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Gerb. Bendradarbiams

o straipsnių 
trečią, ketvir-

“Darbininko” redakcijos 
štabui padidėjus, dabar vi
sas pasaulines, vietines ži
nias, korespondencijas ir 
pranešimus, būtent, pir
mą, antrą, šeštą ir septin
tą puslapius redaguoja A. 
F. Kneižys, 
puslapius —
tą, penktą ir aštuntą —re
daguoja K. Čibiras. Edito- 
rialus rašo K. — kun. Dr. ’ 
Kazimieras Urbonavičius, 
laikraščio vyriausias še
fas.

Visi Gerb. bendradarbiai 
kviečiami įvairiais raštais 
remti dukart savaitinį 
“Darbininką”.

REDAKCIJA.’

Chiang’o Kariuomenė Užė
mė kiniečių Raudonųjų 

Scsfin?
Nanking, Kinija, kovo 

20 — Kinijos valdžios ka
riuomenė ištrenkė komu
nistų karo jogas iš Yenan, 
kur raudonieji buvo įsisti-j 
prinę. Jie per 11 metų ta-i 

miestelyj tu-!

Komunistai, sužinoję, 
kad valdžios kariuomenė 
ruošiasi pulti Yenan mies
telį, jau mėnuo atgal pra
dėjo vežti viską iš to mies
telio.

Istorinė Prez. Trumano kalba 
tebėra ir dar ilgai bus pasaulio 
dėmesio ašis. Jos atgarsiai ne
mažėja. Visose sostinėse ji na
grinėjama. Stebėtojai norėtų 
patirti naujosios VVašingtono 
politinės krypties paslaptis, ku
rių, be abejo, esama, bet kurias 
težino tik labai ribotas politikų 
ratelis. Pripažįstama, kad JAV 
Prezidento kalba savo svoriu 
bei svarba prilygsta lemtingam 
D. F. Roosevelto apsisprendi
mui, kai jis paskelbė, kad Ame
rikos siena yra prie Reino ir kai 
1940 met. pasiuntė į Angliją ka
ro reikmenų konvojus. Dabar jo 
įpėdinis atsistojo veidu prieš 
buvusį tariamą sąjungininką, 
raudonąjį fašizmą, kuris nieka
dos nebuvo nei demokratiškas, 
nei draugiškas.

•
Ir atsitiko taip, kad pasaulinio 

dėmesio centru pasidarė ne per 
daug išgudrėjusi Maskva, ku
rioje vyksta taikos konferenci
ja, o demokratinis Wašingto- 
nas. Tai yra visai natūralu, ir 
taip turėjo būti jau nuo tada, 
kai amerikiečių aviacija ir šar
vuotosios divizijos sėkmingai 
sulaužė Hitlerio apsigynimo sie
nas. Deja, JAV politinės perga
lės nėjo greta su jos narsiosios 
kariuomenės laimėjimais. Tiek
nepateisinamų nuolaidų, tiekime mažame 
svyravimų, tiek nenuoseklumo Į rėjo savo centrą, 
ir neryžtingumo buvo iki šiol 
Valstybės Departamento politi
koje, jog milijonai nelaimingų 
europiečių ėmė nusivilti ir Ame
rikos pažadais nebetikėti. Aki
vaizdoje žiauriausios sovietų o- 
kupacijos, apiplėšimų, naikini
mo ir trėmimų milijonams euro
piečių Atlanto Carteris, Ketu
rios Laisvės. UN posėdžiai, tai
kos konferencijos rodėsi 
daugiau, kaip biaurus 
Labai rimti balsai jau 
trumpažiūrius politikus 
atsipeikėti, apsižiūrėti ir susi
laikyti nors ties liepto galu.

Prez. Trumanas. kaip iš Wa- 
šingtono pranešama, pasitaręs 
su atsakingiausiais savo ben- 
dardarbiais, pirmoje eilėje su 
gen. Marshallu, paskelbė kelią 
ir naujas gaires, kurios, reikia 
tikėtis .pagaliau išves iš Sovie
tams pataikavimo, neaiškumų 
ir k»ž kokio negarbinigo politi
nio realizmo šunkelių. Amerika 
atrado didžiąją brangenybę, ku
rią nuo Teherano ir Yaltos liūd
nų dienų ji buvo tarsi užmiršu
si ar pametusi — užsienio poli
tikoje ji grįžta prie savo tradi
cinio idealizmo. Idealizmo, tie
sos meilės, garbės, pagaliau 
fronte kritusiųjų gyvybių au
kos niekas pakeisti ar atstoti 
negali, net bilijonai dolerių. Kas 
tautas ir jų vadus tikrai nemir
tingais padaro, tai ištikimybė 
jų pasirinktiems principams be: 
idealams, nors tai pareikalautų 
pačios sunkiausios aukos.

I

niekas 
melas, 
seniai 

ragino

Valdžia Pagelbės Anglia
kasiams Susitarti Su 

Savininkais
i
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Pagrobė Apaštališką Atstovą

Clevelande gaisras sunaikino aliejaus valymo centrą. Laike to gaisro 
pasitaikė didelis vėjas ir tai nakčia. Per dvi valandas gaisras nesuvaldo
mai naikino visą įstaigą ir paliko tik skeletas.

Suėmė Šimtus Kunigų Ir 
Vienuolių Indo-Kinijoj

Partizanai Padege Ir Išsprogdino 
Daug Misijų Namų

r z

b f

Roma — Praneša, kad mo, sudegino arba išsprog- 
Indo - Kinijos Viet-Minh.dino Misijų namus, 
partizanai suėmė keletą | Kai Prancūzijos kariuo- 
šimtų kunigų misijonierių menė išlaisvino Hue. An- 
ir vienuolių, tarp kurių y<nam kaimelį, tai ji rado tik 
ra Prelatas Drapier, Apaš-,6 kunigus. Kiti 18 kunigų 
fališkas Delegatas Indo- buvo suimti ir išvežti ir jų 
Kinijai, ir juos išvežė kai
po užstatus.

i Viet-Minh partizanai, be
sitraukdami nuo Prancū-■ zijos kariuomenės spaudi-

POTVYNIAI VARGINA BRITUS

namus sudegino.
Partizanai suėmė ir išve

žė seminaristus, seseris 
vienuoles ir net patarnau
tojus, sudegino Rosaire 
mokyklą.

MarshalI Priešingas Vokietijos 
Industrijos Atstatyme

Tai Pasikartotų 20 Metu Klaida

Mirė Teodoras 
Bieliackinas

Londonas, Anglija, kovo Anglijos gyventojus. Dėl 
20 — Tirpstantis sniegas gilaus sniego ir audrų ne- 
ir lietus vargina Britus, galėjo gauti kuro, o dabar 
ypač žemose srityse. Pot- potvyniai padarė didelius 
vyniai plečiasi visame nuostolius, 
krašte. Upės išsiliejo ir už-: ----------------
liejo didelius plotus žemės. Mirė Vyskupas McLaughlin 
Gentley, Yorkshire, mies
telis dėl potvynio tapo at-' 

j kirstas nuo i___
; Šaukiasi pagalbos. t
i Kariuomenė ir kitos or- amžiaus,
•ganizacijos gelbsti gy^en- pirmutinis Patersono vys-

_• i Paterson, N. J. — Kovo 
susisiekimo. 17 d- mirė vyskupas Tho- 

mas Henry McLauhlin, 65 --- 4...--- — ~. Jįg buvo
Į Reykjavik, Islandija — !
Čia baigė Universitetą ir tojams išsikelti į sauges- Rupijos ganytojas.

m ...... ■ ■VVashington, D. C., kovo 
20 — J. V. Vidaus depar
tamentas, Lewis’ui ir uni
jai paklausius Aukščiau
siojo Teismo įsakymo, pa- nių ministerių konferenci- si kokiu nors būdu išsklai-

Maskva, Rusija, kovo 20. 
— Keturių didžiųjų užsie- Sekretorius MarshalI tiki-

žadėjo pagelbėti unijos ir joje Jung. Valstybių se- < 
kasyklų vadams susitarti kretorius MarshalI įspėjo 
ir pasirašyti naują sutartį. Rusiją ir Prancūziją, sa- 

Kaip tik angliakasių uni- kydamas, kad atstatymas 
ja susitars su kasyklų sa- vokiečių industrijos atmo- 
vininkais, tai valdžia per- kėjimui reparacijų suda-į 
ves kasyklas jų savinin-’ rytų pavojų taikai. Tai bu
tams. ;tų kartojimas 20 metų

... . “ ' ~ 7 klaidos.
Užsienių ministeriai la

bai daug ginčijasi dėl re
paracijų. Rusija pareika
lavo 10 bilionų dolerių ver
tės reparacijų iš Vokieti
jos. 1

demokratijoje slepiasi daug ir 
abai didelių siurprizų. Kai ku
rie iš tų siurprizų, reikia many
ti, jau nuo šios Prezidento kal
ios įgalina JAV vadovauti pa
saulio demokratijai. Kaip kariš
kis, gen. Marshallas gerai žino, 
tad laimėjimas tikresnis tiems, 
curie vietoje ir laiku duoda ža
lią signalą. C.

Gen. Marshallas savo ypatin
gu patarėju laimingai pasirinko 
John Foster Dulles, kurio kilnu
mu persunktos politinės pasta
bos brėžte pabrėžia didesnic 
protinio subrendimo ir taures
nio dorinio nusistatymo reikalą 
Europoje ir kitose pasaulio da
lyse buvo susidaręs įspūdis, kat 
amerikiečių diplomatijai kaip 
tik tokių žmonių trūksta. Ta; 
išnaudodavo bolševikų propa
gandistai. pranašaudami “supu
vusių kapitalistinių Vakarų' 
žlugimą. Ironingai jie sakydavo 
jog anglosaksai turėsią rusiška 
išmokti gerai, labai gerai... Bet 
bolševikų išpaikinti smagenys 
atrodo, negali apimti vieno pa
grindinio dalyko:

Amerikos jaunoje ir gajojelrane.

ilgus metus gyveno Lietu-'neį vjetas. 
vos pilietis Teodoras Bie-j Nottinghame

nes vietas. v
_ ‘ išsiliejo Nušovė Du Rusijos Karei-

liackinas. Jis dažnai rašy- Trent upė ir užliejo visus*
rlnvn i cnondo Ir a 1 - i__ _____  a r? nn/Ydavo į vietinę spaudą, kai- kelius. Mažiausia 6,000 na-
bėj0 ^>er radiją .ir }ail7da- mų liko be gyventojų iriI

vius Korėjoje
Pranešama, kad Korėjos

dyti skirtumus ir laipsniš
kai eiti prie sutarčių suda- ° 
rymo Vokietijai ir Austri
jai.

Teismas Pripažino Thomp- 
soną Gubernatorium

Atlanta, Ga. — 
bes aukščiausias 
pripažino leitenantą - gu
bernatorių Thompson vai- 

jol‘RusijoT reikalavimą gubernatorium Jis
atmetė sekretorius Mar-,uz™a "1lrusloJo T.a mad^ 
shall ir ministeris Bevin, '?eta-. kl,rls mire tu0J po 
ir jiedu pasmerkė Moloto- lsrinkimo.
vo tvirtinimus esą alijan-į Valstybės legislatūra bu
tai iš vakarų Vokietijos vo išrinkusi mirusiojo sū- 
jau atsiėmė reparacijų už nų, Herman Talmadge. Ki- 
10 bilionų dolerių. Tai yra po varžytinės ir byla atsi-' 
melas. dūrė teisme.

vo paskaitas apie Lietuvą. vįSa industrija sustojo vei- policija nušovė du rusų ka- 
Tai buvo dar jaunas žmo- kus. Daug kaimelių potvy- reivius. 
gus. niai izoliavo. pasienio

Šiomis dienomis jo drau-Į Taigi šių metų žiema iri Rusai 
gai pranešė, kad jis vasa- pavasaris tikrai vargina šūvius, 
rio 17 d. kiek pasirgęs mi-į 
rė Šv. Juozapo Ligoninėje; 
ir 22 d. palaidotas katali-Jt 

kų kapinėse.
Į
!
I
I

kilus ginčui dėl 
kaimelio.
pirmieji paleido

Karo Stovis Paragvajuje
t f* i* n U Brazilijos ir Argenti-iTrUmOn Grįžo IŠ noriuos nos praneša, kad Paragva-j

Komunistai Brutališkai Sumušė 
Misijonierius Kinijoj

- Kini-, 
matant

Prezidentas Moriningo 
sako, kad sukilimui vado
vauja raudonieji.Valsty-į 

teismas i
1 v

20 — Vakar grįžo iš Flo- dabartinį prezidentą Higi- 
į ridos Prezidentas Truman, nio Moriningo. 
kur jis praleido trumpas; Prezidentas Moriningoį
atostogas. Grįžo kiek pa- paskelbė griežtą karo sto- 
ilsėjęs ir saulės nudažytas, vį visame krašte. Sukilė

liai yra įsistiprinę Concep-! Alfred M. Landon, buvęs 
čion mieste. Kaikurie ka
riuomenės ir laivyno dali- 
iniai prisidėjo prie sukilė
lių.

Nev» York, N. Y. — Sek-į Sukilėliai sudarė tarybą 
madienį, kovo 23 d., 9 val-’(juntą), į kurią įsileido ir 
vakare art. Polvna Stoska komunistu atstovus. 
(Stoškaitė), kuri vaidinai 
ir dainuoja dideliame New 

I Yorko teatre, dainuos 
į“Hildegarde Show” radio 
•programoje iš CBS stoties.

Bostoniečiai ir apylinkės 
radio programų klausyto
jai galėsite pasiklausyti 
mūsų garsios artistės. Po- 
lynos Stoškaitės dainavi- 

:mo iš WEEI (530 k. CBS) 
Vyskupą Krause išlais-;s^°^’es-

vino amerikiečiai ir trans-Į Art. Polyna Stoska,

- — r

----------- juje sukilėliai smarkiai or-
VVashington, D. C., kovo ganizuojasi kovai prieš

Landon Remia Trumam 
Manį

i
I Wichita, Kan., kovo 20—

Art. Stoškaitė Dainuos 
Radio Programoje

respublikonų kandidatas į 
prezidentus 1936 m., remia 
Prezidento Trumano planą 
ir ragina, kad duotų Grai
kijai ir Turkijai pagalbą 
apsiginti nuo raudonojo 
komunizmo.

t 
kaltinimus sugalvojo tam.l 
kad jie galėtų užgrobti mi- r 
sijonierių nuosavybę ir už
dėti SI,330 baudos misijo- 
nieriams.

Peiping, Kinija 
jos komunistai, 
20,000 kiniečių, suėmė vys
kupą, devynius kunigus ir 
4 seseris vienuoles ir juos 
žiauriai kankino ir mušė 
Singtai diecezijoje, pieti
nėje Hopel provincijoje. ,

Stalinas I po to, sumuštą vyskupą portiniu lėktuvu atvežė į sekmadienį, gegužės-May
3 tų laikų, kai apiplėšė Tiflise ignatius Krause, C. M., i Peiping, kur jis apie ko- H d ---- "

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

1230 KILOCYCLES — WESX,SALĖM, MASS

šeštadienį, kovo 22 d., 1:15 vai. įvyks Lietuvių ra- 
programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzika,dio

pranešimai, sveikinimai ir kalbelės plauks oro bango
mis iš WESX stoties, Salom.

Trumpą kalbelę pasakys p. K. Čibiras.
METINIS RADIO KONCERTAS

Sekmadienį, gegužės-NIay 11 d., 3:30 vai. po pie- 
JORDAN HALL, Boston. Mass., įvyks šios radio3:30 vai. po pietų tų,A A. M v* • ava* y į C7 ” L — — -X. -X. Vt • y V# • MV v CA>X • r"*v — — — — v — — T — — —, —- , c J - — — -

įanką. Sakoma, kad jis jau pa- komunistai privertė atsi-imunistų žiaurumus papa-įjordan Hali, Bostone, dai- programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
'aręs testamentą. Sekančiuose, kjaUpti ir skaityti viešai' šakojo korespondentams, j nuos Darbininkų radio artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė); pianu 
Darbininko ' numeriuose rasi- kiniečių komunistų pa- Jis pareiškė, kad komunis-1 koncerte. Visi N. Angli- solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi- 
e įdomų straipsnį apie raudo- ru^tą raštą, prisipažįs- tai jį ir kitus kunigus lai-'jos lietuviai turės progą sus iš anksto ruoštis į šį koncertą.
ojo diktatoriaus vaikystę ir a- tant įvairius jų išgalvotus kė įkalinę per 78 dienas ir pasiklausyti jos dainavi- DARBININKAS RADIO

• t

Kviečiame vi-

jie jo susitikimą su Rooseveltu kaltinimus. |baisiai žiauriai kankino ir mo ir asmeniai su ja pasi-
“ Komunistai visus tuos'mušė. sveikinti.sveikinti.

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORuood 1449
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ĮVAIRIOS žinios
jūs ir Radonasis Kryžius

LEWIS PAKLAUSĖ AUKŠČIAU 
SIOJO TEISMO ĮSAKYMO

Atšaukė Streiko Grasinimą

Tik tada žmogus įverti
na kokį nors daiktą, kai jis 

i jo netenka. Šimtai tūks
tančių lietuvių, netekę sa
vo spaudos, yra labai jos 
išsiilgę. Kodėl? Todėl, kad 
spauda yra galybė. Spau
da yra galingiausias gink
las kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Spauda yra sėkmin
giausia priemonė idėjoms1 
ir bendrai žmogaus sielos į 

i būklei reikšti.
Jung. Valstybėse prieš i Štai, kodėl išvietinti lietu-;

Visiems į- pirmiausia siųsti jiems

partiją ir uždrausti 
munistų veiklą

ko- 
šiame

Kongreso Priešameriko-

kuri jis įteikė šį bilių pradės svarstyti 
administratoriui kovo 24 d. Komitetas jau 

1946 m., Į pakvietė įžymius asmenis 
anglia kasių liudyti.

i 
i

U ashington, D. C. —
John L. Lewis, angliaka-l
siu unijos prezidentas, pa- krašte, 
klausė J. V. Aukščiausiojo 
Teismo įsakymo atšaukti ninio Veikimo Komitetas 
pranešimą, 
valdžios
lapkričio 15 d., 
skelbianti 
streiką balandžio 1 d.

Šis John L. Lewis žygis komunistus susidarė labai viai. kur jie nebūtų, prašo 
sutaupė unijai S2.800.000. stipri akcija.
Kaip žinoma, apskrities gryso komunistų anti-vai-Į laikraštį.
teismas buvo uždėjęs uni
jai $3.500.000 baudą, o 
Lewis’ui — S10.000. Aukš
čiausias Teismas sumaži
no baudą iki S700.000 su 
sąlyga, kad unija ir Lewis 
atšauktų pranešimą, skel
bianti streiką. Jeigu unija 
ir jos prezidentas nebūtų 
atšaukę to pranešimo, tai 
turėtų sumokėti S3.500.000 
baudos.

Dabar unija turės sumo
kėti S700.000 baudos, o 
Lewis — S10.000 už tai, 
kad neklausė apskrities 
teismo įsakymo.

į stybinė veikla. i “Darbininko” adminis
tracija ir redakcija kas-

Amerikos Laivai 1 Vidur- i __ 4 77. a ■ ■ r-- ~ }

žemio Jūrą

Bažnyčios Gražinimas 
Baigiamas

buvo

t

Washington, D. C. — J. 
V. Laivyno departamentas 
praneša, kad lėktuvlaivis 
Leyte ir kiti kariniai laivai 
išplaukia į Viduržemio jū
rą ir lankysis Graikijos ir 
Turkijos uostuose.

Daytono Miesto Darbininkai 
Streikuosi)

ipos nuo išvietintų, tėvynės
• netekusių lietuvių, kurie;
!prašo siųsti jiems laikraš-’kad yra perdaug labdarybės vajų, 
tį “Darbininką”. Siunčia-į

Pereitas sekmadienis 
pirmas į du metus, kad nesima
tė kopėčių ir pastatų mūsų baž
nyčioje. Atnaujinimo darbas y- 
■ ra tikrai baigiamas. Paskutinis 
I bažnyčios kampas baltuoja 
I sniego skaistumu. Visi parapi
jiečiai dar laukia pamatyti at
naujintų Marijos ir šv. Onos 
stovylų. Vietos prirengtos, tik 
reikia, kad tinkami šventieji 
tas vietas užimtų. Šiuo momen
tu yra gražinama sakykla. Be 
abejo tai tikras meno darbas, 

i Jei Dievas duos sveikiems su-I
laukti, tai šias Velykas švęsime

Daug kas sies apylinkės žmonių nusiskundžia,! nauJai išpuoštame Dievo name.
* * ’ * “ ' 'Žmones vis dar prisideda aukc-

Tačiau, Prezidento Trumano kalba aiškiai prane- mis Prie šl° garbingo darbo. Pe-
i

Balius Prieš Komunistus
Washington. D. C. —

Kongresmanai Rankin ir 
Sheppard paruošė ir Įdavė 
Kongresui bilių, reikalau
janti uždaryti Komunistų

Davton, Ohio. kovo 20 — 
Dayton Public Service uni
jos (AFL) nariai 184 bal
sais prieš 19 nubalsavo iš
eiti į streiką balandžio 17 
d., protestuojant prieš 
miesto viršininkus už atsi
sakymą tartis dėl algų.

Ragina įsteigti Darbo Teismus
Hashington, D. C., kovo bor Relations Courts, turė- 

20 — Du respublikonai Se- tų po tris teisėjus 
natoriai. Homer Ferguson 
ir H. Alexander Smitn pa- žmogus, 
ruošė ir Įnešė bilių, kad susipažinęs 
būtų Įsteigti Federaliai kalais. 
Darbo Teismai, kurie sprę
stų visus tarp darbininkų 
ir darbdavių nesusiprati- ne^ipr7timams‘tarp'da“r- 
mus. priverstų susitarti 
be streikų.

Taipgi planuoja pravesti 
įstatymą, kad valdžia tu
rėtų teisę paimti savo kon- 
trolėn bet kurią įstaigą, 
kurios savininkai ir darbi
ninkai negali susitarti.

Tribunolai, žinomi kaip 
United Statės District La-

HEROINE— Vina Kay Ferg- 
uson, above, of BronzvJle. 
N Y, uas stewardess aboard 
the TWA piane whicn erash- 
ed near Shannon Airport. 
Shanr.on, Eire. She is ce- 
scribed by survivors as the 

V’G.T’ęjjM* f L C- -j *

šv. Juozapo Mėnuo
Jau kelintas metas kaip kovo 

mėnuo mūsų bažnyčioje prime
na visiems, kad tai 31 dienos 
jubiliejus šv. Juozapo garbei. 
Šv. Juozapo altorius per visą 
mėnesį yra paskendęs lelijose. 
Tai yra nuopelnas maldingų 
žmonių, kurie lanko mūsų baž
nyčią, ir Sesutės zakristijonės. 
Mūsų klebonas yra didelis my
lėtojas šv. šeimos galvos. Jis vi
siems primena, kad šv. Juoza
pas buvo vienintelis asmuo, ku
rį patsai Dievas išrinko būti su
žadėtiniu nekalčiausios P-lės 
Marijos. Tačiau svarbiausia 
priežastis, kurios dėliai mes pri
valome mylėti ir gerbti šv. Juo
zapą, yra ta, kad jis yra laimin
gos mirties globėjas.

______________________

J

me kiek ir kur galime. Bet ša Amerikos žmonėms, kad mes turime priešakyj ilgą reit4 savaitę Aleknavičiaus ir 
“Darbininko” administra- ir sunkią kovą apsaugoti amerikiečių gyvenimą. r 
cija neturi ištekliaus vi- Ir kaip mūsų tauta atrodytų tik su valdžios ope- nas 
siems, kurie i
Todėl atsišaukiame į visus tų pagelbėti tiems, kuriems pagalba yra reikalinga? 
geraširdžius lietuvius ir ' _ . .

Pečkio kriaučių dirbtuvė ir Pra- 
Dubinskas įteikė auką. 

, klebonas kun. 
■* dr. Mendelis rengiasi pradėti 

Totalitarinėse valstybėse, tie, kurie kenčia turi dažymo darbą iš lauko. Nors

prašo, siųsti, ruojamomis ligoninėse ir be įstaigų, kurių misija bū-;KaiP tik sušils.

lietuvaites ir kviečiame at-įdirbti iki mirties, nužudomi, arba turi mirti be jokios ; maldnamis yra 100 metų senu- 
eiti “Darbininkui” į talką, i priežiūros ar simpatijos. ;mo> tačiau yra labai gražus ir

Todėl mūsų amerikiečių pareiga remti mūsų hu-i švariai užlaikomas.

— dui
advokatai i

kuris yra gerai 
su darbo rei-

šis-Tas
Trečiadienį, šv. Juozapo die

noje. kun. dr. Mendelis atnaša
vo mišias 8 vai. už savo šeimos 
intenciją. Mokyklos vaikučiai 
gražiai giedojo per tas mišias.

Sekmadienį, kovo 23 d. mūsų 
bažnytinis choras išpildys baž
nytinės muzikos programą Ma- 
ryland Casualty svetainėje. Tai 
nepaprasta garbė mūsų giesmi
ninkams, nes tik plačiai pagar
sėję chorai turi tą laimę. Ponia 
Pranciška Rudienė Brown vado
vauja mūsų chorui.

Rinkimas ir tikrinimas karių 
pavardžių GARBES SĄRAŠUI 
užbaigtas. Kun. dr. Mendelis 
jau užsakė bronzo lentą, ant ku
rios bus iškalta net 578 pavar
dės jaunuolių ir mergaičių, ku
rie tarnavo II pasauliniame ka
re.

Juozas Kašinskas. Velykų ba
liaus jaunimo klubo programos 
pirmininkas, praneša, kad klū- 
biečiai turi surinkę virš $1.000. 
skelbimais. Tai bus nepaprasta 
pramoga; dvi erkestros yra pa
samdytos. Muzika be pertrau
kos nuo 8 vai. vak. iki 1 vai. ry. 
te. Bilietai tik 74 centai.

Klūbiečiai minės vienų metų 
atnaujinto klubo sukaktį Park 
Plaza Hotel šeštadienį, bai. 26 
d. Tai bus ir nepaprasta pramo
ga. kurioje dalyvaus vien tik

Kviečiame visus užpre- ‘ 
■numeruoti laikraštį “Dar- manitarines organizacijas. Raudonasis Kryžius yra . 
Ibininką” lietuviams, gy- viena didžiausių labdarybės organizacijų. Taigi mūsų! 
venantiems tremtyje, Eu- svarbiausia pareiga dėti pastangas, kad vajus būtų 
ropoję. Dabar jau galima sėkmingas, 
siųsti laikraštį “Darbinin-i 
ką” į visus 
tus. Prenumeratos kaina į į 28 d. Taigi mums lieka pasirinkti: ar mes norime ko-;bonas kun. Dr. Mendelis ir kun. 
užsienį metams 85.50: pu-^munizmo, arba ar mes norime amerikonizmo? Dubinskas gyvai piešė išvietin-
sei metų — 3.50. Ir doleris. | Aukokime Raudonajam Kryžiui ’. tų žmonių baisią padėtį. Prašė

visų,
'šiam
Kun. Mendelis. atjausdamas tų

i karo ; ’
; $100.00.
mišias, kaip girdėjau, surinkta 
beveik $600.00. Prisiminus tai, 
kad mėnesis atgal BALF-o va
jui mūsų kolonijos lietuviai su- 
aukavo beveik $5,000.00, tai 
sekmadienio pasišventimas liu
dija didelį žmonių gailestingu
mą. _____________________

Bet nenusiminta. Surastas bū
das kiek nors Lietuvos tremti- 

• marus pagelbėti. Taigi keli as
menys pasitarę padarė tikietė- 

įlius ir juos išplatino. Buvo skir- 
; tos ir dovanos. Padaryta gryno' nariai - narės. 
I pelno $121.00. Daugiausia pasi-' Labai daug žmonių serga mū- 
darbavo pp. Emilia Rasakaus- sų kolonijoj La Grippe liga. Kai 
kienė ir Elena VaIentukevičie-, kuriose šeimose yra po 5 ir 7 li
ne. Jom daug pagelbėjo p. Tiri- 
lienė. Taigi visoms ir visiems 
priklauso nuoširdus ačiū.

. Praeitais metais, gruodžio 
'mėn. įvyko prakalbos parapijos 
svetainėje. Kalbėjo Dr. A. Ger- 
vydas. Aukų surinkta $33.25. 

j Pridėjus $121.00. pasiųsta į 
i centrą viso $154.25.

Tėmi jautis.

Vyskupų Rinkliava Karo 
N ukentė jusiems

Sekmadienį, kovo 16 d. buvo 
Beliko biskį daugiau negu savaitė laiko iki Rau-j renkamos aukos Vyskupų Fon- 

Europos kraš- donojo Kryžiaus vajaus užbaigos. Vajus baigsis kovo;dui Karo Nukentėjusiems. Kle-

sei metų — 3.50. Ir doleris, i 
kitas pagelbės užprentųne- ! 
ruoti ir siųsti laikraštį; 
“Darbininką”, jo išsiilgu- 
siems lietuviams tremtyje. 
Kiekvieno aukotojo var
das ir adresas bus pareikš- T_ , . . . ,, „ .
tas laikraščio gavėjui.

IRINE FLASHER iš Bre- 
jmerhaven, Vokietijos, tar- 
ipe kitų tremtinių atvyko 
{ir šešiolika lietuvių:

Albina Abraitytė apsi- 
j stojo pas seserį p. Albiną 
iKirtienę, 139 Park Street, 
;Bristol, Conn.
I Rūta Ditrichaite apsigy- 
Ivens Nevv Yorko apylinkė
je, nes nežino giminių 
Jung. Amer. Valst. adresų.

Karo Veteranui Algirdas ir Ringaile Gust- 
komandie- taičiai apsigyveno: 265 
SorensenJwythe Avė., Brooklyn, N.

V.
Juozas Kazlauskas, J.A. 

V. pilietis, apsistojo pas 
gimines: 201 Bank St., 
iWaterbury, Conn.

Broliai Zigmas ir Kazys 
Lakačauskai, J. A. V. pi-

ATVYKO 16 LIETUVIŲ 
IŠ VOKIETIJOS

arba ji bus ju^s Ubai dė-&"® £

I

Darbo teismai galėtų iš
duoti indžionkšinus, kilus

• ♦

i
bininkų ir darbdavių.

Rusija Vėl Atmetė Jung. 
Valstybių Reikalavimą

Budapeštas, Vengrija, 
kovo 20 — Rusijos valdžia 
vėl atmetė Jung. Valsty
bių reikalavimą, kad būtų 
leista pravesti tyrinėjimą 
Vengrijos politiniuose rei
kaluose. Rusija sako, kad 
tai “būtų kišimąsi i vidaus 
reikalus”.

Kaip žinoma. Rusijos ka
rininkai areštavo Belą 
Kovacs. anti - komunistini 
parlamento narį, ir jį kal
tina išdavyste. Tačiau vi
siems yra žinoma, kad Ko
vacs nepadarė jokios išda- 

yra komuniz- 
ir gynė savo 

totalitarinio

vystės, o tik 
mo priešas 
kraštą nuo 
komunizmo.

A. Gumauskas
Gcncralis Kon trakt orius

691 ChalkMtfme Avė.,

I’ROVIDENCE, R. I.
Tel. I’laiitation* 0753

kurie tik gali, kad aukotų 
gailestingumo darbui.

aukų nelaimę, aukojo 
Per ketverias mišias.

kingi.
Pinigus už prenumeratą 

siųskite adresu:
DARBININKAS

366 VVest Broadtvay,
So. Boston 27, Mass.

Veteranai Reikalauja 
Prašalinti Komunistus

New York, kovo 20
Katalikų 
organizacijos 
rius, Max H. 
kalbėdamas su laikrašti
ninkais. pareiškė, kad Ko- 

j munistų partijos nariai ir 
i jų pakeleiviai turi būti 
; suregistruoti kaip sveti- 
!mos valstybės agentai.

Komandierius Sorensen 
taip pat pareiškė, kad imi
gracijos įstatymai turi bū-1 
ti pildomi, kad sulaikyti-lyn. N. Y. 
komunistus nuo įvažiavi- ■ 
mo į šį kraštą. Visi komu
nistai turi būti prašalinti 
iš valdžios darbų, visi ko
munistai, net ir piliečiai, 
turi būti deportuoti ir ko
munistų partija uždaryta.

Totalitarianizmas Turi Būti 
Eksterminuotas

I

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais /rengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Į

Pranas Sitavičius, J. A.
V. pilietis, apsistojo pas; 
gimines: 21 Austin Street,! 
Bridgeport 4, Conn.

Vincas J. šilkas, J. A. V. 
pilietis, apsistojo pas gi
mines: 4 Ridge St., Nevv 
Haven, Conn.

Petras Vičius, J.A.V. pi
lietis, apsistojo pas gimi
nes: 6631 So. Maplewood 

j Avė., Chicago 29, III.
Ieva Juodgudienė, J. A. 

V. pilietė, laikinai apsisto
jo pas gimines: 467 E. 8th 
St., So. Boston, Mass.

Kazys Pilelis, aštuonerių 
metų našlaitis, kurį laiki
nai paėmė globon U. S. 
Committec for European 
jChildren.
i Atvykusius pasitiko gi
minės, draugai ir Lietuvos 

'Gen. Kons. New Yorke At- 
liečiai, apsistojo pas gimi-itache A. Simutis, kuris 
nes: 425 Keap St.. Brook-ipadėjo su formalumais.

I
i
i

gonius. Gydytojai nesuranda 
priežasties šitai epidemijai.

New York, kovo 20 — 
Vakar, VValdorf - Astoria 
viešbutyj kalbėjo Spruille 
Bradcn. J. V. valstybės se
kretoriaus asistentas. Jis 
pareiškė, kad raudonieji ir' 
juodieji fašistai trukdo ci
vilizacijos kilimui, 
tada civilizacija 
žengti pirmyn, kai 
kios spalvos totalitaria
nizmas bus sunaikintas,” 
sakė Bradcn.
”j'" u ž * ,r -i r -i

Jonas Mickevičius, J. A.7 I

V. pilietis, laikinai apsi-; 
stojo: 32 Dominic St., New[ 
York, N. Y.

Marė Misiukaitė, J. A. V. 
pilietė, laikinai apsistojo 

I pas pažįstamus Brooklyn, 
:N. Y., apylinkėje, o toliau 
vyks pas gimines: 31 Lin- 
iden Street, Moundville. W. 
IV.

Valerija Petkevičienė su 
sūnum Petru, J. A. V. pik, 
■apsistojo pas gimines: 264 
Marvgold Street, Munhall, 
jPa.
i

L. G. K.

STOUGHTON, MASS. Remkite tuoj prof esi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 

; “Darbininku".

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dSI visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

“Tik 
galės 
viso-

žmogaus progresui,” sakė 
jis, “tai ta, kurią sudaro 
raudonieji ir juodieji fa
šistai. Vadinkime juos ko
munistais, naciais ar ki
ltais vardais, jie visi yra iš 
to paties totalitarinio ruo
žo ir visi yra lygiai pa vo

tį iiP2‘.’".

Šiais metais, kaip matyt iš 
spaudos, daugelis lietuvių mi
nėjo Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį ir minėjimuose sudėta 

Įdaug aukų kovai 
išlaisvinimo.

Norėjome ir mes paminėti, Ku
ruosiant prakalbas vasario 20 
dieną. Bandyta gauti Suvienytų 
Lietuvių Draugijų salę, bet sa
lės išdavėjas nedavė, nes “ne
žinąs kokia tema kalbėtojas kal- 
bėsiąs”. ir “aš be trustisų nega
liu išduoti, bo gali kilti mušty- 

jnės, ir kas tada atsakys”. Va
dinasi, nebuvo galima gauti lie
tuvių salės nei už pinigus. Vi
siems žinoma, kad jokių mušty
nių nebūtų buvę, nebent Mas
kvos pasekėjai būsų sukėlę, nes 
Stalino “saulės'’ garbintojai bi
jo teisybės.

iidėl Lietuvos ’j

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams

* mortgyčiii — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da-

V

bar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be jo
ji kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- 
« nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

s!

f į fa
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Dvasinė Atomo Bomba
Pereito karo metu susidarė labai keista padėtis. 

Hitleris puolė ir komunizmą ir demokratiją kartu. Tuo 
būdu jis sustūmę tas dvi nesuderinamas ideologijas i 
tamprią talkininkystę, kad bendromis pajėgomis su
naikintų galingą nacių karo mašiną. Abudu talkinin
kai — demokratizmas ir komunizmas turėjo laikinai 
kit kitą pakęsti. Komunistai, kurie prieš karą skau
džiai pašiepė demokratiją, kaipo supuvusią kapitalis
tų - buržujų sistemą, vokiečiams Rusiją užpuolus, stai
ga virto karščiausiais demokratais, nes jie puikiai ži
nojo, kad be demokratijos pagelbos Sovietija pralai
mės ir komunizmas bus likviduotas. Kita vertus, ir de
mokratijos vadai negalėjo nusispiauti į tokį supuoli
mą, kad komunistai yra priversti gintis nuo to paties 
priešo, kurs puola demokratiją.

Tuo būdu demokratija ir komunizmas virti ben
dro apsigynimo bičiuliais ir turėjo laikinai pakęsti kits 
kito principus. Komunistai net atrodė išsižadą savo pa
grindinio tikslo — pasaulinės revoliucijos. Demokra
tai, savo ruožtu, nusisprendė neužgaulioti komunistų, 
nors gerai žinojo, kad jie slaptai savo darbą dirba, bū
tent, knisasi po demokratiniu Amerikos gyvenimu. Tai 
buvo labai pavojingas momentas. Daugelis amerikie
čių taip ir manė, kad Rusija ir Amerika tai natūralūs 
draugai ir bičiuliai, kurių tampriam susijungimui ne
privalu statyti jokių kliūčių. Tie, kurie geriau žinojo ir 
toliau matė, priversti buvo tylėti, nes administracija 
buvo griežtai uždraudus net ir žodelį prieš Rusiją pra
sitarti; o kadangi Rusija yra komunistinė ,tai ir vietos 
komunistų neleistina kliudyti. Komunistai trynė ran
kas iš džiaugsmo, nes geresnių savo darbuotei sąlygų 
negalėjo įsivaizduoti. Priversta tylėti daugiau susipra- 
tusioji Amerikos pilietija laužė rankas iš desperacijos.

Bet štai karas pasibaigė. Prasidėjo kietos su ru
sais derybos dėl taikos sąlygų. Amerikos diplomatai 
pradėjo sučiupti tikrąją rusų politiką. Pažingsniui at
siskleidė Sovietų siekimai pasigriebti ne tik Europos 
vadovybę, bet ir visai ją pasisavinti. Ir ne tk Europą, 
bet ir visas pasaulio šalis bolševikai savo tinklais nu
klojo. Pati Amerika pasijuto komunizmo varžtuose. 
“Medaus mėnesio” metu komunistai negaišavo. Jie įsi
sunkė į svarbesnių unijų viršūnes, į socialinio gyveni
mo vadovybę, į spaudą, į kino, net į vyriausybės sąsta
tą. Jų “nematoma valdžia” atkakliai dėjo antspaudą 
ant svarbiausių gyvenimo reikalų. Amerikos visuome
nė pasijuto įpainiota į voro tinklą. Apsižiūrėjo, kad me
tas, seniai metas reaguoti. Ir reakcija prasidėjo.

Katalikų spauda prabilo pirmiausia. Ji dar karo 
metu akiliai sekė kai kuriuos įtartinus komunistams 
bei Rusijai pataikavimus ir, kiek tuometinė bolševikų 
cenzūra leisdavo, atsargiai, bet tvirtai visuomenę per
spėjo prieš rusiškos bičiulystės žalingumą. Dabar ji 
drąsiai ir nepermaldaujamai paneigia komunistų veik
lą. Ir visoj plačiojoj visuomenėj pasireiškia griežtas 
komunistų pasmerkimas. Daugiausiai į tą pastūmėjo 
Prez. Trumano kalba Graikijos ir Turkijos gelbėjimo 
reikalu. Tai tarsi dvasinė atomo bomba. Ji sprogo pa
čiame Kremliuje. Oficijaliai Maskva tą kalbą kaip ir

Viešpaties Kančios Sekmadienis (Kovo 23 d.) 
EVANGELIJA: Jono 8, 46-59

Anuo metu: Jėzus kalbėjo žydų minioms: Kas iš jūsų gali į- 
rodyti manyje nuodėmę? Kuomet aš sakau jums tiesą .kodėl jūs 
manim netikite? Kas yra iš Dievo, tas klauso Dievo žodžių. Jūs 
todėl neklausote, kad neesate iš Dievo. Žydai atsakė ir jam tarė: 
Argi ne teisingai mes sakome, kad tu samarietis ir velnio apsės
tas? Jėzus atsakė: Aš neesu velnio apsėstas, aš gerbiu savo Tėvą, 
o jūs darote man negarbę. Aš neieškau savo garbės; yra kas jos 
ieško ir teisia. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, jei kas laikys 
mano žodžius, tas nematys mirties per amžius. Tuomet žydai ta
rė: Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas. Mirė Abraomas ir 
pranašai ,o tu sakai: Jei kas laikys mano žodžius, tas neragaus 
mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kurs 
mirė? Ir pranašai taip pat mirė. Kuo tu dediesi? Jėzus atsakė: 
Jei aš pats save garbinu, mano garbė niekai. Yra mano Tėvas, 
kurs mane garbina, apie kurį jūs sakote, kad jis esąs jūsų Dievas.- 
Bet jūs jo nepažįstate, o aš pažįstu jį; ir jei sakyčiau, kad aš jo 
nepažįstąs, būčiau lygus jums melagis. Bet aš jį pažįstu ir lai
kau jo žodžius. Jūsų tėvas Abraomas džiaugėsi, kad jis turėjo 
matyti mano dieną; jis ją matė ir džiaugėsi. Tuomet žydai jam 
tarė: Dar nė penkių dešimtų metų nesulaukei ir matei Abraomą? 
Jėzus jiems atsakė: Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, anksčiau, 
nekaip buvo Abraomas, aš esu. Taigi, jie ėmė akmenų, kad į jį 
mestų, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Žydams (Žyd. 9,11-15)
I

3
kaltusio DP pilietybės krašto 
vyriausybės atstovas, turįs tei
sę bausti savo krašto piliečius 
pinigine bauda arba areštu, nu
sikaltęs DP gali būti su kari
nės valdžios sutikimu jam per
duotas. DP teisiant kariniam 
teismui teisiamojo tautybės ry
šio karininkas gali būti teismo 
patarėju. Su juo reikėtų tartis 
dėl nuteistojo likimo, kad skir
toji bausm5 nesukliudytų repa
trijuoti”.

Šito įsakymo padarinys 
buvo tas, kad eilė UNR
RA-os Teamų panaikino 
gražiai ir vaisingai veiku
sius bendruomenes teis
mus.

Komunistai Reikalai’ja Iš 
DP Atimti Kareivines

Laikas Išeiti 1 Frontą
Religinė misija mūsų laikų 

pasauliečiams *
(Iš paskaitų, skaitytų Kat. Akcijos kursuose N. 
Anglijos lietuvių kolonijose).

Kai sakoma, kad pasauliečiai katalikai tu
ri veikti bažnytinės vyresnybės priežiūroje 
atvejais, kai liečiami religiniai ir doriniai da
lykai, tai tuo nenorima sumažinti pasauliečių 
nei laisvės, nei pasitikėjimo, nei sumanumo. 
Pasaulietis katalikas gali, o kai kada net 
privalo viešai skelbti savo įsitikinimus, ta
čiau tai jis turi daryti savo asmenine atsako
mybe, ne bažnyčios vardu. Jis gali aiškinti 
katalikų tikėjimo tiesas, jei tam kilniam dar
bui yra užtenkamai pasiruošęs, tačiau už ga
limus jo suklydimus ar netikslumus Bažny
čios vadovybė neatsakys. Mokinančioji Baž
nyčia oficialiai prabyla per tuos savo narius, 
kurie turi šventimus ir jurisdikciją (teisę). 
Bažnyčia turi dvejopą hierarchiją arba val
džią: aukštesniąją — Popiežius ir vyskupai, 
žemesniąją — kunigai ir dijakonai. x

Kai kas juokauja, esą, pasauliečių katali
kų rolė esanti ne didesnė ir ne mažesnė kaip

Anglų zonoje vokiečiai 
gauna vis daugiau teisių 

Ir Lietuvai gražieji jos kryžiai žada šviesų prisi- tvarkyti patalpų reikalus 
kėlimą. net tremtiniam. Lubecke

KPD (komunistų partija) 
yra savo programoje užsi
brėžusi iš kareivinių išgy
vendinti tremtinius; esą 
kareivinės reikalingos pa
tiems vokiečių pabėgė
liams iš Lenkijos ar Čeko
slovakijos. Tuo tarpu 
tremtiniai kareivinėse dar 
palikti. Bet jos visiškai ne
šildomos. Nėra kuro. Pas
kutiniu laiku UNRRA sto
vyklų gyventojus perkil- 

dirbančius i vienas 
nedirbančius į 

stovyklose dau- kitas. Maišomos ir tauty-

Naujienos Iš Tremtinių Gyvenimo
mų, už kuriuos numatoma pini
ginė bauda arba areštas. Jung
tinių tautų (ne sovietų) DP nu
sikaltimai. įvykdyti stovykloje 
ar už jos ribų, už kuriuos gresia 

l areštas, 
sprendžiami atitinkamų karinių 
teismų.

Drausmei palaikyti, nusikalti- noja 
mam tirti ir tinkamas bausmes stovyklas, 
parinkti DP 
giausia turi būti naudojami są- bės: SU lietuviais apgyveil- 
jungininkų ryšio karininkai ir dinami latviai, estai, 
tautinių grupių vadovai. Greta____________
stovyklų direktorių ir sujungi- Bolševikai Pradeda Grobti 
ninku ryšio karininkų tautinių 
grupių vadovai, net jei jie nėra 
sąjungininkų karininkai, gali 
skirti administracines baudas.

Administracines baudas su
daro judėjimo ir kitų privilegi
jų suvaržymas, skyrimas bei ei
lės darbam, maisto davinio mo- 

“DP stovyklos gali savo gy- difikavimas. ir pan. priemonės.

Kas Sprendžia DP Bylas
Lietuvių DP geram var

dui palaikyti ir kovai su
Broliai: Kristus, atėjęs kaip vyriausis busimųjų gėrybių ku-incSerovemis sudarant lie-i pįnįgjng bauda arba 

tobulesnę padangtę, ne rankomis padirbtą, ;tuvl« tremtinių bendruo-nigas, per didesnę ir
tai yra ne šito sutvėrimo, ir ne ožių ar veršių krauju, bet savo 
krauju įėjo vieną kartą už visus į šventyklą, radęs amžiną atpir
kimą. Nes jei ožių ir jaučių kraujas ir karvės pelenai, šlakstant, 
pašventina suteptuosius, apvalydamas kūną, kaipgi daug labiau 
kraujas Kristaus, kurs per šventąją Dvasią aukojo pats save ne
suteptą Dievui, apvalys mūsų sąžinę nuo mirusių darbų, kad mes 
tamautumėm gyvajam Dievui.

Ir todėl jis yra naujos sandoros tarpininkas, kad, įvykus mir
čiai, atpirkti nuo padarytųjų po pirmąja sandora peržengimų, pa
šauktieji gautų amžinosios tėvonystės pažadą, Kristuje Jėzuje, 
mūsų Viešpatyje.

menės organizaciją buvo ; 
įsteigti bendruomenės tei
smai . Faktinė jų oadėtis 
parėjo nuo vietos UNRRA 1 
pareigūnų, tačiau visose 
tremtinių stovyklose teis- ' 
mo poveikis tremtiniam 
buvo teigiamas. Bet 1946. 
XI. 22. JAV zonos buvęs 
UNRRA direktorius Whi- 
ting (tas pats, kuris su
planavo II-jį screeningą ir 

į rusų misijas DP stovy klo- 
;se) išleido įsakymą Nr.!

_ Į190, kuris, be kita ko, nu- *
KRYŽIAUS PALAIMA ~ įstato*

Kančios sekmadienį daugiau kaip bet kada tinka pasvarstyti 
kryžiaus palaima, arba gerosios kančios prasmė. Seniau, dar prieš 
Kristų, kryžius buvo visai kitaip suprantamas, negu Jam mirus, ventojam taikyti disciplinarines išskyrus piniginę baudą ir areš- 
Tada kryžius buvo paniekos, baisaus nusikaltimo ir gėdos ženk- priemones tik administracijos tą. 
las. Tik Kristaus laisva pasiaukojimo mirtis kryžių padarė išga- į keliu ir negali spręsti nusikalti- 
nymo, garbės ir didvyriškumo ženklu. Kaip iš visų Dievo Sūnaus) 
darbų ir aukų kryžius daugiausia pagerbė dangiškąjį Tėvą, taip 
ir iš visų mūsų darbų ir aukų kryžius labiausiai pagerbia Dievą. 
Ir nėra gražesnio papročio, kaip kūdykis tiesia rankutę persižeg- 
nojimui, kaip motina jį užmiegantį laimina kryžiaus ženklu, kaip 
ūkininkas išėjęs sėti persižegnoja ir palaimina dirvą, kaip kry
žiaus ženklu pradedame kur tolimesnę kelionę ir pan. Žinoma, 
tas ženklas tik tada mus laimina, kai suprantame tai, ką darome.

GEROJI KANČIA
Kryžius arba Kristaus dvasioje sutikta ir pakelta kančia, ku

rią vadinam gerąja kančia, apvalo ir tobulina sielą, nes naikina 
jos blogus palinkimus. Jis yra lyg peilis, kuriuo dangiškasis Dar
žininkas nupiausto kenksmingas atžalas, arba ugnis, kuri nušvie-

KRYŽIAUS PALAIMA

Lubecke vieną vakarą 
prieš pat kareivines, kur 
gyvena lietuviai, latviai, 
estai ir kitų tautybių 
tremtiniai, sustojo auto
mobilis, išlipo du rusai, su
sistabdė gatve ėjusį latvį, 

'j pradėjo klausinėti kur ga
lima gauti degtinės. Po ke- 

™ lių klausimų vienas iš ru-Tais atvejais, kai vra nusi- , ...sų įrėmė revolverj latviui į 
krūtinę ir įsakė sėsti į ma
šiną. Tik po kelių dienų su
grįžo pagrobtasis visas 
apdraskytas. Paaiškėjo, 
kad jį buvo nusivežė į rusų 
zoną, uždarė bunkeryje ir 

j kiekvieną dieną tardė, 
klausinėdami apie kari
nius dalinius ir įvairius 

'i pareigūnus. Sargybų pasi
keitimo metu latvis pabė- 

Todėl. kas, bo įr pralindęs pro vielų

ignoravo, bet jos spauda nervingu piktumu pasmerkė 
Amerikos “imperializmą”. Mat, bolševikai kituose 
daugiausiai pasmerkia tas ydas, kuriomis jie patys la
biausiai pasižymi. Ar šiaip, ar taip, bomba krito, ir tie 
pikti pasikoliojimai įrodo, kad ji pataikė kur reikia. K.

kerpamų avinėlių... Šitie avinėliai maną, kad 
jie nieko nereiškia, kad Bažnyčioje viskas da
roma be jų ir jiems nieko nelieka veikti, kaip 
tik grynai medžiaginiuose parapijos reika
luose. Pažiūrėjus plačiau, tuojau matosi, kad 
šitoks priekaištas yra netiesa, o jei kur jis 
būtų panašus į tiesą, tai reikia laikyti apgai
lėtinu nenormalumu.

Šviesūs žiburiai
Kai Popiežius Pijus XI pasauliečius pa

kvietė į apaštalinį Bažnyčios darbą, jiems at
sidarė visai nauja gadynė, labai sena ir labai 
nauja darbo dirva, kurioje jie gali parodyti 
visą savo kūrybinį pajėgumą. Dievas savo 
begaliniame išmintingume ir ateities numa
tyme pašaukia vis naujus savo darbininkus. 
Jų yra visose tautose ir visuose luomuose. 
Nėra galima čia paminėti visuos bent pačius 
žymiausius mūsų dienų pasaulyje žinomus 
moderninius Kristaus šviesos nešėjus, ta
čiau, pavyzdžio dėliai, galima prisiminti jau 
mirusius: prancūzų rašytoją Leon Bloy, ita
lų geležinkelių inspektorių tretininką Pijų 
Perazzo, gydytoją Necchi, studentą Jurgį 
Frassati, idealią motiną Aną Taigi ir daugy
bė kitų. Iš lietuvių gi mums šviečia didelio ti
kėjimo pavyzdžiai, taip pat jau mirusios as
menybės: pedagogas Juozas Kairiūkštis, 
prof. Pranas Dovydaitis (ištremtas į Sibirą),

čia sielos rūdis. Per kančias perėjusi Dievo meilė padaro sielą vi
sai kitą, suteikdama jai naują pažinimą ir nauią gyvenimą. Kan
triai iškęsti vargai — tąi tikriausias būdas sielos pašventinimui. 
Daug kryžių ir kryželių yra kiekvieno žmogaus gyvenime, bet ne
visi jie palaimingi. Be tikėjimo ir be meilės nešami kryžiai yra 
prakeiksmas, kai Kristaus tikėjimo ir aukos kryžius yra išgany
mas visiems, kurie Jo pavyzdžiu seka.

KRYŽIUS IR GYVENIMAS
Mylintieji Kristaus kryžių mokosi meilės, kantrumo, nusiže 

minimo, didvyriškumo ir teisingumo. Kristus, atsimename, buvo 
tardomas ir teisiamas, nes Jis drįso pasakyti tiesą. r_ 
myli tą pergalės ženklą, tas visados turės jėgų gyvenimo kovoje, užtvaras grįžo į stovyklą. 
Tokio žmogaus sieloje viešpataus džiaugsmas ir ramybė, nes jo i ______________
audras nušvietė gerosios kančios giedra. 1 Tik beskaitydamas pamačiau,

Kristaus kryžius duoda džiaugsmo ir stiprybės kentėjimuose kad Išganytojas yra visai ki
ne dėl to, kad patys kentėjimai mūsų žmogiškai prigimčiai būtų' toks, negu man buvo apsakę be- 
malonūs, bet dėl to, kad tikėjimo šviesoje kenčiančius Dievas lai-;dieviai, mano mokytojai, 
mina ir duoda jiems dvasios giedros. | Paul Claudel.

veikėjas Vytautas Endziulaitis, rašytoja tre
tininkė Marija Pečkauskaitė, prof. St. Šal
kauskis... O kiek kitų mažiau žinomų ar net 
nežinomų tylių Kristaus didvyrių visada bu
vo ir yra mūsų mieloje Lietuvoje ir tarp vi
sur išsklaidytų lietuvių tautos sūnų ir duk
rų!

Vienas Dievas težino, kiek kankinių ken
čia ir miršta Lietuvoje ir ištrėmime. Vis tai 
didvyriškos aukos ne tik už tėvynės išvada
vimą, bet ir už jos tikėjimą, už jos krikščio
niškąją kultūrą. O tai jau yra įsijungimas į 
didžiąją viso pasaulio kovą už Kristų ir prieš 
Antikristų.

O Amerikos lietuviai katalikai...
Amerikos lietuvių katalikų frontas irgi 

turi savo paskirtį. Paprasti mūsų tautos 
ateiviai per keletą dešimtmečių šioje šalyje 
pasistatė daugelį savo tikėjimo ir savos kul
tūros tvirtovių. Puikios Amerikos lietuvių 
bažnyčios, vienuolynai, mokyklos, kolegijos, 
laikraščiai, draugijų centrai yra vargdienių 
darbininkų gyvo tikėjimo ir geros širdies kū
riniai. Ne kapitalistai jiems aukojo, ne ban
kai juos statė. Tai tikri šviesių lietuvių dva
sinės kultūros paminklai, kurie apie juos by
los dar ir tada, kai lietuviškoji daina gal bus 
nutylusi, kai anūkai gal bus pamiršę protėvių 
kalbą, kai gerieji seneliai statytojai jau ilsė

sis Viešpaties ramybėje. Savo pinigu Ameri
kos lietuviai buvo taip pat labai daug prisi
dėję prie katalikiškosios kultūros ugdymo 
Lietuvoje, o dabar jų gailestinga širdis tiesia 
paramos rankas į nelaimingus tremtinius.

Visu tuo tenka džiaugtis, visą tai reikia 
kuo palankiausiai įvertinti bei pripažinti, ta
čiau praeities nuopelnai neduoda teisių ant jų 
padėti kryželį ir užsnūsti. Puošnios bažny
čios, mokyklos ir klubai vieną dieną gali pa
virsti griuvėsiais ar pereiti į priešų rankas, 
tas pats gali atsitikti su laikraščiais ir drau
gijomis, jei katalikai apsileis idėjinėje bei 
dvasinėje kovoje, jei nebudės ir savy laiku 
nepamatys koks priešas atsirado ir iš kur jis 
atėjo.

Materiališsai įsistiprinę Amerikos ’;etu- 
viai katalikai dabar turėtų daugiau sumanu
mo, energijos ir pinigo įdėti į Kat Voi imą, 
ypač stiprindami savo spaudą ir savas drau
gijas. Šioje srityje lieka dar daug, labai da-’g 
kas padaryti, tik nesimato užtenkamai dar.i- 
ninkų, ypač trūksta gerai pasiruošusių vei
kėjų. Mūsų Federacijos tad ir yra pirmaeilis 
tikslas tokius pasauliečius apaštalus paruošti 
ir juos į planingą frontą sujungti.

Nėr gražesnės paskirties, kaip stoti į šven
tą kovą!

K. Čibiras.
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Churchill šešėlis Maskvos konferenci- 
joje. Žemės angelai. Sfinkso minos.

Šveicarijos laikraštis
Ant. Sinkevičius. So. Boston. Mass...........
Ignas Kymantas. So. Boston. Mass...........
V. Kirvelevičienė. Elizabeth. N. J. ............
Kaz. Ragazinskas. N. Portal Sash. Canada 
Ona Aukštikalnienė, Darchester. Mass.....
Kazys Nauronis, So. Boston. Mass...........
Mikolas Savilionis. So. Boston. Mass........
Kaz. Supranavičius, So. Boston, Mass. .....
Antanas Kaunelis. LDS 1-mos kp. sus., So. Boston 1.00 
Morta Bendzevicienė. So. Boston. Mass.........
Juozapina Savickienė, So. Boston, Mass.
Juozas Petrauskas. So. Boston. Mass. ..........
Feliksas Pažasis. Dorchester. Mass................
Povilas Monkaitis. Medea. Pa.........................
K. Čiurlionienė. So. Boston. Mass...................
Mary Jodis. E. Chicago. Indiana .................
M. Tamulaitienė. So. Boston. Mass................
K. Auskelienė. Dorchester. Mass...................
James Puizinas, Cambridge, Mass................
Pr. Deimontas. IVaterbury. Conn...................
M. Slautienė, Latvrence, Mass.......................
M. Petkus. Dayton. Ohio...............................
Frances Minkus. IVestfield. Mass.................
Helen Skerus. Vilkes Barre. Pa.
Mrs. J. Jankauskienė. E. Mellinocket, Me.....
Ig- Martišius, E. Hampton. N. Y...................
Mrs. Strazdienė. Phila.. Pa.............................
Marta Kazameikas. Gilbertville, Mass.
S. Razulevičius, Norvvood, Mass...................
M. Novick. E. \ValpoIe, Mass.........................
M. Karpavičius. VVorcester. Mass. ................
Joe. Mičiuta. Greenfield, Mass.......................
Al. Steponavičius, Greenfield. Mass...............
Mrs. L. Dunavičius, Minersville, Pa..............
Mrs. Mary Norkus. Baltimore. Md................
J. Chaplikienė. So. Boston, Mass..................
Anna Legis. Belleville, N. J.......................
Ona Bukauskas. Cicero. III............................
J. Kačinskas. Elizabeth, N. J.......................
Mr. Yakavonis, Brockton, Mass....................
J. Kuncevičius. So. Boston. Mass. 
J. Kulponas. So. Boston, Mass.
F. Tamošiūnas. So. Boston. Mass.
M. Fumonti, N. Arlington, N. J. 
John Burnett. Bridgeport. Conn. 
Mrs. D. Kiaurokis. Chicago. III.
B. Dambrauskas. Brockton. Mass................
Martinas Kasparavičius, Nashua, N. H. 
Stanislovas Kupčiūnas. Nashua, N. H...........
Adolphas Aurila. Lawrenc-e. Mass. 
Mrs. Ursula Greiczius. East P^pperell. Mass. 
Joseph J. Giedraitis. Dorchester. Mass........
Jonas Mockevičius. Amsterdam. N. Y.
J. Overaitis. Detroit, Mich. ...........................
\Valter Jaskun, Norwood, Mass.
Jonas Sakaitis, Worcester. Mass...................
Andrew Simmons. Windsor. Conn. 
Alex. Kisielius, Amsterdam. N. Y.
Ona Plutienė, So. Boston. Mass.....................
Petr. Liolienė, Brockton. Mass.
Vincas Akelaitis. Vv’orcester. Mass.
J. Karvelis. Phila., Pa.
N. N.. Westfilde, Mass. 
M. Levickas. Rochester 
J. Baronas. Brockton, 1 
P. Yuronis. Brock
J.
M. Mazgelis. Brockton. Mass. ..............................
L. Rudokas, Brockton. Mass.
K. Malikaitis, Brockton. Mass. 
John Gailius. Waterbury, Conn. 
Mot. Trečiokas, Dorchester, Mass. 
A ' an; Sungaila, Chester. Pa. 
Juozas Kodis, Chester. Pa. 
Povilas Simanonis, Chester, Pa.
M. Sinkevičienė, Lavvronce, Mass. 
V. Simonavičius, V/estfield, Mass. 
P. C "irkienė, VVestfield. Mass. 
S. Rotkevičlus, Providence, R. I. 
Ž. Turonis. Providence, R. I. 
Petras Bud.vitis, VVorcester, Mass.
J. h Angelą Liutkauskienė, VVilkes Barre, Pa.

Saliutas, Nashua, N. H.
K. Vaitkevičius. Athol, Mass.
Joseph Moteunas, Buchland, Conn. 
1 eter Kviadis. Phillipsburgh, N. J. 
Kazimieras Gaidis, Nashua. N. H. 
Petras Gaidis. Nashua, N. H. 
Tckk Kissellc, Nashua, N. H. 
Simonas Kudzma. Nashua, N. H. 
Jonas Okulevičius, Nashua, N. H. 
Marijona Malijoskienė, Nashua. N. H. 
Onr Skirkevičicnė. Nashua. N. H. 
Ona Baronienė, Laurence, Mass. 
Joseph Bui: nauskas, Bridgeport, Conn. 
F. Radzevičius. Brockton, Mass. 
M. Milauskienė. Brockton. Mass. 
J. Barusier.ė, Brockton, Mass. 
A. Kvaracejienė, Brockton, Mass. 
A. Jezukevičienė. Brockton, Mass. 
F. Voveris. Brockton. Mass. 
M. Yeskelevičient. Brockton, Mass.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,

. N. Y.
Mass. ' 

ton. Mass.
Traii avičius, Brockton, Mass.

— Jau įkyrėjo iki kaulo — Ištikrųjų, apie viską 
.klausytis tų konferencijų, kalbama, bet apie taiką 
Sukasi, sukasi ratu ir vis nieko, tariau. Tačiau kvin
toje pačioje vietoje, tarė 
dėdė. Geriau tiktų pava
dinti ‘Pakrykusiomis Tau
tomis’ ,neš nieko nematyti 
juose vieningo. Visose 
konferencijose, bet ypač 
dabar Maskvoje, aiškiai 
matyti apgaulė ir veidmai- 
nybė. Jau seniai numačiau 
kaip bus pasielgta su Lie
tuva.

Pačiame 
i įkarštyje 
‘Winstono su cigaru šešėlis užsispyrimas! Ar jie neži- 

Jie badauja. Baisus badas siaučia Sovietų Rusijoje ir jos užgrobtose šalyse, i Pra^e^ kalbėti, šaky- no, kad žmonija ir kie^vie-
pavergtos Lietuvos yra žinių, kad bolševikai viską atima savo kariuomenei ari a™as’ ^°nai diplomatai, na tauta 

išveža i Rusija, todėl ir lietuviams gresia bado šmėkla. gaišinate laiką vesdami turi teisę_____ 7.  ------------------------- 2-------------------------------------------------------- ;gincus dėl smulkmenų, pa- vas davė?

stono šešėlis nepasakė jo 
paslapčių su Rusija, ypač 
Lietuvos pardavimo. Ar 
tikrai tie “žemės angelai” 
bus nusprendę juokauti ir 
tyčiotis iš žmonijos nelai
mės? Jie geria vodką ir 
šampaną, o tautų vargas 
ir skausmas visai nerūpi. 
Kaip varnai susirinkę apie 
auką krankia ir nežino

konferencijos kaip pasidalinti. Koks bai- 
štai pasirodo sus aklumas, žiaurumas ir v w . • v • • **
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1 00 ^esPublik°s Prezidentui vardu 
1 00 lietuviškų patriotinių orga-
1 : nizacijų Argentinoje peticiją.
1 00 l'ra^ant atstatyti suspenduotos 
_įJqq dėl bolševikų spaudimo Lietu- 
I vos Pasiuntinybės veikimą Bu- 
■į 00 enos Airese ir pasiųsti tuojau 
1 00 sPec‘al’^ Argentinos Komisiją 
1 00 j°n atgabenimui i mūsų
1 00 so^'^' ir laisvą šąli lietu

vius tremtinius. Visos tos rezo
liucijos buvo priimtos audrin- 
griausiomis ovacijomis ir kon
takte su latvių ir estų kolonijo
mis Liet. Išl. Centro vadovybė- zacijos ir joms vadovau- 

visu tempu jau vykdomas, jančius asmenis.
I “Netiesą p. Višinskis sa-

I PASAULIO syžINę ko, kad baltų tremtinių
Visas minėjimas praėjo ypa- tarpe Vokietijoj ir Austri- 

tingu tvarkingumu ir sklandu- joj veikiąs kažkoks “Baltų ti mūsų spec. 
mu ir to viso “kaltininkas" nea- nerepatriavimo komite- 
bejotinai yra to Centro sekre- tas”. Apie tokį komitetą 
torius p. Gilvydis. kuris gyvai nė vienas baltas visai nėra 
vedė visą programą ir darė pra- girdėjęs, nes tokio komi- 
nešimus užkrėsdamas publiką teto iš viso nėra... Netiesą 
savo puikia nuotaika ir sužadin
damas dėmesį. Svetimtaučiai, 
kurie paminėjimo nematė salė
je. apie mus skaitė vietos di
džioje spaudoje, iš kurios eilu
čių šaukėsi į pasaulio sąžinę lie
tuvių tauta sekančiais žodžiais: 

Į “Praėjo jau pusantrų metų 
nuo to momento, kai buvo lai
mėtas antrasis pasaulinis karas, 
o nežiūrint to Lietuva yra oku
puota svetimos kariuomenės ir 

I terorizuojama svetimos |>olici- 
jjos. Geležinė uždanga atskyrė 
! lietuvių tautą nuo civilizuoto 
Į pasaulio, jai Įianeigtos liko pa
grindinės žmogaus teisės ir tau
ta yra išduota sunaikinimui ir 
žiauriausioms deportacijoms, 
paverčiant ją tikra to žodžio 
prasme vergais... Savo Nepri- 
klausoii’vbėb šventės dieną lie-i

Iš

i

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventės Atgarsiai
ARGENTINOJE

TAI BENT LIETU VIAI j
Gale tos didelės šventės minė

jimo išėjo į sceną aukštas, kaip 
mūras vyras. Lietuvos niekad 
savo gyvenime nematęs, čia gi
męs ir išaugęs, energiškas ir ta
lentingas lietuvių veikėjas Ce- 
ferinas Juknevičius ir skambia, 

Į gražia lietuvių kalba perskaitė 
VLIKo atsišaukimą ir pasiūlė 

' priimti: 1) griežčiausią protes- 
,'tą prieš rusų okupantų laukinę 
teroro politiką Lietuvoje ir 
kreipimąsi i viso pasaulio atsto
vus. šaukiantis, kad būtų atsta
tyta sulaužytoji teisė ir kad o- 
kupantai iš Lietuvos išsinešdin
tų: 2) Protesto ženklan priim
ti nutarimą skelbti Argentinos 
lietuvių bado streiką kovo mėn. į 
10 d.; 3» Įteikti Argentinos

je

I

“l);irhininhnM Administracija.

nori gyventi ir 
kurią pats Die- 
Tad ar jie turi 
sąžinės ir žmo- 

Visų viltys 
į galingosios ša- 

turios zonos sudaro gyva- lies Marshallą...
Bolševikiškasis sfinksas 

pasėjo pasaulyje minas 
tikėjimo išsprogdinimui, 
papildydamas amžiais ne
girdėtą šventvagystę. Bet 
aš tikiu, kad Dievo valan
da ateis, ir Jis jas išsprog
dins po raudonojo sfinkso 
kojomis, paversdamas į 
dulkes.

koncentracijos lagerio, y-pikdami pagrindinius daly- bent kiek 
_ 11—. Ne nusiginklavimas, niškumo? 

pe, bet jis nevadovauja jo- reParacijos, Vokietijos ke- krypsta
ra lietuvių tremtinių tar- kus.

į tuvių tauta šaukiasi Aukščiau
siojo malonės ir maldauja viso 
civilizuoto pasaulio užtarimo ir 
paramos kovoje už tiesą ir lais
vę".

Šis Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas Argentinoje 
yra lietuviško patriotinio darbo 
vainikas, bet tai nėra darba ga- 

į las — tik pradžia — nuo šios 
. didžios dienos sujungtomis se- 
. nomis ir naujomis jėgomis išei- 
. na j kovą Argentinos lietuviai, 

pareikšdami. kad uždarius čia 
mūsų valstybės Pasiuntinybę, 
kiekviena lietuviška šeima čio- 

pavirs į Lietuvos tvirtovę.nai
i

Tremtinių Padėka 
p. Rooseveltienei

kiam komitetui”.
•

Papildomai prie to laiško I 
p. Rooseveltienei tenka 
dar atitaisyti vieną Višin
skio melą, kad Seligensta- 
to tremtinių stovyklai va
dovaująs pulk. Svilas, ku
ris vokiečių laikais buvęs 
policijos departamento di-

I
i sias problemas, bet: 1) 
■ Rusijos ekspansija, kuri 
nuo 1939 m. vis darosi di
desnė ir galingesnė, o ry
toj bus nebesulaikoma; 
2) Artimuose Rytuose ir 
visur kitur Rusija išstu
mia Anglijos įtaką; 3) Pri
valėtų užstoti mažąsias ir

Irektorius. Tikrai policijos silpnąsias Tautas ir joms
departamento direktorium 
nepriklausomoje Lietuvo
je yra buvęs ats. majoras 
Kazys Svilas, bet Lietuvą 
okupavus bolšev i k a m s 
1940 m. liepos 12 d. jis sy
kiu su šimtais kitų buvo 
enkavedistų suimtas ir iš
gabentas į Sov. S-gą. P-: naudojimui; 6) Nuimti vi- 
Višinskis, jo ar jo kaulųjsas kaukes ir parodyti 
turėtų ieškoti ne Seligens-; vargstančiai žmonijai tik- 
tate, bet Sibire. rovę ir gerą valią paleng-

---------------- ; ..
Šaunūs Argentinos Lietuviiį ia

Žygiai

iškovoti laisvę ir nepri
klausomybę; 4) Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių 
vybinis klausimas; 5) Su
tverti tarptautinę organi
zaciją, kuri apgintų tautų 
ir žmonių teises ir užkirs
tų kelią ekonominiam iš-

il valią

vinti jos skurdą ir kan
čias; 7) Griežčiausiai pa
reikalauti, kad Rusija tuo
jau sustapdytų masines ir 

Uzadąrius Lietuvos Pa-V kaųnkyncs ir ištrėmi. 
siuntmybę Buenos Airese,] ’ .

mo- vietinėje kolonijoje lietu-; 3^ išnyko ,0 delega- 
tai dairėsi ir krapštinėjo 
kas galvą, kas dantis, kas 
nagus, kas..., tartum 
'miego pabudę.

Lietuvių tremtinių 
terys pasiuntė per Lietu- viai patriotai labai subruz- 
vos pasiuntinį Vašingtone do. 
padėką p. Rooseveltienei. 
kuri pakėlė balsą prieš Vi- 7 d. patriotinių lietuvių at- 
šinskio reikalavimą su- stovai; kun. St. Saplys, Ig. 
naikinti karo aukas trem- Padvalskis, C. Juknevičius 
tinius, atimant jiems bet 
kokią tarptautinę globą. Argentinos Prezidentūro- 
Tame rašte buvo atitaisyti je, kur jie prez. Perono pa- 
ir tie Višinskio melai, ku- vaduotojui įteikė Lietuvos 
riuos jis buvo pasakęs apie 
lietuvių tremtinių organi-

Mums praneša, kad kovo

ir J. Gilvydis buvo priimti

reikalais peticiją. Rašte 
labai įtikinančiai atpasa
kota dabartinė baisi Lie
tuvos padėtis ir Argenti
nos vyriausybė prašyta į 
tai atkreipti dėmesį.

Plačiau pažadėjo parašy- 
korespon- 

dentas Buenos Airese.
Berisso miestelio lietu

viai, daugiausia skerdyklų 
darbininkai, buvo labai 
gražiai suorganizavę Va
sario 16-tos minėjimą. Ini-p. Višinskis sako, kad 

veikianti “Centrinė lietu- ciatyvos ėmėsi kat. Min- 
vių emigrantų taryba”, daugo draugija. Iš Bs. Ai- 
kuriai vadovaująs žino- res buvo pakviesti geri 
mas avantiūristas 
Kundzius. Ne vienas 
vis tremtinys nėra mvnu — uviuvionai,
apie tokią tarybą girdėjęs, i Lietuviškai kalbantieji iš-] 
nes jos iš viso nėra. Taip gamos kreipėsi į vyriausy-! 
pat lietuvių tremtinių tar- bę prašydami neleisti iš-' 
pe nėra tokio prof. Kun-,kelti Lietuvos vėliavą., 
džius. Jei ; _ 
žmogus yra. tai, kaip jau 
pati pavardė rodo, jis nėra 
lietuvis... Tas pat pasaky
tina apie p. Višinskio pa- 

, minėtą “Svetimšalių drau
giją”, kuriai esą vadovau
ja kaškoks lietuvis Klima
vičius. Tokia draugija taip 

į pat neegzistuoja. O gen. 
Plechavičiui paleistas iš

prof. kalbėtojai — C. Juknevi- 
lietu-jčius ispaniškai, Dr. H. Lu- 
nieko1 kaševičius — lietuviškai.

apskritai toks (mat. jie dievina Maskvos į 

;raudonąją), bet jiems į- 
' staigose buvo atsakyta, 
neigiamai ir patarta nesi-' 
kišti ne į savo dalykus... ;

Ir berissiečius tokių i 
švenčių proga aplanko šv. 
Cecilijos choras, kuris sa
vo patriotiškumu ir meni-j 
niu lygiu neturi sau lygausi 
visoje P. Amerikoje.

Laikraštyje “Neu Zur- 
gy~ cher Nachricten” rašo vie

nas pabėgęs iš raudonojo 
pragaro, sakydamas, kad 
koncentracijos stovyklose 
jau 60' . yra mirę žmonių 
nuo bado ir ligų. Kas gali 
ištverti, dirbant 16 valan
dų ir valgant duonos šmo
telį ir porą bulvių vande
nyje išvirtų be jokio užda
ro? •

Ar konferencijos delega
tai visa tai žino? Jei žino 
(be abejo žino’) ir tyli, y- 
ra lygiai kalti su komu
nistais. Kas vagia ir kas 
maišą laiko, yra vienodai 
įstatymo baudžiami. Aiš
kiau nebegalėjau pasaky
ti, užbaigė dėdė.

Paulius Ramutis.

Kai šiaurėje Amerikos siaučia sniego aud
ros, tai tuo pačiu laiku pietinėje Amerikoje žmo- 
nės praleidžia gražiausią laiką stiprindami svei
katą jūrų pakraščiuose.

*
■
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Pasikalbėjimas Su Mergaitėmis, 
Ištrūkusiomis Iš Sibiro

—- Sniegu troškuli malšino. — Darbai miške 
SO laipsnių šaltyje. — Sunkiai pagydomiems j 
Išvirkščia nuodų... — Slaptosios pamaldos. —Į 
Medalikėlius nuo kaklo nuplėšdavo. — Azijos 
kolchozuose. — Pas užbekus ir kirkizus. kur su
valgė šunis ir kates. — Neleido nė varpų rinkti į 
laukuose. — Kraštas, kur moterys uždengia vei-' 
dą vyrų pamačiusios. — Sutiko lietuvius Sibire. I 
— Našlaitės Danusios skundas.

IŠ AZI JOS į CHICAGĄ
Daugiau kaip šimtas len

kų vaikų, iš tų, kurie pasi---- bet po 3 dienų atėjo po- į
naudodami gen. Sikorskiollicijon, pareikšdamas, kad; 
padarytu susitarimu su ir jis pasiryžęs keliauti; 
Maskva, galėjo ištrūkti iš‘kartu su šeima į ištrėmi-Į 
Rusijos ištrėmimo, per mą. Tačiau bolševikai jį iš- 
Persiją, per Meksiką pa-įvežė kitur, tik vėliau, kai 
siekė Chicagą. Vieną sek-buvo leista išvažiuoti, iš 
madienio popietę nuvažia-1 Sibiro, susitikome, 
vau jų aplankyti į šy Jad- _ KAIp JVS VEŽ£? 
vygos prieglaudą 713t> N. _ Baisu ir prisiminti. 
Harlem avė., Chicago 31.'Gyvuliniai vagonai. kituo. 
III. Dvi berniukų koman- se net po 70 žmonių pri. 
dos įtemptai žaidė krepšį- ūsta - Prikaltos tokios 
ni, kiti su dideliu susido-;lent vos ^5^ j. 
mejimu juos seke. Jų nuo 
žaidimo neatitrauksi, bet 
mergaitės, jau paaugusios 
— apie 15—18 metų — bu
vo laisvesnės ir jos pasa
kojo apie savo baisiuosius 
patyrimus:
— Mes gyvenome rytinė

je. Lenkijos dalyje. Kai ru
sai užėmė tas žemes jau 
1940 m. vasario 10 dieną 
mus ėmė gabenti į Sibirą. 
Naktį atėjo su karabinais, 
iškrėtė namus, davė 20 mi
nučių susipakuoti ir — į 
ištrėmimą. Visą laiką, jei 
kuriam reikėjo į šalį kur 
eiti, nors tai būtų vaikas, 
lydėjo šautuvu ginkluotas 
komunistas.

TRIS KART ŠOVĖ I 
BĖGANČIĄ MAMYTĘ

— Mano mamytė. — jau
triai pasakojo viena mer
gytė, — pabėgo, tai bolše
vikai tris kartus i ją šovė. 
Ji gi tik nuėjo kaimynų 
perspėti ir vėl sugrįžo, sa
vo laisvės išsižadėdama, 
su. mumis ištrėmiman va
žiuoti oasiryžusi.. ____-____________

— Mano tėvelis irgi buvo 
pabėgęs, — atsiliepė kita,

DARBININKAS

Mirties kolonos į Sibirą. Kaip iš Londono pranešama, bolševikai, naikindami lietuvių tautą, tiek daug 
listf į jų tarpą kaip susi- jos gyventojų tremia į Sibirą, kad jiems išvežti trūksta net gyvulinių vagonų. Nelaiminguosius varo pės- 
rangyti. Kai traukinys ė-Įčius, kaip carų laikais. : i—
jo. taip trankė, 
tai, o kartais 
krito nuo 
tiems ant 
užrakinti, 

i Valgyti 
dienoje, 
vandens gaudavome, bet ir 
to — permažai. Mes tai 
gindamiesi nuo troškulio 
oramušėme vagono lange
lį, ant virvutės nuleidome 
žemyn kibirėlį, kurs trau
kiniui važiuojant prisipil-1 
dė sniego; turėjome jį su-į 
sitirpdinti.

— Mano mama, — pasa
kojo mergaitė, — trauki
niui sustojus ir durims 
prasivėrus, iškišo galvą 
tai raudonarmietis kad 
trenkė durimis, vos galvos 
nenutraukė. 

Į Daugelis sirgo.
— Mūsų vagone keli se-1 

nesnieji mirė.
— Mes dvi savaites va

žiavome!
— O mes dar ilgiau. —

. “Dvėskite greičiau, sako juos mušdami ir šaudydami budeliai. — Greičiau plaukus 
kad daik- i ant savo delno pamatysit, kaip savo kraštą.”

ir žmonės'
tų lentynų ki- į 
pečių. Buvome

tedave tik kartą 
daugiausia tai

J

Plaukų kirpėjas - barzdų skutėjas. Jos< ph 
Carifi, kuris dar Prezidentą Grovcr Ckvelandą 
kirpo ir skuto, uiai-'dien sulaukęs 91 m. amžiaus, 
iv per 75 metus savo amate dirbąs ir šiandien tą 
darbą, tęsia ir kas svarbiausia, kad dar jo ran
kos nedreba Jis gyvena Maybrook, N. Y.

pasakojosi mergaitės už Į Atėjus gegužės mėnesiui ižai, o prekių jose dar ma-!se nėra jokių baldų. Kojas 
kita kitos. daugelis laikėme geguži-i žiau. Atveš ką. stovi eilės į nuleidžia į tokį griovį ir

—Buvo daug transportų, nes pamaldas. Už jas bol-Į nuo ryto iki vakaro. Kiti,'sėdi. Į vidurį padeda tokį 
Kaikada stotyse suvažiuo- ševikai persekiojo. Staty-’ kuriems dienomis reikėjo didelį dubenį (“bliūdą”) ir 
davo daug traukinių su davome sargybą, dažniau-į eiti į darbą, stodavo eilėn valgo.
tremtiniais.
klausdami kiti kitų — 
kur? Atsiliepia:
— Mes iš Lvovo.
— Mes iš Volynijos.
— Mes iš Vilnijos.

1 LAGERIUS
I — Vagonuose buvo bai- ’į Bolševikai mums 

neles šildė tik arti jų, o j vėliuose pamatę Stalino 
važiuojant per plyšius pū- i paveikslą subraižydavo-, 
tė vėjas. me’ subadydavome. Bolše- į

Traukinys lėkė dieną irįvikų mokytojas mums sa-; 
nakti. Pakeliui — miškai,‘kė, kad Dievo nėra, kad 
išdraikytos skurdžios gri-i žmogus iš beždžionės. Mes 
teles. Kiti rusai, matėsi,;atsiliepdavome: 
įgyvena zemliankose: ur-! — Rusai gal iš bezdžio- 
Įvus žemėse išsikasę. Mes:nes, o mus Dievas sutverė, 
i taip išsigandome, pamatę į Baisiai už tą pykdavo, 
tokias lūšnas žemėse. ■ Mokykloje viskas rusiš-
— Paskutinėje stotyje iš- j kai, nevalia savos kalbos

sodino mus į roges. Tada vartoti. Buvome jau kiek 
taip baisiai vogė tie. kurie‘pramokusios, bet taip įkiri 
vežė. Nugabeno mus i lage- mums ta kalba buvo, kad 

irius. Tokie dideli, ilgi tro-'kaip tik iš Rusijos, tai jos! 
ibesiai, po 18-20 šeimų'nebevartojome ir jau pri- 
i kiekviename. Miškai, ba- miršome. 
los, daug meškų. Kili išėjo- — Mes kartą nenorėjome I AZIJOS PIETINĘ PUSĘ 
ir nebegrįžo... .rusiškai dainuoti. Vyresni'

Daugelį tėvu tuojau į ka-‘dar pakursto. Liepia mo- 
lėjimą uždarė'. Paliko'ma- kytojas rusiškai dainuoti, korskiui. 
mą su vaikais, o vyrus už- o mes atsistojome ir tyli-1 išsiderėti. 

!(jaro ' me. Pakvietė komendantą.,f ”
! DARRAI MICKUOSE i Tas buvo griežtas. Gaišti cin. augiu ii amvii-j. DARBAI Ml&KL JSE i Apie mugų kraštą kaifoė. ję^įų spaudžiamas, esant

V1«H« varmdarha kad tai pvUSįjos proyin- RUsijai dideliame pavoju-kaštas
riia ir iii<: trreičiau ję Hitleriui ją užpuolus. Į-

— Kai mus išleido, — vėl j 
pasakojo mergaitės, — 
mes patraukėme daugiau
siai į pietus — kur šilčiau 
ir kur arčiau Rusijos sie
nos. Patekome daugiau
siai į kolchozus. Tai buvo 
blogiausis laikas visame 
mūsų ištrėmime. Iš Sibiro 
į pietus važiavome apie 
porą mėnesių. Žmonės iš
vargę, seneliai ir vaikai 
mirė neišpasakytai. Pra
dėjo siausti šiltinė ir kitos 
ligos. Traukinys sustoja, 
išmeta lavonus ir vėl va
žiuojame toliau.

APIE LENKĄ, KURS 
NORĖJO IŠSIVIRTI 

KATINĄ
Pasiekėme kirgizų, uzbe

kų žemes. Keisti jie žmo
nės, tebegarbina mėnulį— 
atsistos ant stogo ir link
čioja (“kloniojasi”).

Ten sausa, vanduo pri
leidžiamas kanalais. Žmo-I 
nes neturtingi, kambariui'-*

Šaukiame! šiai mažuosius, kad 
iš neštų jog komisaras 

na.
MOKYKLOJE

pra- per naktį, 
atei Darbe sargyba su kara

binais. Kuri pervargusi 
' moteris nori pasilsėti, tai v v • ...j - Mes mažosios ėjome į.^aso j knygutę ir Ji ne- 

(mokvklą. Mokytojas ru.;begauna maisto. O kad ir 
sas, vadovėliai rusiški.įjodavo kitiems, tai ma- 
Bolševikai mums taip bu-]““- G?.ral:,k.ad atsiųs-

dėlių. Kiti gaudė straiges 
(kirminus kriaukleliuose), 
o jau kas ežį pagaudavo, 
džiaugdavosi, tik vargas 
buvo jo spygliuotą odą nu- 

j lupti. Prisitaikę skindavo- 
!me jaunų medelių auglius 
! maistui. Sugavę mušdavo. 

Tie kirgizai ir uzbekai 
į seniau gerai gyveno, bet 
! bolševikams įsistiprinus— 
!sunkų vargą turi. Už tat 
j keikia Staliną ir į visus a- 
tėjūnus, taigi ir į tremti
nius, žiūri kreivai, kaip į 
bolševikus.

IŠ LIGONINĖS PO 
30 LAVONŲ...

į — Tai Rusijoje sunku?
— Labai! Kalbėt sunku, o 

ką jau. besakyt kai tą per
gyventi reikėjo. Išalkę 
žmonės drabužius, žiedus, 
viską mainė į valgį. Netoli 
mūsų buvo ligoninė. Kas
dieną po kokį trisdešimts 
lavonų išnešdavo. Nebuvo 
tremtinių šeimos, kad kas 
joje nebūtų miręs. Mūsų 
grupėje buvo viena šeima, 
susidedanti iš dvylikos as
menų. Jie visi iki vienam 
išmirė po kits kito. Sulie- 
jsėję. nebuvo reikiamo val
gio, ligos...
— AR LIETUVIŲ. NESU

TIKOTE SIBIRE? .
— Kaip gr; šutikomel Bu

vo visokių tautybių:’lfetu- 
vių, latvių ,net žydų. Lie
tuviai, kaip' ir lenkai, tą 
patį vargą vargo. Rusai 
mažai skyrė kas lietuvis, 
kas lenkas — priešas, ir 
gana.
— Tai ką, nelikote bolše

vikais?
— Oho! Jie žinojo, kaip 

mes jautėme. Reikėjo ra
šyti, kad Stalinas — saulė, 

į bet mes galvojome saviš- 
žmonės šunis, kates suval-ikai jr ginčijomės kiek tik

pirštais viską im-
darni.

— Aš
ti, —
mergaitė, — .tai • ir mane 
pasodino, turėjau kartu su 
jais, pirštais imdama, val
gyti-

— Ten toks badas, kad

nuėjau pieno pirk- 
pasakojasi viena

šiai ^""^.kroeljvo.iiaurūs, KadĮmes
įgauna siuntinį, žmonės 
džiaugiasi, o atidarę ran
da — akmenys ar kas; 
siųstieji daiktai išvogti, o’ 
prikimšta, kad tik svoris 
būtų tas pats.
— Pas mus žmonės buvo 

taip išbadėję, kad eidavo į 
Jaukus rinkti varpų.

— O pas mus to neleisda
vo, — atsiliepė kita.

— Į kur jūs buvote 
bentos?
— Į Novosibirską!
— Į Irkutską!
— Mes buvome Vologdo- valdžios. Nekartą matėme, 

je. — girdėjosi balsai.

sodino mus i roges. Tada vartoti. Buvome jau kiek

me. Pakvietė komendantą 
i Tas buvo griežtas.

gė. Viską ėmė dėl kariuo
menės, o gyventojams ne
liko pakankamai nė būti
niausio maisto. Vienas iš
badėjęs lenkas sugavo ka- 
tiną. rengėsi jį nudobti ir 

i išsivirti. Kad pradės kati-;BUVome ūkininkai savame 
nas rėkti, išgirdo bolševi-:krašte. — pasakojasi vie-

išga-

galėjome...
— Žinau, kad jūs daugu

moje našlaitės. Koks buvo 
jūsų šeimų likimas?
— Mano tėvai mirė Rusi

joje: kodėl išvežė, nežinau.

kai ir tą vyrą išsivedė. —įna.
jis nebesugrįžo. • _ Mano taip pat, — atsi-

iliepia kita.
— Dabar mano tėvelis 

Anglijoje, kariuomenėje, o 
mama mirė Rusijoje. —• 
sakosi trečia.

— Tėvelis mirė Rusijoje, 
mama grįžo į Lenkiją, bet 
aš daug apie jų likimą ne
žinau — buvau atskirta 

j nuo jų, — skundžiasi ket- 
jvirta.
I — Manoji mama mirė šir
dies liga Rusijoje, o tėvelis 

’taip pat ten liko. Daug 
žmonių liko Rusijoje...

AR GRĮŽTUMĖTE
| SSSR

— Jeigu taip jums po 
įvyrą, veidą užsidengdavo, tūkstantinę dolerių duotų, 

— Pavasarį visai nebuvo ar grįžtumėte vėl į Rusi*

KEISTA TV ARKA IR 
PAPROČIAI

i — Pas bolševikus tokia 
tvarka, — vėl atsiliepia 
mergaitė. — kad viskas

kad javai laukuose pūva, 
daržovės šąla, sunyksta 

_ , - - lauke, o badaujantiems
Po to jos pasakojosi, žmonėms paimti nevalia, 

kaip yra dėkingos gen. Si-; _ Tamc kirgizl, krašte, 
žmonės apsivilkę baltais] 
drabužiais. Kad ir turėjo-( 
me koki užsilikusi šiltesnį G 
rūbą, nebuvo galima nė iš-! 

i mainyti į valgį — pietų : 
, niekam nereikia. į

Jų moterys, pamačiusios

kuriam pavyko 
kad juos išleis

tų. Stalinas tą sutiko pa-i 
daryti tik anglų ir ameri-1

Visus varė į darbą, net;- ------ 
mergaites 15 metų. Me- cįja jr «akė: jūs greičiau 
džius turėjo kirsti, vežti į plaukus ant savo delno 
miestą. O šalta! Nedirbai;pamatysite. kaip savo 
— negausi duonos. Kita kraštą, 
serga, negali eiti į darbą— 
neduoda duonos. Šaltis;
siekė 60 laipsnių Celzijaus.i 
'termometras jau nebeis-! 
laikydavo. Grįžta iš darbo! 
su nušalusiomis nosimis; 

! rankomis, kojomis. 1 
gelis juk pirma nebuvo! 
dirbę prie medžių, neprity-l 
irę. nemokėjo medžių nuo' 
kelmo nuleisti, daugeli už-' ~~ Bie’.as Stalinas, o— beždžione, — 

..... ' ”V_Iat.siliepin viena jaunutė iri y. J
- numiršta. |trem,t‘Ire- 

kad tenai! — Karta "lsas a’eJo ir 
sutiksi mešką.kabantį šventą pa- 

įveiksią. Bolševikas norėjo 
nutraukti, tėvas neleido. 
To užteko — jisai buvo at
skirtas ir išvežtas. Baus
mės — sunkios. Tris die
nas nenueis kas į darbą ir 
išveža į kasyklas.

KARABINAIS GIN
KLUOTI SARGYBINIAI 
— Parduotuvių buvo ma-

“JŲ DIEVAS — STALI
NAS, RELIGIJA — 

BEŽDŽIONE”
— Mūsų mokykloje, bū- 

»iuiio'^aV0’ jc’ pamato mokyto- 
Dau- jas ni^dalikčli ant kaklo,! 

, nutraukia, kojom sumin- 
do. • apspjaudo ar į ugnį 
įmeta.

; — Jų Die 
mušė bekrisdami. Kiti šal-įre^.?.’*'a. — 
tyje atsisės pervargę 
nebeatsikelia -

Miškai tokie, 
greičiau 
kaip žmogų. j
— Kai paimdavo kurį į Ii-i 

goninę, jei matė, kad liga 
ilga, sunkiai išgydoma, 
išvirkščia nuodų, ir su tuo 
baigta.
— Pas mus iš viso nebu

vo ligoninės.
— Namie nebuvo galima 

laikvti kryžių, paveikslą.o i. L. ž-

I• -
ko valgyti. — vėl guodžia- M •
si kita mergaitė. — Rinko-j — Tegu visko prikimštų, 
me žoles. Arkliams gyven- j milijonus duotų, nevažiuo* 
tojai turėjo aliejaus iš-į tume. Ten labai, labai blo* 
spaudą. Badaujantieji i ga-
tremtiniai grobstė tuos, — O kaip atrodo Ameri* 

įluitus. daužė .paskui virė, koje?
Labai kartu! Sako, kad — Č'a gerai.

'tos išspaudos iš vatos grū-
Ksame so*

Tęsinys 8-tame pusk

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S 1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

4X8 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.



♦ GIRDĖTI UETWIU\ 
KOLONIJOSE '

LAWRENCE, MASS
šv. Vardo Bouling Lyga

Mūsų jaunų vyrų bouling ly
ga jau baigia savo sporto sezo
ną ir už kelių savaičių turės 
viešą bankietą oficialiai užbaig
ti rungtynes. Taipgi bankiete 
bus įteiktos dovanos pasižymė
jusiems rateliams ir asmenims.

Per visą sezoną žaidė arti 50 
Kas 
už- 
bū-

jaunuolių, aštuoni rateliai, 
šeštadienį. Vienam sportui 
sibaigus. prasidės ir antras, 
tent. soft bąli lyga.

II Mūsų klebono kun. Pr. Stra-1 
kausko rūpestingumu ir uolu-1 
mu. pagaliau susilaukėme nau-' 
jo vizitatoriaus. Tėv. Justino1 
Vaškio. Lietuvos Pranciškonų 
Amerikoje provincijolo. Kovo1 
13 d. perėmė mūsų Kongregaci
ją ir atliko kanonišką vizitaci
ją. Mums nušvito naujas gyve- i 
nimas po daugelio vargo metų.

kitatau-1I

, Jaunimas Remia Parapiją
Mums senesniesiems parapi- Pirmiau atvažiuodavo 

jos nariams begalo i 
girsti bažnyčioje kiekvieną sek
madienį kai klebonas 
kad daugiau ir daugiau susipra-' kitoks veikimas ir noras dirbti 
tusio jaunimo prisirašo prie 
rapijos. Valio, jaunime!

malonu iš- tis. jo kalbos visai nesuprasda-
■ vome. iš to mums būdavo ma-

> praneša, žai dvasinės naudos. Dabar bus

Svarbus Seimelis
Rengia

Naujosios Anglijos Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių Vienuolyno Rėmėjai

SEKMADIENI,

BALANDŽIO (April) 20, 1947 
Nekalto Prasidėjimo Parapijos Svetainėje 

Cambridge, Mass.Windsor Street

I

Tretininkų "Penny Sale”
Tretininkų Brolijos “centų 

kermošius" įvyks sekmadienį, 
kovo 23 d., tuo jaus po pamaldų. 
3 vai. po piet. Gražių dovanėlių 
bus ir rengėjos tikisi sulaukti ir 
priimti gausų būrelį dalyvių. 
"Nelaimėsi, jei neateisi".

Gavėnios Pamaldos
Užsibaigus misijoms, gavėnios 

pamaldos yra laikomos trečia
dieniais ir penktadieniais. 7 va
landą vakare.

Trečiądieniais yra giedami 
Graudūs Verksmai, po to pa
mokslas ir palaiminimas. Penk
tadieniais yra vaikščiojamos 
stacijos, ir taip gi pamokslas 
palaiminimas.

Susipažinimo Vakarėliai
Jau senai kaip mūsų parapijos 

klebonas rūpinasi parapijos jau
nimų. šiomis dienomis gavo Ar
kivyskupo leidimą parapijos 
svetainėje ruošti šokius jauni
mui. Su pagalba jaunesniųjų 
šv. Vardo Brolijos narių, po Ve
lykų įvyko pirmas toks bandy
mo vakarėlis. Mes. tėvai esame 
klebonui dėkingi už jo rūpestin
gumą. Šiandien matome kaip 
jaunimas eina į vietas, kur yra 
laikoma ir pardavinėjama svai
ginantieji gėrimai. Ištvirkimas 
baisus... galutinai iš svaigalų 
įpratimo virsta visokie prasi
kaltimai... žmogžudystės ir t.t. 
Mums tėvams bus ramiau, kad 
klebono priežiūroje mūsų sūnūs 
ir dukterys dorai praleis keletą 
valandų mėnesio bėgyje.

pa- dėl savųjų. Naujam Tėv. Vizi
tatoriui labai dėkojame už gra
žius pamokinimus ir suteiktus 
nurodymus. Tretininkė,

i

i
i

CAMBRIDGE, MASS

Jo parapijoje, Jėzaus 
Nukryžiuotojo Sese 1 ė s 
pradėjo savo darbuotę 
Naujoje Anglijoje dvide
šimt metu atgal.

Į
i _ _

ir

LOWELL, MASS.
Rekolekcijos

Šv. Juozapo parapijos metinės 
gavėnios rekolekcijos įvyko ko
vo 10—16 dienose. Rekolekcijas 
vedė Pranciškonai Tėvai Justi
nas ir Barnabas iš Greene. Me. 
Lowelliečiai katalikai labai pa
tenkinti jų pamokslais ir reko
lekcijų vedimu. Kasdien, rytais 
ir vakarais bažnytėlė buvo pilna 
žmonių.

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENĮ, *

BIRŽELIO 1 D., 1947
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Brockton, Mass.
3 valandą po pietų

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

I

I

zulevičius, J. Aidukonis, J. A- 
kulevičius. P. Kuras, M. Minke
vičius, Mr. & Mrs. K. Kašėta; A. 
F. Kneižys — $9.00; po $5.00 — 
U. Pazniokienė, H. Balutis, G. 
Pazniokas, S r., L. Palevičius, K. 
Mačys, A. F. Kowal, S. Razule- 
vičius, V. Jakas, V. J. Kudirka, 
A. Kavolynas, P. Jankauskas, 
J. Avižinis, J. Vilkišius, S. Ka
daras, J. Versiackas, M. Kuodis, 
J. Pauplis, M. Damulevičius, J. 
Kavaliauskas; po $2.00 — V. 
Sereika, J. Ranč, A. Smilgienė, 
Ant. Petraitis, p. Novikienė, A. 
Venskus, V. Jezavitas, S. Siron- 
ka; po $1.00 — P. Veta, J. Pa- 
karklis, J. Tabaras, K. Mickū- 
nas,«J. Petraitis, F. Gikis, M. 
Mazgelis, M. Jačienė, A. Perekš- 
lienė, M. Avižinis, p. Jankevi
čienė, p. Kudirkienė, p. Aleksiu- 
nienė, V. Kudirkienė, Al. Jasku- 
nienė, Al. Stadalnikienė, M. 
Stašienė, U. Repšienė, J. Stra- 
šunskas. D. Jasionienė, L. Pa- 
tinskienė, O. Sastavickienė, K. 
Jurkevičienė, M. Babilienė, M. 
Gaubienė, B. Adomaitienė, Iz. 

, Vasiliauskienė, O. Alukonienė, 
F. Levinskis, J. Perekšlis, G. 
Pazniokas, Jr., A. Palevičienė, 
M. Smolskis, P. Mickunienė, J. 
Vasiliunienė.

i

Su smulkiomis svetainėje su
rinkta $306.60; bažnyčioje — 
$290.91; iš biznierių — $133.25. 
Viso vasario 16 d. minėjimo 
proga surinkta $730.76 ir visa 
suma pasiųsta Amerikos Lietu
vių Tarybai.

NORWOOD, MASS
Entuziastingai Ruošiasi BALF 
Vajui. — Išrinko Direktorius.

— Perrinko Vaidybą. — 
Išrinko Komisijas.

Pereitą sekmadienį, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos svetainė
je įvyko BALF 22 skyriaus su
sirinkimas. Pirmininkas A. F. 
Kneižys, atidaręs susirinkimą 
ir paaiškinęs jo tikslą, pakvietė 
kleb. kun. S. P. Kneižį, skyriaus 
Garbės pirmininką, tarti žodį. 
Kun. S. P. Kneižis ragino visus 
stoti į darbą, kad BALF vajus 
būtų sėkmingas. Valdyba išdavė 
raportus. Išrinko 23 BALF na
rius direktoriais, kurie išrinko 
skyriaus valdybą, būtent. Gar
bės pirmininkas kun. S. P. Knei
žis; pirm. A. F. Kneižys; vice 
pirmininkai — V. J. Kudirka, 
Pranas Cvilikas ir J. Peža; prot. 
rast. P. Rakauskas; fin. rast. 
V. Sereika; ižd. Juozas Versiac- 
kas; iždo globėjai — Jonas Ka
valiauskas ir p. Mučinskas. Kiti 
sudaro direktorių tarybą.

Nutarta sekantį valdybos ir 
direktorių susirinkimą skelbti 
balandžio mėnesio pirmą pir
madienį, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje.

BALF Vajus
Plačiai išsikalbėta apie BALF 

vajaus pravedimą, būtent, pini
gų, avalinės, drabužių ir maisto 
rinkimą. Klebonas kun. S. P. 
Kneižis ir p. P. Cvilikas sutiko 
sudarvti finansų — pinigų rin
kimo komisiją: publikacijos ko- 

I misiją sudaryti sutiko p. A. F. 
Kneižys ir p. P. Rakauskas; a- 
valinės, drabužių ir maisto ko
misijon išrinkti 15 asmenys su 
teise kooptuoti daugiau.

Nutarta kviesti įžymius as
menis — kitataučius ir lietu
vius į BALF vajaus darbą. Kai- 
kurie jau yra pasižadėję. Pasi
ruošimo darbas jau pradėtas. 
Vajus oficialiai prasidės gegu
žės 1 d. š. m. Iki tos dienos bus 
plačiai reklamuojamas spaudo
je. per radio ir kitais būdais.

Mes visi gerai supran- 
po paskutiniųjų mišių, parapi- tame, kad katalikiška 
jos svetumuje įvyko Tc.ų 1.L- labdarybė reikalinga pra- 
rijonų rėmėjų skyriaus susi
rinkimas. Susirinkime dalyvavo P a 1 
Tėvas V. Andriuška iš Thomp- Naujoje 
son, Conn., Tėvų Rėmėjų sky-1 
rius nutarė dalyvauti Lietuvių 
dienoje, liepos 4 d. Thompsone. 
Išrinkta komisija rūpintis tran- 
sportacija ir kitais rengimo rei
kalais. Komisijon įeina sekanti 
asmenys: M. Jankauskienė. A. 
Kantrimas. E. Bardauskienė. 
J. Mockevičius ir A. Daukantas. 
Bendras lietuvių dienos rengi
mo komitetas susirenka naujam 
pasitarimui balandžio 13 d. Ma- 

: rianapolyje. Cambridge Tėvų 
Marijonų rėmėjų skyriui vado
vauja, p. B. Jakutis.
I

Sekmadienį, kovo 16 d..
• paskutiniųjų

tuoj

I

Organizuos Parapijos Basebali
Ratelį

dienomis parapijos 
džiaugiasi, kad yra 
apie basebali ratelio

Šiomis 
jaunimas 
kalbama 
suorganizavimą. Tai gražus su
manymas. Mes senesnieji rem
sime visus dorus ir pavyzdingus 
jaunimo užsimojimus.

Parapijos Gentinis Kermošius
Pereitą sekmadienį mūsų pa

rapijos klebonas kun. P. V. 
Strakauskas pranešė, kad įvy
kęs parapijos milžiniškas Genti
nis kermošius — “Pennv Sale" 
davė j>elno parapijai $489.37. 
Visas pelnas skiriamas į bažny- • 
čios gražinimo fondą. Tai pir
mas parapijos parengimas, ku
ris sutraukė tiek daug parapi-i 
jiečių.

Aibert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kime mums išegzaminuoti akis ir 
p.’.taikir.:; akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room ?06

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
M orcester, Mass.

75 Main St., Webster, Mass.•y

šiomis dienomis, veteranas, 
karo laivyne Įeit. p. Sutkus, 
gyv. Somerville. Mass.. su savo 
žmonele ir sūneliu persikėlė gy
venti į nuosavus kambarius, pp. 
Sutkai džiaugiasi įsirengę savo 
pastogę. Sveikiname

lietuvių tarpe 
Anglijoje. Jė

zaus Nukryžiuotojo Sese
lės rūpinasi įsteigti sene
liams ir našlaičiams prie
glaudą.

Kun. Pranas Juškaitis,
Cambridge lietuvių par. 

klebonas.
SEIMELIO TIKSLAS — Apsvarstyti, kaip mes galime 

padėti Seselėms atsiekti jų šventą troškimą.
SEIMELIO TVARKA — Pirmą valandą po piet — Sei

melio pradžia. Paskaitas apie Katalikišką 
Labdarybę skaitys Motina Marija Liguoria, 
Vienuolyno Viršininkė.
Kazys Čibiras, žurnalistas - redaktorius. 
Delegatų Diskusijos.
4-tą vai. — Jo Ekscelencija Arkivyskupas Ri
chardas J. Cushing, D. D., dalyvaus palaimi
nime švenčiausiu Sakramentu.

Nuoširdžiai kviečiame visus Naujos Anglijos lie
tuvių parapijų Vienuolyno rėmėjus ruoštis į suvažia
vimą.

Rengimo Komisija.
■

siškijos įspėti tokias vietas vie
nu jiems suprantamu įspėjimu, 
tai yra. nesilankant į jas ir jų 
neremiant. A. D.—

Naujas Projektas
Pereitą savaitę teko rimtai 

pasikalbėti su klebonu kun. P. 
Strakausku apie parapijos atei
ties darbuotę. Pasirodo, kad " '________
klebonas turi jau seniai priren- > Moterų S-gos 22 kp. nutariusi. 
gęs planus statyti parapijos gegužės 3 d. surengti šaunų Jonas 
erdvingą svetainę. Planai bėga- bankietą ir šokius. Susidarius Lunch, 
lo gražūs ir paties namo iš lau- kliūtims, jų parengimas nukel- vininkas. Linkime pasveikti, 
ko išvaizda. Netrukus, klebonas tas toliau. Tą dieną yra rengia- 
žada pradėti naujos svetainės,ma parapijos choro šokiai. Cop- 
fondo vajų. .ley Plaza patalpose. Šokių bi-

------------- Įlietai platinami. Jų galima gauti
pas p. A. Bačinskienę.

Praeitą savaitę su nkokai buvo 
susirgusi p. Urbonavičienė, p. 
Urbonavičienė pasirgusi keletą 
■dienų pasveiko.

Ekblaw, Clark University, Wor- 
cester. už straipsnį, užtariantį 
Lietuvą. Jo straipsnis tilpo va
sario 17 d. š. m.

Marijona Jurgelionis išdavė 
“Dramatic Circle”. 
kad vaidinimas į-

Į
i 

Šiomis dienomis susirgo p. j raportą iš 
Tamošauskas. Park Ji pranešė.

985 Cambridge St.. sa- vyks balandžio 13 d. š. m. Pra- 
! nas Morkūnas pranešė, kad 
! kuopos piknikas įvyks birželio 
; 15 d.
l Atsilankymo dovaną laimėjo 
kun. Tamulevičius. Sekanti pri
sirašė prie L. Vyčių 26 kuopos: 
Jonas Alonis, Genovaitė Kon- 
drotas, Juozas Zaleckas ir Li- 
liona Babkonis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d.

Rita Brazauskaitė, 
korespondentė.

WORCESTER, MASS
šv. Kazimiero Parapija 

Penktadienio vakare, kovo
P-lė M. Grybaitė, kuri yra d., tuojau po pamaldų. Šv. Ka- 

sunkios operacijos, sugrįžo į na- sunkios ligos perblokšta. Cam- zimiero lietuvių par. bažnytinė- 
mus ir grįžta į sveikatą. 'bridge miesto ligoninėje, stro- je svetainėje įvyks svarbus Tė-

Marijonai Seliukaitei padary-j pioje gydytojų priežiūroje.
ta gerklės operacija. Namuose: sveiksta. Linkime p-lei M. Gry-

I sveiksta. baitei greitai pasveikti.
Jonukas DeProfio krisdamas 

skaudžiai užsigavo nugarą. Nu- 
veštas į Šv. Jono ligoninę.

Antanina Slaičiūnienė sunkiai
serga Šv. Jono ligoninėje.
Pranas Blažionis GI serga Šv.
Jono ligoninėje.

Rikardas Milius ir Juozapas 
Bulauka pasirgęs jau sugrįžo 
prie sveikųjų.į

Sveiksta
Kastantas Kmilnickas, išgulė

jęs kelis mėnesius ligoninėje po

Mūsų parapijos vikaras kun. 
!F. Bekša praeitą savaitę turėjo 
vienos savaitės atostogas, ku
rias praleido pas savo tėvelius.

Pastebėta. kad kaikuriose 
j viešose biznių vietose yra pa- 
Iniekai išmėtyti languose Kris
taus kančios paveikslai. Mūsų 

Rūpestingas Tėvas, pasauliečių pareiga, taipgi dva-
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vų Marijonų Rėmėjų susirinki-’ 
mas. Kalbės kun. Dr. Andriuš-; 
ka. MIC.. ir du Lietuvos našiai-1 
čiai. kurie neseniai yra atvykę* 
iš Europos.

Kviečia visus dalyvauti.

Šv. Kazimiero Parapija
L. Vyčių 26 kuopos susirinki

mas įvyko kovo 11 d. Kun. Ta
mulevičius pradėjo susirinkimą 
malda ir suteikė tikybinius pa
mokinimus.

Nutarta padėkoti laišku Dr.

Lietuvis Tremtinys Apsigy 
veno Brocktone

Pereito mėnesio 20 dieną iš 
Tokio, Japonijos, kalbėjo per 
radio iš trumpųjų bangų stoties 
į Wellesley Hills, Mass. Sgt. Ed
vardas Kadaras, pp. Stasio ir 
Jadvykos Kadarų, gyv. Wins- 
low Avė., sūnus.

Sgt. Edvardas Kadaras yra 
radio mechanikas. Jis yra To
kio, Japonijoj, nuo liepos mėn. 
1946 m., o karo tarnyboje jau 
baigia trečiuosius metus.

Anglų Kalbai Išmokti 
Be Mokytojo

CLEARANCE SALE!
I. J. FOX, didžiausia Amerikoje kailinių firma šį mėnesį skelbia di

džiulį išpardavimą — CLEARANCE SALE, kuriame kailinių kainos la
bai sumažintos - numarkiuotos. Kailinių pasirinkimas labai didelis ir įvai
rus. Jų galima gauti visokių šaižų. Taigi, pasinaudokite Clearance Sale 
išpardavimu. Įsigykite kailinius šį mėnesį.

Bernardas Koraitis

I. J. FOX kompanija duoda labai prieinamomis sąlygomis kailinius 
įsigyti. Su mažu įmokėjimu galite nusipirkti vėliausios mados elegantiš
kus kailinius.

Brockton, Mass. — Neseniai 
atvyko iš Europos Jonas Vasys 
ir apsigyveno pas savo seserį p. 

.Sofiją Gutauskienę, gyv. 29 
Morton St. Jonas Vasys pergv- 

, veno rusų ir nacių okupacijas. 
J>s yra baigęs inžinieriaus mok- 

F? sius Lietuvos Universitete. 
F* Kaune. Pabėgęs iš Rusijos ir 

Vokietijos koncentracijos sto
ta vykių, dirbo kaipo inžinierius 

prie tiltų statybos Europoje dėl 
Jung. Valstybių ginkluotų jėgų. 

®' Inž. Jonas Vasys kalbėjo L. 
rk Vyčių bendruose Komunijos 

pusryčiuose, kurie įvyko Bryant 
viešbutyj po šv. mišių Šv. Roko 
lietuvių par. bažnyčioje.

■ta- Pusryčių rengimo komisijoje 
F* buvo pp. Juozapina Lolaitė, A- 

domas Bataitis. p. B. Akstinai- 
tė ir Stasys Balberis.

Aukotojų vardai, kurie vasario 
16 d. — Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, ALRK Fede
racijos 10 skyriaus suruoštose 
prakalbose aukojo Lietuvos iš
laisvinimo reikalams — ALT., 
šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje.

Po $25.00 aukojo — Kleb. 
kun. S. P. Kneižis, Kapitonas 
William ir ponia Šimkai ir jų 
dukrelė Shirley. ir Gabrys Ka- 
kanauskas; po $10.00 — D. Ra-

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
traukiniu, pas gydytoją, pas 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik 
$2.00. Užsakymus siųskite: —

DARBININKAS,
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS Jei turite senus ir nune
šiotus kailinius, atneškite juos į mūsų krautuvę, kur mes išmainy
simo į naujus, duodami už juos gerą nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris 
yra kailinių ekspertas ir žinovas.

|p- -------- <

W.J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286
I ------------------------------------<!

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė. 

8,VVinfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų P.ašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St.. W. Roxburv. Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys. 
i 601 6th St., So. Boston. Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis. 

702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas/’k.. So. Boston. Mass.
1 Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
i 440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.

699 E. Seventh St.. S. Boston. Mass 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS!
Jonas Kerdiejus, akompanuo
jant p. Jurgiui Sinkevičiui, pa
dainavo lietuviškų liaudies dai
nelių. Programai vadovavo p. 
Felicija Grendelytė.

DIRBKIM
I

I

nėj formoj. Kuopos pirmininkas 
A. Skubąs ragino Vyčius dau
giau susidomėti lietuviškumu. 
Kun. Klumbis tuoj pat apsiėmė 
vesti lietuvių kalbos kursus. 
Kovo 13 d. įvyko pirmoji pamo
ka. Ta pačia proga iškeltas su
manymas rengti lietuviškus vai
dinimus, kurių jau senai čia ne
buvo. Pradėti pasiruošimai pir
mam veikaliukui. Numatyta 
taip pat suorganizuoti jaunes
nieji vyčiai, kurių susirinkimai 
vyktų tik lietuvių kalba.

RYTINIU ‘
VALSTYBIŲ ŽINIOS

i C

Dirbkim, sesės, prakaituokira 
Dėl tėvynės Lietuvos, 
Nors ir siaustų didžios audros, 
Nenuliūskim niekados.

t 
I

I | 
■ ėLankėsir., iškilmingai prasidėjo meti

niai 40 valandų atlaidai, Šv. 
Petro lietuvių parapijos (So. 
Bostono) bažnyčioje. Dienos 
metu žmonės garbina Švenčiau- 
sį Sakramentą. 3:30 v. p.p., 
jauni ir seni eina išpažinties. 
.Vakare, klausosi p______
•kun. J. Vaitekūno pamokslo.

Penktadienį, kovo 21 d., 8 v. į šeštadienį nuo 6 v. r., iki 9 v. i 
--------------------------------------- vakare žmonės meldžiasi ir ei

na prie Sakramentų. - t 
vakarą įvyksta pamaldos ir pa-jga atnaujino “Darbininką”

ŽINUTES
Ponia Sofija Žičkienė, 80 Cor- 

bet St., Dorchester, labiau su- 
negalėjo. Tapo nuvežta miesto 
ligoninėn. Naujas ligoninės ka
pelionas. Tėvas Jeskevičius. S. 
J., ją dažnai atlanko.

DAKTARAI

Pirmadienį, kovo 17 d. lankė
si “Darbininke” kun. J. Berna
tonis iš Lawrence, p. Bronius 
Kudirka su savo dukrele ir ma- 

Imyte iš Norvoodo, Dr. Pranas 
pamaldų ir Galinis ir kiti ir sekė paradą iš 

redakcijos kambario.
Pirmadienį lankėsi Mrs.

į. I Talutis su sūnum Stasiu iš Bel- 
Rytą ir lerica, Mass. Atsilankymo pro-

Sof.

I
me

tams ir laikraščio palaikymui
Sekmadienį, 7:30 v. v. įvyks aukojo $3.00. 
laidų baigos pamaldos.

Kad ir šaltas rudens vėjas 
Drasko medžių lapelius. 
Ir šalnužė baltaveidė 
Skina gėlių žiedelius.
Nors žiemužė ir nelaukta 
Atsilanko vis pas mus.
Ir sukausčiusi žemelę 
Barsto sniegu takelius.
Didžios audros greit praeina, 
Nėr ko verkti, aimanuoti. 
Turim kartu mes sesutės 
Linksmą dainą uždainuoti.

Šią savaitę lankėsi “Darbinin-
X isi Bostono lietuviai yra ra- įe” įžymi viešnia, p. Ona Vilei- 

jinami pasinaudoti šiais atlai- šiene, buvusio a. a. Jono Vilei- 
^a*s- šio, Lietuvos atstovo Washing-

-------------- , tone, žmona su savo anūke p.
Sekmadienį, 10 v. r., yra gie- į Devenyte, lydimos p. J. Tuma- 

iamos šv. mišios, Stepono Da-^vįgįenės 
riaus Am. Legiono posto ir Au- ■ p Qna Vileišienė užsiprenu- 
riliary užsakytos, i 
kareivių vėles ir jų tėvų bei šei
mų gerovei.

Trumpai lankėsi So. Bostone vo sūnus. Dr. Petrą ir Dr. Kazį 
kun. Pranas Jakimavičius, S. J. teisius ir dukterį, p - 
Jis ruošiasi važiuoti į New Bri
tam, Conn. skelbti misijas.

Jaunas Tėvas misionierius yra 
pakviestas pasidarbuoti Šv. 
Petro (So. Bostono) lietuvių 
par. bažnyčioje per 40 valandų 
atlaidus ir Didžiojoje Savaitėje.

už žuvusių , meravo laikrašti ‘ Darbininką”.

Susilaukė Sūnelio
» -----------

Kovo 15 d. pp. Jonas ir Eve
lina (Kališiūtė) Slažai, gyv. 47 
Armandine St., Dorchester, su
silaukė sūnelio. Motinėlė ir nau
jagimis sūnelis randasi St. Mar- 
garet's ligoninėje geroje svei
katoje.

pp. Slažai augina ir kitą sūne- 
Poviliuką. Sveikiname.'ii,

Kalbėjo Kapitonas 
Labanauskas

Ji nesenai atvyko iš tremties, 
Europos, ir apsigyveno pas sa-

ir dukterį, p. Aleną 
Devenienę, Waterbury, Conn.

Padėka Už Paramą
Aš, mano žmona ir sūnelis di- 

• džiausiu mūsų mamytės Petro- 
' neles Svilienės ir sesers bei I 
išvogerio Birutės ir Prano Mar- 
I tinku rūpesčiu ir lėšomis šių 
■ metų vasario mėnesį palikome 
: karo audros nusiaubtą Europą 
i ir tą bedalio tremtinio gyveni
mą. Palikome Europoje amžiną 
alkį ir nuolatinę baimę dėl atei- 

Ities ir dėl ryt dienos duonos 
j kąsnio.

Pereitą sekmadienį, Interna- 
tional Institute, Bostone, anglų 
kalba kalbėjo kapitonas inž. Po
vilas Labanauskas apie lietuvių 
kultūrą ir istoriją. Jis kalbėjo 
Jaunesniųjų 
susirinkime, 
mi.

Po kalbos

Patarėjų Tarybos 
Jo kalba buvo įdo-

I

pp. S. Kantautas ir.

i!
H
ii

Pristatome Alų ir Tonikę
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
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graffon A ve., Islington, Mass.

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

i
»■

$ Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
I SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Štai pavasaris ateina 
Visų mylimas smagus. 
Nes saulutė jau ištiri>ė 
Visą sniegą ir ledus.

Užkukuos raiba gegutė. 
Vyturėlis sučiulbės, 
Ir lakštingalos dainelės 
Mūsų širdį sužavės.
Dirbkmi. sesės, prakaituokim 
Dėl tėvynės Lietuvos,
Ženkim drąsiai mes prie tikslo. 
Prie idėjos mūs šventos.

Uždaros Mergaitėms 
Rekolekcijos

įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam. Conn., š. 
m. kovo mėn. 28, 29 ir 30 dieną. 
.Prasidės penktadienį vakare ir 
baigsis Verbų sekmadienį prieš 
pietus. Rekoiekcijas ves anglų 
kalba Tėvas J. Kidykas, S. J. 

! Šiuo rimtu gavėnios laiku tai Į 
graži proga dvasiniai atsinau
jinti. Tėvai kurie myli savo 
dukteris, turėtų patarti joms 
šiose rekolekcijose dalyvauti. 
Niekur kitur žmogus, ypač jau
nuolis. taip dvasiniai neatsigai
vina kaip uždarose rekolekcijo
se. Tam daug padeda laikoma 
tyla rekolekcijų metu ir visiš-

Užsiregistruoti prašoma kiek 
galima greičiau. Atlyginimas 
už viską $5.00.

Adresas: Sister Superior,
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

arba telefonu 1451

WATERBURY, CONN.
LDS Susirinkimas

Praleido Atostogas

įvyks 23 d. kovo, Šv. Juozapo 
parap. senos mokyklos patal
pose. Susirinkimas prasidės pir
mą vai. po pietų.

Kviečiame visus narius atsi
lankyti ir atsivesti savo drau
gus bei drauges. Taipgi, kurie 
norėtute užsisakyti, ar užsimo- 

i keti už laikraštį “Darbininką”, 
kas nuo kasdieninių pareigų bei malonėkite ateiti į šį susirinki- 
santykių atsitraukimas. Užda
ros rekolekcijos vis labiau visa
me katalikiškame pasauly plin
ta. Jos pripažįstamos kaip vie- 

Klajūnė. na geriausių priemonių religi- 
---------- niam susipratimui kelti ir giliai 

katalikiškai asmenybei ugdyti. 
Ypač šiuo religinio abejingumo 
ir dorinio palaidumo laiku labai 
svarbu, kad mūsų mergaitės 
būtų ne tik atsparios visiems 
pavojams, užgrūdintos katali
kės, bet taip pat šviesa

Naujos ir moderniškos salės 
statybos reikalas • žengia spar
čiai pirmyn. Kun. kleb. Kintos 
ir Ashero klubo iniciatyva ren
giamas plataus masto vajus. 
Vajus vilioja visus savo 56 pry- 
zais, kurių tarpe yra net trys 
automobiliai. A.S.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

mą. ar kitus įgaliokite tai pada
ryti.

“Darbininko”
riams
riams

I

ir kel-

Neseniai sugrįžo į Bostoną 
p-lė Ona Matulevičiūtė, kuri 
praleido dvi savaites Miami 
miesto pakrantėse. Kadangi o- 
ras Floridoje buvo šaltokas, tai
Ona nuvyko į Havaną. Kubą, rodis klaidžiojantiems. 
Ten praleido daug gražių ir tik- ‘ Traukinys iš Bostono 
rai šiltų dienelių ir sugrįžo į Station į Putnam. Conn. 
Bostoną, kupina energijos ir vakare 6:05 vai. Juo galima dar 
gražių įspūdžių. spėti rekolekcijų pradžiai.

g

South 
išeina

kaina LDS na-
$4.00 metams; ne na- 

$5.00 metams. Valdyba.

Pramogėlė
5 kp. koitavimas —LDS

Card Party, įvyks kovo 30 d., 
po pietų, Šv. Juozapo senos mo
kyklos patalpose. Kuopa kviečia 
visus atsilankyti.

Atostogos

American Brass kompanijos 
darbininkai, šį metą, turės ato
stogas nuo birž. 29 d. iki liepos 
12 d. Atostogos su atlyginimu.

fOUASTON, MASS.
PARSIDUODA grocernė.

Krautuvė randasi labai ge
roje vietoje tirštai apgy
venta. Švari gatvė. Krau
tuvė su visais įtaisymais. 
Jeigu per savaitę $900 iki 
1000 dolerių. Kreipkitės 
pas_ VVm. Amsie, 30 Car- 
ruth St., Dorchester. Tel. 
GENiva 3719. (i-p)

Atvažiavę Bostonan, mes be 
minėtų artimųjų radome kitų. 

; ankščiau nepažįstamų, prietelių 
bei draugų, kurie mus priėmė į 
savo draugystę ir daugel kuom 
mus sušelpė. Mes sujaudinti to
kiu nuoširdumu visiems reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Negalime atskirai nepadėkoti, 
i ypatingai pagelbėjuslėms mūsų 
■ atvažiavimui ir prisidėjusiems 
įsikuriant šiame krašte, ponam 
Kruopam. Jie be visokeriopos 
paramos, dar Vokietijoje mum 
gyvenant ir visai nepažįsta
miem, prisiuntė afidavitus, ku
rie sudarė galimu atvažiuoti.

Didelę padėką reiškiame }>o- 
niai Tatan, kurios padaryti žy
giai daug padėjo atvažiavimui.

Dėkojame ponam Marcinkam, 
Mockam, Bendzevičiam, Neuro- 
niam, ponioms Jarošienei, Kar- 

: čiauskienei. Balčiūnienei, Savic- 
į kienie, Medonienei, Griganavi-1 
I čienei, Gedaitienei ir kitiems i 
! mieliems bičiuliams, sušelpu
siems mus pinigais, daiktais ir 
1 geru žodžiu.

Jausdami iš čia

i
i
Į

į 
I
i

S į Jausdami iš čia gyvenančių 
$ > tautiečių tiek daug nuoširdumo 
V j ir paramos negalime pamiršti 

tų, kurie pasilikę Europoje gy
vena tą šiurpų gyvenimą iš ku
rio mes ką tik ištrukome. Mes 
prašome visų nepamiršti jų iri!

jK; padėti jiems aukojant BALF'ui 
$ j ir pasiunčiant afidavitus. Jeigu

I kas neturi artimų tremtinių 
a j tarpe Europoje, kuriems galėtų 
(p:.sudaryti afidavitus, mes būsime 
E,laimingi šiame reikale padėti. 
X į Reiškiame pagarbą —

Alfonsas, Birut? ir A Igv mantas 
Svilai.

6 Peter St.. So. Boston 27. Mass.

g a PADĖKA

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

giai patarnauja.
$ 258 West Broadway, South Boston, Mass.

Seniems “Darbininko” skaity
tojams K. ir M. Zelioniams, gyv. 
VVaterbury, Conn.. maloniai su
tikusiems priglausti mane su 
šeima ir davusiems man butą, 
kuris šiuo metu yra sunku gau
ti, tariu nuoširdžiausią padėką.

Juozas Taruška,
Waterbur" Conn.

Žuvusiųjų KARIŲ Motinoms

BANKIET AS
Rengia Stepono Dariaus Post Nr, 317, 

SEKMADIENĮ, 

Kovo-March 23, 5:30 vai. vakare
RITZ PLAZA

218 Huntington Avė., Bostone

S

šis bankietas yra rengiamas pagerbti motinas, kurių sū- a 
nūs ar dukterys žuvo antrajame pasauliniame kare. Bus gra- 3 
ži programa ir puiki vakarienė. Aukštas karininkas prisegs 
žuvusių karių motinoms po auksinę žvaigždę.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti ir pagerbti tas į 
motinas, kurių sūnūs ar dukros paguldė savo galvas gindami J 
šią šalį. KVIECIA RENGĖJAU |

CIO Unija
Philip Murray. CIO unijos 

prez. (abiem pusėm sutikus) 
j paskyrė tris CIO unijos vadus 
ištirti unijos skilimo priežastį. 
Paskirti yra šie: Jacob Potofs- 
ky. rūbų gamybos unijos pirm.; 
L. S. Buckmaster, gurno gamy
bos darbininkų unijos pirm.; ir 
Van A. Bittner. organizatorius 
CIO unijos pietinėse valstybėse 
ir vice pirm, plieno darbininkų 
unijos.

Reid Rabinson, atsisakęs nuo 
CIO unijos pirm, vietos, dabar 
kaipo eilinis unijos narys, varo 
savotišką propagandą žodžiu, 
raštu ir radio bangomis. J.T.

K.y DARYTI DfeL SKAUSMU 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jū.s kenčiate nuo NUGAROS SKAU- 
DfiJIMO. RAUMENŲ GfcLIMO. SCI ATI
KUS. STRfiNU SKAUSMU NEURALGI
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEUP.I- 
TIS. PODAGROS n 1.1.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS JAI geri; pasekmių Mes 
norime. kari jūs pamėgintumėt*' RADĘ 
TABLETS /BANDOMĄJĮ KIEKĮ) b* jo
kių lėAu jums. Nesiųskite pinigų, o tiktai 
savo varda ir adresą, tad mes jums tuoj 
pasiųsime tabletėlių. Visi nurodymai ant 
pakelio. Nieko jums nelėšuos. jei nepa
tiks.

NORTHWAV PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
DEPT. 28

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Oistance 
Moving

326 - 328 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

So. Boston Furnitūra Co.

I

I
I1

PATERSON, N. J

M atrašai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

ATIDAROME
Pavasarinio Sezono

KAILINIŲ
Jackets, Capes ir Salikų Išpardavimą

Mūsų kainos yra labai priei
namos ir mūsų kostumeriai 
rekomenduoja pas mus pirk
ti. už tai, kad mes parduoda
me puikios kokybės kailinius, 
stipriai ir gerai pasiūtus. Visi 
kailiniai yra pasiūti mūsų pa
čių siuvykloje: jie yra taipgi 
čia taisomi ir permodeliuoja- 
mi. Ateikite ir patys tai įsiti
kinsite.

Užtikrinu, kad aš duosiu 
Jums geriausį patarnavimą, 
pirmos rūšies kailinius ir ga
rantuotą jų pasiuvimą. ANTANAS MEIZIS

Padėkite Kailinius
2%

(Minimum kaina $3.00)

TAISOME ir
Permodeliuojame Į STORAGE Kaina
(Žema vasarinė kaina)

Telefonuokite — LIBERTY 8393 ir aš tuojau 
pas Jus atvažiuosiu.

RELIABLE FUR CO. INC.
59 Temple Place Boston, Mass.

5-tam aukšte.

Kovo 2 dieną parapijos salėj 
įvyko Vasario 16 dienos rainė ji- 

įmas ir BALFo vajaus atidary- 
jmas mūsų kolonijoj.

Turėjome }>orą kalbėtojų iš 
New Yorko: p. Mikuckį, nese
niai atvykusį iš Vokietijos, ir p. 
Valaiti, BALF sandėlio vedėją. 
Taip pat kalbėjo abu mūsų pa
rapijos kunigai: kleb. kun. Kin- 

ita ir kun. Klumbis. Susirinki
mui pirmininkavo p. Trainys. 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pa- 
tersono skyriaus pirmininkas.

Susirinkimas praėjo pakeltoj 
nuotaikoj. Ir nors publikos ne
buvo labai daug dėl pasitaikiu
sio blogo oro. aukų surinkta 
BALFO reikalams $351 ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos va
jui $56.

Iš viso mūsų kolonijoj šių 
metų BALFo vajui surinkta 
jau $802, o Amerikos Lietuvių 
Tarybos vajui $217. Atmintina, 
kad Patersono kolonija turi tik 
apie 150 lietuviškų šeimų, 

i Stambiausiu aukotoju iki šiol 
i pasirodė Veteranų pagerbimo 
j komitetas, paaukojęs net $131 
(BALFo vajui.

Jei patersoniečiai iš toliau su 
1 tokiu pat entuziazmu rems 
BALFo 'vajų, tai numatytoji 
Patersonui $3,000 kvota leng
vai bus perviršyta.

8

Kovo 10 d. įvykęs Vyčių 61 
kp. susirinkimas praėjo gyves-

380 '/•> West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GBABORIAI

S. Baraserickis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB

Lietuvių Graborius-Balsamuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boeton 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

839 Dorchester Avė. 
Tel COLumbia 2537

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

N’OTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0915

ŠOU Boston 2609
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Psalme 126

Kastytis.

ĮVAIRUMAI
c

Vergijoj prie upės sėdėjome mes 
ir griaudžiai ten verkėm tėvynės, 
nebėra nei kanklių, nebėra giesmės, 
nebėra giesmės paskutinės.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

nė ligoninės 
Korido- 
skardus

Įsakė mums budeliai linksminti juos, 
damas mūs tėvynės dainuoti: 
bet kaip ant krantų upės šios, svetimos, 
jiems ilgesį mūsų išduoti.

Jei linksmosios dainos pro lūpas išskris 
kol brolis po jungu pražuvęs, 
tenutrenkia kūną tamsioji mirtis, 
prie gomurio džiūna liežuvis.

Palaimintas tas. kas už mūsų skausmus 
skausmais atmokės pavergėjui: 
mirtim ir terior.e uždengs jo namus.
' S-lcis visk a dūmais ir

Mums budeliai griovė gimtuosius namus, 
tėvynę, lig pamato griovė;
ir kai]' aš pamiršiu, kaip būsiu ramus, 
jei žuvo tėvynės - šventovė.

Tikėjimo Šviesa
Naujasis Jėzaus Kristaus Mū

šy Viešpaties Testamentas. 
Vertė arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m.

Ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, sielos 
šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų 
vietą 
moję, 
mūsų 
t* joj

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
(knygų ir knygelių:

1 prieglaudoje yra per 400 
i vaikų. Jie sotūs, gerai už
laikomi, gydytojų prižiūri
mi — sveiki, 
jiems nereikia,
riuose skamba 
juokas, jauti, kad dabar 

j jiems čia gera ir jauku, 
Įneš juos šildo krikščioniš
kos meilės kaitra.

Dr. J. Prunskis.

Kas, kur, kaip ir kodėl?
Kerk?? Airžlum Žmogus 

Auga Greičiausiai?

rasti garbingą 
kiekvienoje lietuvių šei- 
Teisybė, kartais pasitaiko 
katalikų namuose Vokie- 
išleista protestantiškoji

“Biblija”, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju šv. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Trs- 

, tamentas. Jo labai graži lietu
viškoji kalba ir puiki ĮK>piera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais $2.00; audek
lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.

Kovoje kritęs partizanas. Lietuvoje ir kitur prieš raudonąjį fašizmą desperatiškai kaujasi tūkstančiai 
partizanu. Ir šis pasirinko verčiau garbingą mirtį tėviškės žemelėje, kaip vergiją Sibire. f

ižiaus sulaukus. Sulaukus 
apie 60 m. amžiaus, svoris 
nusistovi. Penkių metų 
amžiaus kūdikio svoris y- 
ra du kartu didesnis už 
vienerių metų amžiaus kū
dikio svori: dvylikos metų 
vaiko svoris yra du kartu 
didesnis už penkių metų 
vaiko svorį.

Prieš keletą metų švedų 
mokslininkas Dr. Gustav 
Nylin paskelbė labai įdo
mius savo tyrinėjimus. Jis 
Įrodė, kad greičiausiai 
žmogus auga pavasarį, bet 
rudens ir žiemos mėnesiais 

imant, gauname daugiau svorio.., 
pusšešto Kai greičiau augame, ma- įUrį skelbimą:

su
laiko tar

po užgimimo, 
kūnas, vi

lt, yra ly- 
suaugusio 

greičiausio 
Pirmais 

užauga a-

Profesorius Le.ndois 
ko. kad pirmas 
pas tuojau 
kada žmogaus 
dutiniškai ima.it 
gus 2 7 dalim 
kūno, ir yra g 
augimo tarpas, 
metais žmogus 
pie 20 centimetrų, antrais 
metais 30 centimetrų, tre
čiais — apie 7 centim.; nuo 
5 ligi 15 metų amžiaus už
auga, vidutiniškai 
kas metai apie 
centimetro. Po 20 m. am
žiaus pastebimas labai 
mažas augimas. Po 50 me
tų amžiaus kūno dydis ima 
mažėti, ir tas sumažėjimas 
gali šie- ti iki 6 ar 7 centi
metru ligi S0 metų am
žiaus.. “

Kūno svoris, toliau aiš
kina profesorius Landois, 
apie 1 20 suaugusio žmo
gaus svorio, mažėja pir
momis 5 ar 
užgimimo, 
naujagimio 
vėl n 
kurs 
Pi’

kos paspaudimas riša su- septinto kilometro ilgumo 
sitarusius stipriau dar. ne virš vandens, kuriuo plau- 
kaip juos rištų rašytas ir kioja laivai — o visas tilto 
pas notarą patvirtintas ilgumas siekia 13 kilomet- 
susitarimas ir kontraktas, rų. Tikrenybėje tai yra ke- 

__________ Ii tiltai, sujungti į vieną — 
atremti jie ant salų, 
rlas jungia.Kada Pasirodė Pirmi 

Reklaminiai Skelbimai?

ku-

KurYra Utopija?

Tokios vietos nėra. Tuo

i / 1 ____________ !
Į

Ne taip jau lengva atsa
kyti į šį klausimą. Senovės
graikai ir romėnai jau lei- vardu buvo pavadinęs iš- 
sdavo skelbimus. Tėbuose 
rastas senovės papyrusas, mo salą, su idealia politine 
rašytas prieš 3,000 metų, 

___  j siūlomas 
žiau tegauname svorio, kai atlyginimas už pabūgusi

Nemaža skelbimų

svajotą laimingo gyveni-

Pradžia 5-tame pusi.
čios, gerai apsirengusios, 
mokomės anglų kalbos.

—O toliau?
— Pasaulis platus...
— Ar susirašote su 

miškiais Lenkijoje?
— Daugelis susirašome 

kitos žinių negauna.
DANUSIOS ISTORIJA
Kai baigiau kalbėtis su mažiau reikės, rogutėmis 

jaunutėmis prieglaudos į- vesite”... Ir vežėme mal- 
namėmis, atėjo viena vy- kas į miestuką, ten par- 
resnė, kuri jau darbą mie- duodami duonos pirkdavo- 
ste gavusi, bet kada gale- me. Ir brolis, dešimties 
dama — atvažiuoja aplan- metų su manimi dirbo. Tu- 
kyti ją priglobusią įstaigą, re jau kirvį,šakas šaltyje vysi<. Pranciškus Būčys. MIC. 
Jos vardas — ~
Štai jos istorija:

siais nesusikalbėsime. To
dėl pabėgau su broliuku ir

na-

Lekcijos Ir Evangelijos, 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
lantiejus, 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si, 
na

sesute į mišką. Sugrįžau ; 
tik vakare. Taip ir pasili-j 

’ kau tremtinių lageryje, 
bet turėjau sunkiai dirbti: j 
kirsti medžius, genėti ša
kas, supiauti. Tėvelis prieš 

’ mirtį padarė rogutes, sa
kydamas: “Sunku bus

-jums vaikeliai nors nešti
I

santvarka ir socialinių to
bula sistema, anglų rašy-i 
tojas Thomas Moras. Kny
ga buvo išspausdinta 1516 
metais. Pats žodis yra 

pėjoje ir Herkulanume, graikų kilmės ir reiškia 
■ “Niekur”. Šiandien tą žo- 

jus. Tie skelbimai buvo dį dar vartoja, norint api- 
nudažyti raudonomis rai- budinti tobulą bendruo- 
dėmis ant juodos sienos, menės buitį, dažniausiai

daugiau gauname svorio, vergą.
augimas mažėja. Dr. Nyli- buvo rasta ant sienų Pom- 
nas savo bandymus darė 
su mokyklinio 
vaikais.

v • k

amžiaus kuriuos užgriovė Vezuvi- ste gavusi, bet kada gale-

Knyga stipriai įrišta. Kai- 
$3.00.

Kur Susitariama Per 
Akmens Skylę?

Danusia.

Jėzus .Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė

genėjau... 0 ką valgėme?, 1930 m. 514 puslapių.
Kitą kartą arklius ir, Įžymusis mokslininkas šiame

veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia’ 
— turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Vieni skelbė teatro vaidi- bet gi tuo vardu vadina-. _ Aš buVau dvylikos me- šunis. Buvome alkani.'
nimus ir gladiatorių grum- mas dalykas, kurio tikre- tų kai mus su brolių šei- Kartais iš po sniego kasė-

r™™!! crro tynes’ kiti buvo grynai ko- nybėje negalima pasiekti. momis, iš v’iso 13 žmonių, me runkelius, kurių kol-'
- ° meremio pobūdžio — skel- ___________ išvežė bolševikai ichozininkai nebuvo nuė-iJ dienomis po fijoje. netoli Fowey įmes- bū druską ir vonias... Ang- i 

to. yra tvoroj plokščias jįjoje pirmas skelbimas 
akmuo su skyle per vidurį. pasirodė 1480 metais: Wil-į 
Nuo daugelio metų tos vie- ijam Caxton skelbė tikvbi- 
tos žmones, susitardami 
dėl ko nors, eina prie ak
mens ir. pro skvlč prakišę 
ranką, paspaudžia vienas
itam rankas ran-

tynęs, kiti buvo grynai ko-

Po 10 dienos 
ikio svoris 

i tam svoriui, 
gimimo dieną.

i ;i

I

rą s 
nigais. 
tų. Iš kai 
iš Nagas:* 
mokinsis P

i r u mic ' oi Vatika- v C
t’s moks-us, kad tapti ku- 

mutiniai kandidatai : uo 1940 me- 
i dešinę: Joscph Kavaguchi, 23 m. 
.r Jok . Savada, 27 m. iš Tokyo. Jie 
•ifical Kolegijoj.

Išvežė vasario mėnesyje. :mę, ir valgėme. Bet ir tą 
Į Mama mirė gruodžio 5 die- drausdavo...” 
ną, o tėvelis — už dviejų' 

. . SaVcllČm. T M* XJ- *Strausas minta papras-,jai buv0 nukeW tolia i 
' .. .................|

I

Kuo Minta Strausas?
Vyresnieji bro-i TRYLIKOS METį MER- , 

GAITE MIŠKO DAR
BUOSE Į 

Ji pasakojo, akys klajo
jo nuo sienos prie lango iri 
i apsistojo ties vienu pa-j 
veikslu, kur buvo sniegas, i 
pora trobelių ir didelė gi
ria:

— Parašus buvo mūsų 
gyvenimas: miškai, šaltis, 
mažai trobų. Ir šventėse 
varė į darbą. Ką darys, 

į tremtiniai ėjo, bet nedirbo.

nio turinio knygas, ir tie 
jo skelbimai buvo nutapy
ti VVestminstre ant Raudo- paukščiais, 
no Stulpo. Pirmas moder- driežais, 
nūs laikraščių i" 
buvo buvo išspausdintas Bet jis ryja visokius daik- 
1647 m. Anglijoje žurnale tus — akmenis, smėlį, me- 
“Perfect Occurrances of 
E very Day Journall in 
Parliament ant Other Mo- 
derate Intelligence” — 
“Kiekvienos dienos įvykių 
parlamente ir kitų žinių .... ........ . ?__ _______
žurnalas”. Ir čia pirmuti- tęs, tris pirštines, vieną yra iki 400 tūkstančių žodžių. Iiį^žodžin apsakyti,'bal
nis skelbimas buvo apie metrą storos virvės, tuš- Nėra pasaulyje žmogaus, kurisjgu gu didžiaisiais kėliaus 

fotografiškos filmos galėtų pasigirti žinąs visus žo-;su'didžiaisįais dirbau bū- 
dzlus’ ^dama trylikos metu. Ne-

“Paprastai.-rašo vienas an-kenčiu tegu ir

i_ x _ _ -i 1 _ ;Pats Stalinas pasirodytų,
tėžėlį, šmotą dviračio pa- tik 400 žodžių. Dabar, kada ir/"‘ 1;^#,

Ilgiausias tiltas yra ant dangos, laikrodžio raktelį,;kaimo gyventojai skaito laik- 
geležinkelio per Storstro- dvyliką šmotų vielos. pen-*raščius, tai jų žodynss kiek pa-; 
mą — jis jungia Danijos kiolikos centimetrų ilgu- didėjo, bet ir tai nenrašoka dau-' 
Zeeland salą, ant kurios mo pagaliuką, kelis šmo- giau 1000 žodžių. Kvalifikuotas 
yra Kopenhagos miestas, tus granito, vartojamo ke- miesto darbininkas, 
su Falster sala. Tiltą ati- liams taisyti... Tas paukš- žino 5 tūkstančius žodžių. Dva- 
darė Danijos karalius 1937 tis mirė nuo to, kad vinis
m. rugsėjo m. Jo ilgumas perskrodė jo žarnas... Ki- tančių žodžių.

1— 3 kilometrai su geru ga- tas strausas, Kaire buvo! Bet daugiausia žodžių žino — 
■ liuku. Tiltą pastatė britai prarijęs pusantro kilogra- pasak žurnalo, — tai žumalis- 
rangovai, panaudoję 30.- mo gelžgalių, kelis atlenk- tai. nes jų darbas juos verčia! 
000 tonų Britanijoje pirk- tus peiliukus ir skustuvą’ susidurti su įvairiomis profesi-| 

Gamtininkas Brehmas sa-j jomis ir specijalybėmis. taip pat

žinduoliais, 
gyvatėmis, 

vabzdžiais, žole,
mes likome tik trys našlai
čiai. Sužinojau, kad atva- 

, . . . _ , . žiuos paimti mus i prie-skelbimas lapais, uogomis ir grūdais. ,audą Bet to aš bljojau 
mąsčiau, kad mus gali taip 
perdirbti, jog nė su savai-talo šmotus, kaulus, kad 

tie daiktai gūžiui padėtųį 
virškinti maistą. Viename, 
Londono zoologiškamei 
darže strausas buvo prari-; 
jęs: tris nosines skepetai-'

Žurnalistų Žodynas 
Turtingiausias

i

Anglų kalboj išviso skaitoma

maldaknygę.

Kur Yra Ilgiausi? Tiltas 
Europoje?

i
i
i

Cią i.
špulikę, 15 centimetrų vi-
ni r»on kini i kronfimotri]

;pieštuką, septynias vario, glų žurnalas, — paprastas ūki-
j monetas, šukas, aukso re- ninkas savo reikalams jam pasakyčiau1

'”! — Ar nesutikote lietuvių
Sibire? ,

■ — Daug Jie kartu su mu-į 
mis tą patį dirbo ir kentė
jo kaip ir mes, — atsiduso 
jDanusia.
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maž daug.

sininkai ir juristai žino 10 tūks-

to plieno. Didžiausias til
tas pasaulyje yra Kalifor- ko, kad jo kieme strausas ir su visais visuomenės luomais, 
nijoje San Francisco — rijo vieną po kito gyvus Tačiau ir žurnalistai 
Oakland tiltas, apie pus-į mažus antukus. p1' ™

t težino...
įtik 20 tūkstančių žodžių.

NAUJAS GYVENIMAS
( Sesuo vienuolė, su būre
liu mergaičių, pervedė mus 
per kambarius, kur jos da
bar gyvena: erdvios kla
sės, švarūs miegamieji su 
baltai paklotomis lovomis, 
atskiras ligoninės namas, 
kuriame teradome gulintį 
tik vieną berniuką, nors
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AfR-.MfNnF.n — A Veteran 
air travelcr, 21 -month-oM. 
Britain-born John Francis 
Gorman prepares to take-oflf 
on his fourth t-ans-oreanic 
crossing with his mother, 
Mrs. Dorothy Gorman. Aftor 
a short visit with his grand- 
mother the youngstor vili 

niake a rcturn tiip.


