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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
---- --------------------------------į
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DARBININKAS
AMERIKOS LT

Norima pravesti naują 
įstatymą, kuriuo būtų pri
verčiami visi laikraščiai 
rašyti ir anglų kalba 
straipsnius ir žinias šalia 
svetimos kalbos, kad Val
džia galėtų sekti priešin-i 
go, kiršinančio, revoliuci- ■ 
nio charakterio žmones. 
Čia slepiasi kitas dalykas, 
būtent: “Viena Vėliava ir 
viena kalba!” Išvada, ne
tinkamas pilietis, jei ne
moka kalbos. Too much!

Įstatymas paliestų ir ra
diją, teatrą, muziką ir ki
ną, gal ir susirinkimus.

Taip, pavyzdžiui, padai-i 
nayus “Leiskit j Tėvynę” 
lietuvių kalba, reikėtų pa
kartoti ir anglų k.

Kiekviena pramoga pa
sidarytų dviguba, su dvi
gubomis išlaidomis ir lai
ko gaišinimu, nežiūrint 
susidarančių sunkenybių.

Jau po pirmojo Didžiojo 
Karo buvo pasireiškusi 
neapykanta prieš sveti
mas kalbas, kada polici
ninkas, užgirdęs nesu
prantamą kalbą, šaukda
vo: “Shut up, you dirty po- 
lyglot, and keep moving”.

Prieš tokj bilių turime 
protestuoti ir reikalauti, 
kad jis būtų atmestas.

Barnabas M.
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Pijus XII Sulaukė 71 Metų
»

— Taipgi sukako 8 metai nuo išrinkimo po
piežiumi. — Mėgo sportą. — Nuotykis mokyklo
je. — Pijus XII moka daugiau kalbų, negu bet 
kuris kitas valdovas. — Apie italo arklį, kurs 
mėgo... vynų. — Kaip mons. Pacelli juo važiavo 
į stotį. — Bolševikai busimojo popiežiaus rū
muose. — Baisioji telegrama | Pijaus XII pilį: 
karas prasidėjo. — Kaip popiežius laikėsi lėk
tuvų atakų metu. — Vyriausio žydų rabino pra
šymas pas popiežių. — Pijaus XII pranešimas 
arkiv. Skvireckui. — Socialistų vadas apie po
piežių.

RINKIMŲ PASLAPTYS [altoriaus degė šešios žva- 
Tas buvo 1939 metais.

Po Pijaus XI mirties kar
dinolai būrėsi į konklavę, 
rinkti naujo popiežiaus. 
Kardinolas Pacelli prata
rė Čekoslovakijos primui 
— kard. Kaspar, kad kai 
tik pasibaigs rinkimai, ji
sai vyksiąs į Alpes, pasil
sėti.

i
i — Pažiūrėsime, Eminen
cija, kas dar atsitiks, — 

... pratarė čekų kardinolas.
u 1 Ir atsitiko, kad kard. 

Pacelli buvo išrinktas 
naujuoju popiežiumi. To 
labai nenorėjo naciai. Ges
tapo laikraštis “Das 
Schvvarze Corps” (Juoda- šventų pareigų, 

į sis Korpusas) kard. Pace- dangi tas yra 
į 11 į buvo “įtraukęs į juodą- daugumos 1 

lia, sutinku.
j Rinkimų diena buvo Ir toliau kard. Pacelli 
1939 m. kovo 2. Tą rytą, pareiškė, kad jis pasiren-

mas. Vadovavo BALF 
i skyriaus pirmininkas p. 
i Pr a n a s Razvadauskas.; 
■Kun. Dr. K. Urbonavičius 
[perskaitė invokaciją.

Turiningas kalbas pasa- 
ikė p. Juozas Kazickas, tei- 
i sininkas - ekonomistas, 
tik ką atvykęs iš Europos; 
Majoras Alfonsas Svilas, 
karininkas, taip pat tik ką 
atvykęs iš Europos, ir vie
tinis adv. Kazys Kalinaus
kas, Federalio Distrikto 
prokuroro asistentas. Y- 

[ patingai energingai ir įti
kinančiai kalbėjo apie pa- 

! vergtą Lietuvą ir Lietu- 
[ vos tremtinių vargingą 
gyvenimą p. Juozas Kazic-i 
kas.

Meninę programos dalį! 
išpildė “Dainos” ir Gabi-] 
jos chorai, ir Tautinių šo-i 
kių grupė. Pastarajai va-! 
dovavo p. Ona Ivaškienė.

Pažymėtina, kad tokioje 
audringoje ir lietingoje duktė buvo pavojingai su- (- 
dienoje žmonių prisirinko sirgusi. Po to laiko, kai į 
pilnutėlė erdvi svetainė, krizė perėjo, tėvas dar 
Aukų BALF’ui sudėjo a- kartą sukalbėjo rožančių,] 
pie $600.00. kad padėkoti Dievui už su- j

I

po Stapinac Likim;

I ! 
1 Į I i 
i t

Roma — Nors “Daily! 
Worker”, Amerikos ko-; 
munistų laikraštis, prane-! 
šė, kad Arkivyskupas Ste-j 
pinac buvo nužudytas ūži 
“karo kriminalystes”, ta-i 
čiau Vatikanas pareiškė, j 
kad kol kas nėra žinių apie 
Jugoslavijos kankini - ar-į 
ki vyskupą.

1 Taipgi ir Paryžiaus laik
raščiuose tilpo gandai, 
kad komunistai nužudė 
Arkivyskupą, kuris buvo 
neteisingai nubaustas 16 
metų sunkiems darbams.

Kinietis Per Seotvnias 
Valandas Kalbėjo 

Rožančių
Kinija

Pirmiau Lenkijos val
džios pareigūnai, užimda
mi vietas, prisiekdavo 
Dievo ir švč. Trejybės 
vardu. Vėliau Dievo ir Švč., 
Trejybės vardas iš prie- Taigi,Bostoniečiai tikrai teiktą malonę, 
saikos buvo išbrauktas.

Šiomis dienomis Miko- 
lajczyk, valstiečių parti
jos vadas, pareikalavo, 
kad | priesaikos tekstą bū- į 
tų įrašyta “Tepadeda mani 
Dievas”. Visi už tokį pa
siūlymą balsavo, išskyrus 
socialistus, kurie nuo bal
savimo susilaikė.

Pavyko Lietuviu Iškilmės 
Nashua, N. H.

Kovo 2 d.,

Jo Šventenybė, Popiežius Pijus XII 
kovo 2 d. minėjo saveišrinkimo dieną ir gimtadi ?nį.

i!I r____
Tūlas kinietisi pragUe> čekošlovakija— 

lirė J. E. 
Ir. Leopol

das Precan, 81 metų am
žiaus. Jis buvo seniausias 
arkivyskupas Čekoslova
kijoj.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
PRECAN

tėvas kalbėjo rožančių per,Kovo 2 dĮ . 
septynias valandas, kai jo|Arkivyskupas į

Ekspliozija Sukrėtė Chicago
Lenkijos Požert»b Veiksmai 

Mažėja

ventojų, tol negali 
ramybės. Lenkija yra 
donųjų kontrolėje. Raudo
nuosius remia Maskva. 
Sausio 19 d. rinkimai bu
vo pravesti su Maskvos 
'pagalba.

] Varšuva, Lenkija, kovo 
-- a . ry,.. ai* 13 — Po daugiau kaip dvie-ZUVO 11 Žmonių — 1HJU Aukštų Na- jų metų atkaklios kovos, 

mas Paverstas Griuvėsiais - Nuosto
lių $15,

kės ir buvo pastatytas 
aukso kielikas balsams su
dėti. Kardinolų prielanku
mas Pacelliui kaskart la
biau augo ir trečiame bal
savime jis gavo 61 balsą, 
iš 62 rinkimuose dalyva
vusių kardinolų. Taigi tik 
vienas balsas, paties Pa- 
celli, buvo už kitą kardi
nolą — Tedeschini.

Vienas kardinolas prisi
artino su oficialiu užklau
simu prie Pacelli:

— Ar duodate savo suti
kimą, išrinkus Jus Aukš
čiausiuoju Ganytoju?
— Nesu aš vertas taip 

bet ka- 
Dievo ir

kardinolų va-ir n • m - * j “1 DUVOKaro Stovis Plačiose Zydy jį sąrašą”...
Srityse Palestinoje

Jeruzalė, Palesthra?ko- septintą valandą, patar- ka Pijaus XII vardą. Jau 
vo 3 — Daugiau kaip treč- nautojai pažadino kardi- buvo pusė po penkių vaka- 
dalis žydų Palestinoje su- ’ — ------ ----------nolus: ro. Naujasis popiežius pa-

____ ______ o . — Kelkite, mūsų vado- sirodė minioms, kurios 
Prieš statymais. Britanijos vai-'vai, ir melskitės. Po mišių giedojo “Te Deum" ir šau- 

požemio veiks- džia šią bausmę uždėjo žy- ir pusryčių vėl pasigirdo kė:
— Vi va ii Papa! Lai gy

vuoja popiežius.
Nuostabus supuolimas: 

kovo 2 d. yra Pijaus XII 
• išrinkimo diena ir jo gim-

j Lenkijos politinis požemio drausta griežtais karo į-
veikimas silpnėja, i
rinkimus į._____ __  ...... _ „ __ r__ v ,__ o___
mas, kaip sako, buvo pas- dams už tai. kad jie atsi- tvarkos dabotojų balsas a- 
[kutinis didžiausias prieš sakė pagelbėti valdžiai su- pie pusę po devynių: 

kovo 3 —’ Policijos viršininko ap- raudonųjų administraciją.
i Rinkimai nepakeitė Len-

I

gaudyti teroristus, kurie — Į koplyčią, gerbiamie- 
nužudė 20 žmonių ir 26 ki- ji.

Neoficialiai praneša, kad KARDINOLŲ BALSA- Itadienis.
Aviv VIMAI

Susirinko į Sistino kop-l 
lj/čią, pastatytą beveik 
prieš 500 metų. Lubose čia 
— garsieji Michelangelo 
piešiniai. Kiekvieno kardi-

Chicago, III.,
Vakar po pietų trijų aukš- skaičiavimu, ekspliozija iri
'tų name kilo ekspliozija, gaisras padarė tarp 10 ir kijos administracijos, nes tus sužeidė. 
Į kur užmušė mažiausia du 15 mili jonų dolerių nuo- opozicija buvo užgniaužta.

sekmadienį,[žmones ir daugiau kaip 30 stolių. Van Buren gatve Raudonieji turėjo pilniau- 6.000 kareivių Tel
203 važiavusieji taxi (samdo- šią laisvę. Po rinkimų rau- (žydų mieste) laukia įsa- 

" ’ ” ) 8 kelei- donųjų valdžia paskelbė kymo pradėti medžioklę
tuščias, pa-Jviai ir vairuotojas dingo, o amnestiją visiems politi- žydų teroristų. Žydų kvar

talai Jeruzalėje ir visas 
Tel Aviv miestas ir apy
linkės miesteliai yra izo
liuoti.

Jung. Tautų sekretorius 
Lie planuoja sudaryti ko
mitetą. kuris studijuotų 
Palestinos problemas ir ^dėn^taŠ; 
paruostų raportą Jung. _____ 2__ _
Tautų susirinkimui, kuris ■ •
įvyks rugsėjo mėnesyj. , |||nfl 1

Nashua Šv. Kazimiero lie- : sužeidė. Šis namas, 203 važiavusieji taxi 
tuvių parapija šventė sa-]west Van Buren St., kuris mu automobiliu)
vo Patrono šv. Kazimiero buvo dalinai t___
metinę šventę. Nei snie- • verstas į griuvėsius, 
gas nei lietus nesukliudė'-------------------------
lietuviams skaitlingai da-] žmonių dalyvavo iškilmin-į 
lyvauti gražiose iškilmė- i gose pamaldose ir klausė- 

bažnyčia si gražaus ir turiningo 
Marianapolio Kolegijos 
Rektoriaus kun. dr. J. 
Vaško pamokslo.

6 vai. vakare, parapijos

se. Pilnutėlė

'Jeigu Turite Širdį 
Duokite!’

|EIr akut

taxi visai suardytas. Taigi niams nusikaltėliams, bū- 
žuvo mažiausia 11 žmonių, tent, tiems, kurie veikė ir 

veikia prieš raudonųjų 
valdžią.

Sakoma, kad jau apie 
Į 1,000 požemio narių pasi
davė. Tačiau raudonieji ne 
visiems požemio kovoto- 

pa- jams dovanoja bausmes, 
salėje įvyko iškilmingos skyrė Gordon R. Clapp Jie sako, kad tie, kurie 
vaišės. Atidarymo žodį ta- Tennesee Valley Authori- veikia miškuose, yra ban-

Senato Komitetas Kepa 
tvirtino Clapp'ą

IVashington, D. C.
Prezidentas Truman

i nolo kėdė buvo apdengta] 
baldakymu, nes jie visi 
dabar buvo 1

POPIEŽIAIS 
JAUNATVĖ

Pijus XII — augo, gyve
no pačiame Ryme. Jo se
nelis buvo steigėjas Vati
kano dienraščio “L’Osser- 
vatore Romano”, o jo tė-

j bažnyčios vai-Y,as.buvo advokatu prie 
dovai. Prieš kiekvieną sto- Pijus XII gimė
vėjo mažas, žalia medžia- 

stalelis; ant
1876 m. kovo 2 d. (taigi

Tęsinys 8-tame pusi.

irė visų mylimas parapijos'ty pirmininku. Tačiau Se- ditai. Todėl jiems bausmė 
klebonas kun. dr. M. Ci-'nato komitetas jo nepa-'^— 
bulskis. Kalbas čia pasakė [tvirtino, nes rado, kad jis i

• taip pat kun. dr. J. Vaš-[esąs “palankus komunis-vyriausybės, 
kas, p. Andrius Daugirdas tams”.________________
ir nesenai iš Europos at- ’ • • ■ i i i

T.“,i,“JJung. Valstybes Reikalai =«» T.™- g j . j.
Vietinių veikėjų pastan- [ I JlUI J TII111 Ml 11IIJ

klebonas 'kun. dr. M*. Či-'nato komitetas jo nepa- nedovanojama.
Visiems aišku, kol nebus 

, kuri atsto
vautų daugumą krašto gy-

Prezidentas Truman 
Išvyko | Meksiką

VVashington, D. C., kovo
— Prezidentas Truman3

lėktuvu išvyko į Meksiką. 
Pakelyj jis sustojo ir ap
lankė savo seną, 94 metų 3 — J. V. valstybės sekre- 
amžiaus motinėlę, kuri dvi torius Marshall jau užbai- 
savaitės atgal pargriuvo gė pasiruošimą Maskvos 

Avno gomis po vaKarienes ouvoi ir susižeidė. konferencijai, kuri prasi-
tono Raudonoj Kryžiaus.įkurtas BALF’o komite-' Nanking, Kinija, kovo 3|toju ir vertėju. Važiuo- šiandien iš Kansas City dės kovo 10 d. Sekretorius

s.-bso mi7 '— Kinijos raudonieji, ves-ijant juos pastebėjo komu- išvyko į Meksiką. Kovo 6 Marshall kartu su savo a-
d. iš Meksikos miesto vyks sistentais išvyks trečia

dienį, kovo 5 d.
Maskvos konferencijoje 

dalyvaus tarp 80 ir 90 A-į 
merikos ekspertu. Taipgi 
Rusija sutiko įleisti 36 A- 
merikos žurnalistus.

Maskvoje svarbiausias 
darbas bus paruošti tai
kos sutartis

GIVE
VVashington, D. C., kovo

Toks yra Didžiojo Bos-]gomis po vakarienės buvo

Fondo šūkis 1947 metų tas. 
vajuje. Tokius posterius, | 
kaip parodo viršuje, ma-, 
tysite visoje apylinkėje 
laike vajaus.

Šiais metais Didžiojo 
Bostono Raudonojo Kry
žiaus kvota $1,280,000. 
Tautinė kvota (visame 
krašte) — $60,000,000. i 
Vajus prasidėjo vasario' 
27 ir baigsis kovo 26.

Vatikm Pašalpa 
Genoa Mėšlui

Idami karo ofensyvą prieinistų sargas ir sustabdė. 
Changchun, Mandžiūrijos J 
sostinės, sugavo du Ame-; 
rikos armijos l._......... ...
žvalgus, būtent, Majorą 
Robert B. Riggs iš Chica
go ir Kapitoną J. W. Col-

I Austrijai. Kaip žinoma, 
užsienių ministerių atsto
vai Londone nesusitarė ne 
įtik dėl taikos sutarčių, bet 
'nei dėl taisyklių. Taigi a- 
be jojama, kad užsienių

‘ministeriai susitartų dėl 
■ taikos sutarčių Vokietijai 
[ir Austrijai. Ruošiant tai
kos sutarti Vokietijai, iš
kils Lenkijos sienų klausi
mas, Ruhr ir kitų sričių 
kontrolė ateityje. Galimas 
dalykas, kad iškils ir Pa
baltijo valstybių klausi
mas, jeigu jis dar nebuvo 
iškeltas pirmesnėse kon
ferencijose.

j VVaco, Texas, kur jam 
Baylor Universitetas į- 
teiks laipsnj ir jis pasakys 
kalbą. Iš ten grjš į Wash- 
ingtoną. Kovo 8 d. iš Wa- 
•shingtono vyks j Floridą,

karo o iš ten ant vandenyno da- 
* ij v a. u vi laivyno manev- 

karinir.kus ruošė. Kovo 23 d. grjš Wa- 
shingtonan.

Komunistą sargas davė
karin£,kus:!enkl? šūviu. Tuojau rau-

donų ių --------
“jeep’ą” 
rin inkus

Jung.
vadovybė reikalauja, kad lyvauti 
amerikiečius 
tuojau išlaisvintų.

I

Roma — Popiežius Pijus 
XII jsakė Vatikano Pašal
pos komisijai nusiųsti 500 lins iš Evanston, III., jiem 
tonų javų Genoa miestui, važiuojant aiškiai pažy- 
nes mieste yra baisus duo- mėtų Amerikos 
nos trūkumas.

“jeep’u”,|
kartu su kiniečiu vairuo-1

ta-

kareiviai apsupo 
ir Amerikos 
areštavo.
Valstybių

ka

Vokietijai ir



I įvairios žinios c*
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Antradienis. Kovo 4 d., 1947

sius ir atstatyti tvarką.

vasario 15 
Rossini opera 

Dalyvau- 
Baltrušaitis — Figaro, 

A.

Pasibaigė Mokytojų 
Streikas

Buffalo, N. Y., kovo 3 —
Buffalo Mokytojų Federa- 

Graikijos klausimas bus cija paskelbė, kad po sa- 
iškeltas Kongrese šią sa- vaitės streiko. 2400 viešų- 
vaitę.

I
i

Prezidentas Trumą n ir 
sekre torius

Marshall aiškiai mato rei-

ADF Ir CK) Dėl Vienybės 
Nesusitarė

Genera 1 i n i s
Nevv Yorke valstybės
nuo lietuvio

p. J. Kardelio, kalą tokią paramą teikti
Prezid e n t a s

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
OPERA

Lietuvos 
Konsulatas 
gavo laišką 
tremtinio,
kuriame dėkoja Konsulą- Graikijai, 
tui ir Amerikos lietuvių Truman ragino Kongreso 
spaudai už paieškojimus, vadus, kad jie pravestų 
atsiliepimus ir suteiktas nutarimą duoti Graikijai 
žinias. 350 milijonų dolerių pas-

Toliau rašo: kolą— pinigais, karo reik-
“šia proga pranešu Tamstai, menimis. maistu ir kitu 

kad vasario 25 d.. 14 vai.. Dėt- kuo, kad to krašto valdžia 
maldo miesto teatre, kurį ang- galėtų nugalėti raudonuo- 
lai pavadino “Casino", atidaro
ma Lietuvių Tremtinių Opera
(Buvo projektuota
d.». Statoma
“Sevilijos Kirpėjas“, 
ja: V.
E. Kardelienė — Rozina.
Kutkus — Grovas Almaviva. 
Ip. Nauragis — Don Basilio. V. 
Puškorius — Don Bartolo. J. 
Venecevičaitė— Marcelina; dai
lininkas ir dekoratorius V. An
driušis. dirigentas A. Kučiūnas; 
choras savo, orkestras skolin
tas. Kostiumai pagaminti iš 
BALF'o gautų medžiagų.

"Prašau priimti Naujų Metų 
sveikinimus ir linkėjimus 
riausios kloties.

J. Kardelis,
Augustdorf - Detmold 

D. P. Camp
Lithuanian Camp

R. P. 21
Block 9. Room 16

inams laike karo Olandijo
je.

Karo mūšyje, 1944 me
tais, 24 J. V. lakūnai pate
ko į vokiečių kraštą ir ne
turėjo kur pasislėpti. Mo
tina Veronika juos paslė
pė vienuolyno pirmame 
aukšte. Mat, antrame auk
šte vokiečių generolas tu
rėjo pasitarimą su savo 
štabu.

Vasario 11 d. laivu MA
RINE PERCH tarpe 929 
keleivių atvyko 30 lietu
vių:

Julijonas
Abraičiai su
liu ir dukra Nijoje

stojo pas gimine::
Belvedere Avė., Clevelan 
O. Juos pasiti :o ir Ne 
Yorke globojo p. Vytautą 
Abraitis.

Joseia Bakšieue, J. A. V 
pilietė, su dukra Irena ir

i

jų mokyklų mokytojų su
tiko priimti miesto mayo- 
ro pasiūlymą ir grįžti dar
ban.

Mokytojams prižadėta 
pakelti po $625 metams. 
Sakoma, .kad mokytojai 
gaus mažiausia po $2,000 
metams ir daugiausia po 
$3600 pradinių ir aukštes-

ge-

Jung. Valstybės Teiks 
Finansinę Paramų 

Graikijai

Washingtan, D. C. — 
Kaip žinoma, buvo bandy
mas suvienyti Amerikos 
Darbo Federaciją ir CIO.

CIO prezidentas Murray nių mokyklų, 
iš principo buvo sutikęs, 
bet vėliau teigė, kad tos 
organizacijos pirmiausia 
turi susivienyti kovai 
prieš anti - darbininkiš
kus įstatymus, o tik pas
kui tartis apie tų dviejų džioji Britanija yra pasi- 
organizacijų suvienymą.

ADF prezidentas Green spaudimą 
atmetė Murray pasiūly- Saugumo 
mą. Jis laikosi to, kad pir- Albaniją, 
miau.sia reikia susivienyti. Tarybos 

dien pradėjo atydžiai tyri
nėti Anglijos kaltinimus 

| prieš Albaniją už pasėji- 
mą minų Corfu kanale, 

į kur du Anglijos karo lai
vai buvo sužaloti spalių 22 
d.. 1946 m. ir prarado 44 
gyvybes.

Minia Žinomų Dalyvavo 
Eucharistiniame Kongrese 

Havanoje

Anglija Nenusileidžia 
Albanijai

New York, kovo 3 — Di-

ruošus daryli didesnį
Jung. Tautų 

Taryboje prieš

komisija šian-

l
-i

I 
j f

Hashington, D. C., kovo
3 — Anglijos sutartis dėl 
finansinės paramos Grai- tybės pirmas Tautinis Eu- 
kijai išsibaigs kovo 31 d. charistinis Kongresas įvy- 
Anglijos valdžia atsišau- ko vasario 21 iki 24 die- 
kė į Jung. Valstybes, kad nos. Tūkstantinė minia ti- 
ji duotų pašalpą Graiki- kinčiųjų pasinaudojo ypa- 
jai. kad ji galėtų atsista- tingomis Dievo malonėmis 

mi/1!’v 1 no A

Havana — Kubos vals

Valdžia Negali Grąžinti 
Kasyklų Savininkams

I

f 
»

šiose istorinėse iškilmėse.
Popiežius Pijus XII spe

cialiai per radio kalbėjo 
Kubos salos žmonėms. 
Kongrese dalyvavo du 
kardinolai, būtent, Kardi
nolas Dougherty, Phila- 
delphijos Arkivyskupas, 
ir Kardinolas Arteaga, 
Havanos Arkivyskupas.

Pagerbė Vienuolę Už 
Didvyriškumų

♦;
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ūnv.m Česlovu apsistoj
us te ą: Mis. P. Sehv/ 
216 S. Campbell Avė., 
Thicago 32, Iii.

Vilius ir ieva Bertulai- 
Jiai laikinai pasilieka New 
Yorke Arner. Christian 
Committee globoje kol su
siras gimines. Jie spėja, 
kad Juozas Daunys, 1231 
S. 49th Ct., Cicero 50, III., 
yra p. Bertulaitienės dėdė.

Eugenijus Birmantas su 
sūnum Algimantu apsisto
jo pas seserį: 2842 W. 57th 
Street, Chicago, III. Jį pa
sitiko ir iki išvykstant į 
Čikagą globojo dainininkė 
p. Drangelienė ir p. Kižiū- 
tė iš Liet. Inf. Centro Nevv 
Yorke.

Tomas Dambrauskas, J. 
A. V. pilietis, su. sūnum 
Vincu apsistojo pas J. Bi
čiūną, Sodus, Mich.

Algimantas Kaupas ap
sistojo pas dėdę: 3341 S. 
Union Avė., Chicago 20, 
Iliinois.

Marija Kumpikaitė, J. 
A. V. pilietė, Baltijos Uni- 
ersiteto Hamburge stu

dentė, apsistojo pas tetą 
Mrs. Barbara Pepoer, 

į 2536 W. 68th Street, Čhi-
Šiandieninė Lietuvos tradegija, kurią Sovietų Rusija užmetė ant musų tėvų' cago 29. III. 

žemės dramatiškai kartojasi. Šis vaizdas — draudimo lietuviško rašto Lietuvai, i Ona Kleizienė, J. A. V. 
Rimšos mokykla — paliko simboliu. Ir ši senutė Mrs. Mary Banakas, 88 m., ban-j pilietė su dukra Nijole ap- 
do parodyti mažytei anūkei ką daro ten motina ir vaikutis, primena, kad ir šian-įsistojo pas seserį Mrs. 

įdien toji pat rusiška letena pavergė Lietuvą ir komunistina, terorizuoja, tremia James McMullen, 3 Sey- 
idar ten likusius mūsų brolius ir seses. (Herald-American—Pieža) . mour Street, Hartford, Ct.
—- ---- —----------------------------------------------------------------------------------------- Jennie Linkevičienė, J.

A. V. pik, apsistojo pas gi
mines: 7132 S. Rockvvell 
St., Chicago, Iii.

Mikalojus ir Magdalena 
Norkai su dviem sūnum 
apsistojo pas gimines, 
6635 S. Sacramento Avė., 
Chicago, Iii.

Kazimieras Valužis ap
sistojo pas p. Edvardą Če
ponį, 343 Second St.., Eli-

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

{domus pasikalbėjimas 
subuay — Sapnas — 
Motina su kūdikiu.

— Sveikas gyvas, mano 
mielas, tarė dėdė, man be
įeinant, kur taip ilgai bu
vai dingęs?

— Buvau išvažiavęs į 
New York, atsakiau.

— Papasakok ką girdė
jai, ar regėjai tame kos-

■ mopolitiniame centre! Ne-
■ kantraudamas maldavo 
dėdė.

Vashington, D. C., kovo
— Beliko tik 4 savaitės3

iki kovo 31 d. Tai yra die
na, kurią paskyrė John L. 
Lewis minkštųjų anglių 
kasyklų darbininkų strei
kui, jeigu iki tos dienos 
nebus sudaryta nauja su
tartis su kasyklų savinin
kais.

Iki šiol nesimato,
galėtų susitarti. Taigi Ka
syklų Administratorius 
Collisson sako, kad val
džia kol kas negali grąžin
ti kasyklų savininkams.Olandija — Motina Ve

ronika. Šv. Liduinos Insti
tuto viršininkė, buvo 
Jungtinių Valstybių vai-, 
džios pagerbta ir jai įteik-' 
tas Laisvės Medalis už su
teiktą pagalbą J. V. laku-

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA” 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1 > Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva canstmės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6i Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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į matysi, 
lėks.

kė antrasis. “Bet ? eiL ia 
kad būtų galimas dalykas. 
Būkime atviri ir prisipa
žinkime, kad komu ’izmo 
ideale yra daug svajonės. 
Tai tik gražus sapnas! 
Reiškia, kad nenažistama 

liai kalbėjo apie komunis- žmogaus prigimtis. Ti 
tus, bet, ir nenorint, viską Pas gyvulius tas galima, 
girdėjau. Vienas, kiek įsi- Pas žmones^,
karščiavęs, pakėlė pusto- ~ 
niu balsą, sakydamas: ‘Ką 
tau daro blogo komunis
tai? Tai vienintelė mūsų 
viltis! Matei ką darė na-į 
cistai, fašistai? Komunis
tai tikriausiai nebus blo
gesni’. Antrasis pasiliks 
ramus ir klausėsi tolimos- 
nio pasakojimo. Pirmasis 
gerokai įkaitęs, tęsė: “Vi
si vagia ir skriaudžia mus

i — Važiuojant subtvay, 
šalia manęs atsisėdo du 
nepažįstami ponai ir paty-

kaip ji iš šių namų iš

Vaikai

turi seserų?— Ar
— Ne.
— O brolį ?
— Irgi neturiu.
— Tai su kuogi tu

kad pešies°

JUOKELIAI
Su Sparnais

t.

namuose

Tėvo Žingeidumas

■ Nemanyk, kad komu
nistai taip jau. kvaili, kaip zabeth, N. J.
pats manai! atšovė pirma- Profesorius Antanas Sa- 
sis. lys su. žmona Sofija apsi-
— Tiesa, atsivėrė truputį stojo pas Šv. Kazimiero 

ir jų akys. Pradėjo mažių- parapijos kleboną kun. I. 
ti pažadus ir įvedė “pasi
rengimo” programą, kuri 
paruoš kelią i rojų, jų • a- 
dinamąją proletarų dikta
tūrą. Bet tu žinai, kad 

si vagia ir skriaudžia musi“^e^Yie!-a. dr-iatura iieis- 
nelaiminguosius, būtų jau vengiamai veda prie karo, 
laikas atsikeršyti. Ar ma- Hitleris r- Mussolinis 
tei komunistus kada nors atsiklausę tautos, ne
vagiant? Rusai žmogiš 
kiaušiai pasielgė 
kare”.

“Atrodytų, kad tiesą 
kalbi, prabilo antrasis. 
Bet atsimink, kad Rusija 
neturėjo aviacijos, tad ne
galėjo padaryti tai, ką pa- 

j darė alijantai, bombar
duodami miestus. Šuorą- 
tai? Tas laike karo, o da-

laikąs atsikeršyti. Ar ma-
būtų buvę karo”.

Viena motina, kuri turė- 
rankose, giliai 
Ar ir vėl reikės 
karui ’ bus pa-

Motina: Žinai, Petrai, vakar
vaikai gatvėje belakstydami bar, kas kankina pusę pa- 

įtaip persišaldė, kad šią naktį Saulio? Alijantai jau pasi-
tiesiog lenktyniaudami kosėjo, rengę pasitraukti 

Tėvas: Na. ir pasakyk 
kuris iš jų laimėjo?

Gerai Pasakė

man.

turi —
i Mokytoja: Jonuk pasakyk

1  —T J____O

— Mamyte, ar angelai
sparnus?

— Taip, brangioji Onute, at- man. kas yra žmogėdra?
sakė motina. Jonukas: Nežinau, panele mo-
— Ar angelai gali lėkti, ma- kytoja.

myte? j Mokytoja: Na, jei sakyčiau,
— Taip, brangioji. tu suvalgytumei savo tėvą ir
— Tėvukas vakar vakare va- motiną, kas tu tada būtumei?

dino mūsų tarnaitę angelu. Tad | Jonukas: Tada būčiau našlai- 
noriu žinoti ar ji gali lėkti?
— Rytą metą sulaukus, pa-

tis.
Jurgis Spurgis.

Audra Padarė Daug Nuostolių
Sekmadienį, kovo 2 die

ną siautė smarki audra 
Naujoje Anglijoje. Snie
gas, lietus ir smarkus vė
jas padarė daug 
lių.

New Hampshire 
mont valstybėse

Į prisnigo tiek giliai sniego, 
■ kad kelių valytojai, pali
kę viską, turėjo nutraukti 
darbą. Keliai buvo užvers
ti sniegu. Susisiekimas bu- 

i vo neįmanomas. Šimtai 
sportininkų negalėjo su- 

ir Ver- grįžti į namus iš šiaurinės 
kaikur Naujos Anglijos.

n uosto-

1S visų 
užimtų kraštų, o Rusija 
.vis daugiau stiprina oku
paciją. su intencija pasi
likti ant visados. Be to, 
nori sunaikinti ištisas tau
tas, išvežant į Sibirą mir
čiai, o jų vietoje atgabe
nant mongolus, kirkizus, 
kazokus ir kitokius”.

Du draugai valandėlei 
nutilo.

‘‘Ką komunizmas mums 
duos? tęsė antrasis. Aš ži
nau, kad jų evangelija yra 
Markso mokslas. Perskai
čiau taip gi Lenino ir Sta
lino knygpalaikes. Jie vi
si žada žmonijai žemišką 
rojų. Viena politika, viena 
tėvynė, visiška lygybė! 
Nebebus pinigų, nebebus 
nuosavybės. Bendras san
dėlis. Pareigos bus pada
lintos pagal gabumus”.

Netoli sėdėjusi moteris. 
pertraukė kalbą, sakyda
ma: “Būtų labai gražus 
dalykas!”

“Nebūtų bjaurus”, atsa-,

šiame! jc kūdiki 
atsiduso, 
paaukoti 
galvojusi.

“Bet mūs-.’ bus geležinė 
diktatūra, tarė pirmasis, 
niekas neišdrįs priešta
rauti ar revoliuciją daryti, 
o jei toks 
tuojau nulėką 
pečių”.

Draugas 
nusijuokė, ;
“Tai tau ė ’oisv

atsirastų, tai 
galva nuo

sakydamas
i ’

— Mielas dėde, jau lai
kas eiti i namus, tariau, 
kitą kartą -apasa kosiu to
limesnę jų kalbą. Sudiev!

Paulius Ramuti-.

Valančiūną, kuris buvo 
atvykęs į uostą jų pasitik
ai. Profesorių Salį yra už
siangažavęs Pennsyl  va
nta Universitetas.

Kartu atvyko ir šeši lie
tuviai našlaičiai:

Bronė Andriuškaite, Pra
nas Brencius, Birutė Jase- 

[Vieiūtė, Marija Kukštaitė, 
Izelina Namujuskaitė ir 
Danutė Vasiliauskaite.

Atvykusius pasitiko ir 
pagelbėjo su formalumais 
Lietuvos Gen. Konsulato 
Nevv Yorke attache A. Si
mutis ir Bendr. Amer. L. 
Fondo Rūbų Sandėlio ve
dėjas Jonas Valaitis.

L. G. K.

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu;

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.i

t

BRUSHES LT ON TRIGONOMETRY

American Red Cross Pboto 
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
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SAINT JOBEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ------------------ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ................  $5.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....... ..........
Vieną kart savaitėje metams. 
Užsieny metams ........... ...........

rapo. Le tarpe įvairiausių 
dalykų viename trumpa
me punkte rekomendavo 
pravesti įstatymą, kuris 
neduotų “second - class 
mailing privileges” ne-an- 
gliškiems laikraščiams ir 
leidiniams, jeigu pačiu 
kartu neduoda angliško 
vertimo. Tiek to.

Šis pasiūlymas diskrimi-

SERAFIŠKI ŽIEDAI
3

KAS JIE YRA?

$3.00 nuotų prieš tą dalį Ameri-
Foreign once per week yearly $3.50 j Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 ^OS spaudos,

DARBININKAS

Derybos Už Lobi Ir Sąmokslas I

kuri pasiro
do svetimose kalbose ir 
sujudino kitus, netik jų 366 West Broadway, South Boston. Mass. , •

Telephone SOUth Boston 2680 leidėjus ir skaitytojus, bet
atstovas J. Thomas Par- 
nell (Republikonas iš New 
Jersey) komiteto nauja 
galva, balsavo prieš tokį 
pasiūlymą. Tas jau lietė 
spaudos laisvę.

Yra faktas, kad sveti
mu kalbu spauda yra to-Rimtesni politiniai žurnalai perspėja, kad visuo- ki’ svar^ dįis ameriko- 

mene daug ko nelukunuotų iš Maskvos konferencijos. nįgko gyvenimo kokia y- 
Politikos vadai jau iš prityrimo žino, kad turint reika- • ra angių kalbos spauda; 
lą su rusais ir dar atvykus į Maskvą, galima tikėtis i jį duoda savo skaityto- 
daug ginčų, karčių žodžių ir beveik jokių rezultatų,ijamg t ko amerikoniška 
ypač, kai bus svarstomi tokie dalykai, kaip Vokietijos :Spau(ja jiems neduoda.

Tik savo spaudoje iš ki
tus atvykę gali rasti žinių 

’ apie savo bažnyčias, savo

namus, iš kurių kiltų Die
vui garbė. T. Bernardas,

Vienuolis Bernardas, be- persižegnojo ir priėmęs 
grįždamas nuo Švento Jo- paklusnumą, išvyko. Bo- 
kūbo, sutiko angelą, beei- lognos vaikai, pamatę pir- 
nantį didelės upės krantu.imą kartą taip keistai ap- 
Angelas jį pasveikino, sa- sirengusį žmogų, pradėjo 
kydamas: “Dievas tesutei- tyčiotis ir užgaulioti, lai- 
kia tau ramybę, o gerasis kydami bepročiu. T. Ber- 
vienuoli”. Bernardas, ste- nardas kantriai ir links- 
bėdamasis jaunuolio gra-’mai viską pernešė dėl Kri- 
žumu ir jo kalbos tikslu- staus meilės. Kad dar 
mu, kuri pasireiškė jo ne- daugiau būtų paniekintas, 
paprastame ir linksmame tyčia atsisėdo miesto aik- 
sveikinime, paklausė: “Iš štėje. Tuojau apie jį susi- 
kur ateini, gerasis jaunuo- rinko daugybė vaikų, vy
li?” Angelas 
ateinu nuo 
kur gyvena 
kus, buvau nuėjęs pasi- lė dulkes ant jo, kas akme- 
kalbėti su juo ir negalėjau, nukus svaidė. Tėv. Ber- 
nes buvo miške, kur ture- nardas, su nepaprastu 
jo dieviškų dalykų regėji- kantrumu ir linksmumu, 

Didžiuma tremtinių yra mą, tad nenorėjau trukdy- nebėgo šalin ir nesiskun- 
priežiūroj alijantų milita- ti. Ten radau gyvenančius dė. Sekančią dieną vėl sū
rinių valdžių. Britų, pran- vienuolius Maseo, Egidijų* 
cūzų, rusų ir amerikiečių ir Eliją. Maseo mane iš- 
militarinės valdžios ima mokino kaip reikia belstis 
atsakomybę juos apsau- į duris, bet Elijas 
goti, prižiūrėti ir repatri- jo su manimi 
juoti. UNRRA apmoka ai- paskui gailėjosi, 
gas vsių šalpos dadbinin- buvo pervėlu”. 
kų ir pristato visus “ame- 
nity” reikmenis, kaip ei- tarė Bernardui: 
garetes ir pan. 
niai 
maistą, drabužius, medi- kad bijau, nes labai gilu 
kamentus ir transportaci- Tada Angelas tarė: “Eiki- paklausė: 
ją šių reikmenų, ir algas me kartu; nebijok”. Paė- 
militarinės valdžios, poli- męs už rankos, bežiūrint 
iijos ir kito saugumo “per- pervedė į antrą pusę. Da- 
sonalo”, kuris veikia sto
vyklose, priskaitant 15% 
mūsų okupacinės armijos 
Europoje.

“Tremtiniai sudaro svar-

Angelas Sutinka 
Bernardą

Rašo Earl G. Harrison, bu- šių žmonių 
vęs Jung. Valstybių Imi- ir sulaikymas 
gracijos ir Natūralizacijos 
Komisijonierius.

Vyrams, moterims ir 
vaikams “DP” stovyklose 
karas neužsibaigė. Hitle
rio teroru išrauti iš savo 
tėvynės, 850,000 žmonių stovyklos, tas neišrištų, 
dar yra laikomi už spyg- problemą šių 850,000 žmo- 
liuotų vielų, laukdami to nių, kuriems priklauso tei- 

* išlaisvinimo, kuris jiems sė gyventi kaip visi žmo- 
priklauso kada nacių ar- nės. Jie turi teisę užsidirb- 
mijos buvo nugalėtos, šių ti pragyvenimui, planuo- 
tremtinių vienintelis pra- ti ateitį savo vaikams, da- 

’ sižengimas yra, 
neturi kur eiti.

' Problema yra rimta ir pasaulyje, 
dabartinė. Pasekmė karo, 
ši problema yra pareiga 
'kiekvienos iš Jung. Tautų. 
ILig šiol, nei viena tauta, 
net nei Jung. Valstybės — 
tradicinė prieglauda per- 

į sekiotojams
nei drąsos nei žmonišku
mo imti pirmenybę at- 
steigti normalų jiems gy
venimą. Viešai opinijai 
pagreitinti išrišimą prob
lemos, mes turime žinoti, 
kas tie žmonės yra ir iš 
kur atėjo.

Yra apytikriai 850,000 
tremtinių stovyklose Vo
kietijoj, Austrijoj, Itali
joj, ir kitose Europos da
lyse — albanai, austrai, 
čekai, estai, suomiai, vo
kiečiai, graikai, vengrai, 
italai, latviai, lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai, jugo- blausią problemą Jung. 
slavai — žmonės iš kiek
vienos šalies, kurie per-

užlaikymas 
nuo darbo 
ir rezursuseikvoja jėgas

valdžių, UNRRA’os ir ki
tų savanorių organizacijų, 
kurios teikia pašalpą Eu
ropai.

Jeigu ir pasiliktų šios

kad jie lyvauti socialiame, politi
niame ir ekonominiame

padėties išsprendimas. Yra tokių optimistų, kurie ma
no, kad Maskvoj susirinkę tautų atstovai išspręs Vo
kietijos likimą ir pasirašys su ja taiką. Toli gražu ne, 
sako kiek prityrę politikai. Kad nors išspręstų, kas kfūbus ir draugijasT’ apie?

kad didžiulių valstybių veikimus. Ta spauda jiems i 
nuomonės labai skiriasi. Anglai ir Amerika mintyja pa<įe<ia suprasti gyvenimą' 
vienodai. Jos nori turėti vieningą Vokietiją, t. y. panai- j ^įonaį įr kaįp jįe gali būti • 
kinti okupacijos zonas, kad visi vokiečiai galėtų lais-igeresniais piliečiais. Pa-! 
vai darbuotis ir atstatyti savo ekonominę būklę, tikį|įu jaįku praneša apie sa-! 
Alijantams prižiūrint, kad jų dirbtuvės negamintų ka- vo senąjj kraštą, ką Ame- 
ro reikmenų. Jeigu Vokietiją laikyt suskaldytą, tai jos rįkos spauda visai nelie- 
gyventojus reikia maitinti, kas labai brangiai kainuo- ^ja 
ja: pereitais metais Amerika ir Anglija išleido apie. Kurje užsimoja ant tos 

o apie vieną bilijoną dol. kariuomenei išlaikyti. Ilgai istoriją" Ta istorija yra i 
tokią naštą nešti neįmanoma. , įjga įr garbinga. Pirmas1

I^rancuzai su tokia nuomone nesutinka. Jie, ar— gvetimoje kalboje laikraš— 
timiausi vokiečių kaimynai, žino, kad 40 milijonų tįs jjUV0 vokiškas, ir pasi-' 
prancūzų neatsilaikys prieš 80 milijonų vokiečių, gt rodė 1739 m. tik 35 m. po 
laikui bėgant, tos skaitlinės sparčiai keisis — prancū- ■ pasįrodymo pirmo anglų 
zų nenaudai. Prancūzai negali ramiai žiūrėti į ateitį, l iaįkraščio Boston.
kol tas pavojus bus kaip nors sutramdytas. Tad jie no- Mass. '__
ri turėti Vokietiją suskaldytą į smulkias kunigaikš- Revoliucijos, %uvo 35 vo- 
tystes, kaip tai buvo pora šimtų metų atgal. į___ ______________________

Rusai visų pirma nori gauti iš Vokietijos 10 bili- tjĮę Pennsylvanijoj, ir ke-' 
jonų dol. atlyginimo. Kol jų reikalavimas nebus paten- jjose 
kintas, tol jie nekalbės nė apie taiką, nė apie dabartinį 
Vokietijos sutvarkymą. Žinoma, Alijantai su tuo ne
sutiks, nes jie prisibijo, kad nepasikartotų Versalio 
klaidos: Vokiečiams buvo užkrauta perskaudi kontri
bucija, dėl kurios kilo baisi infliacija, kraštas suban- 
krūtijo, kontribucija turėjo būt didžiumoj panaikinta; 
vokiečiams, kaipo mirštantiems iš bado, buvo suteikta 
daug lengvatų, o jie tuo tarpu slapta ruošėsi prie nau
jo karo. Bolševikams tas nerūpi — jiems reikia pinigų. 
Alijantai derėsis, rusai nenusileis, ir veikiausiai ant 
šio punkto konferencija taip ir susmuks. _ _ ___ ___ _______  _ __ _____

Bus ir lengvesnių klausimų, kuriuos tur būt iš- nįo šimtmečio pasirodė a- 32,000 estų. Likusieji pa- 
spręs, nes rusai užsispyrę to reikalaus. Tai užgyrimas rabųt armėnų, čekų, kroa- eina iš kitų Europos šalių. 
Maskvos politikos bolševikų pavergtuose kraštuose. tų, ojan(jų, suomių, veng-į Didžiuma iš jų yra tar- 
Girdėt, kad dabartinė Britanijos vyriausybe jau ati-; rų, lietuvių, serbų, slova- pe 16 ir 40 m. — stipriau- 
davė maskoliams Lenkiją... Bijau prasitarti, kad apie ukrainiečių, žydų ir sios ir sveikiausios Hitle- 
Pabaltės valstybes Molotovas nė kalbėt nenorės, jei kįtų kalbų laikraščiai. riio aukos, kure savo gy- 
kas išdrįstų tą klausimą iškelti... Bus ir nemalonių 1917 m. buvo daugiausia vastį išsaugojo dirbdami 
Sovietams dalykų. Anglija ir Prancūzija padarė 50 m. svetimų kalbų laikraščių Hitlerio darbo brigadose, 
sutartį prieš vokiečius apsiginti. Ir Maskva busianti jung. Valstybėse — 1350. Prieš vienus metus sto- 
pakviesta prisijungti. Sakoma, Stalinas turįs humoro po pravedimo kvotos įsta- vykiose buvo suvirš 2 mi- 

tymo, buvo tikima, kad lijonai žmonių. Per pasku- 
tie laikraščiai išeis iš eg- tinius 12 mėnesių, kuriuos 
zistencijos, bet taip neįvy- galima buvo repatrijuoti 
ko. Kada Jung. Valstybės buvo grąžinti į savo gim- 
įstojo į antrąjį pasaulinį

_ karą, ta spauda pastipri- 
SVETIMU KALBU LAIKRAŠ- no savo vietą šioje šalyje 

x Ne tik painformavo savo
skaitytojus apie Ameri
kos tikslus, netik rėmė 
karo bonų pardavimą, au- 
kavimą į Amerikos Rau
donąjį Kryžij ir UNO, bet kaimų, kur jie pirmiau gy- 
visą laiką spausdino vai- veno; kiti, todėl, kad jų 

fdžios visokius praneši- namai perėjo tiek įvairių 
mus. gaspadorių, kad jiems ne-

i Common Council for A- įmanoma grįžti ir pasisa- 
merican Unity nesenei pa- vinti savo nuosavybes; 
keitė savo statistikas sve- kiti, dėl tikybinio ar poli-

šiandien su Vokietija darytina, bet ir tai vargu bus parengimus ir visus kitus I 
padaryta. Priežastis tokia, i

600 milijonų dol. vien maistui savo zonoms aprūpinti, į SpaU(jos turi atsiminti jos

neturėjo

Tuoj po Amerikos "“j*J mą. Iš tų žmonių 550,000
AVV VU11UV1 IUO. UU¥U VF^F TU-’’ T a 1 • 1 • ____ •

kiečių kalba laikraščiai I >'ra gojuos katalikai, grai-
'kai katalikai ir stačiati
kiai, 100,000 protestonų. 
Apie 200,000 — mažiau 
20% žydai — 150,000 vai
kų mažiau 18 metų am
žiaus ir iš šių beveik pusė

vietose pasirodė 
prancūzų kalboj laikraš
čiai. Su didesne imigracija 
iš įvairių šalių jau prasi
dėjo danų, italų, norvegų 

i ispanų, švedų ir i 
bose laikraščiai. į

Kada Jung. Valstybės: Lenkijos gyventojai su- 
, nupirko Alaską nuo Rusi- daro beveik 500,000 (len- 
? jos, rusų kalba laikraš- kai, ukrainiečiai, žydai); 
čiai pasirodė San Francis- 98,000 latvių, 60,000 lietu- 

įco. Ir pabaigoje paskuti- vių, 47,000 jugoslavų ir

pojūtį — jis šyptels. Bet visi numanom, kad jis puikiai 
žino, prieš ką ta sutartis yra padaryta. Nugi prieš jį 
patį. O vis dėlto jis gali prie anglų-prancūzų sutarties 
prisidėti. “Čiem čort ne šutit?” 
kas neiškerta?

Kokių šposų kipšiu-
K.

ČIAI JUNG. VALSTYBĖSE
Visiškai nereikalinga i pareiškė 

ginti patriotizmą svetimų sakydamas: 
kalbų spaudos šioje šaly
je, arba pabrėžti jos svar
bumą Amerikos gyveni
me. Bet laiks nuo laiko ši 
spauda yra atakuojama, 
nes nekuris šios šalies e- 
lementas skaito ją ne- 
amerikoniška.

1942 m. — karo tamsio
se dienose — planai sulai
kyti šią dalį Amerikos 
spaudos sukėlė daug gin
čų, kaip visados kada 
spauda randasi spaudžia
ma šioje šalyjo. Laiške 
New York Times, Read 
Lewis, Egzekutyvis Di
rektorius Common Coun- 
cil for American Unity,

atsakė: “Aš rų ir moterų. Vieni, paėmę 
savo vietos, i kapucą, traukė atgal, kiti 
šv. Pranciš- pirmyn; arba vėl, kas py-

grįžo į tą pačią vietą, kad 
patirtų panašius užgaulio
jimus.

Kadangi kantrumas yra 
tobulybės ir dorybės ženk
las, visa tai pamatęs vie
nas universiteto, teisių 

t fakulteto, profesorius, Ni- 
Kodėl ccolo dei Pepoli, tarė sau: 

Bernąr- “Negalimas dalykas, kad 
Dėlto, tas žmogus nebūtų šven- 

\ tas”. Prisiartinęs prie jo, 
“Kas tu esi? 

Kodėl čia atėjai?” T. Ber
nardas, vietoje atsakymo, 
ištraukė šv. Pranciškaus 
regulą ir padavė, kad pa
siskaitytų. Profesorius, 
perskaitęs regulą, labai 

j nustebo jos tobulumu ir 
mintas Dievo Angele, pa- šventumu. Atsisukęs į 
sakyk man savo vardą”, žmones, tarė: “Ištikrųjų, 
Angelas atsakė: “Kodėl šis yra tobuliausias vie
non žinoti mano vardą,: nuolynis gyvenimas, kokį 
kuris yra nuostabus?” Tai tik aš esu girdėjęs, 
pasakęs, išnyko. Bernar- šis su savo draugais yra 
das liko vienas, bet labai 
patenkintas. Sugrįžęs į žmonės, 
vienuolyną, viską papasa- jais tyčiotis, juos pašiepti, 
kojo. Vienuoliai suprato, tas padaro didžiausią nuo- 
kad buvo tas pats Ange- dėmę; priešingai, reikia jį 
las. Dėkojo Viešpačiui. i gerbti kaip didelį Dievo 

draugą”. Po to, tarė T.
“Jei norėtu- 

aš, 
dėl sielos išganymo, no
riai duočiau. T. Bernardas 
atsakė: “Pone, aš tikiu, 
kad jums pats Viešpats 
Jėzus Kristus tai įkvėpė, 
užtat aš noriai priimu jū
sų auką Kristaus garbei”. 
Minėtas teisėjas su dideliu 
džiaugsmu nusivedė T. 

namus.
namus

Po šių žodžių

Militari- neini per upę?” 
biudžetai padengia das jam atsakė:

Valstybių armijai okupa
cijos zonoje Vokietijoj”, 
pabrėžė Assistant Secre- 
tary of War Howard Pe- 
terson, kada Armija prašė 
$100,000,000. tremtinių 
stovykloms ateinantiems 
metams. Apart to, 32 A- 
merikos savanorios agen
tūros praleidžia milionus 
dolerių parūpinti medika-

’lpnVn kali yra kūdikiai nesulaukę 5 mentus ir poilsio parupi-
4 j m. amžiaus. nimus stovykloms.

tinį kraštą. Autoritetai 
sutinka, kad mažai iš pa
silikusių bus grąžinti į sa
vo kraštus.

Daug žmonių negali grį
žti dėl įvairių priežaščių— 
vieni todėl, kad naciai su
naikino daug miestų irsavo nuomonę

“yra stebėti
na ir kartu nesupranta
ma, kad atstovai adminis
tracijos, kurie gina visų 
teises, gali pasiūlyti tokį 
pasiū 1 y m ą... svetimša
liams priklauso visos pri
vilegijos, kurioms džiau
giasi amerikiečiai, i 
giai reikia skaitytis su jų 
spauda”. į

“Svetima įtekmė” — ne- šioje šalyje, spausdinami gimė, 
išvengiamas dalykas karo 39 kalbose. 95 tų leidinių 
metu. Po pirmo karo pa- buvo dienraščiai, 439 du dienraščiai, 235 savaitraš- 
sirodė tikra banga “

nenorė- 
kalbėtis, 
bet jau

Angelas
4<

f9

bar Bernardas pažino, 
kad jis yra Dievo Angelas, 
ir su gilia pagarba ir 
džiaugsmu tarė: “Palai-

užtat

švenčiausi šio pasaulio 
tad, kas drįsta

las. Dėkojo Viešpačiui.
V.

Šv. Pranciškus siunčia vie-! Bernardui: 
nuolį Bernardą į Bologną. mėtė garbinti Dievą, 
Vaikai užpuola Bernardą.

Šv. Pranciškus ir jo 
draugai buvo Dievo pa
šaukti ir išrinkti, kad su 
širdimi ir darbais neštų 
Kristaus kryžių ir jį skelb
tų žmonėms. Iš abito ir 
griežto gyvenimo, iš veik
smų ir darbų atrodė nu
kryžiuoti žmonės. Labiau Bernardą į savo 
troško būti paniekintais Paskui jam davė 
dėl Kristaus meilės, negu ir visą įrengimą, tapda- 

Būda- mas vienuolių užtarytoju 
vo linksmi, kada žmonės ir apginėju. 
juos įžeisdavo, pajuokda
vo, 
gaudavo pagirimų. Ėjo mo: laikėsi laimingu tas, 
per pasaulį kaip pakelei- kuris galėjo prisiliesti prie 
viai ir svetimšaliai, nesi- 
nešdami kitko, kaip Kris
tų nukryžiuotąjį. Su Kris
tumi laimėjo daug sielų 
Dievui, susilaukdami gra- šaulio garbės, 

kelią ir žiausių vaisių.
pavyzdi visam pasauliui. 
Žmonės be tėvynės 
būti pasavinti, dalis 
nai, kiti kitur. Nėr 
būdo!

Tas viskas daug kainuo
ja, bet mes turime užmo
kėti.

Didelė grupė žmonių, ku
rie laukia išgelbėjimo, 
gauna pagalbą, bet jiems 
pristatyta tik reikalin
giausi daiktai. Reikės pra
leisti šimtus milijonų do
lerių, bet tie pinigai neiš
riš problemos.

Yra tik vienas atsaky
mas. Jie turi būti įleisti ir pasaulio pagirtais, 
tapti dalis tų šalių, kur 
naujai atvykę galėtų apsi
gyventi. Reikia prašalinti 
visas legalias barjeras, 
imigraciją pagreitinti.

Kiekviena šalis aktua
laus karo nepaliesta turi 
imti atsakomybę. 
Valstybes ypač 
Kaip tautų vadas, 
ka turi parodyti

Visi žmonės pamylėjo T. 
gi nuliūsdavo, kada Bernardą dėl jo šventu-

Jung. 
liečia. 

Ameri-

turi 
čio- 
kito

Amžių Varpas

ir j timų kalbų laikraščių. Tos tinio nusistatymo. Vaikų, 
statistikos rodo, kad nuo likimas yra blogiausias 
spalių 1946 m. buvo 1010 nes daug jų nepamena nei 
ne anglų kalba leidinių savo tėvų, nei vietų kur

ne- kart per savaitę ir savait- čiai ir 40 kitoki leidiniai 
prieteliškumo ateiviams”, raščiai, 468 kitoki leidi-, turėjo 5,004,000 skaityto- 
To nebuvo po antrojo pa-, niai. ! jų. Galima sakyti, kad nuo
saulinio karo. Bet nesenei i Nebuvo galima surinkti 6,500,000 iki 7,000,000 
Housc Committee on Un- skaitytojų skaičiaus vi- žmonių skaito šiuos laik- 
American activities savojsiems laikraščiams bet 84|raščius. FLIS.

Už pasakos kalno, kur vargas nutilo. 
Kur širdys ir troškiui ir alkiui apkurto. 
Senovinė varpinė stūkso iš šilo, 
Kaip vaidas, pakalnėje Varpo užburto...

jo rūbų.
Bet jis, kaip tikras Kris

taus ir Šv. Pranciškaus 
mokinys, bijodamas pa- 

kad nepa
kenktų sielos išganymui, 
sugrįžo pas Šv. Pranciškų 
ir tarė: “Tėve, gavau na
mus Bolognos mieste, 
siųsk vienuolius, kad ten

Atėjo laikas atidaryti 
naujus vienuolynus. 
Pranciškus siunčia tėvą 
Bernardą į Bologną, kad 
čia surastų vienuolynui gyventų”.Į Šv. Pranciškus, užgirdęs 

j tai, dėkojo Dievui, kuris 
1 padėjo plėstis kryžiaus 
mylėtojams į visą pasaulį. 
Pasiuntė vienuolius į Bo
logną ir į kitus kraštus.

Vertė Barnabas M.

Šv.

Kas alkdamas gaudo tik mirksnio gerovę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas širdį, 
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė,
Tas dangiškos psalmės stebuklo negirdi...

Tik tą, kas iš vyliaus šios žemės atbunda,
Jis dosniai atmoka, lyg kviečia į puotą.
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda,
Ir didina, daugina dovaną duotą...

Jurgis Baltrušaitis.

I
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Mūsu Dainos Šešiolikta Vasario
MONTREAL. CANADA

‘‘Nebeužtvenksi upės bėginio.
Norint sau eitų ji pamažu"

Maironis.

bet 
kultūra, menu žadinančią viltį, 

narsą.

skundą ne patrankomis.

pasauliui mūs tautos balsą, mūs 
visų balsą. kad visi šią valandą 
susijungtume dvasioj, 
ai pasaulis, 
kad mes pa j 
liūs ssausm.
užgniaužta 
mes už ją 
dainuojame 
daina jungia 
vyrių jėgą, ir mes nebijome ko
vų. nes kovos mus tik išaugins, 
tik užgrūdins.

Salėj rodos tik šešėliai. Tylūs, 
tylūs. Tik plaukia žavingi savos 

lietuviška dainos bangavimai ir mes žavi-

ir tegir- 
tegirdi svetimieji, 

jūgiame ir pro dide- 
us pakilti, ir kai ten 

tėvynės lūpos, — 
kalbame, giedame, 

ir verkiame, nes 
mus. riša į did-

Nebeužtvenksi dainos bangų, 
nenumaldysi kardais širdžių, 
nesustabdysi sielos varpų, kai 
juos siūbuoja Dievo ranka: kai 
daina tvinsta tautos sieloj, kai 
amžina gyvybė sriuvena tėvy
nainių širdyse, kai pati tautos 
dvasia ima savo lyrą, eina prie
šaky minių, skambina saldžius 
ir liūdnus motyvus: guosdama- 
si skausmą, džiaugdamasi lai
mėjimais.

meilę. tikėjimą, drąsą, 
patvarą ir pasiguodimą.

Skamba šiandien 1„ 
daina visam pasauly! Skamba m^s- 
pro maldą, pro ašaras, pro so- Choras dainuoja majestotiš- 
pulį... Skamba galingai ir drą- kai, gražiai, užburiančiai... O 
šiai. Ne kaip prislėgtų vergų čia ir prancūzai mus perstato 
aimana, bet kaip meile plasdan- Per bangas, ir pažįstamas mūs 
ti ugnelė Rama jaus kalne, ri- va(^° - kleoono balsas... savas, 
šanti tautą į vieną vainiką. iir šiandien dar savesnis. nors ir 

puikiai prancūzų kalbą varto
ja. bet štai prabyla ir mielai lie
tuviškai :

“Brangūs broliai ir sesės lie- 
Šioj iškilmingoj 16-tos

Iš skambančių melodijų, su
pranti be žodžių tautos sopuli 
ar džiaugsmą. Nes daina — sie
los kalba. Sielos kultūra. Dvasi
nis menas.

Dainą myli visi, 
nuoja. Rūmai
nuoja kariai gretose, 
nėliai ūluoja laukuose. Skamba 
daina

Visi ir dai- 
ir lūšnelės. Dai- 

ir pieme-

giesmė 
daina re
tai Dievo 
šaltiniai, 

meilę per

salėse, skamba 
bažnyčiose. Skamba 
užgniaužiamai. nes 
balsamo alsuojantys 
kalbantys groži ir 
sielą — sieloms.

Ir. nors šiandien žiaurusis o- 
kupantas trypia mūsų tėvynėje 
meną, slopina mūsų dainas ir 
giesmes, tildo varpus ir kanki-; 
nių šauksmą, bet tautos siela i 
neša savo lyrą per visą pasaulį.; 
ir kur tik yra lietuvis — ten | 
liejasi giesmė ir daina... naša- i
koja pasauliui ir dangui savo į jos choras

Skamba dairia ir mūsų met
ropoly — Montreale. Tik šian
dien ji suskambėjo galingiau... 
plačiau... žavingiau... nes rū- 
liesniu ir įtekme vietinio klebo
no kun. J. Bobino ir muzikos K. 
žižiūno. buvo transliuojama 
mūsų lietuviška daina per ra
dio. iš prancūzų stoties CHLP.

Dainavo parapijos choras, a- 
komponuojant muzikui K. Ži- 
žiūnui. ir diriguojant klebonui 
kun. J. Bobinui.

Įspūdinga buvo, 
parapijos svetainė 
ningoj ir gražioj 
Gervydo kalboj. 
SiCHITlDČjO Lavmg. 
malonūs balsai per radio: “Lie
tuva Tėvyne mūsų" — visa pu- • 
' blika sustojo. Ašaros sužibo a-
kyse.
džius motyvus, susikaupė... tuo ni metai, kai mūsų brangi Lie-j 
labiau, kad buvo Dr. Gervydo tuva atgimė ir iškovoję- sau Ne
paskandinti tautos tragedijoj... priklausomybę. Ji prašvito gra- 
ir štai dabar... ateina balsai per ži. skaisti kaip ryto saulutė. Per 
bangas ne tik mums, ne tik vi- tuos nepriklausomo gyvenimo 
sai lietuvi jai. bet mūsų parapi- metus, ji stebuklingai pažan- 

perduoda plačiam giavo: statybos, ekonomijos.

tuviai !
Vasario dienoj, sveikinu jus vi
sus 1 Ir čia esančius, ir už ma
rių. Ir ištrėmimo kančioj, ir Si
biro nelaisvėj. Sveikinu tada, 
kada užgniaužta Lietuvai lū
pos. Sveikinu žodžiais, ir svei
kiname per dainą, nes daina 
mus jungia skausme ir laimė-j 
jime. Mūs laimėjimai — pas 
Dievą ir per Dievą. Mūsų tėvy
nės kančių taurė, tik didesnis 
įnašas į dangaus lobyną, dides
niems laimėjimams. Nes fakti- 
nai. mūs Nepriklausomybė tik 
smurto keliu paglemžta.

Pravartu mums prisiminti, ir 
Įsivvniojo širdys į sai- malonu apmąstyti, kad jau 29-

: _ . _ . _ . ...

I

kai pilnutėlė 
skendo turi- 
svečio Dr. 

tuo laiku su- 
žavingi. graudūs ir

i

SIKADO MAGIŠKAS ĮRANKIS

Iš JO TYLAUS DARBO . . . AT-

SUARTINTI ŽMONES

ATLIEKAMU LAIKU 
ni’> darbo kurčių 
>l<-r Grah nn Bęll darė 
ir valvojo apie savo 
instrumento išradimą, 
vielą [H-rduot žmogaus 
tancijas. Kovo mėn.. 
j< atvykimo į Bostoną, 
n i vainikavosi garsioje 
duotoje viršuje.

Gimęs Kovo 3. 184 <
.V vaizduotis 1876 metais, kada telefonas buvo užpatentuotas.

liuoiati- 
vaikų mokymo. A)exan- 

tyrimus su elektra 
didelę svajonę . . . 
kuris galėtų p“' 
balsą tolimas dis- 

1876. penkis metus p- 
M r. Be]] lyrinėj i - 

scenoje atvaiz-

įrankiais ’.’iišv- 
Place. ji;, išli- 
baterėjos skyl

Oirbdan'LS elektriškais 
ti iiam kambary 5 Exeter 
•. ant savo drabužių kiek

Jo <li rugas ir pageibinink Thon
V .-'son. buvo pasilenkęs ant įrankio pri 

> kitam kambary, 
tarė Bell "Ateik čia 

atbėį 
ką Tamsta sakei, 
žodį aiškiausiai".

ant įranki-j 
"Mr. Wats->n 

ė Ec" “Ateik čia esi man reikalin- 
- ’l'.j buvo pirmieji žodžiai bent kada

telefonu vVatson p.isKiibomis 
rusi jaudinęs |>asakė: Mr. Bei!

aš girdėjau ’.y-kvien^

Daug pasikeitimų pasaulyje įvyko 
nuo telefono išradimo. Distancijos 
jau nesustabdo žmonių pasikalbėti 
• ienam su kitu. Moderniškas biznis, 
r.i'.dei n.iska vyriausybe, moderniš
kas gyvenimas . . . visa tai pasidarė 
galimu dėka šito įrankio, kuris per
duoda milionus pasikalbėjimų kas 
dieną priartindamas mus prie mūsų 

raugi; ir pažįstamų, nepaisant kur 
jie bebūtų.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

I

Roy Boscow iš San Francisco, patyręs, kad 
Milwaukee mieste ir apylinkėje yra gili žiema, 
atvyko getai apsiginklavęs žiemos sporto įran
kiai ir štai keliauja ant dviračio nuo stoties į 
viešbutį.

Prelatas, baigdamas progra-

William J. Hafey atkalbėjo’ Baigdamas, pagyrė lietuvius 
maidą. Po to sugiedojo Ameri- už labai gražų daibą dėl vargs- 
kos himną. Prelatas J. V. Mi- tančių žmonių, 
liauskas, vakaro pirmininkas,
atidarė programą, perstatyda- mą, paskelbė, kad aukų surink- 
mas vakaro vedėju Dr. Frank ta virš šeši tūkstančiai dolerių, 
(Sack) Sakalauską, kuris savo ir dar ne visos aukos buvo pri
kalbo je pareiškė daug įdomių siųstos. Dėkojo visiems už au- 
įvykių laike vajaus. įkas ir veikėjams už pasišventi-

Perstatytas gerb. mayoras mą. Sugiedota Lietuvos him- 
James T. Hanlon pasakė labai nas, ir visi išsiskirstė, 
įdomią ir gražią kalbą. Ragino 
ir po vajaus dirbti Lietuvos la-Į 
bui. j.

Po to kalba žurnalistas Ka-j 
; zys Čibiras, neseniai atvykęs iš i

Alberta SimeL

6REENFIELD, MASS.
Vasario 14 d. p.p. V. Umie- 

Argentinos. Jis’papasakojo‘įdo-6 Hayes Ave’ minėj° 
mių žinių apie pavergtą Lietu-•savo. auksin^ ^ybkuo. gyveQ1’ 

i
Kongresmonas James P. Sco- 

blick, savo kalboje pasmerkė 
visus rusų žiaurius pasielgimus, 
ypatingai nekaltų žmonių ir 

■mažų vaikučių žudymą, tremi
amą į Sibirą ir kitus sovietų

■ kraštus.
■ Prelatas vėl kalba, teikdamas
padėkos žodį t"__  1_ ~ __

Idarbiams ir visiems aukotojams Sveikiname!

mo jubiliejų. Jubiliatų intencija 
buvo atnašaujama šv. mišios.

Pp. Urniežiai yra įžymūs ka
talikai lietuviai. Išauklėjo vieną 
sūnų ir dukterį. Jie yra visų ka
talikiškų organizacijų nariai — 
LDS 113 kuopos; S. Š. V. Jė
zaus draugijos! LRKSA 246 
kp.; Šv. Onos draugijos ir kitų.

Lai Dievas jiem leidžia su- 
visiems bendra- laukti deimontinio jubiliejaus. 

! A. Dėdinas.
už gausias aukas.

Ir taip pat perstato Jo Eks
celenciją Vyskupą VVilliam J.

: Hafey.
j Vyskupas pasakė tikrai jaut- 
: rią kalbą; aiškino nelaimingą' 
:“displaced persons” padėtį Eu-i 
ropoję, ir žiaurumus komunis
tų. Sulygino komunizmą su 
šiaušia vėžio liga. Tvirtino, 
nebus pasaulyje ramybės 
nesutruškis komunizmo.

bai- 
kad 
iki

Juozas Kasmskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

r
įdėtą jausmą, už rūpestį ir triū
są. už gražų perstatymą mūs 
tautos — svetimtaučiuose.

Garbė muzikui K. Žižiūnui, 
■kurs buvo to meniško žygio su- 
- manyto jas. siekėjas ir vykdy-

ne sykį išgirdai to jas.
į Garbė parapijos chorui, kurs 
buvo jau pati širdis, pulsuojan
ti grožiu, ir atstovavimu mūs

apšvietos srityje, ji augo ir 
į klestėjo. Skambėjo visoje šaly
je mūs gražios dainelės. Graži 
šypsena švietė ant kiekvieno 
'žmogaus veido. Puiki viltis, ma
sino gražią ateitį. Gal eidamas 
per girelę.
džiaugsmo dainelę:

“... Užtrauksim naują giesmę 
broliai !*’ (

Taip. Laisvai plasnojanti dai-1 V*S,I šinižnį-
Tad. petys petin broliai ir se

sutės. kas daina, kas žodžiu. 
’ kas auka, kas žygiais, kas 
■plunksna, kas darbais — tėvy- 

i ir greitam, 
Igarbingam prisikėlimui.

Apie šešioliktos Vasario iš
kalbas au-

I

na. plaukė iš džiaugsmingų šir
džių... Bet štai. 1940 metais,— 
nutilo mūs laisvės varpas. Nu-j 
tilo visų Lietuvos bokštų var-;
pai... nutilo linksmos dainelės, Įnes garbei, laisvei 
o vietoj jų — suskambėjo gran
diniai. Suūžė kenčiančiųjų de-

BROCKTONO BATSIUVIŲ

DĖMESIUI! 
MASINIS MITINGAS

Ketvirtadienį, Kovo 6 d., 1947 m., 8 vai. vak., Canton Hali, 
Brocktone įvyks Masinis Mitingas, į kuzi nuoširdžiai 

kviečiame dalyvauti.
Kalbės sekanti kalbėtojai:

FAY SWANSEN. United Shoe Workers of America, CIO 
Prezidentas.

TIMOTHY FLYNN. Regionai Director, Statė CIO, New 
York City.

I. ROSENBERG, Organizacijos United Shoe Worker of 
America. CIO Direktorius.

JOSEPH SALERNO 1-mas Vice Prezidentas Amalgamated 
Clothing Workers of America. CIO. Mass. Statė prezidentas.

1 — “Labor Looks Ahead".
2 — “The House I Live In"

Lošia Frank Sinatra.
Visus Kviečia KOMITETAS

Bus Uždyką Judami Paveikslai
i
i

» —! 
pasidalinsime kitame rašinėly.

Marija Aukštaitė.

jonės. ir šiandien tik graudinan- kilmingą minėjimą, 
ti melodija aidi visoj Lietuvoj: i kas ir mal°nius įspūdžius

I
I
I

“Amžiną ramybę suteik jiems.' 
Viešpatie!"

Sunku yra tautai kentėti, sun
ku mums — jaučiant jos kan
čias. Ginklais, mes esame bejė
giai nukariauti milžiną žemės, 
bet pakilkime siela... pakelkim 
silpną savo balsą prieš galybių 
Viešpatį, kurs trupina ginklus, 
skaldo uolas ir drebina žemę. 
iJis suteiks ištvermės ir tvirty- 
įbės mums prašantiems, tik su
junkime balsus į bendrą maldą 
į bendrą šauksmą, ir visa širdi
mi Jam tarkime:

“...Viešpatie, kuris valdai že
mes, salas ir vandenis; kurio 
rankose žvaigždžių takai, kalnų 
viršūnės ir amžini slėpiniai; ku
ris esi gyvybės, šviesos ir lais
vės Šaltinis, ir kuris leidi teisin
gumą ir tvarką tarp tautų, pa- 

Į žvelk į mūsų brangią šalį Lietu- 
jvą; stiprink ir guosk išblašky- 
jtus ir pavergtus jos vaikus; 
globok juos Savo budinčia aki- 

penėk badaujančius, drą- 
kovojaučius; būk jų Va- 
Tėvas ir Ramintojas. Grą- 
mums laisvės, džiaugsmo

I

I

Vienas Sėkmingiausių 
Vajų Scrantone

žmones.
pasaulio

miesto

H

mi; 
sink 
'das, 
; žink
i ir apstumo dienas ir surink vi- 
isus mūsų tėvynės sūnus ir duk
teris iš tyrlaukių, salų ištrem
ties ir kentėjimų, ir parvesk 
i juos po išvaduotos tėvynės 
sparnu, kad amžiais eitume 
laisvėje, garbėje, teisingume ir 
meilėje. Kristau Karaliau, tea- 
teinie Tavo karalystė, ir Tu 
būk per amžinuosius amžius 
mūsų Karalius ir Valdovas".

Kas apsakys tą jausmą, koks 
mus apsėmė?.. Kas iškalbės šir
džių kalbą — lūpų 
Ne, tai neįmanoma, 
galime pareikšti:

Garbe gerbiamam
U_ L'LiZkj bį į.‘ • - 1 •

Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: šv. Povilo, Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro, Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 ;dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LfiKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis", apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos ncĮicrskaitysi. Kaina $2.50.

“DARBININKAS"
366 W. Broadwayf So. Boston 27, Mass.

Scranton, Pa. — Prelatas J. 
V. Miliauskas, Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, suorganizavo 
stiprią veikėjų armiją šelpti 
Lietuvos nukentėjusius 
išblaškytus po visus 
kraštus.

Prelato pakviestas,
mayoras James T. Hanlon pa
skelbė lietuvių šelpimui savaitę 
nuo vasario 9-16 dienos. Ragino 
visus miesto gyventojus visų 
tautų prisidėti prie šio garbin
go darbo ir palengvinti ken
čiantiems lietuviams Europoje. 
Taip pat suteikė labai gražią 
•auką pats nuo savęs.

Buvo pagamintos dėžutės su j 
užrašu “Gelbėk Lietuvius” ir j 
išstatytos visose užeigose di
desnėse krautuvėse bankosc, 
paštuose, kur stovėjo merginos 
ir moterys, pasipuošusios lietu
viškais kostiumais ir gintarais.

Ši armija ėjo pas visus lietu
vius, rinkdami aukas, taip pat 
ir pas kitus geraširdžius lietu
vių draugus, ir visi, atjausdami 
nelaimingą Lietuvos žmonių pa
dėtį. aukojo kiek tik kas galėjo.

Baigiant vajaus savaitę, sek
madienį, vasario šešioliktą pa
minėta Lietuvos Nepriklauso
mybės švente. Buvo atlaikytos 
iškilmingos šv. mišios Šv. Juo- 
zaĮK> bažnyčioje. Pamokslą pa
sakė kun. Venckus iš Universi- 
ty of Scranton. Šeštą vai. vaka- 

’re įvyko didžiulis bankietas Ho- 
tei Casey.

* b, b’V<

I

garsais?..
Tik vieną

klebonui.
! ,11, , If’.’ciii i



Antradienis, Kovo 4 d., 1947 DARBININKAS

be tenka Januškevičių visai šėl
imai už jų patrijotiškumą. Taip 
pat labai gražiai padainavo Šv. 

—' Vasario 16—Tabai CecillJ0S choras, vadovaujant J.

J. Medonis.

PATtRSOM, N. J
buvo 
turė-

"rytiniu
VALSTYBIŲ ŽINIOS I

C. i
Į'ttiti'iintĮiinitiiMiniiMMiriininiiirtti'fitr ......... .. ......
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HARTFORD, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybes 

šventė ■ _________ ____
gražiai pavyko. Dalyvavo daug Bals'uk Gražiai Padainavo kele- 
lietuvių. Suėję, pareiškė savoj1’ daineli,l P‘nia Vailonis- Jai 
protestą dėl Lietuvos pavergi- ;Pianu akompanavo p-lė Pilkau- 
mo ir mūsų tautos žudymo. Bu-|skai«- Kun. Sabulis perskaitė 
vo sakoma ir prižadėta, kad Uezoiiucijas. kurios buvo vien- 
kiekvienas Amerikos kareivis balsiai priimtos.
kariauja už išvadavimą paverg
tų tautų. Taip, mes kovojome.' 
kiti žuvo dėl to principo. Dau
gelis tautų buvo atvaduota, bet 
kas atsitiko su Lietuva? Ji tu
rėjo savo nepriklausomybę iki' 
neatėjo diktatorius Stalinas, i 
kuris užgniaužė Lietuvos ne
priklausomybę, taip pat, kaip 
diktatorius Hitleris, kad pasiel
gė su kitomis Europos tauto
mis. Tad kiekvienas lietuvis, 
būdamas geru demokratiškų 
principų mylėtojas, turime ko
voti už teisybę, ir reikalauti, 
kad padarytos klaidos būtų ati
taisytos.

Amerikos Lietuvių legijonie- [ kun. J. Klumbis trumpai, 
rių 7-tas postas ir .*•—-1:— 
taip pat dalyvavo su savo vėlia-! vasario 16 Lietuvoj i 

no dalyvius aukoti Amerikos1 
Lietuvių Tarybos vajui.

Aukų sudėta $171.
Stambesni aukotojai buvo: 

Šv. Kazimiero dr. $25; 
61 kuopa $10: J. Spranaitis —I 
$50: kun. J. Kinta $25;

vomis. Kalbėtojai pasakė labai 
įspūdingas kalbas, būtent, kun. 
Dr. Vaškas. MIC., Prelatas J. 
Ambotas, A. Mikuckis, kuris 
papasakojo apie Lietuvos ir 
lietuvių vargus, p. J. Valaitis 
buvo paskutiniuoju kalbėtoju ir
aukų skelbėju. Viso surinko J- Klumbis $20. 
$1400. Stambiausią auką davė;-------------
Prelatas J. Ambotas, būtent. į Vasario 17 d. mūsų 
$300. Gražiai deklamavo p-lė sodalietės turėjo šaunią
Johnson, nors jos tėvelis yra kią “Valantine Party”. kurioj

kas. Lietuvos Vyčių N. Y. -1 Mrs. M. Cuthie. Petras Cibas, 
N. J. Apskritis. i Dabulskis, Rožė Diržienė. Pra»

$26: Kazys Krušinskas su j nas Dulkė, A. Dvariškis, A. Gel» 
žmona. igaudas. Paul J. Gillis. Juozas

Po $25: Altoriaus Draugija iš [Glaveckas. Juozas Gražulis, 
Maspeth. N. Y.. Jonas Jaki lis, j Stasys Grigula, Jonas Gubesta, 
Antanas Lelis. Jonas Mažo- į Antanas Junčia.
nas, Harry Mosechuk su žmo- j Kašėtienė. A. Kavaliauskas, 

Šv. Jurgio Lietuvių Draugi-1 Kavaliauskienė. J. Kščenaičio 
1 šeima, Kazvs Kundrotą, Kazys 
Leiga. Anna Levulis. Stasvs 

$22: ALRKMS 29 kuopa. ' , . ... D .E Lukoševičius. Pranas Lukša.
Po $20: Antanas Apanavi-. Jurgis Mačys. Frank Matukas 

čius. Juozas Boley (Bulevičius),!KonctQnriia
I. P. Kasper, Pranė ir Andrius 
Lapės, Jurgis Žvirblys.

$19: Maspetho Draugijas per
kun. J. Balkūną.

Po $15: Angelų Karalienės 
Parap. Gyvojo Rožančiaus 
Draugija, Ona Baikerienė. Ona; 
Baniulienė, adv. Steponas Brie
dis, Jonas Buivydas. Juozas 
Garšva. Morta ir Eugenija I 
Karpiūtės. Vincas Tamošaitis. 

$14: Aldona ir Vytautas Sta
šinskai.

$13: Vinco Pūko šeima.
Po $12: Kasparas Galčius. 

.Lietuvos Vyčių 90 kuopa iš 
Kearny. N. J.. Genovaitė Vitai- 

! tytė.
Po $10:-Andrius CesTovv. S. 

Dailydėnas. Veronika Danulevi- 
čienė. Amelia Galchuš. M. Jur- 
kūnienė. Jonas Kurdis. Balys 
Laučka. Juozas B. Laučka, Lie
tuvos Vyčių 29 kuopa iš New-! 
ark. N. J.. Liet. Vyčių 41 kuo
pa iš Brooklyn. N. Y.. L. Vyčių' 
67 kuopa iš Bayonne. N. J.. L. į 
Vyčių 113 kuopa iš Linden. N.
J. . Linkauskai. Lithuanian A-. 
lumni and Students Club. Lith
uanian Amer. Citizens Club iš į 
Maspeth, N. Y.. Lithuanian 
gion of America. Darius 
Girėnas Post No. 1. Petras 
koševičius. John Martin. 
Menderis, A. Mikolaitis. Pranas 

j Milas. Juozas Moczyunas. Ka- [
, Mikas Rama

nauskas (Reading. Pa.). K. Ra- 
Moterų S-gos taisyta. Visiems aukotojams zauskien®- Skarulis. Kazys

. Kan-! vardu Lietuvos Laisvės kovoto- , Sujšis' Simon Svvedish. Pranas
Moterų jų nuoširdžiai dėkoja Šeštokas. Ona ir

M'aterburio Lietuvių Taryba. ka1' M Taliutis.
Ona Unikienė. 
SLA 126 kuopa.

[Vytautas Vizbarą. A. Žilinskie
nė.

Po $7: Mikas Karaktinas.!
Juozas P. Mačiulis. Jurgis 
dokas. Pranas Stankūnas, 

[ronelė Yurvičienė.
$6.20: Juozas Očikas.

$6: Benediktas Barnauc- 
Kosto Gajausko šeima.'
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opter is nusileidęs ant laivo HMS vanguard, kad paėmus nau
jas fotografijas, kurias Anglijos karalienė Elžbieta pagamino. Mat ji va
žiavo tuomi laivu į Pietinę Afriką ir fotografija tai jos “hobby”.

Vasario 16 diena, kaip
susitarta, mūsų kolonijoj
jo būti atšvęsta tik bažnyčioj, 
nes mūsų iškilmingas vasario 
16 dienos paminėjimas įvyko 
kovo 2 d. Tačiau vakare ivyku-

; šiame blynų baliuje, kurio me
tu kleb. kun. J. Kinta parodė 
įdomią filmą, buvo prisiminta ir 
Lietuva. Visą vakarą buvo duo
dama lietuviška muzika plokš

telėmis. specialiai kun. J. Kin- 
tos nupirktomis tai dienai, ir 

bet 
ir Auxiliary jautriai, papasakojo apie 1941
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BALFo skVriaus susirinkime! purnai $52. p0 $25: — D-ras S. !ALRK Susivienymo 91 kp.. i 
buvo galutinai išdiskusuotas Sapranas, D-ras M. Devenis, Studentų Choras.

[planas vajaus reikalu mūsų ko- vaist. Jonas Bendleris, Vincas
llonijoj ir Patersono mieste. [Visockis. Gyvojo 

. į Sudaryta vajaus komisija, į D-ja. Moterų Apšvietos klūbas. ir draugijoms — $25 — W. L. 
•c^Įkurią įeina: J. Jokubavičius, J. Parap. Choras. Rūtos D-ja ir Tarybos susirinkime, kovo 16. 

Spranaitis. J. Trainys. A. Shell,'§v. Vardo Jaunimo skyrius. Po 3 vai. po piet. “Nemuno” sve-
l gražūs 

Kviečiame
Jeigu kurių ( 

Po $10: — A- vardai čia nepagarsinti bei klai-i 
tai prašome į

mo darbą.'nos D-ja. ALRK Susivienymo pranešti vietinės Tarybos vai- z-s ^*akr°šius. 
visus nelie- iil-ta kp., šv. Vardo D-ja. San- dybai. tai bus su mielu noru ati-Į 
\ e rv, 111V A c _ . . . < _ 1___ > r ._____ _____________ ' . • . .
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j“party" metu, norėtų jos paraJbas per pirm. Tarną Matą $500. (Kazys Kulas, K. Sakalauskas.
j ginti pasekti savo pirmininkės | Po $100: — Juozas ir Uršulė j V. Eidukevičius., J. Eidukevi- 
Onos Obolevičiūtės pavyzdžiu ir i Lazauskai, Tarnas ir Aldona čius, K. Lauryn. J. Vokietaitis, 
nepagailėti savo balselių para- Matai. D-ras Petras ir Vita Vi-'j. Dilion, A. Kuncaitis, Al. Sau-, 
pi jos chorui. įleišiai. Vincas Ramažas $70. Po klis. M. Bogušas. M. Šakočius, į

------------- '$50: — Federacijos sk., Vyčių A. Baltrušaitienė, A. Adomai-1 
i Vasario 19 d. įvykusiame ,7_ta kp. įr Kazys ir Teresė Che- tis, S. Šimanauskas. Mr. Mason.

j ginti pasekti savo pirmininkės' Po S100: — Juozas ir

Kiti aukavo po $2. SI ir ma-
Rožančiaus žiau. Aukavusiems bent $10 —

ir kun.

veiklos 
ir jau-

švedų kilmės, bet gražiai lietu- dalyvavo daug naujų narių. Iš j Rinkikės aplankys 
viškai kalba. Jo dukrelė nevie
nam klausytojui ištraukė ašarą 
savo tokia gražia lietuviška 
kalba ir eilutėmis, kurios buvo 
16-tai Vasario pritaikytos. Gar-

~ ~ ........ ........... ............ ......... .. -----------------~ F”
Vincas Adomavičius, E. Kinda- §20: — Laidotuvių direk. Jonas tainėje bus išduodama 
ra, R. Adomavičienė ir J. Ra-.Dėlinikas. Vladas ir Sofija Lu- garbės pasiūdymai. 
gauskienė. Jšaį įr Petras Motiečius; Vincas visus atsilankyti.

Komisija yra pasiryžusi į-< Pinevičius $15. p- * ' ------
traukti mūsų jaunąsias sodalie- *paštalystės Maldos D-ja. Šv. O- dingai užrašyti, 

j tęs ir vyčius j rinkimo darbą.'nos D-ja. - ---------

N. J. S. V. RĖMĖJŲ SEIMELIS

' su žmona. Konstancija Matule- 
s jvičienė. J. Matusevičius. Ona 

Matutienė. Mažeika. Mrs. Anna 
'Meltz. J. Merkienė. Petro Mika
lausko šeima. Ieva Mikolainie- 

• nė. Viktoras Mikolaitis. J. Miš- 
į kinis.

Kpt. Dr. Jonas S. Naujokai
tis. PP. Juzė ir Povilas Paulaus
kai. Marijona Padelskienė, Pa- 
rackauskai. Andrius Rabikaus- 

' jkas, Radzevičius. Ona Paulinai- Jį _ itvtė. Ražanauskas. Peter P.i ~
| Rich-Retikevičius. Uršulė Ro- 
■ manienė. Edvardas Rudnikas.

G. Šamas, Benedict J. Sche- 
gaus. S. Satkus. John Sescila. 
Pranas Shwarnavičius. J. Simo- 

įkaitis. Pranas Skveravičius. F. 
; M. Skriduliai. Skumevičius. SL- 
RKA 135. kuopia, M. Stanionis. 
Stirna, Jurgis Strogis. Jokūbas 
J. Stukas. John šeštokas. S. 
Švėgžda. . -

Elžbieta Tarnauskiehė, Leono’ 
.Taujenio šeima, Tiškevičiai. Ur- 

D. Vaiciekauskas. Ve
ronika ir Mikas Vaičiūnai. An
drius Vaišvila, 
šeima. Juozas 
na V’inikienė.

~ Andrius VIa ras. Bernard A. Zi- 
Le- *inis, Vincas Žemantauskas. Jo- 
and nas Žukauskas.
k,u*. Po $4: Jonas Dulskis. Teofilė 
n” Kubilienė, ‘ K. Laurinaiti#/ P? 

Satkus.
! Po $3: Ona Anzulienė. Bar- 
kienė. Kazys Eidukaitis. Stasys 
Gramas. Petras Kučinskas. A- 
domas Kvarinskas. J. Markū
nas. Helen Mekalainis. Kons- 

Jurgis Šupins-, Mikelionienė. Petruliai,
J. Tumavičius. j garskis. Mrs. Martha Stan- 
V. Urbonas. kowitz stella Subatienė. Ona 

J. Vaitukaitis, j Sveikatįenė Tujokai 0 Vaicie- 
Įkauskienė. Marija ir pulk. Aloi- 
įzas V’alušiai. Mikas Varais, Al
girdas Vizbarą. Zavistavičiai, 
žudžiai.

Pet-1I Aukos tebepriimamos. ligi 
kvotos bus užpildytos. Čekiai 
siųstini adresu:

I

Tony Valaitis 
Venclauskas. O- 
Ona Vizbariejiė,

viso atrodo, kad sodalietės mu_ tuviškus Patersono smulkes- darOs 11-ta kp., 1 
šasi į pirmą vietą mūsų organi-|njug bįznjus o stambesnieji biz—43 kp Tretininkų D-ja. 
zacijų veikime. Garbe joms! jnieriai ir kompanijos bus pa- čios Arkibrolijos D-ja. ! 

Į Tik korespondentas, girdėjęs; kviegti aukoti per laiškus. ~ .................
jų gražius ir skambius balsus Lietuvių tarpe komisija au-Įpja. šv. Juozapo Maldos D-ja, 

i kas rinks kviesdama kiekvieną j LDS 5-ta kp.. Vaizbos Buto Au- 
I lietuvį paaukoti nors vienos i xiliary? Moterų Demokračių!
įdienos uždarbi ir visas lietuviš-jkiūbas, D. Matas. S. ir M. Sen
okas organizacijas į 
'skiromis aukomis.

Sudaryta taip pat atskira ko
misija. į kurią įeina J. Lekavi
čius. M. Papečkienė. M. Stan- 
kienė. P. Palevičiūtė. J. Trainys 
ir A. Shell. pravedimui įvairaus 
pobūdžio parengimų, kurių pel
nas eis į vajaus fondą.

Susirinkimo metu padaryta 
vajui graži pradžia — suauko
ta $300.

Patersoniečiai pradeda BALF 
vajų su ugninga nuotaika ir su 
nepalaužiamu pasiryžimu vir-! g t...........
syti paskirtąją Patersonui —' jr y. šarkai. 
$3000 normą. A.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
Seimelio rengimo pirmininku išrinktas kun. Pr. V. 
Strakauskas, Šv. Juozapo lietuvių parapijos, Lowell, 
Mass., klebonas. Jam bendradarbiaus kun. A. Abra- 
činskas.

Seimelis įvyks balandžio 20 d., Cambridge. Mass. 
Seimelyj dalyvaus J. E. Arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, D. D.

Tėvas Strakauskas ir kun. Abračinskas yra ga
būs organizatoriai ir finansistai. Todėl niekas neabe
joja, kad įvykstantis Seimelis bus gausus ir naudin
gas.

I
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S-gos Choras. Marijos Vaikelių

I
Lietuvai Gelbėti Vajaus 
N. Y.-N. J. Aukautojy 

Sąrašas

MODEL BLANKET-COAT FOR EUROPE

fATERBURY, CONN.

prisidėti at-' kai A Oriška. S. ir I. Baranau
skai. M. Verbyla, A. Orantas. 
Adomai Varkalai. Petras Kevi-

1 1nas, Ona Besasparis.
pis, Pranai Karveliai,

. kienė. Jonai Steponaičiai. J. Le- maitis.
sūnaitis. M. Valuckas, B. Gur-j .$498.75: Šv. Mykolo parapija, 

[klienė. P. Jokubauskas. J. Ma-' Bayonne. N. J.
zulaitis. S. Kairaitis, J. ir K.! $349: Kun. NN.. Brooklyn,
Pranuliai. M. ir S. Dumšai, C.IN. Y.

j G. Slokus. P. Trečiokienė. Juo-j $300: Ant. Matulis su Wm. 
zai Bernotai. Marė Urbonavi- • Waiginis.

’čienė, A. Sniečkienė. M. Baku- p0 $250: Kun. Jonas Balkū- 
tienė, P. Drevinskas, A. Pužas? nas. Lietuvių šv. Vardo Drau- 

■S. Mikelskienė. J. Ažunaris. I 'gija, Kearny. N. J.
i. P. Stanikienė. J.

' Abadauskas. Jonas Jenušaitis,
P. Kuzminskas, J. Gurauskas.

'Z. Klevečka. M. Benevičienė, M.
, Kašėtaitė. M. Karinauskienė.

Po $500:
Pr. Šuo- su sūnum;
A. Sau- Contractors

Petras Atkočaitis
Greater Clothing 

Ass’n; Pranas Ši-

DESIGNER CLAIRE MtCARDELL models th< v. .-u cuat
shc crcated irom the blankcts in the ncw CARE bl; nk<: p-nkuec 

now availab'.c for Europc. This ncw package supplomont: CARE s 
famous non-profit, govcrnmcnt-appiovcd loud paiccl scivitc to 
cleven countrics.

Individuals here may order the CARE blanket or fonu package 
for their friends and relatives abroad at a totai cost o£ $10 cach from 
CARE at 50 Broad Street. Ncw York. Instructions for eonverting the 
blankets tnto warm clothing for incn, women and children wiil be

į Lietuvos Nepriklausomybės Mi-'^’ncai Vasiliauskai. J. Jermala. 
inejhnas Puikiai Pavyko. — Su-J3- Mockus, O. Mockienė. V. Ka-
| rinkta Virš $3,500. — Dalyvavo lenauskienė. M. Daugėlienė, J. 
Z6 D-jos. — Klūbas Gausiai Au-1 Levandauskas, Ona Romažienė, 

i J. ir M. Stankevičiai, M. Bra- 
'zauskas, J. ir O. Girdžijauskai, i
'ir Knmn A J Aleksis Pr> Sn-

I

kavo. — Jaunimas Gražiai 
U žsirekomendavo.

Vasario 16-tos dienos šventė j ir Komp. A. J. Aleksis. Po $5: ; 
pamaldo- K. Gruodenis. Marė Klimašaus- 

, A. Urči- 
ije. Tarybai ir Šalpos fondui ant- nas. J. Vaišvila. J. Makauskas, 
roję kolektoje gauta $1.059.64. j J- Mažukaitis, Marė Kaukas, 
Vakare, šv. Juozapo par. audi-įprof. J. Žilinskas, A. Jermalie- 

*nė. J. Vaitukaitis. V. Lesunai- 
tis, P. Krugelis, V. Vitkus, J. 
Liūnas. Mr. ir Mrs. J. Žemaitai
tis. Elžbieta Laša jus. Izabelė 
Krugelis. A. Dauskurdis, A. 
Tukis. Nelė Jenušaitis. J. ir O. 
Barkauskai. Salomėja Karalius, 
V. Pabilionis. J. Šniečkus. S. 
Vasilavskas, J. Kairis. P. Liu- 
binas. D-ras Kazys Vileišis, P. 
Blaudzdžiūnas, Vincas Blauz- 
džiūnas. V. Skeltis. A. Gvaz- 
dauskas. P. Jančius, M. Benese- 
vičius. K. Norvaiša. A. Aleksie
jus. Kaziai Makarevičiai. J. De- 
renčius. O. Matulienė. Mrs. S. 
Su pt s. I'ii'lli'!.; Kautl£'’kis

prasidėjo rytinėmis
■ mis Šv. Juozapo par. bažnyčio- kas. adv. F. Zailckas,

tori joje, kun. J. J. Valantiejus1 
pradėjo programą invokacija. 
Parapijos choras sutartinai iš
pildė himnus ir vieną - kitą pa- 
trijotinę dainą. Po to kalbėjo 
miesto mayoras .Tohn S. Mona- 
gan, kun. Jonas Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y., adv. F. J. Ba- 
gočius iš Boston, Mass.. kun. J. 
J. Valantiejus. Klūbo pirm. T. 
Matas ir Dr. P. Vileišis. Svečių 
kalbomis publika buvo tikrai 
sužavėta. Visą vakaro progra
mą sumaningai vedė komp. A. 
J. Aleksis. Padarius rinkliavą 
pasekmės buvo sekančios: —

L. Pol. Klu-

I

PO
kas.
Mary Narkevich. James Romei-į 

į ka.
$5.12: Maspeth. N. Y. para

pijiečiai per kun. J. Balkūną.
Po $5: Paul Augustino šeima. 

Kazys Bagdonas. Bagdonienė. 
Ieva ir Pranas Bajorai. Jonas 
Baranauskas. Baranauskienė, 
Vincas Bartkus. Charles Bason- 
Basanavičius. Ona Bekerienė. 
Juozas Bentavičius, David Bo- 
ris. Constance Bryan, Ona ir simojimus, O ne UŽsimoji- 
Antanas Bubniai. Jonas Budre- mus pagal jėgas!
vičius. Adomas Bundonis. Ad. Mickevičius.

»
i
i

1Po $200: Steponas Karvelis. 
Mičiulis ir Kairis Co.. Ullman 
Brothers.

$150: Jurgis Diržis.
$125: Anth. Lapash and Co. j 
$110: Šv. Vincento Pauliečio 

Draugija, Maspeth. N. Y.
Po $100: Andrius Bubelis ir 

Co., Regina ir Jonas Budriai, 
K. and K. Tailors. Ine.. New 
York'o Lietuvių Taryba. Pro- 
gressive Coat Co.. Frank Sulu- 
van (Šalaviejus). John Simen 
(Šimėnas).

$75: Tovdey Clothcs, Ine.
$70: Šv. Jurgio Parapijiečiai, 

per kun. K. Paulonį.
Po $55: Ex-GI. Alfonsas 

Stankevičius.
$52: Juozas Simonaitis.
Po $50: Apreiškimo parap. 

Gyvojo Rožančiaus Draugija, 
F. Armakauskas ir Co.. K. A. 
Bukaviackas. Mrs. M. C.. Lith- 
uanian Catholic VVar Veterans 
Post. Mas|>eth. N. 
and Patap Co.

$48.50: ALRKF.
J. Apskritis.

$35: Elena ir 
Jurgėlos.

$32: Lietuvių 
Draugija.

Po $30: Inž P. ]

Y.. Zorland

N. Y. ir N.

adv. Kostas1

Committee to Help Lithuania 
3012 Woolworth Bldg., 

New York 7. N. Y.
Visiems aukautojams Ačiū. 

Lietuvai Gelbėti Vajaus 
Komisija

Kun. K. Malakauskas, Pirm. 
Jokūbas J. S tu kas, Sekr. 
Dr. Aldona šlipaitė, Iždin.

(Bus daugiau)

Jėgas matuok pagal už-
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SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitoma mėnesinį, religinį, pat
riotini ir gausiai paveiksluota laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ"
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE. MAINE

"Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kit:i"se kraštuose. Aprašomos Lie
tinių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

"Varpelio"
Kaina metams — 12.00.

Visi "Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sienini Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas ‘'Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
Skelbiamos "Varpelyje.’’

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

"VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maino



Ant radienis.

t
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GIRDĖTI LIETUVIU i

'Strakauskas kiekvieną rytą per 
Gavėnios laiką ix> šv. mišių 
duoda dvasines rekolekcijas. 
Žmonės turi progą geriau su
prasti Gavėnios tikslą.

LOVELI, MASS.
.Moterų Sąjungos Veikimas
Vietos Moterų Sąjungos 73- 

čios kuopos narės turėjo laimė
jimą. Pirmą ii- antrą dovaną 
laimėjo kun. Bolis Urba. šv. 
Kazimiero Seselių vienuolijos 
kaĮielionas. Trečią dovaną lai
mėjo Ona Kasparavičienė.

'vavo: Jonas šaukimas. Vladas 
Paulauskas. Monika Milienė. E- 
lena Kazlauskienė. Antanina 
Vilkišienė. Petronė Andriuške- 

Agota Kučinskienė.
Marijo- 

ir kleb. 
Džiaugė- 
paskaita.

vičienė.
Barbora Paulauskienė.

Andriuškevičienė
Pr. Strakauskas.
Kazimiero Čibiro

na 
kun. 
Si r .

būtent. 
Mokslo, 
išrinkta:

23-čią, 
įsikūrė 
Brolija 

Sekanti 
pirmi-

i
i

Nauja Brolija
Sekmadienį, vasario 

šv. Juozapo parapijoje 
nauja Brolija.
KrikščioniškoI 
valdyba tapo
ninkė p-lė Zofija Aleksaitė; vice 
pirmininkė — Irena Jusevičiū- 
tė; raštininkė Monika Blažio- 
nytė; kasierka Juozapina 
valiauskaitė.

Ka-
i
i

Parapijos Ccntinis Kermošius
šv. Juozapo lietuvių parapijos 

centinis kermošius ’Per.r.v Sale' 
įvyks kovo 9-tą dieną. Para; .- 
jiečiai laukia to parer.gtir.< Ti
kimės. kad uždirbsime $500., ‘- 
Visas pelnas eis i parapijos na
mų pagražinimo iš lauko. Kle
bonas ir parapijiečiai širdinga; 
rengiasi.

šokiai
Mūsų klebonas rūpinasi pa

rapijos jaunimu. Po Velykų 
rengia parapijos svetainėje su
si; ažir.omo šokius. Vien tik pa
ra; .; s lietuviškas jaunimas 
galės dalyvauti. Tikietai dabar 
dalinami dykai. Jaunimas turė
tų pasiklausti klebono, ir gaus 
dvkai.

Sniego Karnivalas
Marijos Vaikelių Brolijos na

riai nutarė turėti sniego karni- 
valą. Karnivalas įvyks prie Pas- 
saconaway ežero.

Vjko į Federacijos 
Smažiav imą

Debatai
šv. Vardo Vyrų brolijos na

riai rengia debatus. Į darbą sto- 
LovelI Federacijos nariai gra- ja senesnieji ir jaunieji. Žiūrė-

žiai pasirodė. dalyvaudami sime. kurie geriausiai perstatys 
Naujosios Anglijos Lietuvių savo argumentus. 
Katalikų suvažiavime, kuris i- 
vyko Lawrer.ce vasario 23-čią ' 
dieną. Sekantieji atstovai daly-

Kasdieninės Rekolekci jos
Mūsų klebonas kun. P. V.

"s-

i
Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

aŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

DARBININKAS______________________
f----- ---------—-------------------------------------------------------------------------

SVARBU SVARBU SVARBU

METINIS SUVAŽIAVIMAS
RENGIA

Naujosios Anglijos Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių Vienuolyno Rėmėjai

SEKMADIENĮ,

Balandžio (April I 20,1947
Nekalto Prasidėjimo Parapijos 

Svetainėje
WINDSOR STm CAMBRIDGE. MASS.

a««aa1aaC JaIa1£aS 

lietuvių parapi-i 
turėjo laimėji- 

iš svetimtaučių 
. Kazimiero lie-

k" * ' ■ ’ - -
lt**. AaA « AA

Šv. Juozapo 
jos Tretininkės 
ma. Persike lė 
provincijos j Sv
tuvių provinciją. Naujas vizita
torius kun. Justinas Vaškys iš 
Greene. Maine.

Skrajojanti Plunksna.

Vasario 16-tos Dienos 
Minėjimas Washingtone
Wa>hington, D. C. — Vasario' 

16-tą tikrai gražiai paminėjo ir 
šio miesto lietuviai. Tos šventės 
išvakarėse, vas. 15 d. Lietuvos 
Ministeris Po v. Žadeikis ir jo 
žmona pakvietė čionai gyvenan
čius lietuvius ir Amerikos - 
Lietuvių Draugiją pas save, j 
Lietuvos Pasiuntinybę buveinę. 
Vaišėse dalyvavo taip pat vi
sas Lietuvos Atstovybės perso
nalas. Latvijos Ministeris Dr. 
Alfred Bilmanis su žmona ir 
dar keletą lietuviams artimų*
kaimynų, latvių. Ten praleista 
vakaras tikroje lietuviškoje 
atmosferoje. nevienas jautėsi 
lyg esąs Lietuvos žemelėje.

Seimas Prasidės 1 Valandų po pietų.
Nuoširdžiai Kviečiame Visų Lietuvių Para

pijų Vienuolyno Rėmėjus, Rengtis Prie 
Suvažiavimo.

Paskaitas duos Kazimieras Čibiras, visuomeninin
kas - Rašytojas; ir

Motina Marija Lįguoria, Vienuolyno Viršininkė.
Šis Seimas šaukiamas, kad pilniau pasikalbėti apie 
statymą Senelių Prieglaudos ir Vajų, kuris tam 
tikslui bus rengiamas. Visi įdėkime širdį į šį su

manymą. Sutartinai vykime į suvažiavimą.
4 valandą po pietų, Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Richardas J. Cushing, D. D., dalyvaus Palaimini

me švenčiausio Sakramento.
KVIEČIA SPAUDOS KOMISIJA.
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Tvarevi- 
Daukšių 

Kėdainių

km., Gudelių vai., Marijampo
lės aps.

VARNAGIRIS, penki broliai 
ir jų 3 seserys Varnagirytės, iš 
Šunskų vai., Marijampolės aps.

VENCKUS, Zigmas, gimęs 
Amerikoje, gyv. Brooklyne, N. 
Y.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

(Bus daugiau)

TICAS, Leonas, sūnus Jeroni
mo ir Lilomenos, iš Kretingos 
aps., gyv. Čikagoje.

TIEPEL, Otto, sūnus Fridri
cho ir Otilijos Kelertaitės, gyv. 
North Braddock, Pa.

TITTEL (Jonaitytė?), Teklė, 
gyv. Philadelphija, Pa., 630 
Greene St.

TOKARSKIENĖ - Kriuklytė, 
Marija, gyv. Pittsburghe.

TVAREVIČIUS ir 
čiūtė, Apolonija, iš 
cm., Dotnuvos vai., 
aps., gyv. Elizabeth.

UCKEVIČIENfi (Krakaus- 
kaitė?), Viktorija, gyv. Čikago
je.

URBAITIS, Domas, iš Pane
vėžio aps., Lietuvos kariuome
nės buv. savanoris.

UŽDAVINYS, Jonas, iš Varė
nos vai., Alytaus aps., bendra
darbiavo Amerikos Lietuvių 
apkraščiuose.

VAIČIŪNIENE - Norkaitė, 
Marijona, iš Sukančių km., 
Tryškių vai., Šiaulių aps. ir vy
ras Mykolas Vaičiūnas, gyv. 
Brooklyne.

VAIŠUTIS (Vosit), Paulius, 
gyv. Toledo, Ohio.

VAITELAVIčIENfi, Zuzana 
ir Vaitelavičiūtė, Emilija, iš Y- 
lakių m., Mažeikių aps.

VALIAUGA, Adomas, Motie
jus ir Stasys, iš Kaziliškių km., 
Balnikų - Želvos vai., Ukmergės 
aps.

VALIUKEVIČIUS, iš Rudenų

Gavėnios Knygutė

Pamaldos Bažnyčioje I Prieš išsiskirstant, Latvijos Mi- 
Specialios pamaldos Ameri- nisterio žmona pakvietė drau- 

kos - Lietuvių iniciatyvos įvyko gijos narius pas save arbatėlei 
Nekaltojo Prasidėjimo bažny- ateinantį sekmadienį. Gi vaka- 
čioje. Jas laikė kun. Pov. A.'re Amerikos - Lietuvių Draugi- 

o įspūdingą jos nariai buvo dar kartą susi
rinkę pas pirmininką, ten pa
dainuota, pašokta ir pasilinks
minta. A.G.

■»
_

Jas laikė
Gailevičius, O. P.,
pamokslą pasakė kun. J. Gedra, 
tos parapijos nenuilstamas kle
bonas. Savo pamoksle jis iškė
lė Lietuvos ir kitų mažųjų tau

relių vargus ir kančias, pa- 
t brėždamas, kad ir mažos taute
lės turi teisę laisvai gyventi, o
ne būti prispaustos vienos sfe- sario 16-toji diena San Francis- 
ros, kuri šiandien švaistosi po co mieste. Šiais metais Lietu- 
Europą. vos Nepriklausomybės sukak-

Bažnyčioj matėsi be draugi- ties minėjimas atšvęsta plates- 
jos narių ir pašaliečių dar Lat- niu mastu. Dalyvavo veik visi 
vijos Ministeris su žmona. Visi lietuviai ir svetimtaučiai, lietu- 
meldėsi, kad Lietuva vėl atgau- vių draugai. Atsilankė ir komu- 
tų savo prarastą laisvę.

I
I

i

SAN FRANCISCO, C AL
Treti metai, kaip minima Va-

, nistėliai su savo vadais. Paskai-
. tos praėjo ramiai.
' Šis Vasario 16-tos minėjimasSusibūrimas Viešbutyje

Po pamaldų visi Amerikos - buvo surengtas BALF skyriaus. 
Lietuvių Draugijos nariai nu- Minėjimui pirmininkavo BALF 
vyko į Lafayette viešbutį, kur sk. pirm. A. Skirius. 
turėtas specialiai rezervuotas Pirmoji kalba buvo pasakyta 
kambarys dėl užkandžių ir kai- Robert Lane, amerikiečio, ku
belių. Buvo kviesta keletą kon- ris tarnavo DP stovyklose, ku- 

įgresmonų ir šiaip žymesnių as- rių tarpe buvo ir lietuvių. Lane 
!menų VVashingtone, bet gaila, papasakojo, kad baltiečiai, o y- 
kad dėl vienų kitų priežasčių pač lietuviai sudarė jam įspūdį, 
negalėjo dalyvauti. kaipo kultūringiausia tauta

Latvijos Ministeris, Dr. Alf. tremtyje. Jis paaiškino, kad a- 
Bilmanis savo kalboje užakcen- merikiečių pašalpa yra būtinai 
tavo, kad pasaulis kada nors reikalinga, norint išlaikyti 

tremtinių sveikatingumą. Da
bar daugelis serga džiova dėliai 
kamšaties barakuose ir maisto 
menkumo.

Kitą kalbą sakė p. Julija Lie
sytė, dirbusi Marksizmo - Leni
nizmo Katedroje, kaipo Vii-j 

Universiteto, istorijos

i

turės prieiti šviesesnio ryto
jaus, ilgai taip pasilikti negali. 
Komunizmas ir jo pasėtos pro
pagandos gandai bus sutriuš
kinti ir Katalikų Bažnyčia išeis 
triumfuojanti, kuri šiandien tik 
viena kovoja prieš komunizmą
ir socializmą. Savo ugningoj niaus 
kalboj. Latvijos Ministeris, pil- fakulteto asistentė. Jai teko 
niausiai yra įsitikinęs, kad Lie- net dėstyti komunizmo mokslą,

Seni ir nauji klijentai.. visi
sutinka, kad geriausias yra

ALE that is ALE
IŠ KRANO .... IR BONKOSE
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rus keletą, nieko nedavė. Jie 
dar prikišo, kad nesą Lietuvos 
nuo ko išvaduoti, o tremtinių 
“kriminalistų” irgi nematą rei
kalo šelpti. Žinoma, kiek kom- 
promitavosi, kada savo akimis 
matė du iš tų “kriminalistų” sa
vo tarpe: tai švelnaus charak
terio Jadvyga Lane, tremtinė 
amerikietė nuo komunistinio 
teroro, kuri Lietuvoj studijavo 
mediciną, ir Julija Liesytė, ku
ri sąmojingai ir konkrečiai vė
liau dar asmeniškai aiškino ne
tikėliams komunistams apie 
bolševikų “nuveiktus” žygius” 
Lietuvoj.

Programos priedui Zigmas 
Skimanas parodė filmų iš vė
liausių įvykių ir apie Alaską.

Daugelis išsiskirstė labai pa
tenkinti kalbomis bei programai 
ir gavome keletą prospektų — 
narių mūsų BALF skyriui.

Tie patys BALF sk. nariai! 
dirba ir prie vienintelio Pacifi- ' 
ko lietuvių žurnalėlio “Kalifor
nijos Lietuvio”, kuris leidžia
mas 2721 Logan St., Oakland 1, 
Cal. Kor.

s

ŠTAI 2M06US
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavęnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos , apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.
i

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 

. demiškais įrengimais. Atlie- 
| kame visokius darbus namų 
taisymo.

i_________________________

s

tuva ir kitos mažos tautelės iš- kuriuo pati netikėjo. Jos kalbos 
sivaduos, ir greitu laiku švęsi- tema tačiau nebuvo apie tai, 
me Lietuvos Nepriklausomybės kiek Lietuva nukentėjo nuo ru- 

i šventę kitoj nuotaikoj negu siškų komunistų, bet kiek Lie- 
šiandien. tuva atsiekė kultūroj ir civili-

Be Latvijos Ministerio, Dr. A. zacijoj, būdama nepriklausoma. 
Bilmanis. dar keletą žodelių ta- Liesytė įrodinėjo statistikos 
rė tos draugijos dvasios vadai, daviniais, kokią pažangą Lietu- 
Kun. J. Gedra, pasidžiaugė va padarė, nusikračiusi rusiš- 
draugijos gyvavimu ir gražiais ko jungo ir tokiu būdu įtikino, 
nuveiktais vaisiais. O kun. P. kad tik laisvėje tauta gali ženg- 

i Gailevičius, O. P. priminė, kad ti pirmyn ir būti naudinga civi- 
tik malda gali išgelbėti Lietuvą lizuotam pasauliui.
nuo šiandieninės Rusijos žnyb- Aukų surinkta $80.00. Pirmą 
lių. Be šių. dar keletą gražių ir dešimkę paaukojo nesenai at- 
jautrių žodelių pasakė ponia O. vykusioji tremtinė p. Liesytė. 
Kajeckienė ir p-nia M. Jurkie- Didžiausiais aukotojais buvo 
nė. Visą tvarką vedė tos drau- patys BALF nariai, kiti kiek 
gijos pirm. J. Vaiciekauskas.; prisidėjo, o komunistai, išsky-'

i
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Kovo-March 18, 1947
Lietuvos Pranciškonų 
4V. ANTANO VIENUOLYNE

Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda

SV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena.
Už visus 4v. Antano Pamaldų ir 

Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MISIOS,

7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE ISSTATYTO 
SVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Sv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciikonais maldoje, Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius Į 
iš Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS! Į
LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MŪSŲ TĖVYNEI 

LIETUVAI!
IR — KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO = 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- : 

cijas sekančiu adresu: Į
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine ę

.H,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a,,,,,,,,*,,



Antradienis, Kovo 4 d., 1947
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ZINUTĖS
Kovo 2 d., kun. Albertas Ab- 

račinskas išvažiavo į Mahanoy 
City, Pa., palaidoti savo mamy
tės tėvuką, Želionį. Senutis bu
vęs 90 metų amžiaus.

•
16 mėnesių dukrelė buvo sun
kiai susirgusi. Nuvežta į Boston 
City ligoninę, kur po kiek laiko 
eina geryn. Pažymėtina, kad ji 
tik lietuviškai moka kalbėti. 
Slaugės negalėjo jos suprasti ir 
išpildyti jos reikalavimų, pp. 
Kučai rūpinosi gauti lietuvaitę 
slaugę, skelbė per radio, bet 
veltui.

pp. Kučai tikisi greit savo du
krelę parsivežti i namus.

Antradienį, įpuola Šv. Kazi
miero šventė. Vietiniai kunigai 
prašo žmonių pasimelsti prie 
tautos globėjo savo ir tautos 
reikalams.

Kovo 5 d., kun. S. Saulėnas 
sakys pamokslą Gavėnios pa
maldose, lietuvių šv. 
bažnyčioje, Haverhill,

Jurgio 
Mass.

graudūs
2 v. p.p.

Kitą sekmadienį, 
verksmai bus giedami

Po tam įvyks parengimas šv. 
Kazimiero šventę paminėti ir 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
duves.

var-

Lankėsi
Antradienį, vasario 25 d. lan

kėsi “Darbininko" redakcijoj p. 
V. Šimkienė su dukrele Shirley 
iš Newton. p. Šimkienė yra Ka-

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

| A, J. NAMAKSY '
REAL ESTATE A 

! Į INSURANCE
414 W. Broadway

Į SO. BOSTON, MASS.
i Office Tel. So. Boston 0948

I
3
S
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pitono William Šimkaus, Mas- 
sachusetts valstybės policijos 

■viršininko, žmona.
p. V. Šimkienė yra labai darb

šti ir dosni Lietuvos žmonių šel
pimo reikaluose. Ji siunčia daž
nai įvairius pakelius Lietuvos 
tremtiniams Europoje, susira- 
šynėja su tremtiniais ir rūpina
si jųjų vargingą būklę pagerin
ti.

Kapitonas VViliiam Šimkus,; 
ponia ir dukrelė Shirley vasario 
16 dieną buvo nuvykę į Nor- kietas bus Lietuvių Piliečių 
wood, Mass. ir dalyvavo Lietu- Draugijos svetainėje, E ir Sil- 
vos nepriklausomybės minėji-jVer gatvių kampas, South Bos
ine, kuris įvyko Šv. Jurgio lie- 

' tuvių par. svetainėje. Jie ten 
susipažino su kun. J. Borevičiu, 
S. J., inž. Budginu, kurie yra 
neseniai atvykę iš Europos, ir 
kitais, ir Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams aukojo $25.00.

Pirmadienį, kovo 3 d. lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj Dr. 
Bronius Kazlauskas iš New 
York, ir p. Andrius Daugirdas,1 
dienraščio “Draugo” įgaliotinis. 
Abu atvyko iš Nashua, N. H., 
kur dalyvavo Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos iškilmingose 
pamaldose, minint Šv. Kazimie
ro metinę šventę, ir vakare, pa
rapijos svetainėje, šaunioje va
karienėje.

Dr. B. Kazlauskas, kuris yra 
nesenai atvykęs iš Europos, pa
sakė turiningą kalbą apie pa-. vedė vajus svarbiose coke rin- 
vergtą Lietuvą ir Lietuvos; 
tremtinius.

Tą pačią dieną Dr. B. Kaz
lauskas išvyko iš Bostono į 
New Yorką, kur jis dabar stu
dijuoja angių kalbą ir ruošiasi 
baigti teisių mokslus, p. A. 
Daugirdas dabar darbuojasi 
Brockton, Mass.

I — —■

Penktadienį, vasario 28 d. 
lankėsi p. Ona Valaitienė iš 
Brooklyn, N. Y. Ji atlydėjo ką 
tik atvykusius lietuvius našlai
čius iš Europos į Marianapolį. 
Būdama taip arti Bostone, ji 
negalėjo jo aplenkti neaplan
kius savo giminių ir pažįstamų.

Dorchesterio Motery Klu
bas Rengia Bankietą

Šį sekmadienį, kovo 9 d.. 6 
valandą vakare įvyks šaunus 
bankietas. Rengia Dorchesterio 
Lietuvių Moterų klubas. Ban- 

bus Lietuvių

tone. Vakarienėj bus graži pro
grama. Dainuos Stasys Paura, 
akompanuojant p-iai A. Januš
kevičienei ir gros piano - akor
deonu jaunasis Gilbert Gailius. 
Laukiame svečių ir viešnių.

Rengimo Komisija.

i New England Coke 
Co.. Naujas Sales 

Manageris
Jcseph H. Treanor, buvęs pa

dėjėjas general sales manager, 
šiomis dienomis tapo paskirtu 
general sales manager Naujo- 

] sios Anglijos Coke Kompanijos. 
Jis dirba su Naujosios Anglijos 
Coke Kompanija nuo 1928 me
tų, kada jis pradėjo dirbti kai- 

Įpo pardavėjas. Metus laiko jis

koše ir tada buvo paskirtas 
skyrių vedėjų samdyti pardavė
jus ir išdirbti naujas rinkas.

Jau 1930 metais jis buvo pa
skirtas urmo pardavimo sky

riaus vedėju. Jis liko padėjėjas 
i detalių pardavimo skyriaus vė- 
■ dėjo, detaiio pardavimo sky
riaus vedėju 1939 ipetaią ir.pa- | . 
I
i I

dėjėjaš gener»4- sales rrianager 
1943 metais. ’ Pereitais metais 
jis buvo vice prezidentas Sales 
Managers Club, Boston Cham- 
ber of Commerce.

V

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Maas.
Tel. Parkway 1233-W

1Ii
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SVEIKSTA

Tik vienas tvirtasai ryšys 
Laikyt gal’ du draugu draugys

tėj;
Kai ir dvasia, kai ir širdis 
Trečiam gal’ leist tave išvysti.

Fr. Pesendorfer.
pp. A. Kučų. gyv. So. Bostone,

Pristatome Alų ir Tonikų
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.•9

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Įį
?! 
?!

8 t i
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

DARBININKAS

NEW, OIFFERENT LENTEN DISH
No dūli Lenten meals for your family if you ha ve tnis recipc for Halibut 
Supremc with Cheese \VhirLs. Sounds grand and tastes even bettcr? It’s golden 
brown, tender biscuit whlr!<, fleckea with pimiento and parsley, baked on 
unusually tasty creanied fish. Start right by sautėing the green pepper an<l 
onion in a pure, all-vegetable shortening, likę Spry. Dependable shortenlng is 
important, too, for the flaky cheese-biscuit topping.

Your family will sure sav it s a winner, so elip the recipc now whilc you 
think of it.

HALIBUT S'JPREME W!TH CHEESE WHIRLS
^4 tcaspoon pcppcr

1 r-a cupa nūlk
ĮJ'S pounds halibut. cooked and 

flaked (about 2J£ cudb) 
2 tables j*ooii3 leinon juicc

H eup Spry
’ 2 eup green perpers, cho;

<“’dp onioa-. hliced
2 tublespoons flour

1J- 2 tea>poons sab
teaj*poon paprika

Meit Spry in saucepan. Ad<l green peppers and onions and until on;ons are
yelk>w. Add fiour. salt, paprika, and pepper and biend. Add wiik gradualiy, stirring 
con.'tantlv. and cook uutil thiekened. Add fhh and lcmon juice. Keep hot whiie 
making ČheečO WLirh.

CHEESE WHIRLS
% rup grated chee-e
2 tablo poonfl jnmicato, cui

i n pieres
1 tablo poon partlcy. ciioj?ped

1 rup sifted flour
1^3 tcaspooM bakrng jx>wdcr

3 z tejispoon tsslt
3 tAt>lč«;>oons Spry 
C tabies poons nulk

Sift flour wlth beking powdcr and salt. Cut in Spry fino. Auti ir ilk and cheese. 
miring to a soft dough. Knead lightly on floured board for about 20 seconds. Roll 
dough into rectangle. Sprinkle pimiento and parsley over dough Roll up likę jelly 
roll. Cut into £4-inch slices. Pour boiling hot fish mixture into oblong 10 x 6-inch 
baking dish and~ iay biscuit sliccs on top, cut side up. Bake in hot oven (425° F J 
25-30 minutes. Scrve3 6.

1
ALEKSIUNAITĖ, Salomėja.' 

gimusi Amerikoje, studijavo 
Kauno Muzikos Konservatori
joje, 1938-40 m.

BAUŽA, ar Baužas. Pranas, 
vedęs Anelę Žigantaitę.

BURGAILIENĖ, giminaitė 
Gruzdžio.

ČEPIENĖ. Bronė.
DANTIENĖ - Garbaliauskai- 

tė, našlė Tadeušo Dantos, kilu
si iš Daujėn vai., Panevėčio - 
Biržų ap., gyv. Čikagoje, ir jos 
dukterys, gal jau ištekėjusios.

DOCIS (ar Docius), du bro
liai ir sesuo artistė, gyv. Čika
goje. Milvvaukee Avė.

EININGIENĖ, Elzbieta, 
Šapkėnų vai., Šiaulių ap.

GAIGALAS. Kazimieras 
Stasys, iš Maišiogalos vai.

GEDGAUDAS, (Gedgaudai), | 
iš Žemaitijos, giminės Marijos 
Sausdravienės - Gedgaudaitės.

GRIGONIS, Jurgis ir Pranas, 
ir Grigonytė, Ona, vaikai 
gio.

JESINSKIENĖ, Bronė.
KANDROTAS. Julius, iš 

no vai., Alytaus ap.
KETURIKIS, ar Keturakis, 

Liudvikas, iš Žagarės - Skaisgi
rio vai., Šiaulių ap.

KLY VAITE, 
jusios pavardė

KONČIENĖ
Harrison.

KONČIUS,
Harrison.

KUKAUSKAS, Juozas, 
tuvoje gyvenęs Vilkaviškio ap.. 
gyv. New Yorke.

KYBARTAS. Pranciškus ir 
Stasys, iš Tauragės ap.. ir Ago- 1 

i ta Kybartaitė - Milickienė. 
į LAPIENIS, Kazys. *

LAUČKA. gyvenęs Čikagoje
■ 1925-1927 m.

LEONIENE - Končienė, gyv. 
Harrison.

MACKEVIČIENE - Boguševi-! 
čiūtė, Janina, iš Kauno, gyv.!

; arti New Yorko. 
j. MALONIS, P.....................
jampolės apskr.

MARKEVIČIENĖ - Povilai-

Lietuvs Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

VARPIOTAS, Leonas, klieri- piškio vai., Rokiškio aps., 
kas, misijonierius ir Varpictas,. Čikagoje. 
Stasys, kunigas, kilę iš Varnai-į 
čių km,, Telšių aps. |

VĖBRA. Jonas,
Čikagoje ar netoli.

VENCKŪNAS, Juozas ir Vin
cas. gyv. Mahanoy City, Pa.

VĖŽYS, Ignacas, brolis Pau- Vindašiaus, kuris buvo kilęs 
lauskienės ir jo šeima. ; Ylakių, Mažeikių aps.

Į VILIENĖ - Siliutė. Marijona j VIRZIKOVSKIS, Feliksas, 
ir sūnus Vilius, Jonas, iš Midve- Senųjų Trakų, Vilniaus aps. 

'rių km., Naumiesčio vai., Tau
ragės aps., gyv. New Yorke.

VILIMAITIS. Feliksas.
Sasnavos vai., Marijampolės

VILIMAS, Antanas, iš L.

gyv.

MIL AŠEVIČIENE (Milas), 
S., našlė Petro Milaševičiaus, ir 
jos vaikai, gyv. Elizabeth.

MILEIKA (Mileikai), gimi
nės Marijos Sausdravienės - 
Gedgaudaitės.

I MILICKIENE - Kybartaitė, 
Agota.

NEVERDAUSKAS, Antanas, 
gyv. Čikagoje.

NORVAIŠIENĖ, Mikasė, iš 
Šaukėnų vai., Šiaulių ap.

PILKAUSKAS, Antanas, iš 
Debeikių vai., Utenos ap., gyv. 
Bostone ar New Yorke.

PLAU ŠINIS (Plaušinaitis), 
Jonas, Justinas ir Petras, iš Ža

is liosios vai.
į PROŠKINAS (Proškinai), iš 

ir Žemaitijos, giminės Marijos 
Gedgaudaitės - Sausdravienės.

PRYŠMANTO, Vlado, gimi
nės ir pažįstami prašomi atsi
liepti.

RAINIENĖ, Ona, našlė Ani
ceto Rainio, kilusio iš Nolečių 
km. Ariogalos vai., Kėdainių 
ap., ir jos duktė Elena, gyv. 
Waterbury. Conn. Ona Rainie
nė yra kilusi iš Žemaitijos.

RAKUIŽA, Lionginas, gyv. 
Brooklyn, N. Y.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENEKAL 
OF LITHUAMA 

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

(Bus daugiau)

Jur-

Jėz-

Ermina, ištekė- 
nežinoma.
- Leonienė. gyv.

Adomas, gyv-

Lie-

Vin-_  •

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA siuvykloj sky

lių darytojai ir rankiniai švede- 
rių siuvėjai prie vyriškų darbų. 
Geras atlyginimas, apdrauda—- 
atostogos ir šventės apmoka
mos. Penway Clothing, 60 K. 
St.. So. Boston, Mass. (28-4)

VILKUNAS, Steponas ir 
cas, iš Rozalimo vai.. Panevėžio 

gyv. rodos aps. 
j VILNIUS, du broliai ir jų se
suo Vilniutė, kilę iš Plungės vi. • 

į VINDAŠIENĖ, našlė Felikso Veronika, iš Jurbarko v.,
IS

iš 
ir

jo šeima.
VITKAUSKAS, Boleslovas.

Stabinčiškių km., Žaslių vai. 
a į VOSYLIUS, Jonas ir Juozas, 

Ska- ’ Brooklyne.

I iš

REIKALINGA
Merginos ir Moterys

Reikalinga button hole ma- 
Petras, iš Mari- , kers (guzikų kilpoms daryti). 

{Turi būti patyrusios prie vyriš
kų švarkų. Darbas pastovus; 
atlyginimas geras. Ligoje ap
drauda - pašalpa. Vakacijos ap
mokamos. Dirbtuvėje muzika 
groja. Ateikite į Kingston Clo
thing Company dirbtuvę, 383 
Albany St.. Boston, Mass.

(3-t-14)

Draugijų Valdybų Adresai
! SV. JONO EV. BL. PASALPINeS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

PO GLOBA MOTINOS ŠVč.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkuay — 1864-W
Iždininkė — Ona Staniubūtė.

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. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininkę.

Raseinių ap., gyv. Čikagoje.
MARZINKIEWICZ. Adolph, 

gyv. Hammond, Indiana, 150 
, Dearborn St.

MERKIENĖ - šindulytė, Ona,
Į gyv. Philadelphijoje.

MERTINEIT - Guentherytė,
Augustė, iš Tauragės, ir vyras j 
Eduardas Mertineit, gyv. Clin- Į 

; ton, Mass.
MILANAVIČIUS, Jonas, iš

i Šiaulių.

So. Boston Furmture Co.
VYLIAUDAS (Willard), Jo

nas .sūnus Jono, gyv. čikagojej 
VYŠNIAUSKAS. Stasys, iš; 

Liubavo vai., Marijampolės aps.,! 
gyv. Pittsburghe.

WILS0N. George ir Wilson-| 
Talutytė, kilusi iš Rygos, gyv.; 

■Miami. Florida. 2590. 24th Avė., į 
>N. W.
‘ YOUNG, Frank, 1 
giminaitis, gyv. Chicago, 
6922 S. Campbell Avė.

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europį

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 ’/•: West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

|

I
1

New York, N. Y. — Paul 
Maslianikų Comly French, CARE ge

ni neralis vedėjas, the Coo- 
perative for American Re- 

ZAJANKAUSKAITES, Adelė mittances to Europe, Ine., 
ir Petronė, tėvai kilę iš Pilviškių pmneša, kad nuo ^OVO 1 d.

GRABOBIAI

S.BarasevičiusirSaous
MOTERIS PAGELBININKfl

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

bus galima nupirkti ir 
siųsti naujus maisto pa
kelius net į vienuoliką Eu
ropos kraštų.

Nauji pakeliai turės 21.6' 
svarą maisto, kuris turės 
daugiau kaip 40,000 kalo
rijų. Pakelių kaina $10.00.

Užsakymus galite pa
duoti, kad CARE pakelius 
pristatytų į Austriją. Bel
giją, Čekoslovakiją, Pran
cūziją, Suomiją, Graikiją, 

^Vengriją, Italiją, Norvegi
ją, Olandiją, Lenkiją, A- 
merikos, Britų ir Prancū
zų okupacines zonas Vo
kietijoje ir visame Berly
ne.

Taigi visi užsakymai, 
kurie bus paduoti prade
dant kovo 1 d. CARE cen- 

New 
bus tuojau 

išpildyti ir nauji maisto 
pakeliai pasiųsti.

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3987.

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

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. vai., Adelės vyras miręs. 

Maršalka — Jonas Zaikis, ZAPOLSKIENĖ - Petraitytė,
787 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. , Tr , •1 J is Medininkų km., Krakių v.,

Kėdainių aps., gyv. Čikagoje.
! ZEIGA, Pranas, gyv. Čikago
je-

ZELENKEVIČIUS, Antanas, 
iš Pavitės km., Garliavos vai.. 
Kauno aps.

ZELEPUGIENĖ - Jasaitė, 
Salomėja, iš Labardžių km., ir 
vyras Juozas Zelepugas, gyv. 
Brooklyne.

ZIBART, Emilė, gyv. Shamo- 
kin, Pa.

ŽEMAITIS (Smith), Karolis, 
iš Dagilynės km., Biržų aps., jo 
žmona ir dukterys Elvyra ir Vi- 
viana, gyv. Bostone, 

j ŽEMAITYTĖ, Antanina. 
Bagdžių km., šakių aps.

! ZILINSKIS, Simonas, iš Skau- 
dvilių km.. Padubysio vai., šiau- ^re, 50 Broad St., 

i lių aps., gyv. Čikagoje. j York, N. Y., I
įt\ ŽILVITAITĖ, Petronėlė, iš.

Piniavos.
ŽUKAUSKAS. Vincentas, iš

Žąslių m.. Trakų aps., ir Žukau
skai, Vladislovos ir Vytautas, 
gimę Lawrence, Mass., visi gy-Į 
VOHiL T-1 C'*- Mass.

čią sekmadienį kiekvieno menesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

i
I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į!

SOUTH
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, į 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- j 

giai patarnauja. į

O

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

“VAI LEKITE DAINOS

Gražiausių Liaudies Dainų

50

iŠ

I

f

; 258 West 8roadway, South Boston, Mass. įj

y i~ i r,* i'-it* '~.i ifTi'T'i' ynu m 7t.ii—- i-iii į 1 ■ i m 1.1,

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

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

DARBININKAS
36S West Broadway So. Boston 27, Mass.

C A S P E R
FUNEAAL KOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

J«ef* V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Bafsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną fr Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 14^7 
ŠOU BbSton 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenim* Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0815

ŠOU Boston 2809
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mas džiaugsmas, kai suži
nojo, per Vatikaną, kad jų 
sūnus sveiksta vienoj Ita
lijos ligaoninėj.

LANKO SUBOMBAR
DUOTAS VIETAS

Kai Roma 1943 m. liepos 
12 d. buvo pirmą kartą 
bombarduotos, Pijus XII 
stebėjo bombanešius pro 
langą ir meldėsi už nelai
mingas karo aukas. Ata
kai praėjus Popiežius iš
vyko į bombų išdraskytas 
vietas paguosti ir sustip
rinti pergązdintų žmonių.

Romą okupavusieji vo
kiečiai pagrąsino sušau
dysią ar išvešią visus žy
dus, jei šie nesudės mili
jono lirų ir 50 kilogramų 
(apie 140 svarų) aukso. 
Žydai tos sumos negalėjo 
sukelti. Mirties siaubo pa
gauti jie per vyriausįjį ra
biną kreipėsi į Pijų XII, ir 
gailestingasis popiežius iš 
Vatikano iždo papildė 
trūkstamą sumą. Sujau
dintas tuo patsai vyriau- 
sis rabinas Eugenijus Zol- 
li vėliau atsivertė į katali
kybę ir savo knygoje ap
rašė tą Vatikano gerašir-

piežius moka daugiau kal
bų negu bet kuris kitas 
valstybės galva (Stalinas 
neįstengė išmokti kitos 
kalbos, kaip tik rusų).

JAU 48 M. KAIP 
KUNIGU

Tėvas buvo norėjęs, kad 
Eugenijus būtų advokatu, 
patsai gi Eugenijus svy
ravo, ir. motinai patarus, 
galutinai apsisprendė likti 
kunigu. Jo sveikata buvo 
tada taip menka, kad gy
dytojui leidžiant, buvo pa
daryta išimtis — leista 
gyventi už seminarijos ri
bų. tėvų viloje. Mokslas 
sekėsi ir Eugenijus pada
rė filosofijos ir teologijos 
doktoratus. 1899 m. balan
džio 2 d. buvo įšventintas 
kunigu, bet studijas tęsė 
dar toliau. įsigydamas 
bažnytinių ir civilinių tei
sių doktoratą. Paskirtas 
prie vienos Romos bažny
čios jisai klausė išpažin
čių, mokino vaikus kate
kizmo ir dirbo kitus para
pijos darbus.

1901 m. į jo gyvenamą 
kleboniją pasibeldė mon
signoras P. Gasparri ir 
kun. Pacellį pakvietė dirb
ti prie Valstybės Sekreto
riato Vatikane. Kun. Pa
celli davė suprasti, kad 
jam patiktų pasilikti prie

Pradžia 1-tname puslapyj ’glų kalbomis, taip, kad po-
• w • * 1 • « «

kovo 2 d. jam suėjo 71 me
tai), buvo antras vaikas 
šeimoje ir per krikštą ga
vo Eugenijaus vardą. Pra
dinį mokslą gavo seserų 
vienuolių mokykloje. Aug
damas mėgo sportą: joji
mą. plaukymą, bet kai 
sveikata neleido tuo spor
tu beužsiimti, tada prak
tikavo gimnastiką. Net ir 
dabar, būdamas popiežiu
mi. kartkartėmis pasi
mankština tam specialiai 
įrengdame kambaryje. 
Tačiau, popiežius nepra
leidžia progos priminti, 
kad ir kūno mankšta turi 
būti palenkta dvasios rei
kalams:
— Ko gi būtų verta fizinė 

narsa ir būdo pajėgumas, 
jei krikščionys juos nau
dotų tik pasauliniams sie
kiams, kaip taurės laimė
jimui ar po jų galvas vaik
ščiotų viršmogių vėjai”.

STAIGMENA 
KLASĖJE

Einant į aukštesnę 
kyklą vieną kartą moky
tojas davė parašyti apie

• kurį iš didžiausių praei
ties didvyrių. Vieni rašė 
apie Napoleoną, kiti apie 
Cezarį, kiti dar apie ką. gi 
Eug. Pacelli parašė apie 
Šv. Bernardą. Laisvama
nis mokytojas,_ pamatęs sjeĮų ganymo pareigų, bet 
antraštę, pratarė į klasę: monsignoras atsiliepė:
— Kas buvo taip paikas, 

manyti, kad tokie žmonės į 
buvo žymūs?

Eugenijus atsistojo
prabilo:

Tai aš parašiau, ir esu Viešpaties kamenės”.
pasirengęs įrodysi, kad 
mano pasirinkimas tiks
lus”.

Mokytojas 1 
nieko, tik skleidė 1 
rašinius... soriauti universitete. Be

Mokykloje busimasis po- kitko, jis buvo profesoriu- 
piežius ypač kreipė dėmė- mi diplomatijos ir tarp- 
šio į kalbas; dabar Pijus tautinių teisių aukštoje jPrie parduotuVes esantie- šaudyklėmis? 
XII moka daug kalbų, jis mokykloje, ruošiančioje,jį žmones pasakė, kad ve- — Mes tave 
laisvai gali kalbėti lotynų, dvasininkus ;—*--------
italų, prancūzų, ispanų. Vatikano pareigoms. 'duodąs pantį vyno arkliui, 
portugalų, vokiečių ir an-l Nežiūrint savo moksli- I

mo-

Anglijos karališkoji šeima ant laivo HMS Vanguard, kelyje į Pietinę 
Afriką. Iš kairės j dešinę: karalienė Elžbieta, karalius Jurgis, kunigaik
štystės Elžbieta ir Margareta. Tai pirmas šio karaliaus ir šeimos vizitas 
Pietų Afrikai.

širdys tėvų, ku-

B AN DO PASAUIJ IŠ
GELBĖTI NUO KARO
Pijus XII popiežiavimas 

pripuolė sunkiu karo me
tu. Nujausdamas artėjan
čią audrą, Šv. Tėvas iš
siuntinėjo raštą pasaulio 
valdovams:
— Mes kreipiamės var

dan kraujo Kristaus, ku
rio jėga šiame pasaulyje 
buvo jo švelnumas gyveni
me ir mirtyje... Su mumis 
visi tie. kurie yra tiesios 
širdies, visi tie, kurie alk
sta ir trokšta teisybės... 
Su mumis širdys visu mo
tinų, kurios muša vienan 
taktan,
rie bus priversti apleisti 
savo šeimas..., — širdys 
jnekaltųjų, kuriems gręsia 
dideli sunkumai...”

Vatikanas buvo gerai in
formuotas. Pačioje karo 
išvakarėje, 1933 m. rugp. 
31 d., Vatikano valst. se
kretorius pasišaukė atsto
vus Prancūzijos, Vokieti
jos, Italijos, Lenkijos ir 
Anglijos ir jiems perteikė 
Pijaus XII atsišaukimą:
— Šv. Tėvas nenustoja 

, kad dabar vedami 
pasitarimai j 
prie teisingo ir taikaus 
dalykų išsprendimo, ko vi
sas pasaulis be paliovos 
maldauja. Dėl to jo šven
tenybė Dievo vardu mel
džia Vokietijos ir Lenki
jos vyriausybes viską da
ryti, kad tik išvengus su
sirėmimo... Jis prašo Ang
lijos, Prancūzijos ir Itali
jos vyriausybes paremti 
tą prašymą”.

ŠIURPIOJI 
TELEGRAMA

Apie 6 vai. sekantį rytą 
Berlyno nuncijus telegra
favo į Vatikaną:
— Vokiečių kariai 

žengė Lenkijos sieną 
kiuose punktuose...

Vatikano Valstybės 
retorius pranešė Pijui XII, 

1 tada buvusiam Castel 
jGandolfo pilyje. Šv. Tėvas 
padėjo telefoną ir nuėjęs į 
koplyčią suklupo prieš 
Taikos Karalių.

Dabar Vatikanas ėmė 
organizuoti pagalbą nu- 
kentėjusiems, tarpininka
vimą ieškant per karą iš
skirtųjų. Kasdien buvo 
gaunama apie 1,000 laiš
kų. Pijaus XII laikraštis 
nesiliovė kėlęs taikos min
tis. Pykdami už tai fašis
tai, kurie jau rengėsi Itali
ją išvesti į kovų laukus, 
degino “Osservatore Ro
mano” miesto gatvėse.

Karas pasiekė ir Italiją. 
Kai tik sirenų kaukimas 
pranešdavo apie artėjan
čias lėktuvu atakas, po
piežius neidamas į slėptu
vę, o grįždavosi į kryžių,

/

prasitarė u .
> | V liLlvOi

iflrmnlvnA1

nių pareigų ir darbo Vals- ties, suspėjęs taiku par- Ii reikšti? — ] 
arkivyskupas vienuolyno i 
kapelionui. x

j — Man aišku. Ir aš svei
kinu su besiartinančiu Jū
sų nakėlimu į kardinolus. 

Tįkrai, arkv. Pacelli pa
baigoje tu metu liko kar
dinolu ir Popiežiaus Vals
tybės Sekretoriumi (lyg 
ministeriu pirmininku ir 
užsienio reik, ministeriu).

Čia Prieš likdamas popiežiu- 
Kartu jis buvo geros šir- jie sutiko vyskupiškais mi Pijus XII yra daug ke- 

dies asmenimi. Kartą jis drabužiais apsirengusį ar- liavęs: jis buvo delegaci- 
atostogavo Šveicarijos Al- kivyskupą Pacelli ir iš jo joje Britų karaliaus vaini- 

— Norite pasilikti sielų pėse. Vieną pavakarę jįs pareikalavo maisto, bran- kavimo iškilmėse, buvo 
ganytoju? Aš jus paruo- gavo pranešimą — tuojau genybių, pinigų. taikos misijoje pas kaize-
šiu būti ganyklų šuneliu, grįžti į Romą, kur tą va- — Pinigų neturiu, mais- rį, buvo popiežiaus pa- 

ir kurs moka nuvaikyti vii-i karą įvyko svarbus posė- to mes patys ir mūsų glo- siuntiniu Eucharistinia- 
kus, beselinančius priėĮdis. Kadangi jo įprasto ve- bojami našlaičiai trūksta- me kongrese Argentinoje, 

■Įėjo nebuvo namie, tai me, — buvo arkivyskupo buvo taipgi Liurdo maldų 
V’ATIK ANO RŪMUOSE Įmons- Pace^> patsai pasi- atsakymas, kurs toliau

, r» „.Įkinkė arklį ir išvažiavo į pridėjo:

Įtybės sekretoriate, kun. kristi ant žemės. 
' Pacelli rado laiko atsidėti 
gilesniam dvasiniam gy’- 
venimui: jis kasdieną dvi 
vaiandi skirdavo susikau
pimui ir maldai bažnyčio
je, prieš Šv. Sakramentą 
ir dvi savaiti metuose — 

! rekolekcijoms.
ITALO ARKLYS, 

IŠGĖRĘS KVORTĄ 
VYNO

ii

I

ĮSI VERŽIA BOLŠEVI
KAI Į RŪMUS

Nuncijus užprotestavo, 
bet komunistai įsakė se
kančią dieną apleisti 
Miuncheną. Arki v. Pacelli 
nesijudino. Sekantį vaka
rą įsiveržė į nuncijatūrą 7 
ginkluoti raudonieji, iš
kratė pirmąjį aukštą ir 
buvo belipą į antrąjį.

sutiko

gali privesti | dystę.

• . - kad kun. Pacelli st.otį. Bevažiuojant arklys — Ko gi jūs atėjote gin-
nebeatsake perejo dirbti \ atikano į- S£aįga pasuko i šąli ir ma- kluoti? Niekas čia jūsų ne- 
--- toliau Stulgose ir drauge profe- žu keiiuku pribėgęs susto- užpuls ir neskriaus. Čia 

jo prie vyno parduotuvės; taikos namai, ne žmogžu- 
monsinjoras 

; arklio toliau pavaryti, siveržėte su
nebegalejo džių landynė... Ko gi jūs į- 

kardais ir

200,000 ŠILTŲ VALGIU
Popiežiaus patvarkymu, 

ginant miesto gyventojus 
nuo bado, karo metu buvo 
kasdien varguomenei iš
dalinama 200,000 šiltų už
kandžių — sriubos, 
jausdamas žmonių 
čias dėl stokos šilimos, Pi
jus XII įsakė, kad ir jo 
kambariai nebūtų šildomi, 
taupant kurą reikalin- 
giausiems.
PIJUS XII IR LIETUVIŲ 

KANČIOS
Pijus XII atjaučia Lietu

vos reikalus. Prie Vatika
no tebėra Lietuvos minis- 
teris Stasys Girdvainis.

Kai Lietuvos vyskupai 
pranešė. Pijui XII apie 
Lietuvos ir išvietintų lie
tuvių kančias, iš Vatika
no buvo gautas toks raš
tas J. E. arkiv. Skvirecko 
adresu:
— Šv. Tėvas nors jau iš 

kitur žinojo nelaimingą ir 
prislėgtą jų likimą, tačiau 
Jūsų aprašytos nelaimės 
negalėjo skaityti nepajus- 
damas naujo širdies skau
smo. Todėl Šv. Tėvas duo
da žinią, jog jis skaudžiai 
atjaučia kietą likimą jū- 
tsiškių, kuriems karas yra 
i padaręs tiek vargų, šv. 
Tėvas, savo tėviškos mei
lės skatinamas, darė ir te
bedaro visus bandymus, 
kad, kiek yra jo galioje, 

i jiems padėtų.
BLUMAS APIE 

ŠV. TĖVĄ 
Pijus XII yra

‘ , mažųjų 
Pi_ į skriaustųjų tautų 

lis. Apie tą liudija 
' prancūzų socialistų vadas, 

minist e r i s 
kurs savo

A I’e’chelle h u-

per- 
pen-

v •

At- 
kan-

dienose, lankėsi Jungtinė
se Valstybėse (1936 m.)
ir čia buvo vaišėse pas 
Rooseveltą, jis taipgi kon
sekravo naujai pastatytą 
Šv. Teresėlės baziliką Li- 
sieux mieste (ir ten pasa
kė pamokslą prancūzų 
kalba, užtrukusį dvi va- 

galime už- landi). Jis taip gi dalyva
vo Eucharistiniame kon
grese Vengrijoje, kur su
plaukė milijonas maldi
ninkų ir kur kardinolas 
buvo apgyvendintas kara
lių rūmuose. Neveltui po 
vienos kelionės sugrįžu
siam (iš USA) kardinolui 
Pacelli padovanojo Pijus 

užde-

sek-

j

ypatingoms žikas čia vis sustojęs ir mušti! Duoki, ko ieškome!
— keikdamiesi šaukė ko
munistai.
— Kodėl jūs mane žudy

tumėte? Aš nieko jums 
blogo nesu padaręs ir ne
padarysiu?!.. Dėl ko jūs

Arklys išgėrė kvortą vy- užpuolėte nunciatūrą? Tai 
no ir šuoliais pasileido į yra Šv. Sosto nuosavybė 
artimiausią kalvą. Užšo- ir pagal tarptautinę teisę XI savo paveikslą, 
kavo iki pat viršaus, o čia — nepažeidžiama. Prašau 
atsigulė... išsipagirioti, tuojau apleisti, — drąsiai 
Monsinjorui beliko baigti kalbėjo arkivyskupas, 
eiti į stotį pėsčiomis. Ir 
traukinį, žinoma, pavėla- kai pasiėmė 
vo ir į tos dienos posėdį nuncijatūros 
nebesuspėjo...

Monsinjoras pratarė:
— Atneškite jam dvi pan

ti, noriu, kad arklelis ge
rai jaustųsi ir greit man 
patarnautų.

damas užrašą:
— Mano numylėtajam 

transatlantiniam kardi
nolui.

f

DIDYSIS KARAS
Atėjus Didžiajam (1914 

m.) karui, monsign. Pacel
li daug nuoširdumo paro
dė dalindamas drabužius 
belaisviams ir pabėgė
liams, šeimoms padėda
mas suieškoti dingusius. 

,1917 m. vieną popietį Be
nediktas XV pasikvietė 
mons. Pacelli į savo priva
tinį knygyną ir tarė:

— Bavarijos nuncijus 
(Šv. Tėvo pasiuntinys) 
mirė. J jo vietą mes siun
čiame Jus.

Gavęs arkivvskuoo šven
timus mnr>s. Pacelli apsi
gyveno Miunchene. Čia ė- lyne, grįžęs į savo kamba- pirmą kartą buvo įvestas 

Joje į popiežiškus miegamuo- 
i sius, palydovas prasitarė, 

sveiki- kad čia esanti patogi lova, 
j — Taip, — atsiliepė Pi
jus XII, — bet kurią nors 
dieną aš turėsiu joje mir
ti...

Išsinešdindami bolševi- 
su savimi ir 

automobilį.
Kasdien du kart dienoje 
nucijatūra šaukė komu
nistų policijos vadą vis 
klausdama, 
automobilį.
įkyrėjo, kad kartą jis at- garbos šūkius, vienas tar- 
sakė:
— Nustokite šaukę, arba što gumulėlį 

aš visus jus iššaudysiu. mas, kaip
— Prašau,

arkivyskupas. Ir vis dėl to sušuko:
- bolševikai automobili _ g Tė .
«r’zmo- pasaulio garbė.

' Pijus XII ir neieško tos 
garbės, jis yra dvasios Į 
žmogus. Jis yra šv.____
ninko ir Šv. Pranciškaus 
tretininkas.

Kai jis, po išrinkimo,

PIJUS XII — 
TRETININKAS

Išrinkus jį popiežiumi, 
per iškilmių procesiją, se- 

kada atiduos kant ceremonialu, tuo me- 
Tas jam taip tu kai minios šaukė pa-

nautojas uždegė linų pluo- 
ir rodyda- 

šviesus valak- 
atsiliepė nas virsta į juodą peleną,

TRANSATLANTINIS 
KARDINOLAS

1929 m. lapkr. mėnesyje 
ark iv. Pacelli, atostogau
damas Šveicarijos kalnų 
papėdėje, viename vienuo-
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esantį ant jo stalo, ir mel-, zJn?nilĮ; 
dėsi už mirštančius. L. 
jaus XII organizuotasis 
pagalbos ir susižinojimo Į - 
darbas buvo taip platus, j 
kad nuo 194.3 m. sausio; 
mėn. iki 1945 m. gruodžio; 
mėn. vien USA Apaštališ
koji Delegatūra nusiuntė 
į Vatikaną 457,144 žinias 
ir gavo 241,653 praneši
mus iš Vatikano.

Kai britų karo belaisvių 
padėtis Hongkonge ir Sin
gapūre buvo nepakeliama, 

i Britanija paprašė Vatika- 
• -Domi“ _, — 4-o Ir o ,14- i «*.

vargo 
ir nu- 
priete- 

net

Leon Blum, 
knygoje “ 
maine” rašo:
— Popiežiaus įtaka visa

da panaudojama teisingu
mu paremtos taikos, tautu 
lygybės, sutarčių šventu
mo gynimui”...

Dr. J. Prunsk’s.

pavėluotai, bet Kalėdų šventės pa
minėtos. Kai Mrs. Pamela Miller iš Ft. VVorth 
negalėjo sugrįžti pas vyrą iš Anglijos Kalėdų 
šventėms, tai vyras surinkęs visas dovanas ir 
Kalėdų eglutę laikė ligi jį grįžo ir tada ir eglutę 
atnaujino ir dovanas abu bendrai atrišdinėjo.

rį rado telegramą, 
tebuvo du žodžiu:

— Nuoširdžiausi 
nimai.”

Sveikino draugas 
mos.

mė siautėti bolševikai. 
Vieną dieną pravažiuojan
tis raudonųjų automobilis 
pasėjo iš kulkosvaidžio į 
nuncijatūros pirmąjį auk
štą kulkų lietų. Nuncijaus
padėjėjas vos išvengė mir-J — Suprantate, ką tas ga-

iš Ro-

ną tarp:ninkauti maisto ir 
vaistų užnirkime. Dauge
lis šeimų per Vatikaną ga
vo paguodžiančių žinių. 
Taip, po kovų šiaurės Af
rikoje viena episkopalų 
šeima, gyvenanti VVash- 
ingtone, D. C., buvo gavu
si pranešimą iš USA įstai
gų, kad jų sūnus “missing 
in action”. Tačiau po kiek 
laiko buvo jų neapsako-


