, kad komunistai 
laimėtų rinkimus.

Alijantai Globoja Fašis
tus—Ratov

Londonas, bal. 11 — Maj. 
gen. P. F. Ratov, sovietų 
Rusijos delegacijos virši
ninkas, Jung. Tautų spe-' 
cialiam komitetui, kuris 
tyrinėja tremtinių ir išvie
tintų žmonių padėtį, pa
reiškė, kad Alijantai nesi
laiko Krymo sutarties ir 
globoja fašistus.

Kaip žinoma, Rusija rei- 
_ ______~ t ~ __ kalauja visus tremtinius 
gumo tarvbą. Tai ji užkin-dr išvietintus žmones grą- 

j žinti į jų kraštus, kuriuose 
| jie gyveno prieš karą. Bet 

Ispanijos JunS- Valstybių, Anglijos 
draugijos įvertins kun. Pr..klausimas būtu įtrauktas !ir Prancūzijos atstovai ki- 
M. Juro pastangas ir pn- ; dienotvarkę. ‘ | '*

ir plėti-i kfmaį iaimės, nes Maskvos taryba
tlL--1 . , . . , . _ . 1 -iz-iij siekiai perdaug aiskus vi-:

Ypaė

sidės prie šio knygyno ir ’ 
archyvo kūrimo i 
mo. Jūsų namuose tik-, 
riausiai atsirastų vienas 'sįems 
kitas dalykėlis, viena kitai ___________
lietuviška knyga. j kuriuos GIEDA GAIDELIAI 
Jus gal būt. nekreipiate _______
dėmesio, o kurie tokiam 
knygynui ir archyvui būtų 
tikrai vertingi ir paliktų jje balnodami, kamanodami. 
istorijoj. ®B.

v •
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Sugriovimai
Per karą Vilniuje 

griauta ir sužalota 
vertingų pastatų, 
mieste sunaikinta per 70' < 
visų pastatų. Tas pats ir 
Alytuj. Panevėžyj su-

su-
160 

Biržų

jtaip į tai žiūri. Jung. Tau- 
Vargiai ką lenkai patai-! Ekonomijos ir Socialė 

• ’ • - ’ .■♦artrkį yra išsprendus,
kad jeigu tremtiniai arba 
išvietinti žmones nenori 
grįžti į savo kraštus, tai jų 
prievarta negrąžinti, bet 
surasti jiems gyvenimui 
vietą kitur.

Suprantama, kad nei 
į Lietuvos, nei kitų kraštų, 
Į kuriuos yra okupavus Ru
sija, žmonės nenori grįžti 
į savo kraštą, nes žino, kas 

i jų laukia. Jeigu Rusija no
ri, kad Lietuvos žmonės 

[grįžtų, tai ji pirmiausia tu
ri ištraukti savo kariuo
menę iš Lietuvos ir atsta
tyti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Gieda gaideliai ryliuoja. 
Broliai žirgelius balnoja. (2l

Mergelėms nori būti. (21
— Kelkis, mergele, nemiegok. 
Ir atsikėlus neraudok. (2) 
Prauski burnelę vyneliu. 
Lydėk bernelį laukeliu. (2)
— Aš atsikelti tai galiu.

, Ir nusiprausti vyneliu. (2) 
Tik palydėti, tegaliu

' Aš iki kiemo vartelių. (2)

t

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

k

įvyks Sekmadienį, balandžio 28 d., š. m., 1 vai. p. p., 
iNekalto Prasidėjimo parapijos bažnytinėje salėje, 
i Windsor St., Cambridge, Mass.

Prašome visas LDS kuopas atsiųsti kuoskaitlin- 
giausį skaičių delegatų.

Apskrities Valdyba —
Dvasios Vadas — Kun. P. J. Juškaitis 
Pirmininkas — Antanas Zavatskas 
Raštininkas — Tarnas Versiackas

ketvirtadaliai milijonų to- J. V. militarine valdžia
jnų kviečių tik per 90 die- nradėjo ieškoti ir surado, 
■ nų. Tik tiek reikia badau- kad tikrai yra aukso juro-
jančius pagelbėti.

Riebalus taupant
Riebalus ir aliejus tau

pyti patariama tokiu bū
du: suvartoti mėsos atlai
kus, mažiau kepti, mažiau! 
imti riebalų, tenkinkitės j 
tais, kuriuos gaunate priel

je. Bet kaip jį išimti? Sa
koma, kad yra dviejų bi- 
lionų vertės aukso.

Inžinieriai dabar planuo
ja kaip tą auksą iš jūros 
išimti.

MacArthur ir Valentine po konferencijos iš
eina apžiūrėti jų planuose žinomus reikalus. Va
lentine, yra buvęs New York City Policijos komi- 
sijonierlus, kuriam MacArthur pavedė ir Japo

nijos policiją perorganizuoti.

DIDŽIOJI PARAMA TEGUL PLAUKIA 
BE JOKIOS PERTRAUKOS

i mėsos.
Jeigu kiekvienas Ameri

kos gyventojas kasdien 
sutaupys tik po arbatinį 
šaukštuką riebalų, bus su
taupyta po milijoną svarų

Lašinių Svaras Sibire Kaš
tuoja 6 Doleriai

New York (LAIC) — 
Vienai Sibiro tremtiniai 
sūnus nusiuntė iš Ameri-

riebalų per dieną. Tie rie- kos 25 dolerius, už kuriuos
balai pagelbės nuo bado 
apsiginti 1 
pasauliui.

ji gavo 132 rublių ir 50 ka-
badaujančiam peikų. Pinigams atsiimti

reikėjo pėsčiai eiti 10 my-

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.

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 Išstat v to 

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 per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

Graikai Linksta Monarkijon
Į

i
i

i

Athens, Graikija, bal. 11 
— Anglijos užsienių se
kretorius Bevin pasiuntė 
laišką arkivyskupui Da- 
maskinos, kuriame prašo, 
kad arkivyskupas Damas- 
kinos ištrauktų savo re
zignaciją ir pasiliktų Grai
kijos valdytoju kol susida
rys pastovi valdžia.

Graikijos naujas užsie
nių ministeris Konstantin 
Tsaldaris taip pat prašęs 
arkivyskupo Damaskinos 
pasilikti valdytoju.

Dauguma graikų yra lin
kę, kad jų krašte būtų at
statyta monarchija.

Kaune—Geležinkelio Stotis 
Medinė

Nenusiųsdami vienos to
nos maisto Europos ba
daujantiems žmonėms, lei
džiame badu i 
kiems žmonėms!

Baisu! r 
daviniai tai rodo. Pasaulio 
penkiems šimtams milijo
nų žmonių šiandien dau
giausiai reikia kviečių, 
kvietinių miltų ir riebalų. 
Badaujančiuosius išgelbė
ti tegalime tik mes, ameri
kiečiai.

Valdžia pataria taupyti 
ir gelbėti

Amerikos prezidento Fa- 
mine Emergępcy Commit
tee atsišaukia į visuome
nę, prašydamas šalpos 
fondams padėti badaujan
čiuosius sušelpti. Prašoma 
mažiau vartoti kviečių ir 
kvietinių produktų. Jei A- 
merika valgytų kviečių 40 
nuošimčių mažiau ir atsi
žadėtų 30 nuoš. riebalų per 
120 dienų, išgelbėtų Euro
pos badaujančiu o s i u s! 
Tiek mažai atsižadėdami, 
galime padaryti tiek daug!

Išnaudokim žemę ir tau
pyklių maistą

Atsišaukiama taip pat, 
kad kiekvienas geros že
mės sklypelis šiemet būtų 
užsėtas ar užsodintas. 
Prašoma nemėtyti maisto. 
Amerika tebėra perdaug 
išlaidi, pratusi perdaug iš
mesti maisto.

Jeigu Amerika nemokės 
išgelbėti badaujančios Eu
ropos, matysime pairusį 
pasaulį ir pilną neramumų 
žmoniją. Pirmasis karo 
laimėjimas pradėtas gin
klais, bet karo pabaigą 
reikia laimėti maistu.

Patarimai valgyklų 
savininkams

Valgyklose patariama 
neduot duonos lėkštėse po 
mėsos daviniais; nelaikyt 
duonos ar bulkų ant stalų 
kašėse; prie pietų duoti tik 
po vieną riekę duonos; vie
toj kvietinių, naudot ku
kurūzinius pyragaičius; 
pajus kepti “atvirus”, be 
viršutinės uždangos; vie
toj kvietinių, vartoti avi
žines kruopas; duonos ke
paliukus ir riekes mažinti

I

New York (LAIC) — 
Traukdamiesi iš Lietuvos 
vokiečiai buvo išsprrogdi- 
nę Kaune geležinkelio sto
tį. Jos vietoje pastatytas 
laikinas medinis pastatas.

Mažai taupydami, daug įįU- Kadang\ Sibire keliai 
padarysime. Į“

Sutaupyto maisto dalį I 
atsiųsdami į BALF sandė
lį, išgelbėsite iš bado sa
viškius, vargstančius lie
tuvius Europoje. Pagelbė
kime jiems ir toliau!

Ir toliau siųskite viską, 
ką tik galite aukoti, tokiu 
adresu:

Unite Lith. Relief Fund 
of America, Ine., 

Warehouse 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

į žiemą nepereinami, tai ji 
I laukė, kol užšals upė, ir tik 
tada ledu nuėjo į paupyje 
esantį miestelį. Čia ji nusi
pirko kilogramą lašinių 
(du su puse svaro), palik
dama 80 rublių, taigi maž- 

• daug po šešis dolerius sva
rą. Taipgi ji nusipirko tris 

j stiklines cukraus, mokė- 
■dama po 15 rublių už stik
linę. Oficialiu kursu už 
kiekvieną nusiųstą dolerį 
išmoka po 5 rublius su ke- 

į liomis kapeikomis. Vadi- 
inasi, stiklinė cukraus Sibi
re kaštuoja netoli trijų 
dolerių.

Užsisakyk tik tai, ką 
tikrai suvalgysi

Valgyklų savininkams 
valgytojams 

priminti, kad jie valgyklo- 
Bet statistikos J se užsisakytų tik tiek mai

sto, kiek jo tikrai gali su
valgyti; sendvičiams duoti 
tik po vieną riekę duonos.

Riebalus taupyti
Vietoj žalių daržovių, 

reikalaujančių aliejaus, 
duoti virtas daržoves. Rie
balus vartoti kelis kartus. 
Kai jau netiks valgiui, rie
balų likučius perduoti jų 
rinkėjams.

Patariama kuo daugiau
siai valgyti žuvies. Ir žuvį 
pataria arba virti arba 
ant ugnies kepinti, ma
žiausiai vartojant riebalų 
arba ir visai jų neimant.

Kepyklose taupant
Sumažinti duonos kepa

lus ir bulkas bent 10 nuoš. 
Raikyti duoną mažesnė
mis riekėmis; parduodant 
paklausti, ar pirkėjui ne
pakaktų pusės kepaliuko. 
Jei pakaks, parduoti pusę 
vietoj viso kepalo. Kepant 
žiūrėti, kad duona neper
degtų ar būtų žalia. Steng
tis, kad mažiausiai nusi
mestų.

Maisto pardavėjams 
patariama

Siūlyti pirkėjams per
tekliaus maistą: bulves, 
žuvį, kiaušinius, paukštie
ną, citrininius vaisius ir 
daržoves. Ruošti ir platin
ti spaudą, kuri nurodytų, 
kaip maistą naudingiau
siai sudoroti. Neleisti mai
stui sugesti; vartotojams 
patarti maistą taupyti; 
nurodyti, kaip galima rie
balus vartoti antrą kartą; 
rinkti atliekamus riebalus.

Maisto vartotojams 
patarimai

Nemėtyti maisto, ypač 
duonos ir riebalų. Apskai
čiuota, kad kiekvienas as
muo Amerikoje numeta 5 
nuoš. duonos. Patariama 
mažiau valgyti duonos, 
daugiau bulvių ir avižinių 
kruopų. Maistingumo at
žvilgiu tas pat.

mirti pen- patariama

i

Britai Išsikrausto Iš Bazės 
Aleksandrijoj,

Cairo, Egiptas, bal. 11—j 
Didžiosios Britanijos karo 
jėgos išsikrausto iš svar
bios bazės, Aleksandrijos.

Britanija įrodo, kad toji 
bazė jai buvo reikalinga 
tik karo metu.

Surado Dviejų Biiionų 
Vertes Aukso

v •

Trys Milijonai Bedarbių
VVashington, D. C. —Pre

zidentas Truman pranešė, 
kad šiuo laiku Amerikoje 
yra trys milijonai žmonių 
be darbo.

Mirimai * Gimimai Kaune

New York (LAIC) —
“Tarybų Lietuva” prane-

Tokio, Japonija — Vie- ša, kad Kauno mieste 1945 
na mergina papasakojo metais per pirmus 9 mėne- 
Jung. Valstybių militari- i sius gimė 2241 kūdikiai, 
nei valdžiai Japonijoj, kad Per tą pat laiką mirė 1503 
japonai karo pabaigoj su-j žmonės. Sutuoktuvių buvo 
vertė labai daug aukso į i 1627, o ištuoktų (persky- 
jūrą. |rų) buvo tik 2.

Į

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS !
Surinko ir išleido *

Kun. P. M. Juras
E 

Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas j 
odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžių- s 
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, | 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa- | 
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22. į 
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti- į 

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. | 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. i 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mai- | 
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti j 
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 j 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

bent 10 nuoš.; vietoj pyra- ^*° riekes mažiau |>er
gaičių, raginti valgyti vai
sius ir duoti kuo daugiau
siai vaisių; prie sriubos ar 
sūrio mažiau vartoti sau
sainių - crackers; nega- 
mint “trijų aukštų” pyra
gu-

, dieną valgydami—išgelbs- 
time badaujančiuosius 
Jeigu kiekvienas Ameri

kos gyventojas per dieną 
valgytų trimis riekutėmis 
duonos mažiau, negu su
vartoja, būtų sutaupyti 3

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ...............—.........................
Gatvė .................. ......... ............................ .......
Miestas ir Valstija ................................. ...... ....

knyga (s)
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* *
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Penktadienis, Balandžio 12, ’46 DARBININKAS

DARBININKAS
(THE W0RKER)

PubMshed «very Tuesday and Friday szeept Holidayi roch aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day. Thanksgiving and Christmaa
•AINY JOSEPH’B LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR

Mared M Mcond-elus matter Sept. U, 1815 at the poat office at Bartos. 
Kata, under the Act of March 3, 1870.

Aecoptaaeo for saaiHng at ■pėdai rate of portage provided for in Section 1108 
Art of October 8,1817, authoriaed on July 12,1818

■UBSCRIP^ZON KATES: PRENUMERATOS KAINA
Oomertlf yearly ___________ 84.00 Amerikoje metama —.....  84.00
Domeatic once per week yearly 82.00 Viena kart savaitėje metams.. 82.00
Foreifn yearly _____________ 85.00 Utaieny metama---------------------85.00
ftertfn once per *eek yearly 82.50 Utaieny 1 kart ea-t*j metame 82.50

kai jį mėgsta. Kai jis pra
eina pro stalą Marijos Ka- 
wata, kuri dirba CIO švie- 
timo skyriuje, jis paklau- 

— Popiežiaus Leono XIII raštas ant CIO darbininkų lyderio stalo. —sįa> kaįD gyvena jos tėvai, 
Atominė bomba Hirosimoj, o Murrc y — Šv. Motiejaus bažnyčioj. — Uni- kąlie kartą jam atsiuntė į 
jos “bosas'' ir jo sekretorės. — Įsiveržęs šerifo Įstaigon išvaduoja areš
tuotus darbininkus. —

BALTASIS SENELIS — 
DARBININKIJOS 

DRAUGAS
— Panaudodami 

galimas priemones, sten
kitės darbuotis žmonių ge
rovės pakėlimui, — buvo 
galingas popiežiaus Leo
no XIII raginimas dvasiš
kiai, kada jisai savo iš
leistoje enciklikoje (rašte) 
“Rerum Novarum” ragino 
visus daugiau domėtis 
darbininkijos reikalais.

Leonas XIII, 
šimtų milijonų katalikų, 
parei k a 1 a v o 
kams teisingo atlyginimo. 
Popiežius pripažino teisę 
darbdaviams ir darbinin
kams bendru susitarimu 
nustatyti atlyginimą, ta
čiau drauge griežtai per
spėjo pasisakė prieš dar
bininkijos skriaudimą: 
— Jeigu reikalo verčia

mas ar baimės ir gręsian
čio didesnio blogio palenk
tas darbininkas priima" 

,sunkesnes sąlygas, su ku-j 
Iriomis jisai turi sutikti' 
į prieš savo valią dėl to kad 
darbdavis ar kontrakto- 
rius jas nuskiria, tokiu at
veju darbininkas yra prie
vartos auka ir prieš tai 
teisingumas kelia protesto! 
šauksmą”.
PLIENO DARBININKŲ 

PREZIDENTAS
Tas darbininkus ginantis! 

Leono XIII manifestas bu- 
■ vo paskelbtas prieš 55 me- 
!tus, bet jo aidas tebesigir- 
di ir dabar, ir nevienam 
net USA darbininkijos va
dui duoda įkvėpimo. Štai 
imkime Phillips Murray. j Dabar Pilypas Murray, 
Plieno darbininkai susi-įbosauna” I 
būrę į United Steelvvor- 
kers of America uniją jį 
išrinko savo prezidentu,! 
pakviesdami į pareigas už 
kurias skirta metinio atly
ginimo 20,000 dolerių. 
Darbininkijos tarpe jisai 
išgarsėjo gindamas jų rei
kalus, o įkvėpimą jisai se
mia iš Leono XIII encikli-

Kol kas — kova už aliejų, paskui — už pasaulio va-j kų, kurių pati svarbiausio- 
dovybę. Laimės — ne komunistai. K.| ji vis guli ant jo stalo. Ka-

Pilypas Murray - USA Darbininkijos Vadas

DARBININKAS
•66 Weat Broachray, South Boston. lfaa»

Kol Kas - Kova Už Aliejų
Dabar besivystanti politinė padėtis nurodo, kad 

busimasis karas gali prasidėti taip vadinamam “Žmo
nijos Lopšyje”, t. y. toje Azijos dalyje, kuri apima A- 
rabiją, Mezopatamiją (Iraką), Persiją (Iraną), Syri- 
ją ir Palestiną. Priežastys tokiam “karo laukui” yra 
dvi: susikirtimas Anglijos su Rusija ir aliejus. Britų ir 
rusų imperializmai kaip tiktai susikerta tų žemių pa
kraščiuose: rusų imperializmas išlenda iš Kaukazo ir 
braunasi į Iraną ir Iraką, Sirijos, Palestinos ir Egipto 
linkmėn, iš vienos pusės, gi iš kitos — slenka per Afga
nistaną į Indiją; gi britų imperializmas nori tik apginti 
ką yra apžiojęs. Iranas bei Persija yra dar kol kas taip 
vadinama “niekeno žemė” — no man’s land — už kurią 
eina atkakli diplomatinė kova. Tiesa, ta “niekeno že
mė” yra persų tėvynė, norinti turėti pilną nepriklauso
mybę, bet, deja, ji turi tokį turtą, kurs nepriklausomy
bei labai kenkia: Irane yra labai daug ir labai gero alie
jaus. 1945 m. britai gavo iš Irano 122 milijonų bačkų 
aliejaus. Ir gretimose šalyse aliejaus netrūksta. Iš Ira
ko Amerika, Anglija, Prancūzija ir Olandija išsėmė 28 
milijonus aliejaus statinių. Net iš tokios mažai težino
mos Saudi Arabijos amerikiečių firmos išsunkė 64 mi
lijonus bačkų aliejaus. Ar gi toms visoms valstybėms 
tas svetimų žemių aliejus taip jau reikalingas?

Reikalingiausias yra Anglijai. Namie ji aliejaus j 
neturi nė lašo. Visas jos milžiniškas marių ir oro laivy
nai turi gauti aliejų iš kitur. Prancūzai taip pat iš s ve-J 
tur aliejų tegauna. Rusija turi jo perpilnai, bet ji neno-' 
ri, kad kiti turėtų, ypač Irane, taip arti nuo jos sienų, j 
Amerika turi labai daug savo aliejaus. Bet šiais moto-1 
rizuotų karų laikais aliejaus niekad negali būt per
daug. Ypač orlaiviai daug jo sunaudoja. Pastarasis ka
ras parodė, kad ta pusė laimės, kuriai nepritruks alie
jaus. Aliejaus nebetekusi kariuomenė turi pralaimėti. 
Užpulta iš oro ji bejėgė, jeigu jos neapgins savųjų or
laivių armija.

Rusija nori užkariauti pasaulį ir jį sukomunistin- 
ti. Pasaulis nenori jai pasiduoti. Susidaro dvi didingos 
stovyklos — komunistinė ir prieš-komunistinė. Abi 
dvi kalba apie taiką, bet tuo tarpu abi pusi ginkluojasi.' 
Kad jų pagamintos karo mašinos galėtų sėkmingai 
veikti, joms reikia pašaro — aliejaus. Už tą mašinų; 
pašarą dabar eina įtempta diplomatinė kova. Iš to pi-Į 
gu suprasti, kad esanti dabar ant stalo Tautų Tarybo-! 
je Irano byla nebus lengvai likviduota. Rusija reika-į 
lauja, kad ta byla būtų visiškai iš tardymo išmesta, nes: 
Sovietai jau būk tai susitarę su Irano vyriausybe alie
jaus klausimu. Bet tai būtų britams peilis po kaklu. 
Britai nieku būdu nenusileis. Tai jų gyvybės klausi
mas.
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Klišė — Iš “žvaigždė”

“Tai yra mano kūnas, kurs už jus duodamas...” Lk. 22.
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daleles ir sutraukia į vie
ną, kietą masę.

PAS FORDĄ
Atlikęs šį darbą su pasi

sekimu Murray nuvyko or
ganizuoti unijos Fordo 

i kompanijoj. Iš pradžių 
1 Fordo įgaliotinis atsisakė 
su juo kalbėtis, bet Pilypui 
pasisekė per įtakingus 
žmones pasimatymą suor
ganizuoti ir Fordo įgalio
tinis vėliau prasitarė:
— Ar galėtumei tikėti, 

kad Phil Murray mane įti
kino jog CIO nesugriaus 
Fordo biznio?!..

< Po šio pasikalbėj i m o

: dėžę daržovių iš Utah apy
linkės.

į CIO yra junginys viso
kių tautybių ir visokių įsi
tikinimų žmonių. Nepa- 
slaptis, kad joje stipriai 
kairių, net komunistams 
artimų grupių, bet yra ir 
gerokai dešiniųjų. Kai ku
rie kaltina Murray kam ji
sai, tose dienose, kai po 
Stalino - Hitlerio pakto ko-.

-j Murray buvo priimtas pa-
"’ ^'ties Fordo, kurs jam pa

siūlė pasivažinėti, apžiūrė- 
'ti visus didžiuosius Fordo 
; fabrikus...
i Pittsburghe Mur ray gra
žiai bendradarbiavo su

i puliarūs, kodėl tada nuo i - 
jų neapvalė unijos; bet 
Murray tam esąs peršvel- Į 
nūs, ar, gal būt, jis buvo 
paveiktas savo nusistaty-j” 
mo — ginti gerovę visų
darbininkų, kokių pažiūrų kun ch Rice kurs apfe tą
jie bebūtų.

NUOTYKIS ŠERIFO 
OFISE

darbininkų vadą atsilie
pia:
— Pilypo įtaka vis buvo 

Kai jisai buvo mo-

da Phillip Murray prade-Jau 1940 m- pats Lewis 
da’ kovą, kad darbininkų pralaimėjo rinkimus CIO 
atlyginimas būtų pakeltas, unijoj, kada darbininkai 
jis įsitikinęs, kad jis atlie- savo vadu išrinko Pilypą 
ka dieviško teisingumo pa- Murray. 
diktuotą uždavinį.

800,000 VYRŲ 
PRIEŠAKYJE

Įdomus Phil Murray 
venimas ir jo kova 
darbininkijos padėties
gerinimo.Nors jis yra plie
no darbininkų unijos pir
mininkas, bet tikrumoj 
jam nėra tekę nei vieną 
dieną dirbti prie plieno. Jis 
atėjo čia iš anglių pramo
nės, kada angliakasiai nu
tarė jog reikia suorgani
zuoti ir jiems giminingos 
pramonės šakos — plieno ^a^ 
fabrikų

NUSIŽEMINŲS 
KATALIKAS 

Įdomu, kad ta proga sa-

Ir kai einą reikalas apie , ■
darbininkų gerovę, Mur-lkykIH tvarkymo taryboje, 
ray parodo nemažai griež->s. visada balsuodavo su 
tumo. Taip kartą, 1936 me-|™u?« patikimajs. vys
tais, policija areštavo ke- maišiais, kad auklėjimą is- 
letą darbininkų, piketavu- į saugotų svarų...
šių Pittsburge prie Stand-I P\yPo Murray, plieno 
ard Steel Spring kompani-!darblnlnkU un‘J°s. vado, 
jos fabriko. Ta neteisybė pareigos labai sudėtingos, 
labai suerzino Murray. Ji- ®,oa 
sai įėjo šerifo ofisan, per 
15 minučių stipriai su juo

gy
dei 
pa-

kydamas prakalbą Pilypas netaip jau švaraus anglia- 
Murray net tris kartus pa-į kasių žodyno. Tada jisai 
vartojo žodį “nusižemi- ■ kreipėsi. į savo areštuotus 
nęs”. Tikrai, nors šiandien v7fus; isaąė jiems apleis- 
jis yra apie milijono orga-jti šerifo ofisą ir pats išėjo 
nizuotų darbininkų vadas,'Paskąi juos. Šerifas tikį 
jis pasilieka nusižeminęs žiūrėjo akis išplėtęs, taip i i__ _____ __ □_ ir

tė siekia penkis bilijonus 
dolerių. Čia yra milžiniškų 

išsiginei jo, pavartodamas turtingų kompani-
vieną kitą stiprų žodį ir iš.«W ir mazU fabrikėlių. Is

tas visas reikalas ir pasi
baigė.

ŠVELNUMAS, LYG CE
MENTAS, SUJUNGIA 

Į UOLĄ

I

ir kartu nuoširdus katali
kas.

Tą sekmadienį po baisio
sios atominės bombos eks
plozijos Hirošimoj, Mur- 

_  —’ “įkrito” į Šv. Motie- 
darbininkus^1 ->aus bažnyčią Washingto- 

Murray.n.e; Viena CIO stenografe
800,000 darbi-1į ‘®naI ??^ke irkai J.l.u2- . .................
' ' i. kalJbln° “ bažnyčios įseju- skilti autOmobilių

ginami darbininkijos vadą Jis!darbininkai. u.._............ _
VUUM..U..AU kad įpuolęs ijkubjno įg Lietuvos kilęs bose su
taip galingas kompanijas, yaznyci4 tą1*1’ J°g sukaup- įzraeiitų kilmės Hillman ir stengdamasis

'ninku turinčioje unijoje ir j
į sėkmingai, reikale, gina . .
darbininkų reikalus prieš Pa?a .. Ja1’

kaip Bethlehem Steel. Šie
met kaip tik sueina 10 me
tų nuo to laiko, kai John 
L. Lewis (1936 m.) parin
ko Pilypą Murray vado
vauti plieno fabrikų dar
bininkų organizavimui. Jo 
darbą lydėjo pasisekimas.

tų savo mintis ryšiumi su 
nauju atominės jėgos atsi
radimu.
APIE STALINO-HITLE- 
RIO PAKTĄ IR KOMU

NISTUS CIO.
Jis malonus su savo pa

dėjėjais ir ofiso darbinin-'cementui, kurs pagauna
Padanges Aras—Kun. S. J. Vembrė.

Kristus, Erodas Ir Pondjus Pilotas
Sopulingoji Motina Marija, praslinkusi per 

žydų minią prie Sūnaus ir pamačiusį Jį visą 
sukruvintą, nusilpusį, kryžiaus naštos sun
kumu, apalpo iš didelio gailesčio, širdies 
skausmo ir motiniškos meilės padėtį Jam 
skatinančio jausmo. Pakelyje sutikęs Jo ver
kiančias moterys, Jėzus ramino jas dangiš
kos paguodos žodžiais, o Šv. Veronikai, kuri 
savo skarele nušluostė Jam kruviną prakai
tuotą veidą, ant jos paliko brangią jai atmin
tį — savo Šv. Veido atvaizdą.

Pagaliau Išganytojas su lydinčiųjų minia 
užkopė į kalną, Golgotos vietą. Tuomet ka
reiviai nuplėšė nuo jo žaizdomis apdengto kū
no visus rūbus. O, kokie tai buvo begalo bai
sūs skausmai — nudrieksti krauju ir prakai
tu prisisiurbusius ir prie žaizdų prikepusius 
rūbus! Ir štai vos alsuojantį, iškankintą Iš
ganytoją guldo ant kryžiaus medžio, didžio
mis vinimis prikala rankas ir kojas prie sker
sinių, net sutriuškindami kaulus aplink žaiz
das. Galutinai pakelia su kryžiumi aukštyn ir 
stato kalne iškalton duobėn taip, kad kūnas 
pakimba vos ant trijų vinių.

Nuo smarkaus kryžiaus sutrenkimo duo
bėje, atsinaujina visos žaizdos, kraujas 
čiurkšlėmis teka iš atnaujintų žaizdų, jėgos 
pradeda apleisti visą iškankintą žmogišką 
prigimtį. Ir štai pasaulio Sutvėrėjas, Išgany
tojas ir Atpirkėjas randasi ant kryžiaus tarp 
dangaus ir žemės pakabintas tuo tikslu, kad 
sutaikinti nuodėmingą žmoniją su užrūstintu

dangumi, kad sutraukius šėtono vergijos re
težius ir vertus amžino prakeikimo žemės 
vaikus, vėl padaryti Dievo akyse numylėtais 
įpėdiniais dangaus karalystės!

Sulig anų laikų papročių, Pilotas įsakė 
užrašyti virš Prikryžiuotojo galvos neva Jo 
kaltę. Ir taip trijomis kalbomis — žydų, grai
kų ir lotynų — tapo užrašyta “Jėzus Nazarė- 
nas Žydų Karalius”. Nors žydų minia baisiai 
priešinosi tokiam užrašui, tačiau matyt Die
vas prieš šimtmečius taip jau surėdė, kad vi
sa žmonija ir per ateinančius amžius aiškiai 
žinotų, kad patys žydai nukryžiavo savo ka
ralių, visų tautų laukiamąjį Mesiją, kurio ir 
patys žydai taip ilgai laukė ir troško.

Įniršusi minia, vyriausieji kunigai ir Ro
mos kareiviai nepasitenkino vien tik I^ris- 
taus prikryžiavimu, jie ėmė dar kankinti jo 
dvasią ir sielą. Vietoj pasigailėjimo jau ir. 
taip smarkiai nubaustojo, tuojau pasireiškė’ 
įvairūs pašiepimai, piktžodžiavimai, pažemi
nimai ir biaurūs keiksmai. Jėzus kentėjęs 
kantriai per visą savo kančią, tačiau ant kry
žiaus atsiliepė. Nežiūrint savo baisių ir šiur
pulingų kentėjimų, jis meldžiasi už savo prie
šus ir persekiotojus šiais žodžiais: “Tėve, at
leisk jiems, nes nežino ką daro”. Štai vėl Jis 
pažada dangaus karalystę sykiu su juo pri- 
kryžiuotam, bet atsivertusiam žmogžudžiui: 
“Iš tikrųjų, sakau tau, šiandieną tu būsi su 
manim rojuje”.

Bet ne visi taip elgiasi gausioje piktažo

fabrikų išleidžiamo plieno 
vertė nevienoda, pagal jo 
grynumą, pagal pavarto
tas medžiagas plieną ap
dirbant, pagal įdėtą darba. 
Nėra lengva apskaičiuoti 

| kokia plieno savikaina fa
brikui ir kiek kompanija • 
pajėgtų mokėti darbinin
kams.

Tačiau Murray mėgsta 
apskaičiavimus, statisti
kas. Tuo, jisai remiasi rei-

• 7 •*Tačiau, reikale, Murray kalaudamas darbininkams 
moka veikti ir geruoju, algų pakėlimo, drauge 
švelnumu. Kai Detroite prieš akis turėdamas dar- 
gręsė pavojus, kad gali su- bininkijos pragyvenimo

j unijos išlaidas.
tenai nusis-1 Murray yra kietas dery- 

; su fabrikantais, 
j išspausti • 

mūsų pažįstamasai Mur- viską, ką tiktai gali dėl 
ray. Ir šio pastarojo įtaka darbininkų gerovės, bet ji- 
buvo labai didelė. Rašyda- sai tiki į laisvo ūkio san- 
mas apie jį “Life” žurnale tvarką, kokia yra Ameri- 
J. Chamberlain, pažymi: j koje, ir jo nusistatymai

— Jo švelnumas gali būtf nėkiek nelinkę pasinešti 
prilygintas tam šlapiam: revoliucijos kryptimi.

Dr. J. Prunskis.

r

džiauto jų minioje. Tenai buvo ir keletą nuo
širdžių Kristaus prietelių - bičiulių, kurie y- 
patingai gailėjosi Jo. Šalę Kristaus kryžiaus 
stovėjo jo motina Marija, Marija Klėopienė, 
Marija Magdalena ir šv. Jonas apaštalas. 
Mirštąs Kristus pavedė šv. Jonui rūpintis Jo 
Motina, kadangi pats jau nebegalės toliau ja 
rūpintis.

Išganytojas jau merdėjo ilgoką laiką ant 
kryžiaus pakabintas. Šioje valandoje jo kan
čios buvo tikrai baisios, nes Jis permatė ne
tik dangiškojo Tėvo sprendimo teisingumą, 
bet ir viso pasaulio nedorybių didumą ir pa
galiau visą skausmų begalinę kartybę. Kada 
žmogų apima dideli sopuliai ir kančios, jis 
trokšte trokšta nors ir mažiausio suramini
mo nuo savo prietelių, artimųjų, giminių, to
dėl ir Jėzus, tarsi vaitojančiai dejuodamas, 
taria: “Mano Dieve, mano Dieve, kam mane 
apleidai”!

šeštai valandai atėjus, pasidarė visoje že
mėje tamsu iki devintai valandai. Devintą va
landą (mūsų laiku, lygiai trečią valandą), 
Jėzus šaukdamas didžiu balsu tarė: “Tėve, į 
tavo rankas aš atiduodu savo dvasią”... ir su 
tais žodžiais mirė.

Taip tai išsipildė baisi, tačiau sykiu ir iš
ganinga Auka už žmonijos nuodėmes ir viso 
pasaulio nedorybes. Žydų gi minia iš begali
nio džiaugsmo trynė sau delnus, rodė įvai
riausio pasitenkinimo, kad pagaliau viskas 
labai puikiai ir sėkmingai išsipildė, ko taip 
labai troško ir pageidavo.

Nors didelės žmonių daugumos širdys bu
vo užkietėjusios, nors daugelis neišpažino 
Kristų esant tikruoju Dievo Sūnumi, tačiau 
pati gamta aiškiai tą paliudijo. Evangelija

įrodžiai mums nusako, kad Išganytojo mir
ties valandoje garsiosios Jeruzalėje žydų vy
riausios šventyklos uždanga perplyšo pusiau 
nuo viršaus iki apačios, uolos perskilo, gra
bai atsidarė ir daug kūnų šventųjų, kurie 
buvo užmigę Viešpatyje, kėlėsi iš numirusių 
ir atėję į šventą Jeruzalės miestą pasirodė 
daugeliui. Šimtininkas su pagonų kareivių 
būriu, pristatytas saugoti Nukryžiuotąjį, at
sivertė ir išpažino Jo dievystė, sakydamas: 
“Tikrai šis buvo Dievo Sūnus”.

Sykiu su jais ir visa minia, kuri buvo kar- - 
tu prie šio reginio ir matė kas įvyko, mušda
miesi į krūtinę grįžo namo. Nors ji neišmeti- 
nėjo vyriausiems kunigams Annui, Kajinui ir 
tautos pareigūnams, kad juos suvedžiojo, ne
siskundė ant apgaulingų teisėjų, kad taip 
lengvai ir aklai sutiko išpildyti jų nežmoniš
ką reikalavimą, tik “mušdamiesi į krūtinę”, 
reiškia rodydama gilios atgailos ženklus, 
maldavo Dievo pasigailėjimo ir ką tik papil
dytų nedorybių atleidimo.

Kaip anuomet ne visi išpažino Kristų 
esant tikruoju Dievo sūnumi, taip ir šiandie
ną daug žmonių netiki netik Jam, bet ir pa
ties Dievo, dangaus ir žemės Sutvėrėjo, esi- 
mą. Tačiau išmuš kiekvienam mūsų gyveni
mo valanda, kuomet noroms-nenoroms vi
siems reikės stoti galutiniam teismui prieš 
Jo Majestotą ir išduoti viso gyvenimo darbų 
atskaitą iki mažiausių smulkmenų. Jei šian
dieną savo darbais neišpažįstama Dievo ir 
netikima Jam, tai ir anoje dienoje Jis mūsų 
nepažins, nepanorės paskirti savo mylimais 

' vaikais,* vertais amžinojo užmokesčio dan
gaus karalystėje.

(Bus daugiau)
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Atliko Gražų Darbį
Nupirko Lietuviams Tremtiniams 

Knygų
Mūsų broliai ir seserys bėgdami nuo bolševikų te

roro iš Lietuvos ten viską paliko, kad tik išgelbėjus 
savOsgyvybę. Jie atsidūrę Vokietijon ;ar kiton šalin be 
nieko. Dauguma lietuvių yra Amerikinei ų 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:

NUPIRKO PO 5 ŽODYNUS:
Jonas Glineckis. So. Boston. Mass.
I. Pupauskas, Chicago, Illinois.

2 ŽODYNU
R. Lubavičiukė, Philadelphia. Pa.

PO 1 ŽODYNĄ:
V. Gaucas. Chicago Heigts, III.
V. Blauzda, Waterbury, Conn.
Lith. Holy Trinity Club. Hartford, Conn. 
P. Arlauskas. Webs£er. N. Y.
Rev. John Colavecchio, Wilsonville, Iii. 
Frank Lapinski. Cicero, III.
Mrs. Ona Butkevičius. Chicago, III.
Mrs. Anna Nevidomski. Bridgeport. Conn. 
Miss S. Veleckytė, Buchland. Conn.
Z. Zekienė, VVaukegan, III.
F. Dubauskas, Montreal, Canada.
J. Endziulis, Chicago, III.
A. Endziulis. Chicago, III.
A. Ramanoski. Bridgeport. Conn. 
Paul Zaborskis. Brooklyn. N. Y.
N. N., Westfield. Mass.
B. R. Sarapas. VVorcester, Mass. 
Kari Mickevičius. Terryville, Conn.
A. Juscius. Chicago, III.
Petronėlė Kudzmienė. Nashua. N. H.
A. Navickas. Chicago. III.
J. Daugelevičius. Brockton. Mass. 
Anastazija Joyokonis. Everett. Mass. 
Paul Jos. Chicago. III.
J. Stačiokas. Athol, Mass.

DARBlNiNK AS
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Oxfordo universiteto studentai, Anglijoje da
ro pavasarines sporto pratybas greit Įvyksian
čiom varžytinėm.

=
DAINA IR MUZIKA

a
i Darbininkų radio prog- 
i ramos vadovybė, ruošda
ma tokius metinius kon- 

, atlieka mums lie- 
ilgsta to taip labai rami- tuviams neįkainuojamai 
nančio žmogaus jausmų, vertingą darbą, nes tokiais 
dalyko, — to amžinojo gy-. koncertais pakelia mūsų 
venimą atnaujinančio e- dvasią ir suteikia progą 
lexiro — kaip daina ir mu- patenkinti mūsų sielos

Krymas

gaites dar tebeesančius karo 
tarnyboje: už sužeistuosius ir 
mirštančiuosius karius; už vė- 

' les žuvusių karių; už grįžusius 
• iš karo tarnybos, prašant Dievo 
jiems pagalbos, kad galėtų ras
ti sau tinkamą vietą naujame 
gyvenime; ir visų tų, kurie lan
kėsi į novenas arba nori, kad 

{jie būtų atminti mišiose. Prašy- 
I mus galima siųsti ir iš kitų 
: miestų, Rev. Louis J. Mendelis. 
i 114 W. Saratoga St., Baltimore 
1. Maryland. Nėra reikalo siųs
ti aukos su prašymu.

Vietinė lietuvių karių Legijo
no kuopa užprašė mišias už vė
les žuvusių karių geg. 26 d. Ka
zimieras Ožela praneša, kad tą 
rytą Legijono nariai būryje da- 

, lyvaus šv. mišiose. 
Sodalietės ėjo prie šv. Komu-1 

I ni jos sekmadienį, bal. 7 d. Po i 
mišių valdyba turėjo susirinki- -----r, — — ------------ -
mą klebonijoj, kur buvo pasita- ; PIRMAS BENDRAS PARAPI-■ suiručių 
rimai su dvasios vadu kun. Du-1 JOS JAUNIMO SUSIRINKI- 
binsku kas link didžiosios gegu-'MAS. parapijos sa’ėje 8 vai. va-Į/4* 
žinės procesijos, kuri įvyks Mo-| kare. Dėka oasišventusių jau-'X

■ tinų Dienoje, geg. 12 d.
Teko sužinoti, kad Sesutės 

Mokytojos rengia TĖVŲ - VAI
KŲ pasisvečiavimą atvelykyje, 

, bal. 28 d. Tai bus įdomi pramo- 
, , . . .. . I ga. Mūsų mokvklos vaikučiaikad trečiadieni. ® Ji i,„i------- ... ----------- gavo teve-

i liūs - mamytes.

Juozo Gailiaus, šauly, lietuvio siela pasi- certus, 
LDRP koncerto komiteto
pirmin.kiko, kalba, pasaky
ta per radio šeštadienį, ba
landžio 6 d. š. m.).

Gerbiamieji Radio prog
ramas klausytojai!

Šiandien man yra malo
nu kalbėti apie tokius’da
lykus, kurie yra man arti 
prie širdies, būtent, apie i 
dainą rįr. muziką. Lietuviai 
per atūži us visuomet my- ...
Įėjo dainą ir muziką. Gal 
todėl ir mane, kaino lietu
vį, daina ir muzika nepa--Ui111 “U1 
prastai sužavi. Daina ir,nue’^s*'one' 
muzika mane labai intere-j 
suoja, ir sužavi iki tokio' 
gilumo sielos, kad žodžiais bių artistų muzikoj ir dai- 

i negaliu išreikšti. Kalba nė- noj be mūsų lietuvių ren- 
ra užtektinai jautri, kad giamų koncertų. Taip, mes. 
ja būtų galima viską iš- galime, ir labai dažnai,! 
reikšti ką mes jaučiame ir lankytis į Jordan Hali ir 
pergyvename. Ku o m e t gėrėtis daina i 
kalba vegal’ mu- Bet kada tie koncertai ne
zika i«-išreiškia mū- mūsų rengiami, tai juose, 
su jausmus ir mintis. Mu- trūksta ką nors tokio pa 

į zika ir daina yra mūsų tenkinančio
saulės šviesa, kuri paskan-; lietuvio sielai. Mes gauna-! 
dina širdį pilniausiame pa- me pasitenkinimą lietuvių 
vasario atgimime. Muzika ruoštame koncerte, kur? 
patenkina širdį ir protą, i skamba lietuviška daina ir 
Muzika priverčia žmogų muzika ir kur mes susi
mąstyti apie šį stebėtinai rinkę pilnai jaučiamės
didingą pasaulį, kuriame tarp savųjų, 
mes turime gyventi. Ji pa-1 Kaip pereitais metais, 
silieka amžiams. Karas taip ir šį metą Darbininkų 
viską nuterioja, bet daina Radio vadovybė, ruošda- 
ir muzika visuomet pasi-ima koncertus, nesigaili te
lieka atmintyje tų žmonių,!šų. Šių metų Darbininkų 
kurie ją myli, nes ji viską radio koncertas 
sušvelnina. Kaip Alpų kai-' 
nai žavėja ir pripildo akis' 
gražiais vaizdais, taip dai-j 
na ir muzika patenkina; 
sielą. Aš žinau, kad yra' 
daug išmokslintų ir inteli
gentų žmonių, kurie užim- 

' ti komercija, politika ir ki- 
į tais siekiniais ir, jie mano, 
kad muzika yra tik šeimos

venimą “
lexiro — kaip dainą ir mu- patenkinti mūsų 
zika. Čia kaip tik tenka troškimus; duoda progą 

i garbė Darbininkų Radio 
! vadovybei užpildyti tą!
spragą mūsų gyvenime, 
ruošiant metinius koncer
tus.. Šių metų koncertas į-į 
vyks sekmadienį, gegužės-j

, pusė po tri
jų valandą po pietų, Jor
dan Hali, Huntington Avė

Bružas. Jis atvyksta su dvasi-, 
ne pagelba Didžiajai Savaitei. 
Jis klausys išpažinčių rytais 
ir vakarais.

Didžiosios Savaitės tvarka 
bus ta pati*. Rytais pamaldos 8 
vai., o vakarais 7:30 v. Lamen-Į 
tacijos bus giedamos trečiadie
nį, ketvirtadienį ir penktadienį 
7:30 vv. Net šeši kunigai klau
sys išpažinčių trečiadienį ir šeš
tadienį nuo 3 vai. iki 6 v. ir vėl 
vakare. Velykų rytą Prisikėli
mo Mišios 6 vai. Kitos mišios 
8:30 v.. 10 v. ir iškilmingos mi
šios 11 vai. ryte.

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS
|| VISUS. Pildant J. M. Arki-.—- -------- -— v--------------------
I vyskupo Mykolo Curley įsaky- ausies malonus glamonėji
mą. kad kiekvienoj parapijoj mas. Toks manymas dali- 
būtų įkurtas jaunimo klubas. nai yra teisingas. Bet mu- 
kuriam vienas iš parapijos ku- Į zika ir daina yra daug gi- 
nigų privalo vadovauti, penkta- lleSDis dalykas. Šiame pil- 
dienį. bal. 26 d. yra šaukiamas į name visokių gyvenimo 

ir rūpeščių pa-

Žiniom - Žinelės | KOS MĖNUO. Kasdieną mišiosIŠvč. Varao vyrų ar-ja rengia t2 vak ridurdienį bus atnašau- 
sugrįžusiems kareivėliams pasi- jam°s išprašymui teisingos ir 
svečiavimą trečiadienį, geg. 1 ų.! pastovios taikos. Kun. dr. Men-; 
Draugijos dvasios vadas ir val-^elis praneša. k- linksmins ir vaišins
dyba turi sudarę planus. Kazys SeS-’ 8 d., pirmose \-E metine-ij.^ ~ mamytes 
Stuporas bus ai>eigų vedėjas, i sukaktuvėse. 9 vai. rytą bus 
Ilgų kalbų nebus. Visas vakaras atnašaujamos iškilmingos rai
bus pašvęstas muzikai, dainoms šios už žuvusių karių vėles ir

_ taikos išprašymui. j . : — , _ .i na mintis, kad netruks išaušti 
Geg. mėn. taipgi bus atnašau- mas kuomet mūsų bažnvčioje 

ta PENKI ŠIMTAI mišių, po ygl skambės 
ŠIMTĄ MIŠIŲ už sekančias in-

už jaunuolius - mer-

i rvaišėms. Visi mūsų veteranai 
bus pakviesti Į šį linksmą vaka
rėlį.

Gegužės mėnuo mūsų bažny-' 
čioje bus žinomas kaijio TAI-! tencijas:

I

Ruošiantis prie Didžiosios Sa-
• raitės apeigų, mus ramina vie-

v* nuolių ir mergaičių pastango- į A 
mis. Jaunimo Klubui pamatas! A
jau pastatytas. Klubo tikslas 

1 ir jo konstitucija jau sutvar- 
, kyti. Klubo i.ariais galės būti 
į vedę ir nevedę parapijiečiai: 
mergaitės nuo 17. o berniukai 
nuo 18 metų amžiaus.

Naujai steigiamo klubo pir- 
matakūnai rengia pirmą poka- 

. rinę pramogą VELYKŲ BA- 
i LIŲ. pirmadienį, bal. 22 d. Prie 

geros lietuviškos - amerikoniš
kos orchestros mūsų miesto 
jaunimas yra kviečiamas ateiti 
pasilinksmint:. Bilietai tik 74c.

* • I

Nesakau, kad mes netu
rime progos klausytis ga-

pasiklausyti ir pasigėrėti 
pasauliniais gabiais artis
tais. Tokius koncertus su
ruošti nėra mažas daly
kas. * Tiktai pasidėkojant 
nuoširdžių rėmėjų, dairios 
ir muzikos mylėtojų dos
numu, mes galime pasiti
kėti, kad neįpulsime į di- . 
delius finansinius nuosto
lius.

Šis koncertas sekmadie
nį. gegužės-May 19 dieną, 
Jordan Hali, bus tikrai di
dingas visuomeninis poky
lis, nuoširdžiai teikiamas 
tai pačiai visuomenei, ku- 

ir muzika, ri per vienuolika metų re- 
----- — mįa radio programą.

Mes tikime, kad visuome
nė gausiai parems šį pa
ramos vertą darbą ir skai
tlingai dalyvaus koncerte. 
Kviesdamas visus daly
vauti, patariu įsigyti tikie- 
tus iš anksto, kad turėtu
mėte užtikrintas vietas, 

j Ti kietus galima gauti 
i “Darbininko” ir radio ofi
se, 366 West Broadway, 
South Bostone. Aš nuo sa
vęs užtikrinu visus, kad 
būsite koncertu pilnai pa
tenkinti. Ačiū.

ištroškusiai
j 
I

bus žy
miai įvairesnis. Mes turė
sime gabius artistus, ku
rių dauguma iš mūsų ne
turėjome laimės išgirsti 
jų dainavimo ir grojimo. 

■Šio koncerto rengėjai ne
sitiki padaryti pelno fi-, 
nansiniu atžvilgiu. Kvie-i 
čiant artistus šiam kon
certui visai nebuvo atsi
žvelgta į išlaidas. Rengėjų 
vadovaujanti mintis buvo 
ir yra, kad tą koncertą pa
daryti metiniu, tikrai ma
loniu ir nepaprastu meno i 
pokiliu, kad patenkinti at-! 
silankusią publiką. *

Gyvenimo tikslo nemato 
tik tas, kas yra pasiryžęs 
tik sau gyventi.

Pr. Mašiotas.

Gyvoje Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1C00 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

Ii
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i
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i 
triumfalė Velykų1 

giesmė: “Linksma diena mums 
nušvito”. Šį metą ši pergalės! 

: giesmė turės visai kitą prasmę 
negu turėjo j>er jiereitus penkis 
metus. Pirmą kartą į penkis 
metus
priimti šv. Komuniją |>er Atsi- 

! kėlimo Mišias ir kartu susėsti 
' prie Velykų stalo.
. Šįmet iš kiekvienos lietuviškos 
krūtinės čia Amerikoje kils pa-

I dėkos malda, kad jų sūnūs, jų i I I
j broliai jau grįžo iš karo tarny-! 
i bos. didžiumoje gyvi ir sveiki.
i Būdami katalikais, mes. be abe
jo, išreikšime karštą padėką 
tinkamu prisiruošimu prie vely
kinių iškilmių. Kaip tik tam tik
slui yra pakviestas Tėvas Misi
jonierius, Antanas

AMERICAN 
RED CROSS

Juozas Kasinius
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTLMOP.E 30, Aid. 
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimss Dieną ir Nakų

! ’y*s A t B
i ž'

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo Įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaino priedą — PRANAŠYSTĖS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ“.

Vardas

Adresas



į
i 
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4.iį' • •- L •
Penktadienis, Balandžio 12? 40

zys Bauba. Jis su šiuo pa-’ 
šauliu atsisveikina lage
rio pirtyje ant dviejų savo 
likimo draugų Butkaus ir 
Šerno rankų. Pora dienų 
prieš tai Bauba buvo ga
vęs mirtiną smūgį į galvą. 
Mirties priežastis — krau-1 
jo išsiliejimas į smagenis. 

..11943 m. gegužės mėn. 15 d. 
įs-Pfe- 1 vak naktjes miršta 
i vilnietis Vytautas Tumė
nas.. Prie fizinio skausmo 
— dezinterijos — priside
da ir dvasinis — brolio A1- 

• girdo mirtis. Spėjama, kad 
buvo užsikrėtęs ir vidurių 
šiltine.

’ Pagaliau 1943 m. birže
lio 7 d. apie 6 vai. .ryto ne
tenkama marianapoliečio 
gimn. direkt. Antano Ja- 

į nuševičiaus. Tai pirmasis, 
kuris mirštu jau turėda- 

'mas “garbės kalimo” var
dą ir teises. Pagerinus lie
tuvių gruoės kalinių sąly
gas, Januševičius dirbo de
zinfekcijos kameroje. Ten 
užsikrėtė dėmėtą.ja šiltine 
ir mirė. Veltui Dr. Anta
nas Starkas stengėsi iš
gelbėti: pavargęs organiz- 

nepamirši-; Jis, kaip ir Masaitis, nebu-,nias ir nusilpusi širdis ne- 
prie malkų.; vo atgavęs savo jėgų po i išlaikė.

'' .balandžio 3 d. Vėliau jie: Tuo metu, kai vienas po 
dar keletą kartų buvo sti-'kito mūsų draugai apleido 
priai sumuštas. Prie visa! šį pasaulį, visiškai netoli 
to prisidėjo dezinterija. i ribos į kitą pasaulį buvo
Mirdamas persižegnojo ir ■Mackevičius, Žukauskas,
paprašė atsisveikinti su Ii-! prof. Sruoga, Stanevičius, 

įkimo draugais ir artimai-įDarginavičius, Meilus, 
siais. ;Briedikis, Čiuberskis, kun.

Balandžio 20 d. apie 15 j Yra, Narakas ir Blažys, 
vai. išsiskiriame su Petru;Diena po dienos ir jų gy- 
Kerpe. Dėl senyvo amžiaus; vybes kibirkštis turėjo už- 
ir silpnos sveikatos jau!gesti... Žinoma, pamažu 
pirmosiomis dienomis jis būtų buvę sunaikinti ir li- 
visiškai palūžo: ne kartą kasieji, tačiau čia suminė- 
pasiskųsdavo likimo drau- tieji jau buvo atsidūrę 

nelaimės gams, kad iš čia išeiti jis i stovyklos

Lietuviško Pasaulio Naujienos
__ 1_______

Lietuvių, žinynas, ’ išvie- 
tintų lietuvių laikraštis 
leidžiamas Vakarų Vokie
tijoje, talpino straipsnį 
antrašte “Jų mūsų tarpe 
nėra”. Straipsnio tekstas 
seka:

“1943 m.

smūgio: apie 7 vai. ryto 
miršta buv. finansų kont
rolierius maj. Stasys Puo
džius. Veltui majoras mir
ties patale šaukiasi Di
džiojo Teisingumo ir Lie
tuvos; L * ~ ~ 

kovo 26 dieną ramina, pagaliau atsisvei-!' 
Stutthofo koncentracijos' kiną ir Puodžius užgęsta...
lagerio kalinių skaičius pa-.! Tuo pačiu metu mirties pa
daugėja ir 46 lietuviais.Itale guli visa eilė mūsų li- 
Tuo metu šiame lageryje! kimo draugų. Po kelių die- 
yra buvę per 4000 kalinių, nų, balandžio 18 d. apie 8 

vai. ryto palieka mus Ma
rijampolietis gimn. direk
torius Zigmas Masaitis. 
Jis į ligoninę pateko tuo
jau po VI. 3 mums sureng
to “baliaus” malkas ne
šant. Masaitį mirties dieną 
lenkai sanitarai buvo iš
tempę į ligoninės prausyk
lą, ten buvo parmušę ant 

balandžio 3 cementinių grindų ir ilgai 
kojomis, daužė 

nevaromi į kumštimis ir kt. Jis mirė 
lietuviams, kurie visiškai netekęs sąmonės.

i- 
i

kurie artimiausiu laiku tu
rėjo visi išrūkti pro kre- 
matorijumo kaminą, o jų 
vieton ateiti kiti; išimčių 
nebuvo daroma ir lietu
viams 
niams. 
juos pradžioje buvo grieb-i 
tąsi ypatingai griežtų nai-j 
kinimo priemonių. Štai, 
pav. 1943 m.
d. sekmadienį, kada visi la- spardė 
gėrio kaliniai 
darbus,
dar čia naujokai, įsakoma 1943 m. balandžio 19 d. a 
išsirikiuoti ir išvykti į miš- pie 12 vai. dienos palieka 
ko darbus. Tos dienos mes mus Algirdas Tumėnas, 
stuthofiečiai ------- * “ 1 ”*
me. Dirbome
Kiekvienam reikėjo bėgte 
bėgti 600-700 metrų su 
metriniu, vos iš vietos pa
keliamu medžio gabalu. 
Nelaimė tam, kuris gaba
lo nepakelia ar kuriam per 
smėlį bėgant nukrinta nuo 
kojų klumpės. Prižiūrėto-į 
jai lazdomis bei vadina-! 
maišiais guminiais “knipe-’ 
liais” čaižo tam pečius ir 
galvą. Po tokia našta, pri
simename, suklumpa prof. 
Jurgutis. Keletas draugų 
meta nuo pečių naštas ir 
pripuola prie i ' ’ ~ .
draugo pagalbon: inesitikįs. Mirdamas visiš-
— Ak, jūs šitokie, pra-'kai ramiai ištarė paskuti- 

keikti kalės vaikai, — su- nį žodį: Lietuva... 
šunka mūsų prižiūrėtojas -----
— “capo” ir paleidžia į 
darbą savo įrankius. Pro-; 
fesoriui atsistoti padeda-' 
ma. Sugriebę medžio gaba
lus, skubame toliau. Be
veik visų veiduose matyti 
kraujas... Prof. Jurgučiui 
taip pat...

Tačiau tai nei pirmas,' 
nei paskutinis atsitikimas
— su lazda, kumštimi ir 
knipeliu susiduriame kiek
viename žingsnyje. Prie to 
prisideda šaltis, badas, u- 
telės ir stoka poilsio. Kai 
kurie užsikrečia vidurių 
dizinterija — iš karto pa- 
lūžtama. Pagaliau 1943 m. 
balandžio 14 d. sulaukia
me paties skaudžiausio

politiniams kali- 
Priešingai, prieš

DSBBlNiAKAS

I
I

jam buvo reikalinga. Ko
misija pranešdavo prašy
tojui, kurią dieną jis turi 
ateiti pasiimti jam skirtus 
.dalykus. Ta diena kiekvie
nam buvo džiaugsmo šven
tė, o pasigėrėjimui lietu
viais amerikiečiais nebuvo 
ribų. Kam teko rūbai su 
aukotojo adresu, tas tuo
jau rašė asmenišką padė
ką.

Taip pat ir dalinimo ko- 
j misija yra gavusi daugelį 
padėkos laiškų, kurių tu- 
jrinį galima apibūdinti 
i šiais J. Gaidžio laiško žo
džiais: ii... esu dėkingas, 
i kaip ir mano draugas Ju- 
ilius, už gautus rūbus. Ši 
‘brolių amerikiečių dovana 
iš mūsų pusės užsitarnau- 

| ja jiems meilės ir pagar
bos, nes panašių broliškų 
jausmų gilumu Amerikos 
lietuviai pralenkia visas 
kitas tautas.” Tai visai 
teisingai pasakyta, nes ki
ltos kaimyninės tautos iš 
savo brolių išeivių tokios 
paramos nesulaukia. Su 

i mumis gali nebent žydai 
___ 1______ Kituose laiš
kuose išreiškiama džiaug
smo, kad dabar abu sūnūs 
galės drauge lankyti mo
kyklą, nes pirmiau turėjo 
abu tik vieną porą batų.

i Per visą rūbų dalinimo 
{laikotarpį, kuris tęsėsi a- 
pie du mėnesiu, tremti-

I Prancūzijos lietuviams!niai daug kalbėjo
buvo atsiųstos 5 tonos rū- aP“ ^nkiec.ų filantro- 

Įbų, baltinių ir avalynės. |PW-z!“o8ul’kun 
(Pačiame Paryžiuje buvo Plaukla Kns-
■apdalinti 449 žmonės: 212ltaus???e,es sa1lt‘n,°; Pa' 
vyrų, 145 moterys ir 82: vargeliams šelpti Amen- 

;i~,™;.. kos Visuomene laisvu noru : vaikai. Simuiii žmonių * j

sustiprino jų pasitikėjimą'damas dėkingas už jam buvo išsiųsta į Strasbour-!su e z^miai augiau, 
ateitimi. Tą džiaugsmą kė- suteiktą paramą, lietuvisįgą, kur kun. J. Krivicko'116^11 , uropos ras uose 
lė ne tik tai, kad nuplvšu-! neužmiršta, kad visoks dė- vadovaujama veikia gra-'sur.en _ama prievar ,-----______________ mokesčių ar kitokia for- 

I ma. Tai įrodymas, kad 
naudingais darbais, nes išsiuntinėta į kitus Pran- ;la*sv*V kur- ° - - .. . * * ^ mas ir bažnyčia yra ger
ina yra darbai, lygiai, kaip susitelkę daugiau lietuvių.! bi^niL socialinio teisįngu- 

l Dievo pagar- Iš viso Prancūzijoje buvo'mo ?.r ur Pas irs 
saitai,! bos forma yra ne smilką- apdalinta apie 800 žmonių.' Pro^]ema yra isspren a- 

di-įlai, bet darbai. Dalis rūbų transporto bu-!■

R ^R

Italijoje yra paprotys turėti speciaies Užgavė
nių iškilmes, šiais metais jos buvo nepaprastos. 
Vaizdas parodo iškilmių programos vienetą.

Meilė, Rūbai Ir Dėkingumas
1. RŪBAI JAU ! tautiečiui, tai jis tuo pade- 
ATPLAUKIA jda ir visai tautai. Savo

i Atėjusi žinia, kad Ame- kasdieniniuose varguose 
rikes lietuvių pastango-; paguostas ir sušelptas lie- 

i mis, vadovaujant BALF i tuvis dar su didesne ener- 
surinktieji rūbai, baltiniai!gija griebiasi kūrybinio 
ir avalynė yra jau pake-'darbo, dar su didesniu už- 

į liui į Prancūziją, čia atsi- i sidegimu ruošiasi ateičiai 
dūrusių lietuvių tarpe su-! ir naujam gyvenimui grį- 

i kėlė didelį džiaugsmą ir žus laisvon Lietuvon. Bū-

je: be rūbų, be maisto ir 
beveik be pinigų, nes pran
cūzų bankai vos mažą da
lį pinigų iškeitė. Prancūzi
ja pati buvo karo nualinta 
ir ištuštinta, dar tik tvar
kėsi po prieš išvijimo. To
dėl šelpti atbėgusius nuo 
raudonojo teroro lietuvius 
prancūzai negalėjo ir ne
gali, nes jų tautiečiai pa
tys turi vargo pakanka
mai. Su darbu čia irgi yra 
labai sunku: daug pramo
nės įstaigų yra sustoju
sios, nes neturi žaliavų, ar 
yra nukentėjusios nuo ka
ro, o prancūzams tuojau 
reikia aprūpinti apie pus
antro milijonų grįžusių 
karo belaisvių ir apie sep
tynis šimtus tūkstančių 
grįžusių deportuotų dar
bininkų. Todėl svetimša
liui Prancūzijoje darbo 
gauti beveik neįmanoma. 
Jei kuris ir gauna, tai jo 
netvirtina Darbo Ministe
rija.

Dėlto lietuvių padėtis 
Prancūzijoje yra labai! 
sunki, dėlto Amerikos lie-į 
tuvių ankos ir parama čia • ko^kuruoTi* 
sutikta su dideliu džiaugs-' 
mu ir dar su didesniu dė
kingumu, nes per tas au- 

ikas jie pajuto brolių ame
rikiečių meilę, kuri šildo, 
kuri gaivina, kuri teikia 

■vilties ir paramos.
4. RŪBŲ DALINIMAS
Prancūzijos lietuviams; 

buvo atsiųstos 5 tonos rū-įAl

> ligoninėje, iš 
'kurios išeiti buvo beviltiš
kas dalykas. Bet štai 1943 
m. gegužės mėn. 30 d. gau
namas įsakymas lietuvių! v . .
kalinių _  įkaitų grupei ziemos žiaurumų,- bet ir anksčiausia padėkos for- cūzijos miestus, kur buvo
suteikti “garbės kalinių”; PaJaY?*mas’_ kad ke!"u'dus’j ~
teises. Tuo automatiškai kur* bebūtų, sieja tau-j aukščiausia 
nubraukiami mirties tinio solidarumo : 
sprendimai, ir pagerina- kad vienos
mos gyvenimo sąlygos, 'džiules seimos nariai, uo- 3 LIETUVIAI AT-
Pagrindinis dalykas yra kai viens kitą gelbsti, 
tai, kad esame izoliuoti si iWvs ,iAf”vi 
nuo bendrosios kalinių ma- .
sės, kur kiekvieną bepro-!vienas.1S Lietuvių 
tiškai mušdavo. Dabar ir; SYvy bingumo f 
ligoninėje dirbąs dr. Star-;mll-. Lietuvybės jausmas, 

jkus jaučiasi drąsiau. Jis kuris mus cementuoja į 
mekeno nepersekiojamas vien4 kietą atsparią uolą,l 
gali ramiai gydyti savo yra ^as Lidas, kau mes, 
tautiečius. Kiek galėda-ikaiP tauta, išliksime iš vi- 
mas jis padeda visiems ki- sll nelaimių ir, viesulams 
tiems likimo draugams, Praužus, vėl susispiesim 
neatsižvelgdamas į tai, savo_ lietu viškon bendruo- 
kurios ji bebūtų tautybės, menėn. Tasai pajautimas, 
o tai koncentracijos lage-kad už okeano mes turime 
rių gyvenimas yra retas savo brolius, kurie mus at- 
iir neįprastas dalykas, šių! mena, mumis rūpinasi ir 
■ eilučių autoriui dar nese- aukoJa savo gėrybes,_ ypa- 
niai teko gyventi Lenkijo-■ ^ai sustiprino Prancūzijos 
je; ten jis sutiko dešimtis lietuvius jų kovoje su ne
buvusiu Stutthofo kalinių, viltim ir skurdu.

ii Honc/iavn izic trč •> V A C P A A V'IIT

i

1943 m. gegužės 14 d. a- 
pie 7 vai. iš gyvųjų tarpo 
išsiskiria mariampolietis 
agr. Ignas Budrys. Pirmo
mis kacete buvimo dieno
mis agronomas laikosi 
nuostabiai tvirtai. Tačiau 
senyvas amžius neatlaiko 

■ esamų sąlygų: lazda ir jį 
I palaužia ir paguldo lagerio 
ligoninėn. Konstatuojama 

; dėmėtoji šiltinė. Prieš mir
tį keletą dienų buvo visiš
kai nustojęs sąmonės. Jo 

! didžiausias troškimas bu- 
!vo dar nors kartą išvysti 
šeimą ir Lietuvą. Su šiais; 
dviem žodžiais lūpose jis; 
ir užgeso... Tą pačią dieną 
apie 15 vai. miršta kaunie- 

• tis gimn. direktorius Ka-

I

i šieji ir basi bus aprengti ir kingumas gali būti išreik-įžiai susitvarkiusi lietuvių 
apauti ir apsaugoti nuo štas tik gerais ir tėvynei kolonija. Taip pat buvo'
besiartinančio rudens ir

Ši Amerikos lietuvių pa-; 
gelba buvo suprasta, kaip 

i tautos 
pasireiški-

kad mes

Thil shampoo that M ra. Jay McArdle, New York City,
•on, Robin, it through the courtesy of fat talvage. The more fat mI* 
vaged by American housewivea, the greater her soap suppliea will be. 
After u«ed cooking fat ha* given maaimum food valu* by u*e and re* 
ūse, it ahould be turned over to the meat dealer to relieve tome of the 
pr***yr* pn edible fat* »o that more food fat* can h* aent abroad.

ma daug tobuliau ir be 
prievartos, negu totalita
rinėse arba quasi - totali
tariniuose režimuose, kur 
žmogus yra pagoniškos 
valstybės vergas, kur jis 

i nuskurdintas tiek dvasi- 
' niai, tiek materialiniai.

jų vadovai kad per juos Stonis,
daugiausia surinkta, kad m ' ~~

i netgi bandė .atmint mus savo 
o kiti sirdyje’ me*skl uz mus Die- 

bet čia'vą’ sveika Marija!i (Marijos giesmė)

1 Dalis rūbų transporto bu
vo išsiųsta Vokietijoje e- 
santiems lietuviams.

Dalinimas vyko sklan
džiai. Prancūzijos lietuviai 

: gerai žino, kad rūbų rinki- 
■ mo vajui vadovavo lietu
vių katalikų parapijos ir]

! SIRADO PRANCŪZIJOJ?
Į Lietuvių kelias į šį kraš- 
|tą buvo įvairus. Vieni vo
kiečių čia buvo atvežti; 
darbams prie karinių su
tvirtinimų, kiti kaipo a- 
liantų kariuomenės išlais
vinti iš vokiečių koncen- i

tracijos stovyklų, treti gi!sabotuoti tą daVbą, 
bebėgdami nuo antros so-,buvo indifirentai, _____
vietų okupacijos Lietuvo-i dabnant nebuv0 atsižvelg-J 
je. Tik sie~ pastarieji, įs- ^ neį pažiūrų, nei tikėji-'i 
vykdami is Lietuvos, dar mo skirtumų _ visi lietu- 
galėjo šį tą pasiimti, ta- v;a; buvo lveiai traktuoia-

I

čiau pakeliui daug kas 
prarado ir tai, ką pasku
bomis pasiėmė.

viai buvo lygiai traktuoja
mi.

į Dalinimui pravesti buvoxL- 
sudaryta komisija, kuri .fl »Ond$ in TrW

kurie jj klausdavo vis to! 2. KAS PADEDA VIE- 
paties, “kur yra prof. dr.' N AM LIETUVIUI —
Starkus”. Kada jų paklau- PADEDA VISAI TAUTAI 

-sdavo kuriam reikalui jo šiandien, jei vienas lie- 
|reikia, jie atsakydavo: “Šį tuvis padeda kitam savo 
žmogų norėčiau sutikti —--------------------------------

{jis man yra išgelbėjęs gy- sidairyti laisvėje, vėl išky- 
vybę”. Apie dirbusius ka-'la nauji pavojai: bolševikų 
ceto ligoninėje lenkus gy-;saugumo organai areštuo- 
dytojus to neteko girdėti, ja Ylą, Čiuberskį, Mali- 

1945 m. sausio 25 d. pra- nauską, Butkų, Rimšaus- 
sidėjo Stutthofo koncen-'ką, Maskonį 
tracijos lagerio evakuaci- Paskutinysis

Į ja. Rodos, kad ten su kre-jdžiamas— dingsta be ži-į gurnui ir tas žuvo didelėje! 
imatorijumo kaminu, ana- nios. Gyvieji vėliau ar,spūstyje ar per lėktuvų'

Daugumas jų kelionę pagal paduotus prašymus] VICTORY LOAN 
pradėjo arkliais, bet užsi- skirstė kiekvienam, kas 1IVIVRI fcVMIM 
kimšus keliams ir čia pat 
esant jau bolševikams, tu- 

jrėjo palikti savo vežimus 
lir kelionę tęsti pėsčiomis 
su mažais ryšuliais, kurie 
ilgainiui pasirodė dar per- 

! sunkūs ir perdideli. Trau- 
I kiniai visur buvo perpil-i 
dyti, susigrūdimas di
džiausias, todėl dažnas 
džiaugėsi kad ir be ryšulių; 
į vagoną įsisprausti. Jei!

ir Buragą.jkam ir pavyko įsitraukti 
jų nepalei-Į šiek tiek bagažo, tai dau-J

I

Double Trouble—

\

ivėl susitiksime,! puolimus, nes traukiniai 
mirti, susitiksimo nekaip kali-;dažnai būdavo apšaudomi 

o kaip laisvi žmonės!iš lėktuvų.
mūsų Tėvynėje,’ 

negrįš.
Jų jau niekada neturėsimo 
savo tarpo... Tačiau ryšys 
tarp mūsų lieka stiprus: 
jeigu jie mirė už gyvuo
sius, gyvieji gyvens ir 
dirbs savo gimtosios že
mės gerovei ir už miru
siuosius...

pus įelektrintų užtvarų,; anksčiau 
paliekame ir pačią 1

. Tačiau deja. Tik išsivada-'niai, 
vęs iš SS rankų, Pucko; laisvoje 
miestelyje, užsikrėtęs dė-!tačiau 11 draugų 
mėtaja šiltine 1945 m. ko
vo 28 d. miršta prof. kun. 
Alf. Lipniūnas; sugrįžęs į 
Stutthofo lagerį kiek vė
liau miršta ir Dr. Pranas 
Germantas.

Iš 46 liekame gyvi ir lais
vi 35. Tik spėjus mums ap-

I

I

Kam pasisekė atsigaben-' 
ti ką nors Vokietijon, tie i 
daug prarado per oro puo
likus Vokietijos miestuo
se. Taip pamažu visi susi
lygino, tapdami tiek bran
gūs, kiek tilpo kišenėse 
arba kiek patys kaštavo.

Tokioje tai būklėje atsi
rado lietuviai Prancūzijo-

LET’S GO 
OVER
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Atgaivino L Vyčių 20 
Kuopų

Raudonyte. Klebonas kun. M. 
, Cibulskis paskyrė Dvasios Va
idu kun. J. Bucevičių.

Lai gyvuoja L. Vyčių 20 kuo-
Nashua, N. H. — Pereitą sek- Pa: RaP-

madienį. balandžio 7 d., kun. 
M. Cibulskio. M. S., šv. Kazi
miero lietuvių par. klebono. Na
shua. N. H., ir varg. p. Jono 
Tamulionio kviečiami, buvo at
vykę į Nashua L. Vyčių Centro 
valdybos nariai: pirm. Pranas 
Razvadauskas. vice-pirm. adv. 
Antanas Young. ir finansų sekr. 
p. Felicija Grendelvtė. ir p. 
F. Kneižys. "Darbininko” 
daktorius.

Kleb. kun. M. Cibulskio ir 
karo kun. J. Bucevičiaus para
gintas jaunimas, tuoj po pasku
tiniųjų šv. mišių susirinko į 
bažnytinę svetainę.

Susirinkimą pradėjo malda ir 
gražia kalbele vietinis klebonas 
kun. M. Cibulskis. M.S., ir pa
kvietė kalbėti ir vadovauti su
sirinkimui L. Vyčių Centro pir
mininką p. Praną Razvadauską. 
Jis paaiškino L. Vyčių organi
zacijos tikslą ir veikimą. Svei
kino susirinkusius ir kvietė at
gaivinti kuopą. Pakvietė kalbėti 
adv. Antaną Young. L. Vyčių 
Centro vice-pirmininką. kuris 
aiškino Vyčių tikslą ir veikimą 
anglų kalba. P-lė Felicija Gren- 
delytė. L. Vyčių Centro finansų 
sekretorė, kalbėjo apie L. Vyčių 
narių pareigas ir veikimą. Taip
gi trumpai kalbėjo p. Antanas 
F. Kneižys. vietiniai 
Juozas Bacevičius. M.S.,
jas - adv. Bolis Degasis. p. Ta
rnas Grigas, varg. Jonas Tamu- 
lionis ir Į>onia Julia Boucher.

Dalyvavo ir iš senesniųjų bu
vusių Vyčių.

Tą dieną įsirašė ir atgaivino Pereitą sekmadienį 
kuopą sekanti Vyčiai: Virginia Kneižys buvo nuvykęs į 
Rosytinis. Alvce Kazlauskas. ’ ua. N. H. ir kalbėjo L. 
Ona Raudonis. Julia Boucher. susirinkime.
Bertha Chenovlevich. Florence --------------
Ermala. 
Rita 
Teis. B. A. Degasis. 
mulonis. Jonas 
nard Tamulonis.

Darbininkų Radio koncerto, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės - May 19 d.. 3:30 vai. po 
pietų. Jordan Hali. Bostone. 
Garbės globėjais įsirašė kleb. 
kun. M. Cibulskis, kun. J. Buce- 
vičius ir teisėjas - adv. Bolis A. 
Degasis: globėjais — p. Tarnas 
Grigas ir Mitchell Real Estate 
agentūra.

Koncerto tikietus platinti ap
siėmė varg. p. Jonas Tamulio- 
nis. Jis pasižadėjo pakviesti vi
sus choristus ir choristes vykti 
i koncertą ir pagelbėti išplatin
ti tikietus.

Tikimės, kad ir kiti mūsų pro
fesionalai — Dr. LTmpa, adv. 
Velička, laidotuvių direktoriai 
— pp. Kazlauskas ir Mikelionis 
ir kiti taip pat įsirašys Darbi
ninkų radio koncerto globėjais 
ir atvyks į koncertą. Kvieslys.

NORWOOD, MASS.

kun.
teisė-

Verbų sekmadienį, balandžio 
14 d.. 3:30 vai. po pietų, para
pijos svetainėje. St. James Avė.. 
Seserų vienuolių vadovybėje 
atvyksta grupė vaidintojų iš 
So. Bostono suvaidinti gražų 
veikalą. Visi kviečiami ateiti.

Parengimo pelnas skiriamas 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 
Vienuolynui. Brocktone. Šis vie
nuolynas ruošiasi 
Brocktone seneliams 
dą. Taigi tam tikslui 
pagelba.

Į
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Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo jsigyti 
"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. Būtys. M.I.C.

Kristaus kančios apmąstymai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknygės 
formato; 208 pus!., 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:

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, South Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu $

vėnios Knygutė”.

ir prašau prisiųsti man . egzempliorių "Ga-

Vardas

Adresą s

BROCKTON, MASS

Šiomis dienomis
Kašėtienė. gyv. 161 
Ji kiek pavaikščioja, 
jaučia užtektinai stipri, 
me pasveikti.

j

susirgo p. 
Ames St. 
bet nesi- 

Linki-

Buvusio “Darbininko 
Redaktoriaus Sūnus 

Grįžo

atidaryti 
prieglau- 

reikalinga

tuviškas: čia mūsų bažnyčia, 
čia lietuviškos įstaigos ir lietu
viškas vardas šiam kampui kaip 
tik reikalingas. Paskutiniuoju 
laiku, rūpesčiu A. Daukanto, 
kuris turi valgomų produktų 
krautuvę šiame kanų*. įtaisyta!

WESTFIELD, MASS.
M inst rei Show

Šv. Kazimiero parapijos jau
nimas, kaip kas metai, taip ir 

(šiais metais rengiasi prie di- 
nakties apšvietimui nauja elek-. džiausio parapijos parengimo 
tins lempa, nes šis,kampas peri “Minstrel Show , kuris įvyks 
metus buvo tamsus ir pavojin-^v. Kazimiero draugijos salėje, 
ga nakties laike vaikščioti, p. V.,22 William St., 25 ir 26 šio mė- 
Tocioniui, p. A. Stankūnui ir p. (8 val- vakare. Po vaidini- 
J. Lenkauskui, už jų užsimoji-lmo a^u vakarus bus šokiai, 
mą sulietuvinti šį kampą, turi-' 
me tarti širdingą ačiū, o p. V. nus iš arti ir iš toliau, dalyvauti 

• Tocioniui palinkėti dar daug tuose vakaruose.
linksmų gimtadienių.

Kviečiame visus, senus ir jau-

Užtikriname visiems tikrai 
linksmą ir gerą laiką. B.

šv. Velykos? Mūsų Bažnyčioj 
Bus Sekanti Tvarka:

Prisikėlimo mišios 6 vai. rytą;

Šiomis dienomis grįžo iš karo 
tarnybos corp. marinas J. Do-' 
bravalskis. Karys Dobravalskis 
dalyvavo mūšiuose su japonais, 
išbūdamas 2 metus ir 3 mėne
sius Pacifiko zonose. Kario Do- kitos mišios taip kaip sekma- 
bravolskio tėveliai p.p. M. A. dienį $10:30.
Dobravaiskiai šiomis dienomis' Prieš pirmas mišias taip pat 
pirko nuosavus namus Dorches- bus iškilminga procesija. Mūsų 
ter ir greitu laiku išsikelia 
gyventi. Sveikiname karį J. 
bravalskį, sugrįžusį į civilį 
venimą.

ten bažnyčioj yra gražus paprotys, 
Do- tikrai lietuviškas, nes visą nak- 

i
gy-

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks ba
landžio 14 d. Bus 
minėjimas Motinos 
prisirengimas prie

svarstoma 
Dienos ir 
ateinančio 

Chicago, III. — Šiomis dieno- pikniko. Prašome skaitlingai at- 
M.------ —- —---- - —— . 

mis grįžo pas savo tėvelius — 6ilankyti. 
Praną ir Uršulę Gudus jų sūnus 
Sgt. Gaudentas Gudas, ištarna-

Karys Edmundas Sidaras a- vęs karo tarnyboje keturis me- 
tostogauja pas savo tėvelius tus. Pastaruoju laiku buvo In- 
Joną ir Antaniną Sidarus, gyv. dijoj. Atleistas iš Calcuta, In- 
Arthur St. Jo sesutė gyvena ir dijoje, išplaukė kovo 5 d. At
dirba Miami. Floridoj. plaukė tik kovo 29 d. Kelionėje 

nustojęs svorio.
Pranas Gudas yra buvęs kele

tą metų “Darbininko” redakto
rium. o p-nia U. Gudienė yra 
dirbusi "Darbininko" knygyne.

P-

I

I

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
karo tarnybos garbingai atleis
tas Antanas Densmant. Jis yra 
sūnus Antano ir Natalijos Den-
smantų. gyv. 239 Winter St. I

Veteranas Antanas Densmant 
buvo Afrikoje ir Pacifike J. V.

A. F. oro jėgose.
Nash-! -------------
Vyčių1 P-lė Ona Kašėtaitė, drabužių 

• krautuvės savininkė. 161 Ames 
' ‘St.. platina Darbininkų ra»io

Virginia Lapinskas.! Šv. Vardo draugijos bendra koncerto tikietus. Norintieji 
Atkins. Tarnas Grigas. Komunija įvyks sekmadienį, ba-'vykti į koncertą, iš anksto įsi- 

Jonas Ta- landžio 14 d.. 8 vai. rytą.
Nadzeika. Leo-

Jonas Navic-

1 gykite tikietus.

J. H.

CAMBRIDGE, MASS

Negaliu Skirtis Su 
“Darbininku"

Bažnytinis Koncertas
Verbų sekmadienį, bai. 14

3 vai. po pietų įvyks nepapras
tai gražus muzikalis, religijinis, 
bažnytinis koncertas Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčioje. Jį 

i išpildys vietinis choras su pa- 
j gelba svečių solistų, muzikui M. 
t Karbauskui vadovaujant. Lai
ke karo nebuvo jokios galimy
bės surengti panašius koncer
tus.. Gražų pamokslą pasakys 
svečias kunigas.

W. Hazteton, Pa. — J. J. Šilą-j Iš visų apylinkių visi kviečia
te rašo: “Negalimas daiktas ! mi ateiti pasigerėti, pasiklau- 
skirtis su mylimu “Darbinin- syti gražaus bažnytinio giedoji- 
ku”. kurį be galo mėgstu skai-;mo. Kviečiame! 
tyti. Mano tėvelis skaitė “Dar-; --------------------
bininką”, iš kurio ir aš išmokau 
lietuviškai skaityti. Taigi siun- 

. čiu metinę prenumeratos mo-
Darbininkų radio koncerto, kestį $4.00.

“Dėkoju už gražų kalendorių, 
Pazniokaitė. 58 Heaton Avė., ir žės-May 19 d., 3:30 vai. po pie- kuriame nurodyti pasninkai ir 

iun Moli PnctAna dar- sutpiktns kitos informaciins’*

d.,

Lietuvių Darbininkų radio
kas. Petras W. Tamulonis ir J. koncerto tikietus platina p. Ona ( kuris įvyks sekmadienį, gegu-
Tamulonis.

Teisėjas Bolis A. Degasis pa- Balch Pharmacy. 1140 Wash- tų. Jordan Hali. Bostone. Gar- suteiktos kitos informacijos, 
kviestas ir apsiėmė laikinai pir-iington Street. Koncertas įvyks bės globėju įsirašė patriotingas ---------------------
mininkauti: jam pagelbės p. Ta
rnas Grigas. Raštininkauti apsi
ėmė pp. Julia Boucher ir Ona

sekmadienį. gegužės-May 19 d..
3 :30 vai. po pietų. Jordan Hali.: Zinkevičius.
Bostone. ( biznierius p. J. Ikasala.

*

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 mo žėti. Pasinaudokite reta proga — ne-

Penktadienį, balandžio 12 d.. 
8 vai. vakare, parapijos svetai
nėje įvyksta “Penny Sale”. Šį 
parengimą ruošia parapijos a- 
lumniečiai. Visas pelnas skiria-J 
mas grįžusių karių pagerbimo 
bankietui. Dalyvaukime visi ir 
paremkime šį gražų Alumniečių 
darbą. A. D.

tį prieš Velykas bažnyčia yra a- 
tidaryta. Šv. Kazimiero draugi
jos vyrai, Šv. Onos draugijos 
narės, Tretininkai ir Marijos 
vaikeliai, pasiskirstę tam tikro
mis valandomis, klūpi prie Kris
taus karsto iki Velykų ryto. K.

Šventai tikėjome, kad 
teisė ir teisingumas perga
lės, kad nuoširdūs troški
mai ir ištvermingi darbai 
bus vainikuoti laimėjimo.

Draugija Nekalto Prasidėjo Dr. A. Juška,
mo Panos Marijos rengia PEN- 
NY SALE su UŽKANDŽIAIS, 
penktadienio vakare, balandžio 
26. tuojau po pamaldų. Pelnas 
skiriamas Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių • Namui, Brocktone. 
Daug gražių ir gerų daiktų yra 
suaukota šiam tikslui. Rengimo 
komisija malonįai kviečia 
dalyvauti.

I

visus
I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- i 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

HUDSON, MASS
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster. Masa.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatamavlmaM’

331 Smith StM
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Balandžio 15 d., pirmadienį, ir 
16, antradienį, po pietų, ir va
kare, Šv. Mykolo bažnyčioje, 
kun. Albertas Abračinskas sa
kys pamokslus ir klausys išpa
žinčių. Visi Hudsono lietuviai 
laukia tų dienų. Nes tai gera 
bus proga išgirsti Dievo Žodį 
savo kalba ir prieiti prie šventų 
Sakramentų.

I Balandžio 2 d., po septynių 
metų sunkios ligos, mirė J. Gra-

1 žulis. Velionis balandžio 6 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidotas Šv. 
Mykolo kapuose. Velionis paliko 
didžiame nuliūdime žmoną — 
Anelę, sūnus — Praną ir Juo
zą ir dukterį — Moniką. Velio
nis visą laiką gyveno Cambri- 

įdžiuje. Paskutinį simpatišką pa- 
Į tarnavimą suteikė graboriai, A- 
domas Owirka ir sūnus, kurie 

! turi savo laidojimo koplyčią 
antrašu: 883 Cambridge St. Li
kusiai didžiame nuliūdime velio
nio šeimai reiškiame gilią užuo- 

1 jautą.

I

DETROIT, MICH.

I

25 m. Sidabrinio Kunigystės 
Jubiliejaus minėjimo valdyba 
ir atstovai šauniai rengiasi mi-

lietuvis biznierius, p. Vincas 
o globėju įsirašė

Rap.
----------i

ii • Iii i nėti savo kleb. kun. J. B. Čižau-
sko sidabrinį jubiliejų gegužės 
5 d.

i Jau bilietai padaryti ir jų ga
lite gauti pas komisijos narius 
ir draugijų atstovus. Vice-pirm. 
J. Beleckas deda paątangas ir 
daug darbuojasi, kad minėji
mas pavyktų. Taipgi tapo iš-

I

rage. Už storage nieko 
sigailėsite.

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

JrtVjFv
411 WA$HINGTON STREET.

BOSTON, MASS.
■' 1 lį

f
I

Praeitą savaitę buvo sunkokai 
susižeidęs ranką p. A. Vaisiaus- 
kas, ilgametis LDS 8 kuopos 

■ narys, buvęs Centro valdybos 
---- , » 'narys. p. Vaisiauskas, pabuvęs 
rinkti šeimininkai tam vakarui: | kurį laiką ligoninėje, grįžo ir 
J. Stasevičius. O. Škulienė ir E., baigia pasveikti. Linkime grei- 
Bagdžiūtė. Kviečiame visus at- tos sveikatos. « 
silankvti į susiririkimą, kuris 
įvyks balandžio 13 d., 5 vai. va
kare, Šv. Jurgio parapijos mo- W. Tocionis minėjo savo gimta- 
kykloje. j dienį. Šia proga jo žmonelė p.

Visi, kurie turite paėmę bilie- Tocionienė iškėlė jam malonų 
tų ir skelbimus, prašome atsi- surprizo bankietuką. Reikia pa
nešti su savim. įbrėžti, kad p. Tocionis,

Rašt. J. H. M.1 čia augęs jaunuolis, 
-------------- 'vybę labai įvertina;

Jau antras mėnuo sunkiai lietuviškus reikalus 
serga tos rengimo komisijos kas įstaigas. Jo ir p. A. Stankū- 
pirmininkas A. Petkus, kuris no, kuris turi nuosavą “Dry 

.buvo išveštas į ligoninę, o da- Cleaners” biznį, Hampshire St., 
bar randasi savo namuose. pastangomis, yra užsimota

Linkime jam kuogreičiau pa- Northon aikštę prie lietuvių j 
sveikti ir pabaigti pradėtą dar- bažnyčios pavadinti lietuvišku 
bą. , vardu. Būtent, pirmojo mūsų

_________ parapijos jaunuolio, žuvusio 
Taipgi sunkiai serga gerai ži- šiame kare vardu “Serafinas 

noma buvusi veikėja J. Kiršans- Sq.”. Tie, kurie deda pastangas 
kienė. kuri guli Grace ligoninė- duoti lietuvišką vardą šiam 
je. Linkime ir jai greit pasveik- kampui, tikrai verti garbės. Be 
ti.___________________________ to, šis kampas tikrai yra lie-

t

Sekmadienį, balandžio 7 d. p.

kad ir 
bet lietu- 
jis remia 

ir lietuviš-

5

9 is 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

Asmeniškos paskolos teikiamos 
skubiai ir lengvai mūsų 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 
sveikiems bizniams.

The C^ątional

, Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

PIRK REIKMĖMS

NPMOKEK SVSKAITAS

♦

♦
«

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys į

“VAI LEKITE DAINOSH į
Paruošė Kun. f. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

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

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

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27. Mass.

į

i
5



Penktadienis, Balandžio 12, 46 DARBININKAS :1

VIETINES ŽINIOS!t

Pžr T T T T* C C buotojų susirinkimas. Būtų la-1 
’ Vz X. hfii erdvai lruri v i c i lietuviai Kiltu'bai gerai, kad visi lietuviai būtų 

tinkamai atstovaujami šiame
Aukos. Mokyklų fondan au- svarbiame susirinkime, 

kavo Bronius Skrickus $2.
Lietuvos pabėgėliams Miss A.

Green, iš Canados, aukavo $5, 
Viktorija Tarbokienė $10. Ačiū.

Penktadienį, yra vaikščioja
mos Stacijos 4 vai. p. p., ir 7:30 
vai. vak.

8:30 vai. v., bažnytinėje salė
je, W. 5th įvyksta labai svar
bus bendras visų lietuvių dar-

Sekmadienį, 10 v. r., įvyks iš
kilmingas Verbų šventinimas ir

i procesija.
2:30 v. p.p. bus giedami Grau-i 

dūs Verksmai. Po tam seks baž
nyčios taisos fondo vajaus ir 
T.T. Marijonų Rėmėjų susirin
kimai.

STRAVBEBBIES ABB BEBE!

?

t

i

DAKTARAI

Šou 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS

515 E. Broadwav
So. Boston. Mas*

Ofiso Valandos išskyrus 
rrečiadieniais Ir Penktadieniai*

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal-

Tel ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatams
0R. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay 
So. Boston, Mas*.

OFISO VALANDOS -
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

I r»l TROwbridg« 6330

LRepshE,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampa* Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—S

I

’JRUS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Res. 37 Oriole Street
We»t Roxbury, Man

TeL Parkway 1233-W

Padėkojo. 40 Valandų Atlai
dų baigoje, kun. Pr. Virmaus- 
kis pareiškė džiaugsmo ir pa
dėkos žodžius už sėkmingus at
laidus. Jis džiaugėsi, kad šiems 
atlaidams pasitaikė geras oras.; 
Dėlto lankėsi labai daug kunigų 
ir žmonių į atlaidus. Už tai jis' 
dėkojo Dievui, kunigams ir į 
žmonėms.

Toliau klebonas dėkojo Sese
lėms mokytojoms už gražų pa-Į 
puošimą altorių. Ir priminė. 
žmonėms, kad tai yra darbas ii-' 
gų ir kantrių valandų.

Ant galo jis dėkojo chorui ir 
Seselei vargonininkei. Ragino 
visus galinčius prisirašyti prie 
giedorių.

Galima yra pridėti ir tai. kad 
svečiai kunigai gyrė choro gie
dojimus ir, procesijoje, mergai
čių pasipuošimus ir tvarką.

Didžiausia Tragedija. Didžią
ją savaite mes pergyvename Di
džiausios Tragedijos istoriją, 

i Verbų sekmadienį įvyko, Pra
našų skelbtas, Viešpaties Jė- 

,zaus iškilmingas Jeruzalėn įėji
mas. Tai buvo didelis žmoni-' 
jos sąjūdis. Hossanos gieda- 

; mos! Palmių klojimas! žmonių ■ 7 
antplūdžiai!

i Jėzaus priešai susirūpino jo 
; galybe. Prašė Jo sustabdyti mi
nias. Jėzus atsakė, jei jie tylėtų, 
akmenys kalbėtų.

i Karališkai įėjęs bažnyčion, 
i rado tą patį vaizdą kaip ir trys 
metai atgal. Susigraudinęs išė- 

' jo iš bažnyčios ieškoti nakvy- 
i nės.I

Sutemus nebėjo Bethanijon į 
Lozoriaus namus, o nuėjo Aly
vų Kalnan. Šią naktį ir tris se
kamas 
tavojo. Dienomis grįžo bažny
čion.
bažnyčion Jis užkeikė bevaisį 
medį. Šiuomi pagasdino žmogų 
be tikėjimo.

MEMB*8 the dessert that is bound 
to please the whole family! Deli- 
cate, flaky pastry tarts filled with 
luscious red strawberries and 
topped with cream. Sounds grand 
and tastes even better!

It’s an easy dessert—easy on the 
sugar bowl and easy on the cook. 
For if you’ve had difficulty making 
pastry in the past, you’ll find this 
simple new way. a sure way to 
tender, melt-in-your-mouth pastry.

Make your tart shells early in 
the day. Just before serving, fili 
with the sweetened strawberry 
mixture and top with cream. Then 
listen to the compliments you get! 
Be sure to elip this new pastry 
method and try it soon.

STBAR BEREV TABTS
4 eups fresh stravr- 

berries or rasp- 
berries 

% eup sugar
1 tablespoon flour*

Combine % eup strawberries, 
sugar, fiour and salt Boil gently 2 
minutes. Cool. Add remaining 3%

*Use either regular or the new emcrgeacy loor.

% teaspoon salt
6 baked tart shells 

’/2 eup cream, 
vhipped

eups strawberries to eooked fruit 
and mix carefully. Just before 
serving fili tart shells with fruit 
mixture. Top with whipped cream.

T AMT SMĖLIS
Mix 2 eups sifted ALL-PURPOSE 
FLOUR and 1 teaspoon SALT. 
Measure out % eup SPRY.
Step 1 for Tenderness— eut in 
about % of the Spry with pastry 
blender or two knives until as fine 
as meal.
Step 2 for Fiakiness — eut in re
maining Spry until size of large 
peas.
Sprinkle 4 tablespoons cold Water 
over different parts of mixture. 
Mix thoroughly, with fork, until 
all particles eling together and 
form a bąli of dough. Roll dough 
V4 inch thiek and prick with fork. 
Cnt in 5-inch rounds and fit over 
outside of muffin pans, pinching 
into about 7 pleats . . . Bake in 
very hot oven (450® F.) 10-15 min
utes ... Makes 9-12.

;j Iš Lietuvių Tremtinių

)id‘koncerno 

LOBEJAI 9

vKFJRIMV

NAKTINIŲ VALYTOJŲ
' Valandotmuo 11 p.m. iki 7 a.m.

■ ■ i t - - u v
Atsišaukite:

RITZ CAKLTON HOTEL
Employment Ofise

9 Neu burj St., Boston.

Kasmet Darbininkų ra- Third St. Cafe — Pranas 
dio koncerto Garbės glo- Razvadauskas ir Albinas 
bėjais įsirašo ir įmoka po Neviera, 58 Dorchester 
dvidešimt penkius dole- St.; Pranas G. Whitkens

> — po de---- laikrodininkas. 321 W. ’
_ _ ____—rėmėjais — Broadvvay; Broadvvay Ca-į PARSIDUODA farma su gy- 
po penkius ir mažiau ne- sino — Edmundas Ketvir-1 vuliais, paukščiais ir dviejų 
mažas skaičius radio pro- tis, vedėjas, 377 W. Broad- šeimynų namu. Farmoje yra 2 
gramos ir meno mėgėjų.

Šiais metais taip pat jau Garage — Kazys Naujo- kas ir kiti įtaisymai, 
įsirašė Garbės globėjais kaitis, T''-' 
šie asmenys: kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirmi
ninkas; kun. M. Cibulskis, 
MS., ir kun. J. Bucevi
čius, MS., iš Nashua, N. H., 
kun. Pr. J. Juškaitis, Cam
bridge lietuvių par. klebo- Islington — Myopia Club 
nas.

Taipgi įsirašė Garbės 
globėjais šie profesiona
lai: So. Boston — Dr. An
tanas L. Kapochy, adv. 
Juozas Gailius, adv. Jonas 
Grigalus, adv. Juozas Cū- 
nys; Nashua, N. H. — tei
sėjas - adv. Bolis A. Dega
sis.

Šie biznieriai: So. Boston 
— A. J. Namaksy, 414 W. 
Broadvvay; So. Boston 
Cafe — Vincas Balukonis, 
260 W. Broadvvay; Peter & 
Diek Tavern — Petras 
Jarvis ir Richardas Šliu
žas, 208 W. Broadvvay; 
Strand Cafe — Vincas 
Tautvaiša ir Kazys Pocius, 
374 W. Broadvvay; Bay 
Vievv Market — Jonas Gli- 
neckis, 502 E. 8th St.;

, 58 Dorchester
Pranas G. Whitkens

rius, globėjais 
šimt dolerių, ]

I

Grįžęs, antradienį, bažnyčion, 
Jėzus remdamasi pranašų žo
džiais išvarinėjo iš bažnyčios 
turgų. Tyloje žmonės pradėjo 
melstis ir vesti prie Jėzaus li
gonius. Jis juos išgydė. Gyven
tojų tarpe pasidarė ir didinosi kais, užsienio turtingų turistų 

i gausiai lankytame krašte gyve-

I Gyvenimo
Innsbruck, Austrija — Šiame 

kalnuotame, gerais taikos lai- j į 

sumišimas. į gausiai lankytame krašte gyve-!
Abgar V. Karalius Edessos, na keli šimtai lietuvių. Virš 100 j 

dabartinės Armėnijos, kvietė, 
Jėzų atbėgti į jo žemę. Jėzus iš-į 
gydė šį karalių iš baisių raupsų. 

| Šis faktas randasi Armėnijos 
i istorijoje ir Šv. Jono Evangeli- 
į joje- 
, Viešpats Jėzus nebėgo. Jis sa
kė, kad Jo valanda atėjo. Pas-’: nuleido rankų ir išrūpino iš vie
kui, pakėlęs rankas šaukė: Tė-įtos prancūzų militąrinės vyriau- 
ve nagfarbink savo vardą. Ir iš;sybės papildomą maistą ir įstei

gė valgyklą. Be tx> per mūsų

studijuoja vietos Universitete, 
kaikurie iš jų pradėję studijas, 
o kiti tęsia, o dar kiti nori įgyti 
daktaratus.

Gyvenimo sąlygos nelengvos, 
nes trūksta lėšų ir rūbų. Bet 
veikli Studentų Atstovybė ne-

naktis Jėzus kalne nak-

Pirmadienį grįždamas

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
, SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4645

l

way; Norvvood — Winslow karų garadžius, barnė, vištinin- 
Farma

1014 VVashington randasi tarp Brocktono ir Mon- 
St.; Samovar Restaurant tello visai arti miesto. Norin- 
— Kazys Viesulą, vedėjas, tieji pirkti ir gauti gerą barge- 
1112 VVashin g t o n St.; i 
Cambridge — Emerald 
Cafe — Jonas Barišaus- j 
kas, 21 Columbia St.;

St.;
Emerald

ną, telefonuokite Brockton — 
1463-W. (8-12-15)

Beverage kompanija —
Pranas Gerulskis, 60 Graf- 
ton Avė.; Methaen — Cen
trai Cafe — Petras Yanu- ŠOU 4008.

PARSIDUODA 13 kambarių 
namas, buvęs “rooming house". 
Geros įeigos. Arti jūrių maudy
klių, N St., City Point, South 
Boston. Mass. Šaukite —

(23)

ve pagarbink savo vardą. Ir iš 
dangaus girdėjosi žodžiai: “Aš 
pagarbinau ir dar pagarbinsiu", j ministerj Šveicarijoje gauta iš 
Minios girdėjo

i buklus. Kristus 
; “Kada aš būsiu 

.! keltas, aš visus 
trauksiu”.

Taip, Kančia
džiosios savaitės
KRYŽIUS!

Bažnyčia savo šventomis bet 
liūdnomis pamaldomis mini Di
džiosios Savaitės istoriją. Ji tei
kia gausius atlaidus tiems, ku
rie ateina šiomis dienomis baž
nyčion bendrai pasimelsti, ir, 
stovi su Jėzumi.

ir suprato ste-' Amerikos lietuvių stipendijų, 
dar pareiškė: Taipgi šiomis dienomis gauta 

1 iš brolių Amerikos lietuvių ir 
rūbų. Tiesa, dalis iš jų gerokai; 
apdėvėta, bet ir tas gerai, nes;

nuo žemės pa- 
prie savęs pa-

ir yra šios Di- 
vaizdas —

Lankėsi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

pabėgėliai baigia sudėvėti savo 
rūbus, o kitų įsigyti nepajėgia. 
Bendrai čia turint daug pinigų 

Į gyventi galima. Uždarbių čia 
Į nėra, tai jokių pajamų šaltinių 
nėra. Prancūzų vyriausybė čia 
mums kiek gali padeda ir duoda 
kas mėnesį po 1 Raudonojo 
Kryžiaus maisto pakietą. Be 
abejo,' austrai mielai norėtų 
nuo visokių atbėgėlių atsikra
tyti, nes jiems patiems trūksta 
maisto. Kadangi čia yra daug 
gražių kalnų ir gamtos vaizdų, 
bet maža duonos. Daugelis lie
tuvių jau išvažiavo į Vokietiją, 
nes ten labiau palaikomi specia
lių įstaigų. Netoli Bavarijos 
sienos yra didelis Kufšteino la
geris, kuriame dar gyvena apie 
150 lietuvių, bet jų skaičius 
kiekvieną dieną mažėja. Lagery 
jie gauna gana neblogą maistą 
ir paramą. Kultūrinėje srityje

konis, 21-23 Broadvvay.
Kitus Garbes globėjus 

paskelbsime kitą kartą. 
Šiuos ir kitus Garbės glo
bėjus, globėjus ir rėmėjus 
skelbėme ir skelbsime ra
dio programose kiekvieną 
šeštadienį iš WESX sto-j 
ties, Salėm.

Yra nemažas 
rėmėjų, kurie 
radio programos 
mui ir koncerto 
mui nuo vieno dolerio iriI 
daugiau, ir šiuos visus 
skelbsime radio progra- Į 
mose.

Kviečiame visus, kurie 
branginate lietuvišką ra
dio programą, iš anksto į- 
sigyti koncerto tikietus ir 
įsirašyti rėmėjais. Tikietų 
užsakymus ir dovanėles 
siųskite šiuo adresu: — 
Darbininkų Radio, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass. Tel. SOUth Boston 
2680.

Res. Šou 3729 8ou 4818 I

lithuanian Fumiture Co.
MOVERS 
‘nsured ano

Bondeo 
<-ocal A Long 

Diatance 
Movlng

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

1
i 1 lt

i

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių 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.

Trečiadien, bai. 10 d. lankėsi 
“Darbininko" redakcijoj muzi
kos mokytojas Hipolitas Valen
tinas iš Lowell, Mass. Jis toje 
kolonijoje turi muzikos studiją.

Art. Hipolitas Valentinas pa
sižadėjo dalyvauti Darbininkų 
radio koncerto programoje ir

■ akordionu sugroti kelius muzi
kos kūrinius.

Antradienį, balandžio 9 d. lan- 
' kėši p. V. Skupienė iš North 
į Abington, Mass. Ji nuoširdžiai 
i parėmė radio programą ir įsi- 
, rašė radio koncerto rėmėja.
■ Nuoširdžiai dėkojame!
I

APDEKORAVO 
SHAWMUTINDIONĄ

Shawmut Indiono bustas bu- x_______________ _____
vo papuoštas trims ribinais ir ( daugiausia veikia studentai, su- 
keturiomis žvaigždėmis, nes jis I darą sporto, visuomenininkų ir 
buvo išrinktas kaipo “maseot” 
ant Britų destroyerio H.M.S. 
Tyler. Aj>dekoruota statula bu
vo aplaistyta žuvusiu krauju. 
White Ensign iš Tyler statulą 
grąžino The National Shawmut 
Bank prezidentui Walter S. 
Bucklin.

Parvestas buvo išstatytas pa- 
rodon Vyriausiame National 
Shavmut Bank ofise, 40 Water 
St. •

1944 H. M. S. Tyler buvo Bos-, 
tono prieplaukoje ir to laivo na-' 
riai prašė Shavmut Indijono 
statulos, kad Shavmut Banko 

! vadovybė duotų išsivežti. Pra- 
• šymą patenkino. Skelb.

kitas sekcijas. H. C.

Atsišaukimas

skaičius 
prisiuntė 

išlaiky- 
parėmi-

KAS ATSITIKO 
MISIJONTERIUI TĖVUI 
JONUI BRU2IKUT*

Staiga, jo įdomių laiškų eilė nu
trūko! Tačiau kiti T.T. Jėzuitai 
tremtinystėje puošia “ŽVAIGŽ
DĘ" savo nepaprastais straips

niais.
“ŽVAIGŽDĖS" kaina — $1.00 

metams.
“žvaigždės” Administracija 

488 E. Seventr St., 
So. Boston 27, Mass.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksienč.

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

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

440 E. 6th St- So. Boston. Mass. 
I 8 VVinfield St- So. Boston. Mass. 
‘ Finansų Rašt. — B. Cūnienė. 
į 29 Gould St- W. Roxbury. Mass.

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

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

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

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

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

•V JONO EV. BL PABALPINK- 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmlnlnkas — Juozas Svagtdys 
601 6th St, So. Boston, Masa.

Vice-Pirmlnlnkas — Pranas Tuleiki
702 E. 5th St.. So Boston. Maso

Prot. Raut. — Jonas Gllaeckis
5 Thomas P k... So Boston. Mas*

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

NAUJI DRABUŽIAI• •
Karo Nukentėjusiems

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

THE BARGAIN OLTLETS 
1939 Washington St., Roxbury

715 Dudley St., Uphams Corner, 
Dorchester. Mat*.

' v

SULLIVAN'S, Ine
125 SUMMER ST., 

LIB0138 BOSTON, MASS. 
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoat*, 
Tusedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

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

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

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRASOMAI

S.BaraseridusirSūnis

r

f

I
!

MOTERI8 PAGEL8ININKB 
Lietuvių Graborta* Ir 

BaloamuotojM
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS 

Tol. SOUth Boston 2980 
■lūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester A ve. 
TeL COLumbi* 288?

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Visų susirašinėjusių su mani
mi 1920-1923 metais brolių ir 

; sesių Amerikos lietuvių malo- 
I niai prašau atsiliepti ir toliau 
į su manimi susirašinėti ir 
: siųsti spaudos, tuo moraliai 
j remiant sunkiose ištrėmimo 
landose toli nuo Tėvynės ir 
vųjų. .

A. ČEPULIS.
Osterreich (Austrija), Tori, 

Innsbruck. Litauische Comitee 
Ludtiroler Platz 10

P. S. Kitų Amerikos lietuvių 
laikraščių prašau perspausdin
ti.

at- 
pa- 
va- 
sa-

DIDELIS PASIRINKIMAS—
Mes turime didelį pasirinkimui SuS,
VILNONES MATERIJOS, tin-i 
karnos vyrams ir berniukams • 

i siūtų, kelinių, švarkų; mergai
tėms ir MOTERIMS, dresių ir 
kotų prieinamoms kainoms.

Mes taipgi turime didelį de
partamentą vatinių ir rayons 
materijolų dėlei pamušalų, 
bliuzių, dresių ir marškinių ir tt.

Mes esame tikri, kad galime 
Jums aptarnauti visuose reika
luose. Mums būtų malonu, kad 
pas mus Tamstos atsikreiptu
mėte:

Harry’s Remnant Store, 
195-199 Commercial St.,

WortTster, Mums.

' Iždininkas—Stasys K. GriganaviMu*
699 E. Seventh St- So. Boston. Mase

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So Boston. Mas>

Draugija laiko susirinkimus Km er
čią sekmadienį kiekvieno mtaesi<
2 vai. po pietų Paranijo* *al* 
to? IT! ?th St So Rn.fon Mn«-

Užsisakykite Toniko Pas Mu«
Pristotam geriausį toniko 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

CASPER I
FUNERAL HOBI
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase.

Joseph f.Casper 
(KA8PERA8) 

uoldotuvių Direktorių* h 
Balta muotojM 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dyka* 
▼oi. ŠOU Booton 1487 

ŠOU Boston 3980

I



Penktadienis, Balandžio 12, '16

kolonijose
C. BROOKLYN. N. V

kurie.
per
ras

Mirimai
Balandžio 8 d. mirė 10 metų 

Žilinskų vienturtė dukrelė, ku
ri iš mažens turėjo puolimo — 
nuomario ligą. Tėveliams nors 
gaila, kaipo savo kūdikio, bet 
bus palengvinimas kuomet ne
matys jos kankinimų,
kartais, net keletą kartų 
dieną būdavo, o velionė 
džiaugsmo danguje.

Rekolekcijos
Kančios sekmadienį, prasidėjo 

metinės rekolekcijos, kurias ve
da misionierius kun. I. Abro
maitis. Lasalietis. Baigsis Ver
bų Sekmadienį.

Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka yra ta pati, ką ir kitais 
metais.

Velykų rytą pamaldos prasi
dės 5 vai. su iškilminga proce
sija. Choras rengiasi su gražiu 
giedojimu. Po šių mišių bus tei
kiamas palaiminimas ir po piet 
pamaldų nebus.

Margučių Balius
Per Atvelyki, kaip kas metai,

pyks margučių balius. Bus lei- Kolegijos studentai ir suvaidins 
džiama laimėjimui $75.00. o už veikalą. Mes žinome, kad mūsų 
gražiausius margučius bus tei
kiamos dovanos. Margučių to
kių gražių sunešama, kad jie 
tinka tik į muziejų padėti. Lie
tuviai moka margyt margučius.
Jaunimui bus proga pasišokti Jeigu kas neturi automobiliaus, 
prie puikios orkestros. mirgant tai bus pasamdyti specialūs au- 
naujoms - puikioms, 
spalvomis spalvomis 
šviesomis.

Tad visi kviečiami 
lingiausiai atsilankyt 
Pradžio 7 vai.

tiškų šokių. Susirgus keletai šo
kėjų. kurioms net trūko porų, 
bet jos puikiai atliko savo už
duotį. Joms grojo gabus akor- 
dijonistas B. Kaveckas, kuris ir 
solo dar pagrojo. Garbė pri
klauso visiems pasišventusiems 
programos pildytojams.

Aukų tą dieną buvo surinkta 
apie $150.00. Vakaro vedėju 
buvo J. Ginkus. kuris daug pri
sidėjo nemokančiai garsinimu 
per jo vedamą radio programą.

Raudonojo Kryžiaus vajus 
baigiasi bai. 1 5d.

I

WATERBURY, CONN.

Balandžio 7 dieną laike visų 
šv. mišių pamokslus sakė kun. 
Andriuška. MIC., iš Marianapo
lio Kolegijos. Po mišparų suor
ganizavo TT. Marijonų Rėmėjų 
skyrių. Tiesa, šioje kolonijoje 
buvo skyrius, bet nebuvo veiki
mo. Dabar skyrius atgaivintas. 
Išrinkta valdyba ir veikimo ko
misija.

Šio skyriaus pirmas darbas, 
tai suruošti parengimą. Gegu
žės mėn. atvyks Marianapolio

kolonijos lietuviai myli Maria
napolio studentus. Kviečiame 
visuomenę paremti ir dalyvauti 
vaidinime. Kitas darbas, tai lie
pos 4 d. piknikas Marianapolyj.

įvairioms tobusai vykti į Marianapolį. 
elektros

kuoskait- 
į šį balių.

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 7 d.. Apreiškimo 

par. svetainėje įvyko parengi
mas - ] ra kalbos su koncertine 
programa Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Gražiai nušvietė R. K. 
tikslą Dr. A. šliupaitė. Juozas 
Laučka ir kun. K. Paulionis. 
Buvo rodomi paveikslai iš R. K. 
darbuotės. Svečias tik atvykęs 
iš Europos papasakojo savo į- 
spūdžius. kurie ne vienam aša
ras išspaudė.

Programos dalį atliko dain. 
Benderis, Vitaitytė ir Juodytė. 
Jiems akomp. muz. Justas Jen- 
kus. Tautinių šokių šokėjų gru
pė, vadovaujant B. Brundzie- 
r.ei. gražiai pašoko keletą tau-

Streiko audra mažėja ir nyk
sta. Neužilgo saulutė vėl sužibės 
pilkoje- darbininkų padangėje.

Pereitą savaitę Chase kom
panija s..sutaikė su darbinin
kais. tik po 9 savaičių streiko. 
Darbininkai laimėjo 181 2 centų 
į vai. daugiau algos, vakacijas 
su atlyginii.iu ir unijos privile
gijas.

Kompinijai pasirašius sutar
tį su unija, 4.200 darbininkų 
nudžiugo: jų veidai nušvito ir 
nejučiomis veržėsi balsai iš krū
tinių — balsai džiaugsmo ir pa
sitenkinimo.

American Bitss kompanijos 
tūkstančiai darbininkų dar te
bekovoja. Jau dešimta savaitė 
baigiasi. Derybos vėl prasidėjo. 
Nežine kaip jos baigsis.

Berželis.

8 “5“^—-- - 
tė Petro, iš Vilkenų km. Švėkš
nos vai. Tauragės ap. gyv. Či
kagoje.

MAKARIENE
Marija.

MARSCH - Žemaitaitytė, Ci
ną, duktė Jeronimo, kil. iš Jur
barko,, Raseinių ap. gyv. Cieve
land, Ohio.

MAURUTIS, Jonas, iš Vilka
viškio, spėjamai gyvenęs Čika
goje.

MAZARAUSKAS, Juozas ir 
Mazarauskas, Stasys, broliai 
Stefanijos, iš Dagių vk. Kover- 
sko vai. Ukmergės ap.

MIKINAITIENE,
nusi Detroit.

MIKŠYS, Aleksis, 
nūs, iš Palonų km. 
vai. Kėdainių ap.

MIKŠYS, Povilas, 
roite.

MILERIS, Mozė, gyv. Čikago
je.

MIZARIENE - Rygelytė, Ma
rija, kil. iš Eglupių km. Vilka
viškio ap.

MONTVILA, Petras, iš Nen- 
driniškių km. Mariampolės vai. 
gyv. Brooklyne.

NARUTAVIČIUS, Vladas.
NAUJOKAITIS, Jonas, iš 

Balseliškių km. Sintautų vai. 
šakių ap.

- Paplauskaitė, Marijona, iri NEVERAUSKAS, Jonas, gyv. 
vaikai Jonas ir Julija, gyve- New Yorke.
Baltimore je.

JESILIONIENK - Gubev.čiū- Troškūnų vai. Panevėžio ap.
tė, Ona, iš Mažeikonių km., Pa-į PALUBINSKAS, Jurgis, ir jo 
kruojo vai. . sūnus Jonas, gyv. Brooklyne.

; KAIRIS, Petronė, gyvenusi 32
1 Paine St.. Worcester, Mass.

j°’ KAKŠTIENĖ - Bildušaitė, O-

I

katė sargyboje. Bet mažos pehu <es žaidžia, nors ir pavojaus seselyj.
I

buvo daug japonų kareivių. 
Galutinai mūsų lėktuvai turėjo 
nusileisti, nes jiems pritrūko 
dalių ir kitokių reikmenų. "Mes 

i nabėpome i Carrep-idor ir ten

nARTFORD, CONN.
Šiomis dienomis atvyko pas

sa vo tėvelius praleisti 90 dienų ; pabėgome į Carregidor ir ten

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys

Petrulyte,

Ona, gyve-

Petro sū-
Baisogalos

gyv. Dėt-

pėkstinin- 
kovėsi su 
nusileido, 

buvo labai

Kun. Andriuška pranešė, kad 
neturi mišiolo ir kitų altoriaus 
reikmenų. Tai geraširdžiai su
dėjo kiek aukų nupirkimui. Ki
tas susirinkimas bus paskelbtas 
bažnyčioje. Koresp.

—————————
Kovo 31 d. įvyko Kančios Ar- 

kibrolijos parengimas, kuris 
buvo sėkmingas. Būtų buvęs 
dar sėkmingesnis, jeigu visi 
bendrai dirbtume. Buvęs.

mūsų laivas sudarė 
kų batalioną, kurie 
jaunais, kada jie 
Mūsų apsigynimas 
sėkmingas. Japonai prarado la
bai daug savo vyrų, kol jie ga
lėjo išsikelti gegužės 6, 1942. 
Mes pasidavėme tik gen. Wain- 
right įsakymu. Japonai su mu
mis labai žiauriai elgėsi. Mes la
bai daug kentėjome nuo įvairių 
ligų ir maisto trūkumo. Turėjo
me dirbti sunkius darbus. Netu
rėjome jokios apsaugos kada 
mūsų lėktuvai bombardavo Ja
poniją. Iš keturių lietuvių, ku-( 
rie buvome kalėjimo stovykloje, į 
Osaka, Japonija, išliko tik du į 
gyvi: aš ir Sgt. Bulodas (Bu- 
lit). Iš 400 mūsų karių liko tik; 
200. Blusos, utelės, blakės ir 
džiova mus taipgi labai kanki- 

_ ♦» no .
Taip pasakoja sugrįžęs pas! 

savo tėvelius jūr. Benediktas A. 
Vaitkus. Jis turi tris jaunesnes 
sesutes ir vieną broliuką 8 metų 
amžiaus.

Benediktas A. Vaitkus yra J. 
V. Laivyno Chief Carpenter’s

atostogas J. V. Laivyno jūrei
vis Benediktas A. Vaitkus, ku
rio tėveliai gyvena 37 Sąuire St.

Jūreivis Benediktas A. Vait
kus savanoriai įsirašė į Jung. 
Valstybių Laivyną spalių mėn.,
1937 m. Jis buvo sugrįžęs į na
mus trumpam laikui sausio,
1938 m. pirm negu jis pradėjo 
eiti pareigas USS Nevada, karo 
laive kovo mėn., tais pačiais 
metais.

Rugsėjo mėn. ’38 pats prašė, 
kad jį paskirtų vykti į Phillipi- 
nus ir jis buvo paskirtas į Azia- 
tiško Laivyno Submarine Ten- 
der USS Canopus. Daug ką ma
tė Kinijoj, nes jų laivas per vi
są vasarą plaukiojo Kinijos 
vandenyno pakraščiuose. Įdo
miausi uostai buvo šie: Saigon, 
French Indo-China, Haiphong, 
Hongkong, Shanghai ir Tsing- 
too, kur to laivo amerikiečiai 
jūreiviai turėjo daugiausia triu- 
belių su japonais.

Philippinuose Benediktas A. 
Vaitkus išbuvo iki gruodžio 

į mėn. 1941 m., kur jis matė daug 
; keistenybių. būtent, deginantį 
įZamboango, piktus Moros iš Jo-j Mate. Jo adresas tarnyboje:

i

lo pietiniame smaily galy j, kur 
taikos metu policininkai vaikš
čiojo su užtaisytais šautuvais. 
Grįžęs į Jung. Valstybes, jūr. 
Benediktas turėjo progą vėl ap
lankyti savo tėvelius.

Į Prasidėjo karas. Jūr. Bene- 
, diktas A. Vaitkus, kaip ir kiti. 
! pasiliko ant to paties laivo Ca- 

Gegužės 11 d., 7:30 vai. rytąnopus.
bns atnašaujamos šv. mišios su 
egzekvijomis 
dvtus kunigus Lietuvoje. Gau
siai dalyvaukime ir pasimelski- 
me už žuvusius kunigus ir taip
gi prašykime Dievo, kad Lietu
va ateaųtų laisvę ir nepriklau
somybę. U.L.

Gyvojo Rožančiaus draugijos 
susirinkimas įvyko balandžio 7 
d. Padalyta rinkliava Velykų 
gėlėms. Surinkta $25.00.

Mrs. Jay McArdle, New York City. u«es an enormous amount of soap 
keep John. six months, and Robin, two, clean. Every pound of used 

eseking fat turned over to the meat dealer is enough to make one large 
packagr of granuiated laundry soap, about six bars of laundry soap, or 
abOMt five bars of todėl soao

I

ap.
Anelė ir Banytė, 

iš Svėdasų m. Ro-

kilę i. Panovių km. Slavikų v. 
Šakių ap.

JAKUBAUSKAS, Juozas, iš 
Dilbičių km. Papilės vai. Šiau
lių ap. gyv. Čikagoje.

JANUŠKAITE (Lakštutie- 
nė?) Ona, iš Čypenų km. Va
balninko vai.

JASAITIS, Jonas ir Jasaitie
nė 
ju 
nę

i I

OLŠAUSKAS, turįs giminių

ALEKNA, Juozas, s. Balt
raus, iš šiukštiškių km. Taujė
nų v. Ukmergės ap. gyv. Phila
delphijoje.

ALIŠAUSKIENĖ - Švenčio- 
nytė, Johasė, iš Ilgakiemio km. 
Žąslių vai. Trakų ap.

ANDRULIAI, Vincas ir Juli
ja, gyv. Čikagoje.

BANYS, Antanas, iš Svėdasų
m., Rokiškio

BANYTE,
Karolina, kil. 
kiškio ap.

BARTUŠKIENĖ - Rygelytė, 
Magdalena, kil. iš Eglupių km. 
Vilkaviškio ap.

CEKENAS, Antanas ir 
vaikai Jurgis ir Angelė.

DANILIAUSKAS, Juozas, 
Rudžių km. Bublelių vai. Šakiui 
ap. gyvenęs New Yorke.

DANTAITĖ. Apolonija, 
iš Maželių km. Skaistgirio 
Šiaulių ap.

DIDELIS, Antanas.
DRUJETIS, Kazys ir Druje-

tis, Povilas, kilę iš Saliečių km. jr sūnūs Antanas, Jonas 
Deltuvos vai. Ukmergės ap.

DUMBRAUSKAS. brolis A-

PAPIEVIS, Anicetas, 
j PAPIEVIS, Povilas.

v-į PETRULIS, Bronius ir Petru- 
■ na, duktė Jono, iš Pajūrio m.,1 lis. Stasys

i®! Tauragės ap. gyv. Čikagoje.
KAUČIUS, ar Kaušius, Vin-'

| cas ir Marija, iš Starkų km. !
kil- Vilkaviškio ap.
vai.' KONDROTAS, lankėsi Lietu

voje 1940 metais, Papilėje, 
Šiaulių vai., gyv. Čikagoje, 

j KRIKŠČIUKAITIS, Juozas,

PIEČIUKAITIS, Konstanti
nas ir Piečiukaitis, Pranciškus. 

PŠIBILSKIS, Viktoras, gy
venęs Čikagoje.

RADZIUKIS, kilęs iš Alytaus 
ap., kosmetikos dirbtuvės savi
ninkas.

RADZIUKYNIENE - Petruly-
. tė, Elena.

! Juozas ir Pranas, gyvenę Čika-- RUDAUSKAITE, kil. iš Kem- 
----------------------- goję kur turėjo cigaretų dirb- sių km. Skaistgirio vai. Šiaulių 

_ ‘ : — Į leksandro, nuo Raguvos gyv. tuvę, vėliau bene gyvenę Calif. apskričio.
US Navai Hospital, St. Albans,1 Čikagoje. j KRIVICKAS, Povilas, gyv. i RULEVIČIUS, Adomas, sūn.
_ __ I nT’ATDD A 5’ A ___ — .

Juozo.
Liudvikas, Į RYGELYS, Petras, kil. iš Eg- 

Anelė ir lupių km. Vilkaviškio ap. 
j SAMULEVIČIUS, Petras.

Prano, gi-, SKEIVYS, Kazimieras, gyv.
: Pittsfield.

STANISLAVIČIUS, Aleksan- 
kil. iš Rokiškės dras, sūnus Jurgio, gyvenęs 

vk. Daugėliškiu vai. Švenčionių New Yorke.
ap. į STANYS, Jonas, sūn. Kaje-

LAKAČIAUSKAS, Modestas tono, kil. iš Dabravolės dv. Vy- 
ir jo sesuo Emilija. , žuonų v. Utenos ap.

LASKAUSKAI (Lasko), An- STASILEVIČIUTĖ, Marė, 
tanas, gyv. Detroite, Juozas ir gyv. Čigakoje, ir jos giminės. 
Vladas, gyv. Philadelphijoje, 
sūnūs Juozo, kil. iš Pakarklių 
vk. Anykščių vai. Utenos ap.

LIAUKSMINAI, Konstanti
nas ir Simonas, broliai Juozo, 
kilę iš Kegrių km. Viekšnių vai.

L. I., N. Y.

NEW HAVEN, CONN
Moterų Sąjungos Naujų 

Narių Vajus

I

nuplaukė į

buvo tikra 
Tame laive

Šiuo tarpu eina Moterų Są
jungos naujų narių vajus. Vi
soms moterims ir merginoms 
yra proga prisirašyti prie šios 
garbingos organizacijos už nu
mažintą įstojimo mokesnį. Tai
gi kviečiam visas katalikes mo
teris ir merginas tapti šios or
ganizacijos narėmis.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 
14 d. Kviečiam ir naujas nares 
atsilankyti.

| KRIVICKAS, Povilas, 
DUMBRAVA, Jonas, gyv. New Yorke.

Detroite.
Dunaitis, Vincas, gyv. Detroi

te.
DUMTCH, Nata, gyvenusi

Los Angeles, California.
FRANKLIN - Sabutytė, Pran

ciška, gyvenusi Tacoma, Wash. įr Nikodemas 
GERINGAS, Motiejus, gyv.

Philadelphijoje. _
GRAJAUSKAS, Jonas iš Vil

kaviškio, gyv. Čikagoje.
GRAŽUTIENE - Stenionytė, 

Adelė, iš Užgirėlių km.
GUMBELEVIČIUS, Pranas,

iš Biržų ap.
IŠGANAITIS, Andrius ir Iš

ganaitis, Pranas, sūnūs Jurgio,

KRUPO VĖSAI,
Teofilius. Vaclovas. 
Veronika.

KURSEVIČIAUS,
minės prašotni atsiliepti.

LADZYNIENAI, Kazimieras

Jau Sveiksta Jonas Mišeikis
Mūsų kolonijos senas gyven-. Mažeikių ap. gyveno Čikagoje, 

to jas ir Susivienymo kuopos na
rys, Jonas Mišeikis,
darbo buvo sunkiai sužeidęs 
koją, jau sveiksta, ir pasirem
damas lazdele pradėjo vaikščio-

Gruodžio 10, 1941, 27 japonų 
už žiauriai nužu- ■ sunkieji bombanešiai lėkė virš 

’ laivo Canopus bombarduoti Ca- 
jvite Navai Base, guri buvo a- 
: pie 10 mylių tolumo nuo laivo. 
Benediktas Vaitkus sako: “Mes 
paleidome šūvius iš visų kanuo- 
lių, kurios buvo ant mūsų laivo, 
bet japonų bombanešiai buvo 
taip aukštai, kad mes jų nega
lėjome pasiekti.”

Laivo Canopus vyrai pergyve
no daug puolimų ir įgavo daug 
patyrimo. Jų laivas buvo pa
skirtas į Bataan pusiasalį, o kiti 
to laivyno laivai 
Australiją.

Canopus laivas 
dirbtuvė Bataane.
dirbo kanuolėms dalis J. V. ar
mijai.

“Kai pritrūkdavo maisto, tai 
mes medžiodavome ‘cariboa’, 
beždžiones, phillipinų lapes, ku
rios yra panašios į laukines ka
tes ir kitokius žvėrelius”, sako 
Benediktas A. Vaitkus.

Japonai visą laiką bombarda
vo Canopus laivą, bet tik 3 kar
tus pataikė ir jį sužalojo, bet 
kiekvieną kartą buvo tuojau 
pataisytas. Pirmą kartą japo
nai paleido bombą ir padegė lai
vą, ir jis buvo tik su Dievo pa- 
gelba stebuklingai išgelbėtas. 
Laivo įgula pasirodė heroiškai.

Bataan tapo užimtas balan
džio 9, 1942. Mūsų oro laivynas 
nušovė labai daug japonų lėk
tuvų ir nuskandino daug japonų 
laivų, kurie buvo prikrauti a- 
municija, karo ginklais ir juose

Susitvėrė šv. Kazimiero Para
pijos Moterų Guild

Kova 29 d., įvyko mūsų kolo
nijos moterų ir mergiaų susi
rinkimas, kuriame plačiai pasi
kalbėta apie platesnę veiklą; ’s^ ^ono draugai - draugės
mūsų kolonijoj. iir Pažįstami užjaučia jam ir lin-

Pasikalbėjus, prieita prie ben- Jki greito pasveikimo, 
droš minties suorganizuoti Šv.i y-----------
Kazimiero Parapijos Guildą. Iš-1 Linksmų Šv. Velykų V isiems 
rinktos konstitucijos komisija,’ Artinantis Šv. Velykoms, šios 
naujų narių prirašinėjimo ko- kolonijos korespondentė širdin- 
misija, ir soči jale komisija, kuri* ?ai sveikina visus šios kolonijos 
priruoš vaišes dėl sekančio su- lietuvius ir lietuvaites ir linki 
sirinkimo, kuris įvyks balan- v^s^ems linksmai ir laimingai 
džio 25 d. parapijos svetainėje. Paleisti šventes. M.

I NEW YORK CITY, H. Y.
Sveikinam lietuvaites, susis

pietusias į parapijos guildą!

Sugrįžo Kariai
Mūsų kolonijos geri veikėjai 

Feliksas ir Ona Rumskai džiau
giasi sulaukę savo sūnus Juozo 
ir Jono, kurie, atlikę karo tar
nybą. garbingai tapo atleisti. 
Juozas sugrįžo pas savo savo 
žmoną ir sūnelį. Sveikinam a-
bu kariu, laimingai grįžusius New Yorko 
pas savuosius, ir linkim laimės kurios rybose randasi Empire 
civiliame gyvenime. Statė Building.

LUKOŠAITIENE - Sauruse- 
kuris prie vičiūtė, Ona, gyv. Philadelphi

joje, vėliau turėjusi farmą prie 
San Francisco.

LUKOŠIUS, Antanas, sūn. 
Jono, iš Ruseinių km. Josvainių 
vai. Kėdainių ap. gyv. Čikagoje.

MAJAUSKAITE, Dome, duk-

ŠAPALIS, ar Šapalys, Vincas, 
iš Gailių km., Kelmės vai., Ra
seinių ap., gyvenęs Racine, Wis.

ŠVIRMICKAS, Klemensas, iš 
Kulingės km. Igliškėlių vai. 
Mariampolės ap. gyv. Čikagoje. .

ULYS, Jonas, sūnus Povilo, 
kilęs iš Uliūnų km., Panevėžio 
vai.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti: —
Consulate General of Lithuania 

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

i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

4
4

Pereitą sekmadienį lėktuvu 
išskrido į Pittsburgh, Pa., kun. 
B. Liubauskas sakyt pamokslus 
40 Vai. Atlaiduose, kun. Luns- 
kio vadovaujamo^ par.. Kun. B. 
Lubauskas jau antri metai sėk
mingai‘eina vikaro pareigas pas 
svetimtaučius vienoj iš didesnių 

mieste parapijų.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

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