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Nežinia
Sovietai “neapgaudinėja” 
Bet veidmainiauja 
Bažnyčia žino
Mūsų gairės
Vajus
•

Nežinia žmogui yra kančia, 
ir ta pati kančia jam yra kar
tu laimė, — taip tvirtina mūsų 
broliai tremtyje, kurie yra ly
dimi tos nežinios. Juos kanki
na vienas iš baugiausių klausi
mų, kuris nuo karo pradžios 
juos lydi kaip nelaimės šešėlis. 
Jie jaučiasi lyg šv. Jono vabalė
liai provėžose, kuriomis ati
darda sunkūs nežinomi ratai. 
Vienok jie jaučiasi ta nežinia 
ir laimingi, kad nepramato jų 
ateities nelaimių paslapčių ir 
jie viliasi, kad rūsti Dievo ran
ka nutrenks melo ir klastos 
pragaro agentus ir Apvaizdos 
lydimi grįš į tėvynę, kuri jau 
nusėta kapų kapais.

•
Sovietų reikalų žinovas A. C. 

F. Beales, pastebėjo, kad So
vietų Sąjunga nieko neapgau
dinėja... Esą neatsitiko nieko 
tokio, kas galėtų sukelti abejo
nes dėl pagrindinio sovietų sie
kimo, apibrėžto jų senų ir nau
jų pareiškimų, jog sovietų poli
tikos tikslas yra pagrindinai 
marksistinis pasaulis.

— Aiškus dalykas: sovietų 
metodai keičiasi; jie yra labai 
inteligentiški ir nepaprastai 
subtylūs. Pvz., kartą kai beveik 
visos bažnyčios Rusijoje buvo 
uždarytos, rusai atidarinėjo 
jas Lenkijoje stumdamiesi į 
knžto ritamą, ir tai d« to.
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BALF ir ALT Delegacija

Praga,*— Savo krašto 
išd a v i k a s Klementas 
Gottwald išleido įsakymą 
visiems komunistams, kad 
jie smarkiai pravestų va
jų — surasti ir irašyti į 
Komunistu nartiją ma
žiausia 600,000 naujų na
rių iki gegužės pirmos.

Suprantama, kad tai bus 
vajus ne tiek gauti naujų 
narių, kiek sužinoti pilie
čių nuotaika visame kraš
te. Gottwald yra pasakęs, 
kad rinkimai būsią kaip 
buvo numatyta. Bet jeigu 
komunistų diktatoriukas 
sužinotų, kad daug Pilie
čių yra nusiteikę prieš ko
munistus, tai gal ir rinki
mus atidėtu.

Dabartinė Čekoslovaki
jos komunistų valdžia 
skubotai organizuoja ko- į 
munistų veikimo komite- ' 
tus visame krašte. Tie ko-' 
mitetai turi didžiausią ga-' 
lią veikti. Jie turi didesnę; 
galią ir už premjerą Gott-j 
waldą. Šiomis dienomis I 
sudarytas Centralinis Vei-1 
kimo Komitetas, 1

F- / 11

Čekoslovakijos komu-.bažnyčių žemę, ir visame 
nistai, su Maskvos pagal- ■ krašte veda žiaurų katali- 
ba, padarę perversmą, pa-jkų persekiojimą, 
vergė dar 13,452,980 žmo-į Kai opozicijos vadai pri- 
nių, iš kurių yra 9,300,000 sipažino pralaimėję revo- 
katalikų. jliucijoj, tai Pragos Arki-

Visame krašte komunis-'vyskupas Joseph Beran, 
tų valdžia įvedė griežtą Katalikų Bažnyčios var- 

icenzūrą, uždarė arba už-‘du, pasmerkė komunistų 
grobė visas nekomunisti-j išdavystę, atsišaukdamas 
nes įstaigas, j—X"1:— :x : ;
visų valdžios ir civilių į- 
staigų komunizmui prie- 

'šingus žmones; paliko tik 
tuos, kurie tuojau prisi
taikė aplinkybėms. Kai
rieji socialistai pasiliko su 
komunistais.

prašalino iš į žmones, kad “grįžtų į 
.......... savo protą”.

Čekoslovakijos Katali
kai Vyskupai turėjo spe
cialų susirinkimą Pragoję, 
kuriame formaliai pareiš
kė protestą dėl tokios že
mės reformos, kokią da- 

Raudonoji valdžia tuo-!bar praveda komunistų 
jau griebėsi suvalstybinti valdžia.

K1U uT
darė. Kitą vėl kartą, kai patys 
buvo sudarę su hitleriniais vo
kiečiais sąjungą, griežtai pa* 
smerkė šv. Tėvą už tai, kad jis 
pasmerkė hitlerizmą. Tačiau 
kada patys sovietai ėmė ka
riauti prieš Hitlerį, jų maskvi- 
nė spauda pasigerėdama citavo 
Hitlerį pasmerkiančius šv. Tė
vo žodžius. Bet jau kita proga 
po karo, griežtai paneigė, būk 
šv. Tėvas kada nors viešai pa
smerkęs Hitlerį.

Tai yra komunistiniai įvai
rūs veidmainiški metodai ir už 
jų slepiasi tikslas — išplėtimas 
marksizmo visame pasaulyj.

— Katalikų pasaulis negalvo
ja, kad sovietų pasaulį galima 
būtų perdirbti į dievobaimingą 
demokratiją, nebent tuo atve
ju, jei komunistų partija atsi
žadėtų savo ateistinių įsitikini
mų. Tačiau niekas nerodo, kad 
galėtų taip įvykti. Ir iš antro
sios pusės, kadangi krikščioniš
kasis mokslas apie Dievą ir 
žmogų yra absoliutus ir bekom- 
promisinis, Bažnyčia turi es
miniai jo laikytis.

•
Mūsų gairės aiškios. Anot A.

C. F. Beales:
a) Pirmas — nesvyruojant 

laikytis savo pašventintų įsiti
kinimų, meldžiantis, kad žmo
nės būtų vertais kovotojais ar
ba vertais kankiniais, jei to 
prireiktų.

b) Antras — tvirtas priešin
gos teorijos klaidų atmetimas, 
taip, pavyzdžiui, kaip buvo pa
daryta su sovietų komentarais 
apie šv. Tėvą ir hitlerizmą.

c) Trečiasis būdas — tai su
pratimas, kad turime negailėti 
"didžiausių pastangų, ištrau
kiant į viršų ir atvirai skel
biant tuos moralinius dėsnius, 
pagal kuriuos., — kalbame — 
gyvename, įtikinant kitus jų 
svoriu ir parodant, kaip pritai
kinti juos gyvenime.

Visi tie trys būdai turi būti stiprintų mūsų veiklą.

sudarytas eentraunis v ei- rr-. , ,
kimo Komitetas, kuris 
vykdys Maskvos duotus K— 
įsakymus.

Keista, kad Europos so
cialistai vis dar negali at- _
sipalaidoti nuo komunis- .
tų. Štai ir Čekoslovakijos p dldl'o*ios kares, 
kairieji socialistai stojo } 
talką teeramiatains ir gar
bina “saulę” Staliną.

Kurį begarbin visos šalys 
Galingu laisvės Gynėju!
Gal niekad kraštas mūs bedalis

• Kuomet banguoja kraujo marės

I
I

Ii_________ »
Seoul, Korėja — Leit.Į 

gen. Hodge, Amerikos ko-i 
mandierius Korėjoje, pra-Į 
neša, kad generaliniai rin- , 
kimai Korėjoje, Amerikos 
okupuotoje zonoje, įvyks j 
gegužės 9 d. š. m.

Korėjiečių išrinkti ats
tovai sudarys valdžia.

Rusija, kuri yra užėmus valdži‘~ raportas, 
kitą Korėjos daų, visai 
nenori kalbėti apie rinki
mus. Ji net atsisakė įleis- Ministerio

Rinkimai Korėjoje

Lietos akimi Tau matyti 
Tėvynės gaisro slibinai
Ir žmonės ramūs išvaikyti... 
Jų klotis keičias taip nūnai. 
Jog ryt kas laukia tūlą sritf, 
Vien tu—šventasis—bežinai, 
Kuriam globoti apveizdingai 
Skirta Tėvynė

Visvien už ką mus Dievas bau-
Bet atsivėrė pragaras... [džia. smulkmeniškai27 dd. š. Su visais

VVashington, D. C. išsikalbėta apie tremtinių 
nuvykus BALF ir įleidimą ir jų apgyvendi- 
delegacija, būtent, nimą šiame krašte. 
Dr. J. B. Končius, • . .

Pr. M. Juras. L. ši- ,ALT vykdomojo kom?- teto nariai ir LAIC direk
torius adv. K. Jurgėla tu- 

Mv7k7 Jurgėla. Prikalbėjimus «>
. imU | Tikslas: tremtiniu į!ei- hunais kougresmaua.s

27 Sužeisti idimo ir apgyvendinimo 'r valdžios pareigūnais dėl
----------- (reikalai. Prie šios lietuvių Lietuvos ir kitų Pabaltijo 

Haifa, Palestina — šia- delegacijos prisidėjo lat- atstatymo klau-
me mieste vėliausiame di- vių ir estų atstovai, 
namito sprogime žuvo 11

M. Gustaitis

( Vasario 26 ir
Išgirsk, Tėvaini, maldą graudžią m- 1

buvo
IALT
‘kun.
kun. 
jmutis, Dr. P. Grigaitis, M.

— jVąįdylą, A, Trečiokas ir.- 
:adv. K. Jurgėla.

- I Tikslas: 1 
dimo ir apgyvendinimo

Nušluostyk brolių ašaras. 
Tauta, pakėlus rykštę skaudžią. 
Tegu paguodą vėl atras, 
Tegu vainikas Tavo skaistus 
Ramybės veda mus, apleistus!

i k J

NULEIDŽIA SAVO AGENTUS 
IR GINKLUS ITALIJON

ir valdžios pareigūnais dėl

Simu.
Delegacija aplankė visą BALF ir ALT delegacija 

i ir ir latvių ir estų atstovai 
kasdieni-,taipgi ją malonėjo priimti taip pat buvo sukvietę į- 

iš Palestinos, Į Senatorius Taft, Kongre- žymiosios spaudos konfe
renciją. Spaudos atstovai 

i užvertė įvai- 
, ir į ku

rių klausimus atsakinėjo 
kun. Dr. J. Končius, BAL- 
F’o pirmininkas.

i Mūsų delegacijos žygis 
buvo tikrai reikalingas ir 
naudingas.

Roma Nakties tam- slaptai infiltravę Italijon *arabŲ, o 27 tapo sužeisti, eilę valdžios įstaigų
lip Iraimvninili Irnmii. tilrchi nnHsir’vti Vnmii-1 m-___-j____  . j- • . ■ • ■  •soje, iš kaimyninių komu- su tikslu padaryti komu-j -_ _

nistų valdomų šalių, ko- nistinį perversmą ir pa-tnės žinios 
munistai parašiutais nu- vergti italų tautą Stalinui. J jjUr eįna žiauri partizaniš- 
leidžia savo agentus ir ___..... «.------
ginklus j siaurinę Italiją, Jpastangos: dų.

sako slaptas Italijos ,r surinkti paslėp-:
valdžios raportas. i____ • “

i Tai maždaug

•Įso pirmininkas Joseph i 
Italijos policijos ir sau-:ka kova tarp arabų ir žy-ĮMartin ir kiti įžymūs Se- delegaciją 
---- -------- ----a.------ (natoriai ir Kongresmanai. riais klausimais.

tus komunistų ginklus REZIGNAVO ČEKOSLOVAKI-
Pagal Vidaus Reikalų nueina niekais, nes jie pa-
' ' Mario Scelba rašiutais gauna vis dau-IIIUk). Ui 11CL CLUSlodAU iriai au mvviuu ~ ,

ti Jungtinių Tautų Komi-apskaičiavimų apie 100,-(giau naujų įvairių ginklui 
siją, kuri buvo nuvykusi 000 Jugoslavų, rusų ir ki-įir įvairios amunicijos ir. ivashington, D. C. 
tyrinėti Korėjos politinę tų Balkanų tautų komu- sprogstamos medžiagos. .Čekoslovakijos Am

JOS AMBASADORIAI

būklę. nistų yra įvairiais būdais

Siūlo įleisti 100,000 Išvietintų 
Žmonių Iš Europos

Trumano kandidatūrą.
Bostono mayoras Cur- 

ley ir du buvusieji Naujos 
Anglijos gubernatoriai,: 
būtent, buvęs Massachu- 
setts gub. Joseph Elv ir 
buvęs New Hampshire •

l

Ambasa-
Dėl šių faktų labai yra'dorius Jungtinėms Valsti- 

susirūpinę Italijos vai-'joms Juraj Slavik rezig- 
džios sluogsniai, ypatin-įnavo iš savo pareigų. Jis 
gai po sėkmingai pravesto: rezignavo reikšdamas 
valdžios užgrobimo Čeko-1 protestą prieš komunistų 

pasigrobimą valdžios ir. 
sakė, kad jis ves kovą už 
Čekoslovakijos išlaisvini
mą iš raudonojo teroro.

Rezignavo ir Čekoslova
kijos Ambasadorius Ka
nadai Dr. Frantisek Ne- 
mec. Jis rezignavo su visu

Slovakijoj. 
|

VVashington, D. C. — J. 
V. Senato teisių komitetas 
užgyrė bilių, kuris leidžia 
įvažiuoti į Jung. Valsty-

Ištikimybė 
kiekviename 

atviras pasipriešini
mas ten, kur ateistinis komu
nizmas nepripažįsta Dievo tei- 

padorumo 
pavyzdžio

vartojami kartu, 
mūsų dėsniams 
veiksme,

šių ir žmogiškojo 
pirmenybės, ir mūsų 
jėga.

Perkeliant mintį

bes 100,000 išvietintų 
žmonių iš vakarų Euro
pos.

Kaip žinoma, J. V. Kon
gresas turi kelis bilius. 
Vienas jų yra Strattono 
bilius, kuris siūlo įleisti 
400,000 išvietintų žmonių 
iš Europos. Nesupranta
ma, kodėl Amerikos poli
tikai bijosi įleisti didesnio 
skaičiaus išvietintų žmo- 
Inių?
! Išvietinti žmonės, įva- 

prie savo žįavę į šį kraštą, sustip-
kasdieninių pareigų reikia pri- pintų akciją, prieš komu- 
siminti šiandieną kiekvienam nizmą ir fašizmą, nes jie 
lietuviui - katalikui ir šiomis 
dienomis vykstantį Lietuvių 
Katalikų Federacijos svarbų 
vajų, kuris turi savo veikla 
grumtis su visu piktu, kad a- 
nos mūsų gairės išliktų tiesios 
katalikybės ir lietuvybės plo
tuose, kad ir tavo brangusis 
skaitytojau pridėtas centas

Kp.

I - Rusija jsakė Laivams Grįžti 
1 Savo Uostus

Reikalauja 78 Bilijonų 
Dolerių Krašto Apsaugai

I

Washington, D. C. — J. 
V. Kongreso aviacijos po-CF V A 111VV. U1»J 0U V IkJU

litikos taryba reikalauja savo štabu ir pasiliks gy- 
skirti 78 bilijonus dolerių 
krašto apsaugai per atei
nančius penkis metus.

Toji taryba sakė, kad 
Jung. Valstybės turi turė
ti 35,041 modernišką lėk
tuvą atitinkamam apsigy
nimui.

venti Kanadoj.

Demokratai Prieš Trumaną
Bos.ton, Mass. — šiomis 

dienomis Demokratų va
dai pasidalino — vieni už, 
o kiti prieš Prezidento

Los Angeles, Calif. — 
gub. Francis P. Murphy Į Rusijos valdžia įsakė vi- 
pasisakė už gen. DougJas siems savo laivams tuojau 
A. MacArthur .kaipo De- 'grįžti į savo krašto uos- 
mokratų partijos kandi-jtus. turi būti jaučia ką 
datą į prezidentus. nors.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

yra pergyvenę tų dviejų 
izmų baisų terorą. Fašiz
mas Europoje yra už
gniaužtas, bet komuniz
mas, kaip tas devingalvis 
slibinas, siekia pavergti 
visą Europą. Niekas kitas 
nepažįsta taip gerai be-

šeštadienį, kovo 6 d., 1:15 vai. po pietų vėl turė
sime progą klausytis garsios lietuviškos radio prog
ramos. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos kuriniai, 
pranešimai, sveikinimai plauks oro bangomis į visų 
namus iš WESX radio stoties. Salėm.

SEKMA DIENfc RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, kovo 7 d.. 10:30 vai. rytą iš tos pa

čios WESX stoties bus transliuojama graži lietuviš
ka programa.

Trumpą kalbą pasakys kun. Juvenalis įdauba. 
Pranciškonas, iš Greene, Maine.

Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 
kad ir klausykite lietuvių radio programų.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar- 
Į4 bilijonais didesnės nei ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Knei/.j, 
pajamos ir kad tokiai pa- 366 VVest Broadway, So. Boston 27, Mass.

. Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrtvood 
(prieisianti prie bankroto. 7-1449.

ANGLIJA IŠBAIGĖ SAVO 
PASKOLĄ

I
užsakymu ant $100,000,- per” pareiškiama, kad 
000 išbaigė savo paskolą, Anglijos metinės išlaidos!

Washington, D. C. — 
Anglija paskutiniu savo

kurią prieš kiek laiko bu
vo gavusi iš Jungtinių

Valdžios išleistame taip 
vadinamame “White Pa-j

Kiip geidi MV VU gclVUM Ullg UI 11U . pajdUIVd II Adu LUAiai pa-

dieviško komunizmo, kaip Valst. sumoje $3,750,000,-'dėčiai tęsiantis Anglija 
išvietinti žmonės. *000. (prieisianti prie bankroto.

9



Penktadienis, Kovo 5 d., 1918

■VAIRIOS ŽINIOS
C
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EKSKURSIJA J LIURDĄ
2

Palestinos Padalinimą

PALAIMINTI GAILESTINGIEJI

K

■*** ' ■ s

I

džių”, kurie nei patys 
duoda nei kitam leidžia 
pasigailėti. Kristus tokio 
gailestingumo nevertina. 
“Mano vaikeliai, nemylė
kite žodžiu, nė liežuviu, 
bet darbu ir tiesa”. (I 
Jon. 3, 18). Palaiminti, sa
ko, kurie įrodo artimui 
tikrą ir nuoširdžią užuo
jautą ir darbais įrodo, pa
laiminti, kurie artimo kū
no reikalus mato ir dėl 
Dievo jį šelpia. Palaimin
ti, kurie su Išganytoju, su 
džiaugiančiais džiaugiasi, 
su verkiančiais verkia. 
“Jie laimės gailestingu
mo”.

Tremtinių turime 75,000, 
kurių tarpe yra 12,400 
mokyklinio amžiaus vai
kų ; aukštesnėse mokyk
lose mokosi 2,800 mokslei
vių, universitetuose 2,000 
studentų. Dešimtas nuo
šimtis tremtinių jau turi 
džiovą. Šie niekad Ameri
kon neįvažiuos. Jų visų a- 
kys nukreiptos į mus, jų 
ištiestos rankos prašo iš
maldos.

Amerikos katalikai yra 
davę pašalpai lig šiol 
206,000,000 svarų valgio, 
drabužių ir vaistų. Išleis
ta tam tikslui milijonai 
dolerių. Kiti milijonai iš
leisti imigracijai. Lietu
viai yra N.C.W.C. War 
Relief Services rūpestin
gai globojami. Vokietijoje 
užlaiko 5 raštines su 20 
darbininkų, kurių vienas 
yra lietuvis. Apie 300 lie
tuvių atvyko Amerikon jų 
tarpininkavimu. Nesenai 
Baltas gavo 450,000 sva
rų maisto. Seniau gauta 
maisto, vaistų, drabužių 
ir keletą >^esėtkų tūkstan
čių pinigais.

Kadangi 55 nuošimčiai 
visų karo tremtinių yra 
katalikai, tai vyskupams

Gailestingumas yra es
minė Kristaus mokslo da
lis. Pagrindinė Bažnyčios 
pareiga jį vykdinti. Kaip 
mus gėdina svetimųjų ar 
netikinčiųjų gerieji dar
bai. Charity begins at 
home — sako amerikiečių 
patarlė. Mums privalu 
pirma pasirūpinti savai- 
siais.

Kovo 7 d. Katalikų Vys
kupai Amerikoje prašo 

f tikinčiųjų aukų. Daugu
moje bažnyčių rinks tą 
dieną aukas tremtiniams. 
Jų paramai nori sukelti 5 
milijonus dolerių. Vysku
pai šelpė ir sušelps ir mū
sų vargstančius lietuvius. 
Katalikai lietuviai, tiesa, 
deda visas pastangas Bal-

[nešimą iš Paryžiaus: — 
Prieš kurį laiką Prancūzi
jos prezidentas priėmė 
Laisvosios Latvijos atsto
vą Dr. O. Grosvaldį ir 
Lietuvos charge d’affairs 
Dr. Bačkį.

Pabaltijo diplomatai į- 
teikė Prezidentui notą, 
kurioje jie protestavo 
prieš Pabaltijo kraštų o- 
kupaciją. Notoje buvo 
taip pat prašoma, kad 
Prancūzijos valstybės gal
va intervenuotų už Pabal
tijo valstybių teisę laisvai 

tai tik vie-; vaistybinei formai ir už 
kurs bėra. apSaugojimą pabaltiečių 

n0[s 2r }^aL i pabėgėlių.
Abu diplomatai buvo 

priimti Prancūzijos prezi
dento pagal ceremonialą 
priimant laisvų tautų 
prezentantus.

I

Lake Success, N. Y. —
Kanados delegacija atsi
šaukė į Jungtines Tautas, 
kad persvarstytų Palesti
nos padalinimo klausimą 
ir surastų būdus sutaikin
ti žydus su arabais.

Kinija ir Kanada remia 
Belgijos pataisą prie 
Jung. Valstybių rezoliuci
jos. kad paliktų tarybai nintėlis balsas 
laisvę bandyti sutaikinti likęs, i 
žydus ir arabus. luotas, kurs dar gali su-i

Galimas dalykas, kad stiprinti Vakarų Europos 
Belgijos pataisa bus pri- žmonių pastangas j u ko- 
imta ir Palestinos padali- vose už savo laisvę — sa-i

i 
t

iTai būtų mūsų kontra- 
įofensyvas prieš Rusiją. 
Priminė, kad neapgintas 
ir pavojingas frontas va
landomis slenka i vaka- -rus. Priminė vėliausius į- 
vykius Čekoslovakijoj ir 
padėtį, kokioje atsidūrė 
Suomija.

Mūsų šalis

imta ir Palestinos padali- vose už savo laisvę — 
nimo planas bus atidėtas, kė Senatorius.

Stalino Portretas Visose 
Čekoslovakijos Mokyklose

________________
i

Praga, Čekoslovakija — 
Visose Čekoslovak i j o s ' 
mokyklose turi kaboti 
Stalino portretas ir nau- ? 
ji “politikos mokslo” va
dovėliai tuoj būsią iš duo
ti visoms mokykloms, pa
reiškė komunistas švieti
mo ministeris Zdanek Ne- 
jedly.

Kalbėdamas 
riams ministeris 
pareiškė.

Didis Susidomėjimas Kelio
ne Į Šventas Vietas

Jau 4000 žmonių teira-
- vosi apie ruošiamą eks

kursiją į Romą ir Liurdą. 
Ši ekskursija išvyks rug- 

ipiūčio 14 d. didžiuoju Cu- 
nard - VVhite Star linijos 
laivu Queen Mary iš New 
[Yorko. Ekskursijai asme- 
Iniai vadovaus Jo Eks.
Bostono Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D. 

iSu ja vyks daug Amerikos 
; vyskupų ir kunigų. Eks- 
įkursiją ruošia National: 

‘ Confraternity of Chris-I
- tian Doctrine.
~! __________

re-

TORCESTER, MASS

salėje buvo 
Patrijo- 
pp. K.

A.
A.

LIURDO ŠVENTOVE Iš ARTI
Liurdas yra garsiausia pasaulyje stebuklų vieta, 

nes ten vasario 11, 1858 metais apsireiškė Švč. P. Ma-nes ten vasario 11, 1«5» metais apsireiske Svc. r. Ma
rija maluninko 14 metų dukrelei Bernadetai Subiriū- ^4 remti ir aukoti Fede- 
tei. Švenčiausioji Panelė Marija jai apsireiškė net 18 racijos vajui dėl jmigraci- 
kartų. Ir nuo to syk ten įvyksta nepaprasti stebuk
lai. Liurdą aplanko šimtai tūkstančių žhionių kas 
met.

Šiemet suėjo lygiai 90 metų nuo Švč. P. Marijos 
apsireiškimo, šios sukakties proga, Jo Eksc. arkivys
kupas Richard J. Cushing rengia milžinišku ekskur
siją į Liurdą, kuri iš New Yorko QUEEN MARY lai
vu išplauks į Prancūziją. Norintieji su ta ekskursija 
vykti, reikia dėl platesnių informacijų kreiptis: — 
American Express-Catholic Travel League, 378 Boyls- 
ton St., Boston. Mass.

jos. Bet to neužtėnka.
Būdami Katalikų Baž

nyčios nariais, mūsų pa
reiga kiekvienam vargs
tančiam padėti. Yra gai- 
estingųjų kalba- žodžiais, 
eurie gražiai apie gailes
tingumą kalba, daug ža
da, bet darbais to neįrodo. 
Yra ir tokių “gerašir-

Lietuvoj Beliko Tik Vienas 
VyskupasVandenberg Priešinasi Lygai 

Prieš Komunizmą Paryžius (LAIC) — 
’rancūzų katalikų dien
raštis “La Croix” (Kry
žius) š. m. sausio 25 d. į- 
dėjo platų pasikalbėjimą 
su Jo Eksc. Vyskupu Vin
centu Padolskiu, Vilkaviš- 
iio diecezijos apaštališ
kuoju valdyto jum, dabar 
esančiu tremtyje. Vysk. 
V. Padolskis, nupasakoda
mas Lietuvos golgotą ir 
bažnyčios persekiojimą 
bolševikų okupacijoj, tarp 
kitų skaudžių fafctų nuro
dė:

“Lietuva turi šešias die
cezijas. Keturi vyskupai ■ ypatingai rūpi didelę dau- 
deportuoti į Sov. Rusiją, o'gumą įvešti Amerikon, 
du yra tremtyje, Vokieti-įTuo reikalu susitvėrė Na- 
joje. Tik vienas vyskupas. tional Catholic Ressettle- 
teišliko okupuotoje Lietu- ment Council, kuriame lie- 
voje. Kunigai deportuoja- tuvius atstovauja kun. 
mi šimtais. Sovietų val-!Dr. J. B. Končius, A. S.

Trečiokas ir kun. J. Bal- 
kūnas. Šiems darbams bus 
reikalinga apie 2,000,000 
dolerių. Katalikų Federa
cija imigracijos pradžiai 
jau dabar veda vajų.

Kreipiamės šiais opiais 
klausimais į Amerikos lie
tuvius ir prašome neatsi
sakyti gerb. Ganytojams 
taip didelę gailestingumo 
misiją gelbėti ir gausiai 
paremti. “Kas seka gai
lestingumą, randa gyve
nimą, teisybę ir garbę”. 
(Pat. 21, 21). •

Kun. Jonas Balkūnas.

Aušros Varty Parapija
Šiais metais Lietuvos Nepri

klausomybės 30 metų paminė
jimas. vasario 15 dieną. Aušros 
Vartų bažnyčios

I gražus ir Įspūdingas, 
tingas kalbas pasakė 
.Janavičius. P. Kuodis, kun. 
Bružas ir klebonas kun. K.
Vasys. Iškilmėms pritaikintas 
eiles pasakė panelės Kuodytė. 
Kraunelytė ir Lapinskaitė. 
Tautinius šokius su pritaikin
tais žodžiais ir melodijomis su
vaidino viena mergaičių grupė. 
Seserų Kazimieriečių išmokin
ta-. ir kita’ grupė vargonininko 
V. Burdulio išmokinta. Be to 
dar armonika solo grojo p-lė 
J. Sinkevičiūtė ir piano duetą 
p. S. VVackell su dukterimi <Vi- 
viana. Programą vedė kun. J. 
C. Jutkevičius.

Pabaigoje priimta nepriklau-

profeso- 
Nejedly 

kad “mokslas 
turi būti politiškas, taip 
kaip dabar kariuomenė”. 
Konservatizmas turįs bū
ti panaikintas ir dvasinė 
atmosfera turinti būti e ~
pritaikinta prie dabarti-į Framingham Pradėjo Veikti: 
nes “demokratinės respu-j General MotOTS Dirbtuvė 
blikos dvasios . J _______

Čia galima tik tiek pri- . , ,,• i j - - Framingham, Mass. —minti, kad visai nesenai K. .® .. _>-•. . . -. ' Šią savaitę čia pradėjo'
______ _______ i nauja Ge-jsomybės rezoliucijos, 

t nėra! Motors dirbtuvė, j pasiųstos J. Valstybių 
i kuri gamino automobilius j dentui ir Senatoriams, 
'iš gatavų, kitur pagamin- visos tos rezoliucijos 
į tų dalių. Ji gamins Buick. Kongreso Rekorduose 
lOldsmobile ir Pontiac au- shington. D. C. Po rezoliucijo- 

4"_____ i 1 III r-________________ t __ : _ __ _ * T I—--— Yz* A

visose mokvklose turėjo T. . ,.i u «.• tr-4.1 ■ . - veikti didžiulekaboti Hitlerio portretas. Į
Bet kur jis šiandien?

Sen. Vandenberg Ragino 
Sustabdyti Trečiąjį 

Pasaulinį Karą

Hashington, D. C. —Ke-.teroro. To nusikaltimo 
turi Jung. Valstybių Se-'prieš žmoniškumą ir Šve- 
nato respublikonai pasiū- dijai gėdos dėmę sudaran- 
lė, kad Jung. Valstybės čio įvykio metinę sukaktį 
imtųsi vadovauti sudary--dabar plačiai paminėjo ne 
mui naujos tarptautinės tik tremtinių, bet ir pačių 
agentūros, kurios tikslas. švedų spauda ir visuome- 
būtų sulaikyti komunistų ;nė.
agresiją. Šią pasiūlymas! Tarp kitų, prof< E< Hos- 
iškeltas diskusuojant Eu-|tad švedų jaunimo susi- 
ropos Atstatymo Progra- rinkime š. m. sausio 25 d. 
mą. pareiškė, kad esą pavo-

Senatorius Vandenberg i J*1?8- 1°?. Panašūs įvykiaikljriOS Į MViAttVVŽ AUO V MV1 J - • • « _ A . • TVY *

Prezi. griežtai išėjo prieš tokį:^I Pasikartoti. Nesą jo-
Vėliau 

tilpo 
Wa-

griežtai išėjo prieš loki 17. ' \
pasiūlymą, pareikšdamas J 
kad septynios . .
tautos galėtų nubalsuoti'Jls ra?,no’, visuomene 
ir įtraukti šį kraštą į ka- *r Ypač pohtmes partijos

, kurie ap- 
kad septynios ūfe^nio i ^raustV teise®;

tomobilius. Per sekantį mis pasirašė
mėnesį sustatys ir išleis sys ir Teklė Mažeikienė.
700 automobilių. Tą dieną buvo renkamos au-

Gamvbos kiekis bus kos. Viso surinkta $148.14. Di-
I

nuolat didinamas iki pa-įdesnes aukas davė sekantieji: 
į Eleonora Sapkutė $10.00;

. . . . . _,------- z- : Liudvikas Sviklas $5.00; Vin-
karstai ragino ir Prašei šiuo tarpu samdoma 600:centą Kielienė 3.00: po du do- 
Senatą priimti greitai Eu-’darbininkų^ bet jų skai-Įteriu — Ignas Pigaga. Viktoras 
ropos Atsistatymo (Mar_’čius bus didinamas iki pa-[Sviklas. K. A. Bružas. Julė Ka- 

I r- ■» z*x 1 A z-J roi 1 ~

IVashington. D. C. —
Užsienio Reikalų Komite-
to pirmininkas Senatorius sieks 35 automobiliu i va- 
Vandenberg (Rep.-Mich.) :iancįa

... IVAU0 k/V4O viii-ClllKKj ilki MCL i V mldc,

shallo Planą) bilių ir tuo- sieks 4000 nėr dvi pamai- rolienė.
mi sustabdyti trečiąjį pa-[nas (šiftus). Šios dirbtu- 
saulinį karą pirmiau nei’ - — -
jis prasidėjo.

Jo nuoširdus, jausmin-^ 
gas raginimas sukėlė jo-tvbos 
kolegas ant kojų ir iššau-Į 
kė ovacijas.

Savo pusantros valan-i 
dos kalboje ragino, kad ši j 
šalis atsakytų į Rusijos i 
nepaskelbtąjį, bet veda
mą prieš demokratijas Švedų dienraštis 
karą, priimdama šį bilių. bladet” paskelbė tokį pra
»:--------------

i! 
į!
»!
i!

i! 
i!
i! 
i*
♦!
i!
i! 
į!
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?

kun. K. A. Va rą.

Švedai Prisimena Mik
čius Išdavę

tuo susirūpintų ir reika
lautų, kad tremtiniams 
būtų garantuota politinio 
aziliumo teisė.

Orlaivio Helaimėje Žuvo 19

džia iš keturių seminarijų,! 
tris uždarė. Paliktoj vie
noj seminarijoj klierikų 
negali būt daugiau; kaip 
150. Kiekvieną mėnesį 
tūkstančiai lietuvių išve
žami į nežinią... Rusai ko
lonistai atgabenami vietoj 
išdeportuotų lietuvių. Vi
si aukštieji valdininkai y- 
ra rusai... Miestuose ir 
kaimuose išliko tik seniai, 
moterys ir vaikai, jauni
mas išėjo partizanais į 
miškus. - Pasipriešinimas 
okupantui yra tylus, bet 
kietas...”

Stockhohn (LAIC) — 
Praeitų metų sausio mėn. 
Švedijos vyriausybė su
klupo prieš Sov. Rusijos 
reikalavimą ir jai išdavė 
168 baltiečius, ieškojusius
prieglobsčio nuo bolševikų i tapo sunkiai sužeisti.

metro-Londonas — Šio
polio aerodrome sudužo 
Belgijos keleivinis 
vis. Toje nelaimėje žuvo 
19 žmonių. Trys likusieji

orlai-

Po SI.00 aukojo: P. Aikšno- 
jves pastatytos ant 21 ake- ras. M. Akstinas. Ona Aksten. 
irio žemės ploto ir skaito- J. Balsevičienė. V. Bieliauskie- 
!mis moderniškiausios sta-lnė. p. Begonienė. Bagdis. J.

j Augustinavičius. Giras. O. Ci- 
' pronienė, M. Dvareckienė. A. 
ĮGalčius. J. Grigas, M. Gvaz- 
jdauskienė. P. Jonytis. A. Jan
kauskiene, Jonytienė, K. Ku- 

i reisą. I. Kukauskas. J. Kiela, 
jP. Kosulis. Kazlauskas. J. Kaš- 

“Afton-įkonas.
[milas. A.
i lauskieiė.
Karsokas.
vikas. R.

Šešioliktoji Vasario Švedijoje
Lietuvos Atstovas Pas 

Prancūzijos Prezidentą
Stockholm (LAIC) —

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

UT?kSHINGTON
COOF’ERATIVE BANK
410 IIO«BWAT • SOVTR BOSTON

M. Kirmilienlė. J.
Kasparienė. O. Kaz- 
A. Kudarauskas. J.

A. Kaliunas. J. Gla- 
Lukošiūnienė. Lapin

skas. E. Luikienė. T. Mažeikie- 
! nė.
i m.
V.
M-

Kir-

K. Meškinienė. 
P. Marcinkus, 
Matačinskienė. 
J. Nevis. Ne-

J. šiugždinis.
J. Struckus. J. 

ščiglinskienė, K.
T. Saurusaitienč.
P. Šilanskas, M.

M. Milienė, 
Mitrikienė.
Miklusis. A.
Nedzvcckas.

vieno. P. Noreika. M. Petronie
nė. M. Pajaujienė. B. Pigaga. 
J. Rukšnaitis.
Sukolninkas,
Stoškus. M.
Stakunienė.
Sinkevičienė.
Tam Ulevičienė. M. Stelmokienė. 
S. Tamošaitis. Tamulevičius. 
Treinavičius. V. Vieraitis. M. 
Švedienė.

Smulkių aukų surinkta $57.- 
14. Tad viso aukų susidarė — 
$148:11;

Stockholm (LAIC) — kalbėjo švediškai apie 
Lietuviai Švedijoje 16 va- Lietuvos mirtį ir prisikė- 
sario minėjo vasario 15 d. limą. Po 
Paminėjimas prasidėjo 
pamaldomis Šv. Eriko ka
tedroje Stockholme. Pa- 
haldas laikė naujai iš A- 
merikos atkeltas vysku
pas koadjutorius Ansga- 
ras Nelson: pamokslą sa
kė Švedijos katalikų vys
kupas dr. Johannes Mul- 
ler.

Vakare įvyko iškilmin
gas posėdis, kuriame da
lyvavo daug Lietuvai 
draugingų švedų ir kitų 
Pabaltijo tautų atstovų. 
Posėdį atidarė Lietuvos 
min. Vytautas Gylys.

Profesorius Birger Ner- 
man savo trumpoje ugnin
goje kalboje pareiškė, kad 
Pabaltijo klausimas turi 
būti iškeltas ir tų kraštų 
laisvė atgauta.

Lektoriui Juozas Lingio

posėdžio buvo 
bendra kava, protarpiais 
paįvairinta p. Ramanaus
ko damomis ir p. Kupre- 
nienės bei p. Gumausko 
deklamacijomis. Lietuvių 
prietelius direktorius Tel 
parodė projekciniu apara
tu vaizdų iš Lietuvos — 
tai nuotraukos iš saulėtų 
dienų po Lietuvą.

Išsiskiriant padėkos žo- 
d įtarė darbo biržos socia
linio skyriaus vienas iš 
vedėjų f ii. dr. Gardeli, ku
riam daug reikalų tenka 
turėti su lietuviais pabė
gėliais. Savo gražioje ir 
tikrai nuoširdžioje kalbo
je Dr. Gardeli išgyrė lie
tuvių nuoširdumą, darbš
tumą, jų nepalaužiamą va
lią visais priespaudos lai
kais kovojant už laisvę ir 
savo teises net su trimis 
priešais.

SEND, Ine.
SH1RMENTS TO EUROPE’S NEEOY DISTRIBUTORS

304 W. 63rd St„ Chicago 21, III. — Tel. ENG.
SENO PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS J VISUS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.SS.R. ZONAS.

SENO Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntinio pristaty
mą. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jūsų 
įmokėti pinigai bus gražinami.
SENO Priima iŠ kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką, 
kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai.
SENO Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų — 
VISO 23 SVARŲ NET.

Siųtk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00

3
2
1
1
1
1

sv. Taukų, 
sv. Kavos.
sv. Ryžių.

sv. Cukraus, 
s v. Miltų.
sv. Misos.

1 sv. Kakao.

5
5
2

sv. Kond. Pieno.
sv. Šokolado. 1 sv. Muilo, 
svarą Džiovintų Vaisiui

UŽSAKYTOJAS:
Vardas ir Pavardė
Numeris ir Gatvė ..............
Miestas ..................................

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė ..........      Nr.
Ypatingas Adresas
.... . .............   Valstybe

Valstybė

.... Miestas

---- - Zona

1
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued veekly. 
-------- by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Fntered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailin? at special rate of postage provided for in Sectlon 

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

Domestic yearly .........  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ........    $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

— Tik nenaskelbkite ma
no pavardės, nes aš gerai 

prenumeratos kaina I pažįstu bolševikus jau 
Vien^fcirt M.vaitėje metami™ $3^ OUO 1935 metų. kai dail- 
Uisieny metama ........................ $5.50 guma lietuvių DP apie jų
Užsieny 1 kart aav-tėj metams $3.50 x. , - Je. žiaurumus dar ne sapnuo-

DARBININKAS ’ti nesannavo.
366 W^t Broadway ^Sogth Boston. Mana. Tik tokia s?tin.

ka savo pergyvenimus, Lietuvą,
darbininkų rojuje papasa
koti r___ _ _ _,
dabar gyv. Schw. Gmund 
stovykloje.

Maskva Šaiposi Ir Grobia
Ryšiumi su Čekoslovakijos užgrobimu vienas i 

angliškas laikraštis daro tokią pastabą: labai gaila ir

Ten radau didžiausias ei
les moterų. Pakietėlio tą 
dieną taip ir neįdaviau. 
Pasirodo, man reikėjo at
eiti iš vakaro, nes eilės to
kios ilgos, o pakietėlius 
priima tik apie dvi valan-

Aš mačiau bolševikišką 
koncentracijos stovyklą

. . į... . ... priima tiK apie avi vaian-S Ša* >«“<>• T* Pati vakar,
išėjau su pakieteliu lauk
ti. Šaltis buvo nežmoniš
kas. Bet kentėjau ne aš 
viena. Su manimi kartu 
šąlo šimtai įvairių tauty
bių moterų. Apie rytą 
mus visas vėl apsupo mi
licija ir ėmė tikrinti do
kumentus. Tikrino ir užsi- 
rašinėjo. Pakietėlį įdaviau 
ir sušalusi skubėjau pas 
savo sūnų, kuris mano ne
laimei, matyt, buvo per
šalęs ir su temperatūra

ir sutvarkyti kažkokius 
formalumus. Viskas ėjo 
laimingai. Sugaišę Mas
kvoje tik porą dienų, vėl 
susėdom į mums specia
liai paskirtus vagonus ir 
tikėjomės greitai pasiekti

Į Deja, pavažiavus apie 
30-50 km., nakties metu 

i mūsų traukinys sustojo 
Į mažoje stotelėje. Visų ke- 

— Į Kiniją patekau Di- leivių iš Kinijos vagonus

pareiškė M-mė,

3

DARBO BENDRUOMENE
nybė; Kristus yra visokio 
darbo pradžia, kelias ir 
tikslas.

Jojo gyvenimas, atsi- 
spindįs žmogaus ir žmo
nijos gyvenime, yra viso
kio darbo tikslas.

Jojo gyvenimas, paski
rai esąs paskirose sielose, 
visos žmonijos įvairumui 
lyra amžinasis vienybės 
turinys, visam darbo ben
drumui — amžinasis vie
nybės tikslas.

Su Kristumi žmogus ir 
žmonija prasideda, Kris- 

, taus padedami, jie kyla 
aukštyn, Kristuje jie su- 

į “Aš esu pirmasis ir pa
gyvendamas iskutinis”.

6.
Pakilti Kristuje.
Tiek paprastų žmonių 

pareigos, tiek vadovų — 
visų yra Jame sujungta.

Jojo gyvenimas, atgai
vinamas mumyse dažnu 
Šv. Komunijos priėmimu, 
ir vieniems 
vienintelis 
tikslas.

Kristus, 
į peroną. Nesuprasdami, enkavedistas. Baimės jau- paprasto žmogaus sieloj, 
kas čia darosi, ėmėm pro- smas mane buvo apleidęs, pamažu kelia ją iš anksto 
testuoti ir bandėm iš va- Palikusi vaiką nusekiau josios savimeilės ratelio, 

praplečia jos žvilgsnį ir 
išmoko ją suprasti, kad 
vieneto ir tautos priešin- 
gumai turi vieni antrus sieina: 
papildyti.

Kristus, 
vado sieloj, veda ją į pa- 

i savęs išsižadėjimo 
► jai tam

siausias pasisuko j i m o 
naktis ir reikalauja semti 
vis daugiau meilės iš Jo 
Kančių šaltinio. Gyvybės 
vanduo turi ištrykšti iš 
jos atsparumo uolų, gėrio 
spinduliai turi sužibti ap
temusiam josios danguje. 

Kristus, kuriame kiek
viena atskira siela mato 

o visa 
savo daugerio-

d tad džiojo Karo metu būdama apsupo NKVD kareiviai, šalęs ir su temperatūradidele geda kad turmti beveik 13-ką milijonų gyven- dar Jmaža mergaitė. Apsi- o uniformuoti valdininkai gulėjo lovoje. Tą pačią
tojų Čekoslovakija be jokio pasipriešinimo pasidavė tarptautiniame labai šiurkščiai keikdami naktį vėl beldimasis į du-

W»u, mokiausi, išlėkė- į peroną. Nesuprasdami, enkavedistas Baimes jau-

ir kitiems yra 
ir galutinis

gyvendamas
pradės. Nė Rusija nekariaus, nes ir be karo viską pa- . - . g. išgyvenau 
siima. O karo metu amerikiečiams buvo progos už- g % “ pėdžios,
imti sostinę Pragą pirmiau, negu rusai ten atėjo. To Cha<.bine b * Lietuvos 
nepadaryta, nes tur būt manyta, kad rusai užves ten kuris apS
demokratinę tvarką. Deja, teko nusivilti... no mug lietuviškais

Ir taip rašo ne koks provincijalinis šlamštelis, nio pasais, taigi, visą lai- 
bet rimtas didmiesčio dienraštis. Jei taip galvoja va- ką buvome Lietuvos pilie
čiai, tai ką bekalbėti apie vidurkinį Amerikos pilietį, čiai, nors gyvenome Kini- 
kuriam tik rūpi “duonos kąsnis, sriubos šaukštas” ir joje. Be mūsų Charbine 
viens kits doleriukas? O gal “mokytas” laikraščio re- gyveno dar apie 30 lietu- 
daktorius tik ironizuoja, pašiepia Valstybės Depar- vių šeimų. Visą laiką su- 
tamento politiką? Tačiau iš viso ko nesimato, kad jis sirašinėjome su Lietuvoje 
juokautų. Atrodo rimtai kalbąs. Na, tiek to dėl jo tei- esančiais. giminėmis, gau- 
gimo, kad Amerika dėl Čekoslovakijos karo nepra- davome lietuviškų laikra- 
dės. Kuo Čekoslovakija geresnė už eilę kitų valsty- ščių ir knygų, 
bių, kurias Maskva jau prarijo? Ir ten buvo išsiderė
ta sąlyga, kad bus užvesta demokratinė tvarka, o kas gyvenimas Kinijoje pa- 
iš to išėjo? Bolševikai nušlavė, visas partijas ir užve- sunkėjo, nutarėme gimi- 
dė maskvinę tvarką su visais savo terorais ir baise- nių kviečiami grįžti į Lie- 
nybėmis. Protestuota, bet vis prisibijant, ar protestų tuvą. Ėmėme svarstyti, 
žodžiai nebus per smarkūs diplomatiniam žodynui... kaip grįžti: jūros keliu 
Maskva šaiposi ir toliau grobė svetimas žemes. “A aplink Indiją, ar geležin- 
vaska slušajet da jest”. Virėjas kolioja katiną, kad keliu per Sovietų S-gą. 
pasigriebė nuo stalo iškeptą viščiuką, o katinas klau- Kelionė geležinkeliu kai
šo ir ėda. Jei Maskva be karo ima kas jai patinka, tai navo truputį pigiau, tad 
kodėl nesurandama būdo, taip pat be karo, jai to ne- neklausydami įspėjimų ir 
duoti. Kuomet eina nepabaigti ginčai dėl Marshallo 
Plano, bolševikai grobia silpnesnes tautas. Ir dar da
roma Čekoslovakijai priekaištą, kad nesipriešino mil
žinui, kurs gali pastatyti daugiau kariuomenės, negu 
Čekoslovakija turi gyventojų, įskaitant moteris, se
nelius ir mažus vaikus.

Yra ir daugiau panašių į Čekoslovakiją vištu- 
kų: Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Olandija, 
Belgija, Šveicarija, Graikija. Tas visas šalis Hitleris 
buvo paėmęs išskyrus Šveicariją. Antrasai Hitleris 
taip pat tų kąsnelių nepaniekins. Juos prarijęs, jau
sis užtektinai pajėgingas praryti ir stambesnius kai
mynus: Italiją, Prancūziją ir Vokietiją. Manote, kad 
jis dovanos Ispanijai?! O ką bekalbėti apie Korėją, mė visai ką kitą. 
Mandžiūriją, Kiniją ir Indiją. Manote, kad tas šalis 
paliks ramybėje? Jau dabar jis ten braunasi. Kur tuo
met bus Amerika ir prie jos prisišliejusi Anglija? Dar 
vis besiginčys dėl Marshallo plano ir dėl klausimo: 
kokį Prezidentą rinkti, Demokratą, ar Respublikoną?

Gal kas pamanys, kad čia pertoli mano nusvajo
ta. Kad tai taip būtų! Bet čia nebe svajonės. Kad A- 
merikos vadai būtų taip nusvajoję kokie penki me-

— Po japonų invazijos

gonų neiti. Bolševikams paskui valdininką. Ilgai 
to ir tereikėjo. Jie tuoi iš- laukiau mažame kambarė- 
sitraukė iš kišenių didžiu- tyje, paskui buvau nuves- 
lius pistoletus, pasišaukė ta, matyt, pas smarkiai 
kareivius su šautuvais ir vyresnį. Tas ilgai suraši- 
ėmė visus iš eilės buožė- nėjo į lapą apie mane vi- 
mis mušti. Net savo laga- šokias žinias ir piktai 
minų nebedavė pasiimti, šypsojosi. Kai paklausiau, čias savęs i“ 
Perone visiems vyrams, kur yra mano vyras ir už gelmes, parodo 
tiek moterims su vaikais ką jis suimtas^ valdinin- 
liepė suklupti ir nesižval- kas man atsakė: 
gyti. Apstulbę klūpodami ” 
žiūrėjome į nueinantį nak- rasi pas mus dar geresnį... 
tin traukinį su visu mūsų

— Esi dar jauna, susi-

■ * ■ “i Liepė mane išvesti ir vėl
bagažu. Enkavedistai at- laukti. Apie rytą man įtei-

, kad aš per 24
i apleisčiau tą 

miestelį ir važiuočiau į 
Kalinino miestą. Kitaip 
būsiu tuoj pat suimta, savo pirmavaizdį, 
Trėmė mane už tai, kad žmonija 
trukdžiau bolševikų ra- pumui vienybės paveiks-

• v

skyrė visus vyrus ir greit kė raštą, 
juos nusivarė, o mus su valandas 
vaikais suvarė į stotį ir ė- 
mė surašinėti. Tik apie 
rytą moteris ėmė skirsty
ti ir po vieną išvedžioti.
Mane su 8 metų amžiaus . w
sūnumi nuvedė į milicijos naybę besiteiraudama apie lą; Kristus, kuris kiekvie-i 
nuovadą, įrašė į knygas ir savo vyrą. nam žmogiškam darbui y-l
vėl liepė laukti. Apie pie- Verkdama grįžau namo, ra neišsemiamas turinys, 
tus atėjo lopytais kailinu- susisukau į savo paltą kuris žmonijos darbo dau-l 
kais apsivilkusi senute ir sergantį vaiką ir nuėjau į geriopumui yra darbo vie- 
nusivedė mane “ant kva- stotį. Kai išlipau Kalinine, '--------------------------------

i jėgų verkti, vyras už ginkluoto sukili- 
nemačiau ir bet nežinojau ką ir veikti, mo ruošimą, pagal 58 pa- 
gilų sniegą

nutarėme važiuoti į Lie
tuvą per Sov. Rusiją. So
vietų konsulate mus man
dagiai priėmė, davė vizas 
ir mes be jokios baimės’tieros”. Pro ašaras nieko nebeturėjau 
atidavėm bagažan savo aplinkui ------=-
daiktus ir kartu su būriu klampojau 
lenkų, vokiečių ir latvių sekdama tą senutę. Už po- 
pasileidome kelionėn. Ki-lros dienų išdrįsau nueiti į 
tos dvi lietuvių šeimos iš į tą pačią milicijos nuovadą 
Charbino išplaukė laivais. į ir ėmiau klausinėti, kur 
Jos Lietuvą laimingai pa- yra mano vyras. Tik už 
siekė, o mūsų likimas lė- savaitės sužinojau, kad 

vyras yra to miestelio ka-
— Per visą Sibirą važia-j Įėjime. Turėjau truputį i 

vome laimingai. Be jokių pinigų, tad, sudariusi ma-» 
nuotykių pasiekėme ir žą maisto pakietėlį, ------ ------------------  ---- -
Maskvą, čia mums reikė- jau prie kalėjimo vartų.1 baryje, jų padedama atli- 
. ......... .... . . kau visus formalumus mi
tri ją, Lenkiją ir Lietuvą, vadinasi, kad tuos kraštus ližeijoje, gavau darbą vie- 
būtų nuo vokiečių išlaisvinę pirmiau negu rusai testiniame audimo fabrike ir 
atėjo — tai šių dienų vargų ir nelaimių nebūtų buvę.;palengva su savo likimu TLT....................... •! ’Vl * 9 • 9 • •¥! • —. —_—- —. _ A -- -  A -

-------------u —r — ------------- —~ ----------------r—
Atsisėdau ant pirmo suo-ragrafą nuteistas dešim- 
lo, apsikabinau savo sūnų čiai metų sunkiųjų darbų, 
ir sėdėjau.

Gerų žmonių yra ir Ru-( 
si joje. Mane užkalbino i 
stoti šlavęs senukas, iš
klausinėjo ir sako:
— Einam pas mane. Tu 

viena čia pražūsi...
__ Apsigyvenau su tais 
nuė-' žmonėmis viename kam-

Gavėnios Knygutė

(Pabaiga)

Kur mano vyras išsiųstas 
niekas nežinojo, ar tyčia 
man nesakė. Fabrike buvo 
daugiau moterų, kurių vy
rai buvo anksčiau suimti 
ir nuteisti. Iš tų moterų 
sužinojau, kokiu būdu ga
lima su suimtaisiais pasi
matyti. Reikėjo pasidary
ti savo fabrike spartuole 
—stachanoviete. Emiali ir 
aš mokytis ir stengtis 
dirbti nebesigailėd a m a 
sveikatos. Po dviejų metų

tai atgal, kuomet Alijantai buvo užėmę Italijos mies- Nebereikėtų vaikiškai plepėti, ar veidmainiškai pa-apsipratau. Po metų ga- jau dirbau iš karto prie 8 
tą Anconą ir iš ten būtų patraukę į Jugoslaviją, Aus- šaulį apgaulioti apie bolševikų “demokratiją”. K. vau pranešimą, kad manot Tęsinys 8-tame pusi.K. vau pranešimą, kad mano Tęsinys 8-tame pusi.

ŠTAI ŽM06US
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. 
Pabaigoje knygos yra šventai 
Valandai lagai gražūs apmąs
tymai. Knyga turi 186 pusi. 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais vir
šeliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

8.
Sovietiškas Pasas

— 'Mano pavardė Grigorij Gruzdev. Aš 
esu raudonosios armijos karininkas, perėjęs 
ištisą vokiečių karą. Galite stebėti ir atsi- 
žymėjimo požymius. Dabar esu kiek pakly
dęs ir noriu su savo pulku susijungti.

— O kokiam pulke tarnauji?
— Trečiam pulke, devintoj divizijoj.
— Bet devintoji divizija jau sugrįžo į sto

vyklą.
— Taip. Bet kai kurie trečiojo pulko dali

niai čia pasiliko.
Grūzdas ne visai nejučiomis atspėjo. Jis 

žinojo, kad vieno devintosios divizijos pul
ko dalys tebėra čia paliktos partizanams 
naikinti; bet jis nežinojo, kurio pulko dali
niai tą uždavinį gavo. Jis pasakė trečiojo ir 
netyčia atspėjo. Iš leitenanto veido išraiškos 
pamatė, kad atsakymas buvo tikslus. Grūz
das pajuto, kad jo padėtis gerėja. Lyg taip 
atrodė, kad žvalgybos vadas nežino nė ką 
sakyt, nė ką daryt. Pagaliau, dėl visa ko pa
klausė:

— Sakote, kad šis jaunas karys tai tajns- 
tos žmoną?

— Taip.
Hm...

— Ko myksi? Ar tai stebėtina, kad pa- 
triotinga moteriškė stoja į pirmas fronto 
eiles? Ar mažai tokių esi matęs raudonojoj 
armijoj?

— Čia ne tame dalykas — nekantriai at
rėžė leitenantas. — Aš puikiai žinau, kad 
mūsų moterys noriai stoja į kovotojų eiles. 
Mums užtenka tamstos žodžio, kad ji jūsų 
moteris. Bet mums reikia patikrinti, kas 
pats esi. Tovariščiaus kapitono žodis labai 
svarbus, bet man duotas įsakymas dar svar
besnis. Man įsakyta kiekvieno belaisvio as
menybę legaliai patikrinti, kad jis ir būtų 
pats generolas. Tamsta turi žinoti savo pul
ko šūkį.

— šūkiai dažnai keičiasi. Kaip gi aš ga
liu jį žinoti, kai jau kelinta diena nuo savo 
pulko esu atsiskyręs?

— Ką gi veikei per tą keletą dienų?
— Naikinau pakrikusius lietuvių bandi

tus ir patikrinau, ar mūsų istrebiteliai ne
žudo ramių proletariškų šeimų.

Tai buvo opus klausimas, į kurį žvalgy
bos vadas nebenorėjo gilintis. Atrodė, kad 
kamantinėjimas turėtų nutrukti, bet jaunas 
karininkas, vien tik savo autoritetui palai
kyti, neapgalvojęs tarė:

— Tovariščiaus kapitono atsakymai atro

do tikslūs. Tačiau dar vienas mažmožis: pa- 
‘ rodykite savo pasą.

Grūzdas taip nuoširdžiai nusikvatojo, kad 
net už pilvo nusitvėrė.

— Tai man juokdarys! Ha, ha, ha! Paro
dyk jam pasą — ha, ha, ha! Oi leitenante, 
leitenante! Kaip sau nori, tamsta esi gimęs 
komikas. Juk jeigu aš pareikalaučiau tams
tos paso, kur jį surastum? Juk raudonar
miečio pasas tai jo drabužiai ir asmens pa
tikrinimo požymiai. Parodyk jam pasą — 
ha, ha, ha!

Rusas neužsikrėtė Grūzdo linksmumu. Jis 
tamsiai paraudo. Pajuto, kad jo vaikiškai 
išsišokta. Bet Grūzdui pagailo susigėdusio 
leitenanto. Draugiškai per petį jam patakš
nojo.

— Atsiprašau, tovarišč, už nemandagų 
mano juoką. Dabar matau, kad tamsta rim
tai man tą reikalavimą pastatei. Ką gi — 
jaunystė, neprityrimas. Ir man pačiam kiek 
kartų — oi, kiek kartų! tekdavo išsišokti. 
Bet tas pereis. Už prityrimo pamoką tenka 
šiaip ar kitaip užsimokėti. Pamirškite. Tai 
tik gyvenimo mažmožiai. Tačiau aš vis dėl
to tamstos reikalavimą išpildysiu. Pasą aš 
turiu savotišką ,ar verčiau sovietišką. Tik 
nueikime kiek nuošaliau — už šito štai krū
mokšnio — ir aš jį parodysiu. Nemanykite, 
kad aš noriu pabėgti. Juk tai nebeįmanoma, 
kad ir norėčiau. Jūs keliolika raitelių ir dar 
su šunimis. Kas gi čia norėtų pabėgti? Ir, 
pagaliau, kam aš bėgsiu nuo saviškių?

Ir iš tiesų, kaip jis gali pabėgti? — pa
mintojo žvalgybos vadas. Be to, jo smalsu
mą masino mintis: koks čia jo tas pasas? 
Gal koks specialus įgaliojimas žvalgybą da
bot? Sovietų tvarkoj tai papraščiausias da
lykas šnipui šnipą šnipinėti.

Juodu nuėjo už netolimo krūmo. Grūzdas 
užkišo ranką už ančio, bet ne tuojau ją iš
traukė. Pirmiau padarė reikiamąjį įvadą — 
keletą paaiškinimo žodžių.

— Matai, tovarišč, toks yra dalykas. Tam
stai atrodė, kad mane kamantinėji, bet iš 
tikrųjų tai aš norėjau tamstą ištirti. Mat, 
aš esu įgaliotas patikrinti, ar visi čia liku
sieji daliniai — raudonarmiečių, čekistų ir 
istrebitelių — tiksliai eina savo pareigas, 
ypač jų žvalgybos. Ot tamsta man suteikei 
puikią progą tam patikrinimui atlikti. Labai 
nudžiugau sutikęs tokį sąžiningą žvalgą, 
kurs net iki išsišokimo taip smulkmeniškai 
mane nagrinėjo. Dar kartą atsiprašau už 
mano nevykusį humorą, bet pareikalavimas 
paso iš vyresniojo karininko buvo tiek neti
kėtas, kad — na, dovanokite. Deja, istrebite
liai pasirodė skriaudžią proletarinę varguo
menę. Turėjau juos nubausti. Tamstą, kaip 
tik priešingai, turiu apdovanoti. Tad priim
kite, tovarišč, šią, deja, neperstambią pini
gų sumą. Naudokite ją pagal savo nuožiūrą. 
Ne pro šalį būtų ir eilinius kareivius pavai
šinti. Neperdaug, žinoma. Tik tiek, kad su
prastų, jog Sovietų vyriausybė moka įver
tinti savo karių ištikimybę. _
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AKSONU, CONN.
Iškilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį

Šios kolonijos ALT skyrius 
vasario 8 d. suruošė Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimą. 8 vai. rytą kleb. 
kun. V. Karkauskas atnašavo 
šv. mišias už Lietuvą. Pasibai
gus pamaldoms sugiedotas Lie
tuvos himnas.

6 vai. vakare, parapijos salė
je įvyko prakalbos ir koncer
tas. Programos vedėju buvo p. 
St. Bu jananskas. Sugiedota * A- 
merikos ir Lietuvos himnai.

Patriotines kalbas pasakė 
kleb. kun. V. Karkauskas. An- 
sonijos miesto mayoras Tho- 
mas J. Nelligan ir P. Lodą. 
Principaliu kalbėtoju buvo p. 
J. Kazickas, kuris vaizdžiai pa
sakojo Lietuvos praeitį ir da
bartį, 
laimę 
nacių 
gijas.

Dainų programą išpildė Ma
rijos Vaikelių draugija, vado
vaujant Olgai Savickaitei. Pa
sibaigus programai, įvyko šo
kiai.

Rengimo Komitetas — K. 
Savickienė. R. Marčiulinas. S. 
Bujanauskas ir J. Kantautas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie pa
rengimo.

_________
Vasario 22 d. įvyko ALT. ir

mūsų tautos baisią ne- 
ir vargus pergyvenant 

ir Rusijos bolševikų vėr

BALF skyrių susirinkimai, ku
riem vadovavo pirm. S. Buja- 
nauskas. Išduota raportas iš į- 
vykusio Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo. Minėjimas 
pavyko ir davė pelno $73. 81. 
Nutarta ALT pasiųsti $50.

Perskaitytas laiškas nuo p. 
J. Kazicko, kuris minėjime pa
sakė gražią kalbą ir mes jam 
pasiuntėme mažą dovanėlę. Jis 
mums parašė, kad už kalbą nei 
už kelionę jis nieko neima. 
Bet pinigus pasilieka ir už juos 
nupirksiąs vienai varge gyve
nančiai šeimai tremtyje pakie- 
tėlį.

Užsibaigus ALT 
mui, pradėtas BALF 
mas. Nutarta rinkti 
siųsti badaujančioms 
tremtyje, ypač našlėms su ma
žais vaikučiais. Išrinkta komi
sija iš 6 narių, būtent, O. Viš- 
niauskienė, R. Marčiulinas, M. 
Radzevičienė. O. Vailionienė. 
S. Bujanauskas. J. Kantautas. 
Geraširdžiai lietuviai, kurie tu
rite ką paaukoti, praneškite 
vienam iš komisijos narių.

Reikia pažymėti. kad pp. A. 
M. Jankauskai, gyv. 6th St.. y- 
ra darbininkai, o jau pasiuntė 
14 maisto pakietėlių 
viams tremtyje.

1947 m. 
skyrius 
$1.014.72. 
siuntė į Centrą $285.00.

J. Kantautas,

« ' V T«
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susirinki- 
susirinki- 
maistą ir 

šeimoms

lietu-

Ansonijos BALF 
pasiuntė į Centrą — 

ALT skyrius pa-

■Š

inės p. Anelė Petru- 
Sąjungietė) ir linki 
sulaukti auksinio ju-

visi dideliu susikaupimu Adldė-ldfatigijmns už kooperaciją, bet 
si už Lietuvą ir žuvusius dėl ir mūsų dvasiškiams — kleb. 

kun. V. Vilkutaičiui, kun. B. I- 
vanauskui ir kapelionui kūn. 
K PetreUtiui už nuoširdų mi
nėjimo skelbimą, Už gražias 
pamaldas ir kalbas. Taipgi pa- 
dėka priklartmo ėhoriri, solis
tams, varg. ižra Krall, Šv. Jur
gio par. Veteranams ir Ausi- 
liafy ir bendrai risiente, Kurie 
kuo nors prisidėjo.

VISI

laisvės ir nepriklausomybes.
3 vai. po pietų įvyko prakal

bos. ALT skyriaus pirm. Pas- 
į lė Glogodienė pradėjo pro
gramą trumpa kalba ir pakvie
tė programos vedėja p. Petrą 

i V. Chesnulį. Pastarasis pasvei
kinęs visus, pakrietė p. Adelę 
Miliuekaitę sudainuoti solo A- 
merikos himną. Jai akompaha-

i

Tolyn vis išrandama naujų dalykų, kurie duo
da galingas jėgas. Tos jėgos panašios j atominės 
energijos jėgą, štai “the Yale linear accelerator”, 
New Haven, Conn., įrengti dviejų asmenų: Ho- 
ward L. Schultz (kairėj), profesoriaus - asisten
to physies srityje ir Carol Montgomery, jo pagel- 
bininko. Jie mano, kad apie birželio mėnesį jie ga
lės savo išradimu paleisti energijos jėgą nuo 15 
iki 20,000,000 voltų.

res dalyvauti ateinančiame su
sirinkime, kovo 9.

Antradienio vakare, vasario 
24, įvyko Šv. Onos draugijos 
susirinkimas. Buvusioji valdy
ba apsiėmė ir šiems metams. 
Valdyboje yra šios: — Pirmi
ninkė — H. Kaslauskienė; pro
tokolų rašt. — A. Smigefekie- 
nė; finansų rašt. — H. Mika
lauskienė; ižd. — A. Shawko- 
nienė.

Narės nutarė pasiųsti maisto dos konservt. 
dviem tremtiniam Vokietijoj— profesoriui, 
J. Budrevičiui ir A. Smigels- “Paskutinieji Kristaus žodžiai 
kiui.

HAMSONKtABNT, NJ.

iin i e
kuopa, taip pat sveikina pp.
Petrulius 
lienė yra 
sveikiems 
biliejaus.

Vasario 25 d., pp. Ignas ir 
Mikalina Radavičiai minėjo sa
vo 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį labai kukliai savo 
namuose. Gavo labai daug 
sveikinimų nuo giminių, drau
gų bei draugių. Sąjungietės 
taip pat neužmiršo pasveikinti. SO’iįTvė-| ALT skyriaus valdyba: pirm, 
pp. Radavičius, nes Mihalina teranai gvečiug< paulė Glugodienė, pag. K. Kat-
yra gera Sąjungieįė. Linkime kurių tarpe buvo miesto mayo- kauskienė, nut rašt. Barbora 
sveikiem sulaukti auksinio ju- T
biliejaus. v Vilkūtaitis, prof.

'■ Samusis,
Sveikinam Visus Kazimierus maitienė

vaitės h*Šv. Kazimiero šventės proga 
sveikiname visus šios kolonijos 
Kazimierus ir Kazimieras 
linkime linksmų vardinių.

peros solisto, o kai apsilankė 
Kaune tuoj buvo įvertintas ir 
pakviestas dainuoti Operon. 
Keliolika metų veikdamas ope
roje susilaukė pagarbos ,ir vė
liau buvo pakviestas profeso
riauti Kauno Valst. Muz. Kon- 
servatorijon.

Tie garbingi mūsų tautos 
rinktiniai dainos meno pionie
riai, sutiko dalyvauti bažnyti
niame koncerte, vadovaujant 
Juozui Žilevičiui, buv. Klaipė- 

direktoriui ir
Dobois Kantatoje

A.E.S.

EUZAKTN.N.1.

Marijona ir Jurgis Shawko- 
nis iš Harriscn šventė savo 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį vasario 29. Tą rytą kun. 
D. Pocius atlaikė 8 valandą mi
šias jų intencija, kurių metu 
gražiai giedojo Moterų Sodalie- 
čių Glee Club.

į Antrą valandą po pietų sū
nus graborius Bernardas, mar
ti Adelė, duktė Alice ir žentas 

j Juozas Smigelskis surengė pie- 
jtus Smigelskių name. No. Ar- 
ilington. N. J., pagerbti savo 
i tėvelius. Dalyvavo artimieji gi- 

Parašė vysk. Petras Būčys, Muminės ir kun. D. Pocius.
Marijona ir Jurgis Shawko- 

nis apsivedė vasario 29, 1908 
English Martyos bažnyčioj, St. 
Helens. Anglijoj. Atvykę į A- 
meriką 37 metai atgal, visą lai
ką gyveno Harrison. kur vi
siems lietuviams yra gerai ži-

fv&P.M

I. C. “Darbininko'’ leidinys,
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslkūn- 
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai
Kiekvienas šią knygą perskai- na; ir parapijiečiai 
tęs bus giliai sujaudintas. Gra- Shawkoniam Dievo palaimos ir 

auksinio 50 metų ju-

nomi.

Senai šio laikraščio skaityto
jams teko matyti kokią nors 
žinutę iš mūsų 
mo, atrodytų, 
veikimo, o čia,

kolonijos veiki- 
jog nėra jokio 
kaip tik atvirk- 
kunkuliuoja lyg 

vienas po kito 
BALF ir

Visa šeima, giminės, kaimy- 
linki p.p.

žiai išleista, su daugybe pa- sulaukti 
veikslų. Amerikos lietuviams j biliejaus.
Apsireiškimai Liurde taip pati-i 
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broaduay, 

So. Bustos 27, Mass.

Dievo 
draugija 
susirinkimus antradieniais kas 
antrą savaitę mėnesio. 8 va
landą vakare. Kviečia visas na-

Motinos Sopulingos 
nutarė laikyti savo

(SIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

EngBsh-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4**. 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

366 W. Broadaay,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mmb

Šiuomi siunčiame $... 
kai - Lietuvišką Žodyną

Vardas —

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Adresas...

kleb. kun. Jackienė, fin. rašt Eva Kava- 
Adolfaš Bsuskienė, ižd. Jurgis Kuzas, 

solistė p. Sofija Ado- iždo glob. Ant Bukais, prof. 
iš Garry, Ind., Ketu- Adolfas Samusis; tvarkdarė K. 
valdybos nariai Steaenė. Geros kloties visiems, 
svečiai pasakė ugnin- 8kyrisus KoreSp.Minėti

gas kalbas. Šv. Jurgio par. mo
kyklos visų skyrių vaikučiai iš
pildė dainų ir žaidimų progra
mą. Jie buvo sesučių mokytojų 
išmokinti. ‘

t ,

jant Adelei _________ _ —
Įdainavo “Plaukia Nemunėlis”,'sų jaunatvėj nuaustos svajo- 
ir duetas — pp. Oha Akeliūtė nės! Dvasios Akimis matome 
ir P. Glugodienč. Kitą dalį iš- gŠėthiš nusėtas piėvaa ir tan- 

• pildė — p. Aeldikėmė, Ag. Na- guojtnčtas javų laukus. Dar ir 
______ , Kavaliauskienė, St. j dabar tebeskamba mūsų ausj- 

s. Visas pelnas parapijai.,gaidsuckas, A. Noreika, J. Vi- ar pjovėjui ir grėbėją žavinčios 
visi parapijiečiai turėtų:________j Armievičfiis. Pasta-1 dainos. Čia pempė sveUdn gy-

kortavimo vakarėlį paremti.; ragig pagaW pf(jlogą _
M.'

ir

far fafadč Santai
Kortavimo Vakaras Parapijos 

Naudai
šv. Kazimiero parapijos Mo

terų Gild’as ruošia kortavimo 
vakarą kovo - March 7 d., 3 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje. Bus teikiamos gražios do
vanos kiekvienam stalui, ta^PS* viciriraė 
vaišės. ■" —’—— ———! 
Taigi 
šį

“Itar Samanota" ten
Oktetas, vadovau-, mūsų mintys ir širdis. Kiek 

Miliauckaitei, su- 'gražių atsiminimų sukelia mū-

ten vfturėhs čiulbe-
tuva skausmuose.” p. Sofija A- fflba; dar ten giraitėj gegutė 
domaitienė sudainavo liaudies' kukuoja ir širdį graudina... 
dainas labai žavėtinai'. Ji tūril Malonu visa tai prisiminti, 
tikrai gražų balsą Programos » -*-•
vedėjas supažindino publiką su 
dainininke ir pasakė, kad _p 
tik 9 mėnesiai kaijf atvykus iš

dar maloniau skaityti knygoje 
KUR BAKUS® SAMANOTA. 
Ją parašė garsumą literatūrinių 
patakų rašytojas Prof. A. Vai
čiulaitis. Kalbos gražumėlis ne- 

bažnyčioje buvo Į įteikta gyvų rožių puokštė, kuo .apsakomas. Skaitai Dviejų kai
mų istoriją. Dvi seserys. Popie
žiaus psukštaitė, Elenytės nuo
dėmė, Kelnės, Daffi žmona. O- 
žie balsas, Uodas, Girnų ak
muo ir kt. ir norisi skaityti. 
Viskas taip gražiai, taip vaa- 
džiai aprašyta, jog negalima 
atsigerėti.

Knygos kaina $2.00. tašyki
te ArMrtofatak«r’< ŠM Wdst 
BToadtaay, So. Bostbb TT, 
Mass.

Vasario 15 d. šios kolonijos 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepiklausomybės su-! 
kaktį. 11 vai. rytą, Šv. Jurgio i tremties, p. Adomaitienei buvo 
lietuvių par. 
atnašaujamos šv. mišios už; ji labai džiaugėsi ir dėkojo. 
Lietuvą. Kleb. kun. V. A. Vii-1 Kleb. kun. V. Vilkūtaitis, pa- 
kutaitis pasakė pamokslą lietu-į sakęs patriotinę kalbą, ragino 
vių ir anglų kalba. Vargonais i visus aukoti nors dienos uždar-
jaudinančius muzikus kurinius bį. Antanas Šukys aukojo $20. 
grojo Mrs. Krall. Chorui vado- Kiti po mažiau. Viso surinkta 
vavo kun. B. Ivanauskas. Solo! $316.00, ir dar turime pasma- 
giedojo kun. B. Ivanauskas,; 
Petrė Urbšaitė, J. Akelis, V.
Jurgiatis ir p. Sofija Adomai
tienė.

Dalyvavo pamaldose Šv. Jur-

Nuo Kryžiaus’’. Jiems asistuos 
parapijos choras ir jo solistai: 
G. Pocienė, O. Milukas. M. Mi
kutis, sesutės K. ir T. Miški
nis, V. Baranauskas (tenoro 
partiją kantatoje), F. Puzinas 
ir P. Gvaldis (smuikas).

Kas myli prakilnią muziką ir 
gražius balsus, o prie to meniš
ką atlikimą, 
ninteię 
išimtis, 
išgirsti 
Minėti
Kauno Arkikatedroje tą kanta- j šaičiui, kas labai jaudino visus, 
tą yra pildę ir niekuomet žmo
nės netilpdavo bažnyčion. J-s.

tas turi tik vie-
progą, kuri mums yra 
šiame koncerte tą visą gio par. Veteranų 613 posto 
apie ką čia pranešama, nariai ir Auxiliary, 

menininkai

dėjimų.
Baigiant programą, viri dai- 

ninksi-kės suėjo į neesą ir š- 
kompcmtojant kleb. kuh. Vfflru- 
taičiui, sugiedojo Lietuvos 
himną.

Šiais metais programa buvo

t 
i

vadovau-
nekartą ’j jant, komandieriui Pranui Urb- viena turiningiausių ir gražiau-

sių. Už tai priklauso pade ko ne 
Bažnyčia buvo pilna žmonių ir tik ALT skyriui, jo valdybas ir

žmogus, kuris nesimel
džia, virsta arba gyvuliu 
arba piktąja dvasia.

šv. Teresė.

NEW HAVEN, COHH. Labai t

ščiai — verda, 
kokiame katile 
įvairūs parengimai: 
Liet. Tarybos vajai davė nema
žiau $5,000; 30 metų Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
praėjo su kalbomis, programa, 
surinkta aukų $146.70; prieš 
tai buvo kleb. kun. J. Simonai
čio kunigystės jubiliejus, para
pijos auksinis jubiliejus, o ir 
šiaip visokių jubiliejų, kaip si
dabrinių, taip ir auksinių (bu
vusio graboriaus Patriko) ir 
t.p. Visa nelaimė tame: mūsų
korespondentai kur tai prany- vėnes. tikrai 
ko. Turime vilties su laiku su
rasime ir jų.

Šia proga norisi skaityto
jams pranešti nepaprastą įvy
kį: du žymiausi Lietuvos Vals
tybinės Operos solistai — Vla- 
dislava Grigaitienė ir Jonas 
Butėnas — dalyvaus kovo mėn. 
14 d. bažnytiniame koncerte, 
kuris įvyks šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Ripley Place, 7 vai. 
vakare.

Sunku ką apie garsiąją Lie
tuvos Operos pirmąją solistę 
keliais žodžiais pasakyti. Ji 22 
metus toje operoje dainavo at
sakingiausias operose partijas 
ir yra aktingai dalyvavusi 1920 
metais tos operos įkūrime. Jos 
milžiniškos jėgos balsas sukel
davo audringus pagarbos pa
reiškimus. Besilankydami įvai
rūs užsienių diplomatai, žurna
listai ir kiti žymūs asmenys, 
nors nesuprasdavo lietuviškai 
dainuojamų žodžių, bet stebė
davosi jos balso grožiu. Ji bu
vo žymiausi pažyba operos, ša
lę operos ji dėstė dainavimo 
meną ir Kaune Valstybinėje 
Muzikos Konservatorijoje, iš
auklėjo eilę žymių dainininkių.

Jonas Butėnas, skardžiabal
sis baritonas,
tis. Studijavo laike ano praeito rio 12 d. minėjo savo 34 metų 
karo Itaiijojej dainavimo me-j vedybinio gyvenimo sukaktį, 
ną. Gabumais apdovanotas, uo-jVisi giminės, draugai bei drau- 
liai dirbdamas, dasimušo iki o-, ges, Moterį Sąjungos 33-čia

Paikiai Pavyko Parapijos 
Vakarienė

Šv. Kazimiero parapijos va
karienė. kuri įvyko prieš Užga- 

šauniai pavyko, 
nes dalyvavo gražus skaičius 
žmonių, kurie gėrėjosi skaniais 
valgiais ir maloniu ir mandagiu 
Moterų Gildos narių patarna
vimu.

Vakarienė davė pelno para
pijai $540.00. už ką klebonas 
visiems iš sakyklos pareiškė 
nuoširdų ačiū. Taipgi padėka 
priklaulso pačiam klebonui 
kun. A. E. Gradeckui ir vika
rui. kun. A. Zanavičiui už jų 
darbą ruošiant vakarienę.

Sveikinam Kun. Joną Kripą

Malonu buvo sužinoti, kad 
kun. Jonas Krlpas paskirtas 
šv. Rapolo — Raphaels ligo
ninės kapelionu, šv. Rapolo li
goninė yra didelė ir viena mo
derniškiausių ir naujausių ka
talikiškų ligoninių šioje apylin
kėje. Lietuviai, reikalui esant, 
toje ligoninėje tikrai susilauks 
suraminimo nuo kun. J, Kripo. 
kuris yra labai malonus ir 
linksmaus būdo.

Taigi širdingai sveikinam 
kun. Joną Kripą ir linkim Die
vo palaimos.

1

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4-00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

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

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik ispildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4*00 “I>ARBININ1IIT’, 366 W. Bfead** 
way, So. Boston 27, Masu, ir tuojau gausite ‘ŠVENTĖJŲ G YVENIMAT, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

I

♦:

i

!

į Sukaktuvių Proga Sveikinam
Širdingai sveikinam pp. Joną 

senas amerikie- ir Anielę Petrulius, kurie vasa-

DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
šiuomi siunčiu $4*00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipcr priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas

•••••• •••• • ••••* • • •••••£• •
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Gottwdd- raudonasis
4

Čekoslovakijos Diktatorius
— Jo jaunystė Vienoje. — Krizėse palaiko Stalino 

liniją. — Jo iškilmingas pažadas nusukti patrijotams 
sprandas. — Komunistų internacijonalo pareigūnas. 
— Jis ir Benešąs.

aplinkybės 
apvesdino 
Kremliaus

pa-

. Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

metais baigė savo karinę 
tarnybą vyresniojo ser
žanto laipsniu. Kiti šalti
niai sako, kad jisai buvo 
mobilizuotas, ne savano
ris. Buvo pašauktas prie 
artilerijos, bet atradus jį 
nepatikimą, buvęs perkel
tas į prožektoriaus briga
dą.

KOMUNISTAS
Išėjęs iš kariuomenės 

Gottwaldas įstojo į ko
munistų partiją. Pradė
jęs agitatoriaus pareigo
mis, pašvęsdamas laiką 
prakalboms, rašymui, cfr- 
ganizavimui, jisai į keletą 
metų buvo žinomas komu
nistų internacionale.

1925 metais Čekoslova
kijos komunistų partija 
pergyveno krizę. Senes
nieji vadai, Maskvos bosų 
nuomone, buvo perdaug 
nacionalistiški, perdaug 
socialdemokratiški. Krizė 
baigėsi 1928 metais, kada 
beveik visi čekų komunis
tų partijos steigėjai ir 
pirminiai vadai buvo iš
mesti. Gottwaldas — pa
laikė Maskvos liniją. Ji
sai iškilo, likdamas Čekų 
sekcijos Politinio Biuro 
pirmininku Trečiaj ame 
Internacionale.

PARLAMENTE
1929 metais, drauge su 

kitais 29 komunistais, ji
sai buvo išrinktas į čekų 
parlamentą ir liko komu
nistų frakcijos vadu. Visi- 
jie buvo maždaug 30 me
tų amžiaus, naujokai poli-' 
tiniame gyvenime, pirmu • 
kartu patekę į parlamen-i 
tą. Benešo partijos atsto-i 
vai, patyrę politikai, juos- 
vadino jaunais idealistais.

Gottwaldas, naujasis 
komunistų vadas, gavęs į * 
progą parlamente prabil-jno inteligentus, kurie, jo 
ti, atsistojo, apžvelgė sa- * supratimu, temoka tik ’ .... * ’ . . . t ......................
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DARBININKAS

Prieš kurį laiką Chicagos plieno išdirbystės dirbtuvėje sprogo mil
žiniškas pečius. Štai jis jau baigiamas atstatyti ir kainuos $206,000,- 
000. Didelis pečius, bet dideli ir pinigai.

Malda

I

VESTUVĖS SU... MEŠKA
Vieną kartą dabartinis 

Čekoslovakijos preziden
tas Benešąs prasitarė sa
vo draugui:
— Jei jau apsivedei su 

meška, būk pasirengęs su
silaukti nemalonių mo
mentų”.

Po karinės 
Čekoslovakiją 
su raudonąja
meška. Benešąs pramatė 
nemalonumus, bet vargu 
ir ar jis galėjo nuspėti, 
kad ta meška užsmaugs 
Čekoslov a k i j o s nepri
klausomybę, palyginamai, 
taip greit.
ŠALIA STALINO, ŠALIA 

TITO, IŠKYLA 
GOTTWALDAS

Patsai prezidentas Be
nešąs dabar nustumiamas 
į šešėlį. Faktinuoju valdo
vu Čekoslovakijoje iškyla 
Kremliaus patikėtinis, 
naujas raudonasis dikta
torius Klementas Gott- 
wald. Gottwaldas dabar 
turi 51 metus. Jisai gimė 
1896 m. lapkričio 23 die
ną Vyskove, Moravijoje. 
Jo tėvas — neturtingas 
valstietis, motina 
dienė darbininkė.

Sulaukęs 8 metų Kle
mentas buvo pasiųstas į 
Vieną, Austriją, pas savo 
dėdę. Šis jį leido į mokyk
lą, bet už pragyvenimą 
jaunutis Gotfrtalefae -ture-* 
jo atidirbti dėdės baldų 
dirbtuvėje. Klemento jau
natvė buvo niūri. Švelnaus 
žodžio jis negirdėjo. Jis 
buvt> paniekintas vaikas.

SOCIALISTAS
Sulaukęs 14 metų, kai 

vokiečių kalbą jisai buvo 
išmokęs beveik taip gerai, 
kaip savo gimtąją čekų, 
jisai paliko savo dėdę ir 
pradėjo savaTankišką gy
venimą, kaip darbininkas. 
Teturėdamas tik 15 metų rė su neapykanta: 
prisidėjo prie socialistų 
jaunimo sąjūdžio, o 1915 mane, ko mes čįą atsira- 
metais įstojo savanoriu į dome. Mano atsakymąs y- 
armiją. Čekų tautinio iš- ra paprastas: mes esame 
laisvinimo sąjūdžiui ne- čia, kad nusuktume Jums 
simpatizavo; taigi jisai sprandus, ir aš prižadu 
buvo geras Habsburgų Jums kuo iškilmingiau- 
monarkijos karys, laimė- šiai, kad mes tą padarysi- 
jo keletą medalių ir 1918 me”.

O Viešpatie, pažvelki mūsų žemėn — 
Kaip ją mina koja svetima, skaudi, 
Kaip mūsų akys ir dangus aptemę 
Ir kaip skausmo kupina širdis...
O Viešpatie, mus tremia ir marina 
Ir tikėjimą mums plėšia iš širdžių, 
Ir stumia iš namų į lauką plyną, 
Atsigrįžus žvelk t į degėsius skurdžius.
O Viešpatie, mus lyja, vėjas pučia, 
Šaltas šaltis krečia alkanus, plikus... 
Tik ašaros, tik klykiantys vaikučiai, 
Tik vaitojimai ir nerimas klaikus...
O Viešpatie, be laisvės, be pastogės, 
Be gimtos žemelės šaltžemio brangaus... 
Už ką, už ką mus šioji rykštė smogė, 
Ak, už ką nelaimės krito iš dangaus?..
O Viešpatie, išgirsk mus! Malonės! 
O neleiski žūti, o paguoski mus! 
Grąžinki laisvę į tėvynės klonius 
Ir tikėjimą grąžinki į namus...

J. Aistis.

jos pripažintas Čekoslo
vakijos prezidentu, nuvy
ko į Maskvą, kur jo laukė 
Klementas Gottwaldas, | 
čekų komunistų vadas. Jis 
jau turėjo sąrašą naujos 
čekų vyriausybės ir jos 

i programą. Šypsodamasis 
jis tą įteikė Benešui, kal
bėdamas apie bendras vi- 
Isų demokratinių jėgų pa
stangas prieš fašizmą. 
Benešąs besąlyginiai pri- 

Įėmė pasiūlymą, Gottwal-

Kun. F. M. Juras, Lawrence, Mass..............
Emilija šeškauskienė, Cambridge, Mass......
Marijona Mačiukienė, Cambridge, Mass......
K. Stakutienė, So. Boston, Mass..................... 
Mrs. N. Florins, So. Boston, Mass................
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass........................

į Vincas Neviera, So. Boston, Mass................
■ Apal. Žukauskienė, Lowell, Mass...................
i Mrs. N. Gaigalas. Cambridge, Mass.............
M. Kabišaitis, Athol, Mass............................
Mrs. U. Bender, Dorchester, Mass................
Jonas šaukimas, Lowell, Mass.......................
Tarnas Versiackas, Lowell, Mass...................
Agota Smilgienė, Norwood, Mass.................
Jurgis Versiackas, Norwood, Mass...............
Frank Franconis, Lawrence, Mass...............
J. Kulponas, So. Boston, Mass.......................
Ludvikas Sviklas, Worcester, Mass.............
J. Stačiokas, Athol, Mass..............................
J. Setkauskas, Athol, Mass...........................

į Kun. M. F. Daumantas, Girardville, Pa........
• V. Yesudavičius, Pittsburgh, Pa............ .......
Mrs. Josephina Macziulskas, Kearney, N. J. 
Mrs. RoSe Paznonskas, Plymouth, Pa........
P. Vadluga, So. Boston, Mass.......................
Viktoras Ziekus, Dorchester, Mass...............
Juozas Jeskevičius, Dorchester, Mass.........
Domininkas Antanavičius, Worcester, Mass. 
Juozas Bačys, Worcester, Mass....................
Jonas Sakaitis, Worcester, Mass................
Mr. Stubinas, Somerville, Mass.................... 
P. Radaitis, Cambridge, Mass.....................
Mr. Mathėw Norbutas, Cambridge, Mass. ... 
Antanas Švenčionis, Lowell, Mass. .............
Mrs. M. Visnauskas, Baltimore, Md............
Al. Čiaplikas, Dorchester, Mass...................
John Gudelis, Rosendale, Mass......................
Frank Zaikis, Dorchester, Mass....................
J. Meslis, So. Boston, Mass. .... ....................
Albertina činčius, So. Boston, Mass. .........
K. Razmantas, Richmond Hill. L. I., N. Y. ..
P. Rusteikaitė, Chicago, UI...........................
Mary Bukenas, Phila., Pa.............................
Petras Danyla, Brockton, Mass. ................
Povilas Vaitekus, Cambridge, Mass............
Mrs. A. Urbikas, Cicero, III....... ..................

.dą paskyrė ministeriu pir_)Kazimer Shaknites, Roxbury, Mass. įminiuVii r\ Rnno. -w « •mininku, o Stalinas Bene- 
įšą pripažino Čekoslovaki
jos prezidentu. Tas įvyko 

penkiolikai■ praslinkus
. metų nuo dienos, kada 
parlamente į 
kalboje Gottwaldas iškil
mingai pažadėjo nusukti 
Benešui sprandą.

; KAIP BUS SU BENEŠU?
NEMĖGSTA BENEŠO žingsnis į pasaulinę revo-! Nuo to naujo judviejų 
Kaip Stalinas, jis nieki- liuciją. |susitikimo Maskvoje pra-

, -j— ___ slink° trejetas metų ir
vadovaujami

pasakytoje

vo politinius priešus ir ta-

— Jūs, ponai, klausiate

I
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Pardavėjas Pats Sau Laime Parduoda

t

• “A# žinau, kur aš cinu šiame mūsų gyvenime. Aš po ke- * 
lių metų pasitrauksiu iš darbo, bet Marytė ir aš mes tiki
me ramiai ir laimingai gyventi ilgus metus, darbuodamies 
apie namelius kaime. Namas yra mūsų be jokių skolų to
dėl, kad aš pradėjau taupyti jau daug metų Mutual 
Savings Banke. Kada aš turėjau užtenkamai pirmam 
įmokesniui padaryti, pigus banko morgičius leido nupirk
ti visą namą, o dabar viskas jau yra apmokėta”. Įkalbėkit 
patys sau taupyti ir jpraskit taupyti ir jūs pamatysite, 
kad nuo taupumo priklauso šeimos laimė. Kai atdarai sa
vo pirmą banko sąskaitą, žiūrėk, kad tai būtų "Savings 
Bank", arba “Institution for Savings” banko varde. z ’

, temoka tik 
kalbėti. Labiausiai kritęs 
į akis čekų intelektualas 
buvo Benešąs, kurį Gott- 
waldas vadino: “Tas ma
žas čekų mokytojas, tu
rįs Napoleono ambicijas”. 

1932 metais Politiniame 
komunistų biure buvo iš
kilusios diskusijos (gin
čiai) apie fašizmo pavojų 
Čekoslovakijoje. . 
waldas prabilo:

• v

Tas sukėlė audrą tarp Gottwaldo - 
čekų komunistų. Opozim- komlmistai pasmaugę Ce.
jon stojo kone visi jų re
daktoriai ir Politinio Biu
ro vadai, neišskyrus nė 
Gottwaldo ir jo pavaduo
tojo Guttmano. Juodu bu
vo pakviesti į Maskvą iri 
jiems 1

koslovakijos laisvę, užnė
rė kilpą ir ant Benešo
kaklo.

i Kai buvo mirtin nuteis
tas Slovakijos lyderis Ti- 

buvo' pauškinta, s0> Be"?aa3 a^isaka > 
kad Heckerto straipsnis Pagailėti. mirties spren- 
buvęs parašytas pagal d,m« Patvlrt™>- . —į" 
Stalino nurodymus, ir kad Jam. P.ac,ara 1 ak>a

Dabar

žiūri, ir, jei nesuskubs pa
bėgti į užsienį, kaip Len- 
‘ ‘ i Mikolaičikas ar 

yra fašizmo pavojus, tai j^fGoftnaldas gi priėmė Vengrijos Nagis, gali ne-

T Trečioj “ ,ak‘s 
pareigu- ’ ~

G°tt‘|toks padėties vertinimas 
yra tikslus. Guttmanas rš-

— JeĮSu Čekoslovakijai jį komunistų parti-v1^os

tik iš Benešo pusės. Ta- Stalino pažiūras ir buvo 
eisiu, tas nereiškia, kad iiiižiinf'g mes jį turime pulti kaip ?n"cijona'0 
fašistą. Visai ne, mes jį nus#fašistą.
turime stebėti ir panaudo
ti jo neribotas ambicijas”.

STALINO PABARTAS 
GOTTW ALDAS 
“PASITAISO”

Kai Hitleris 
koslovakiją, 

i pabėgo į Maskvą. Antrojo 
[Pasaulinio karo metu jis 

Kai Hitleris paėmė vai-; kalbėdavo per Maskvos 
džią į savo rankas Vokie- radiją, padėjo organizuoti 
tijoje, čekų komunistų slaptą, partizaninį 
partijoje įvyko nauja kri- mą prieš nacius, 
zė. Buvo jaučiama,' kad

į kurį tolimą, tolimą So
vietų “kurortą”. Juk Gott- 
waldas, tas raudonasis če
kas su vokiška pavarde, 
seniai yra pareiškęs, kad
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Josephinę Kiemaitis, Pittsburgh, Pa........
Joseph Eleasserly, Los Angeles, Calif.’... 
V. Stakutis, So. Boston, Mass...................
V. Galubickas, N. Chelmsford, Mass........
A .Dzekevičius, Providence, R. I...............
K. Daikuvienė, Naugatuck, Conn.............
Mary Radavick, New Britain, Conn........
P. Tūbelis, Brockton, Mass.......................
A. Akstinas, Brockton, Masš....................
Marijona Žilinskienė, So. Boston, Mass. ... 
V. Klimašauskas, Waterbury, Conn........
V. Logminas, Waterbury, Conn................
Al. Zabelskas, IVaterbury, Conn...............
J. Adomėlis, Waterbury, Conn...................
J. Šiurkus, Waterbury, Conn....................
A. Povilionis, Lawrence, Mass...................
J. Sventickas, No. Abington, Mass...........
R. Čirukienė, Brockton, Mass....................
P. Yuronis, Brockton, Mass........................
J. Gailiunas, Athol, Mass.........................
M. Gerdvainis, Cambridge, Mass.............
J. Uždavinis, Norwood, Mass....................
I. Ruka, So. Boston, Mass........................
V. Jonušas, Brighton, Mass.....................
E. Kvedaraucienė, Athol, Mass................
A. Nevedonskas, Athol, Mass....................
Jurgis Cvilikas, Norwood, Mass................
Andrius Verskus, Norwood, Mass.
Petras Joselunas, Worcester, Mass.........
Jonas Verbasius, VVorcester, Mass.........
Juozas Matačinskas, VVorcester, Mass.
J. Gildutis, Athol, Mass................. ..........
Frank Manish, New Haven, Conn............
Veronika Latvenienė, Athol, Mass. ..........
Selomeja Andrelene, Athol, Mass.
F. Radzevičius, Brockton, Mass................
J. Seliakas, Bristol, Conn.........................
Mrs. Čepas, Phila., Pa................................
Mr. J. Jankauskas, Lawrence, Mass.........
J. Petkus, Baltimore, Md.........................
Agota Krivinskas, Waterbury, Conn........
Ig. Tutkas, Dorchester, Mass....................
M. Valatka, Roslindale, Mass...................
John Poszkus, So. Boston, Mass. ......
Peter Šnaras, So. Boston, Mass...............
Mrs. Helen Atkocius, Worcester, Mass. 
Mrs. Julia Vespelienė, Lawrence, Mass. 
Leo Noren, So. Boston, Mass...................
P. Ambrasas, Hartford, Conn.................
O. Kaunelis, Hartford, Conn. .................
J. Nevarauskas, Mjnersville, Pa.............
T. Voveris, Brockton, Mass.......................
A. Pocius, Brockton, Mass. ....................
B. Karvelis, Sa. Boston, Mass. ..............
I. Tutkus, Dorchester, Mass....................

Visiem? aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

1
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MASKVOJE
užėmė Če-____ r____ ______

Gottwaldas tyko į jo ir kitų patrijotų 
sprandus.

Dr. J. Prunskis.

. 15 Lietuvoje SttšaudytiĮ 
Kunigą

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

veiki

1 Gottwaldas buvo vienas 
Hitleris vargiai ar būtų į- iš dešimties aukštųjų ko- 
sigalėjęs, jei ne komunis- munistų, 
tų taktika: šie svarbiau
siais priešais laikė social
demokratus ir liberalus ir, 
kovodami prieš juos Vo
kietijoje, bendradarbiavo 
net su hitlerininkais. Mas
kvos laikraštyje “Interna- 
tional” tuo laiku net buvo 
išspausdintas Heckerto 
straipsnis, įrodinėjąs, kad 
Hitlerio laimėjimas Vo
kietijoje esąs lemiamas

kuris 1943 me
tais pasirašė dekretą, pa
naikinantį Trečiąjį Inter- 
nacijonalą. Jo parašas bu
vo pirm‘asis. Tai buvo tik 
taktinis manevras, akių 
dūmimas, bet visgi įrodo, 
kad Gottwaldas buvo į

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

I m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu- 

sšypsok! • pripasakoja visokių 
Raūd. Internacionalo’^ir-1**" ir a«esni'' linksm,) 

tykių. Kaina $1.00.
BfflMtfrNKAS

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

nuo-
šūnėse.

1945 dietų pavasarį Be
nešąs, Jungtinių Ameri-! 
kos Valstybių ir Britani-'



Penktadienis. Kov

CAMBRIKE, MASS
6 .

GIRDĖTI LIETUVIU I 
KOLONIJOSE '

kovo 
mūsų
P. J.

1 d. suli
pa rapi jos 
Juškaitis.

LAWREHCE, MASS

Pirmadienį.
ikiai susirgo
{klebonas kun.
Jl<un. Juškaitis. gydytojo prie
žiūroje. randasi namuose. Be- 
i abejo sunkus ir Įtemptas dar
bas pakirto mūsų klebono svei- 

’ įkatą. Linkime kun. Juškaičiui

BROLIŲ MOTUZŲ-BELECKŲ 
LIETUVIŠKOS, GARSINĖS FILMOS MOŠŲ 

APYLINKĖJE
Visi ž.e niau paduotų kolonijų lietuviai kvie

čiami pamatyti gražias filmas, kurios bus rodo
mos

Paul; ižd. A. Kava->

sekančiose vietose:

ERVINfi, MASS.
Vasario 17 d. mirė Domicėlė 

Batutienė, 66 m. amžiaus? Gi
mė ir augo Lietuvoje. Atvykus 
į Ameriką ir apsigyvenus Wor- 
cester, Mass., ištekėjo už Pra-

Pamlnėjo Lietuvos Veprikiau- 
somyLas Sukaktį

Vasario 22. 4-tų vai. }k> pie
tų. šv. Pranciškaus bažnytinė
je svetainėje Įvyko prakalbos, 
suruoštos rūpesčiu vietinio Fe
deracijos skyriaus, paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės sukakti. Prakalbos pradė
tos Lietuvos Himnu, vadovau
jant muzikui Algiui Šimkui.

Kalbėtojais buvo trys trem-

Manchester, N. H.

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manehester, N. II. Tel. 18SO

VVestfield, Mass.

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Elnį A Tbomas Sts.
Tel. 22 — tVestfield. Mass.

Laivrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Shop
"Gėlės Įvairioms Progoms"

1G2 Essex St.

LAVVREN’CE. MASS.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys
Dažai ir Cementas

I Loveli St., Methuen, Mass.

Lotvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
Vnited Cloak k Snit €0. 

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 

1GG Centrai St..
LOWELL. MASS.

Brockton, Mass.
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Komisiją sudaro šie: Garbės 
pirm. kleb. kun. F. Norbutas; 
pirm. Bronius K. Kudirka; vice 
pirm. II. J. Balutis, G. Kaka- 
nauskas ir V. J. Kudirka; rašt. 
Mrs. J.
liauskas ir Jonas Navickas. Ti' 
kietų ir skelbimų komisijos no kuris mirė du me-
pirm. L. Smelstorius, nariai atgaj §įame miestelyje pra-

iR. Vitartas. Jonas Navickas irigyveno 42 metus. Priklausė 
j V. Sereika. Šokių ir programos §v Pranciškaus lietuvių

I

6 d.itiniai vietiniai
varg. Algis Šimkus ir

Yorko. Jie visi nupasakojo gx-1 Prae‘tsl savaitę staigiai mire 
vu žodžiu tremtinio dalį ir var-! Petronėlė Šmitienė. \ ehonė pa- 
gus. kuriuos patys patyrė gy- ’*k° dideliame nuliūdime vyrą 
vendami tremtyje. Ragino pa- • Antaną, sūnų Antaną ir duk- 
gelbėti vargšams išblaškytiems, teri Betricia \\alszack. taipgi 
broliams lietuviams. įbrolį J. Cučinską. \ elionei pas

kutinį mandagų patarnavimą 
Taipgi kalbėjo vietinis klebo-i guteikė graborius p. p. Vait

kus. Velionė palaidota iš N. P. 
bažnyčios su trejomis šv. 
šiomis šv. Mykolo kapuose, 
kušiai nuliūdime velionės 
mai. reiškiame užuojautą.

I
----------—-----------—

šiomis dienomis p.p. Morkū
nai. gyv. prie Elm g-vės, auka
vo konservuoto 
vos tremtiniams, 
nams. tremtinių 
me ačiū. Taipgi 
mis gavo gražius 
kus iš Vokietijos 
ir p. P. Burokienė. p.p. Man
kai ir p. Burokienė pasiuntė 
maisto ir rūbų tremtiniams į 

.Vokietiją per A. Daukantą. 
Rengėjai dėkoja atsilankiu- Taipgi atsiliepta iš tremties p.

siems ir aukotojams. • X istiejunienės ir p. Jankaus-
_________ kienės. gv’v. Camb.. sesutė, ku

ri randasi Vokietijoje. Taipgi 
suranta Vokietijoje p. p. J. T. 
Teberų giminės, p.p. Teberų ki
ti giminės randasi Sibire, o p. 
Teberos brolis rasų nužudytas 
Kaune. Taipgi padėkos žodis p. 
Bakšienei. kuri aukavo rūbų. ; 
Nepamirškite, kad rūbai, ypa
tingai konservuotas maistas 

tol.
1
i

Praeitą savaitę buvo susirgu-; vįeton Velyfeų Rurie norėtute |

p. Vilimas
• • Atl k • X—4 A Vk A 4 A 4 V. <svečias ... v /greitai pasveikti. 1S

nas kun. Pranas M. Juras. Su
sirinkimui vadovavo Federaci
jos skyriaus pirm. L. Venčienė. 
Laike prakalbų padaryta rink
liava. Aukojo 
Juras $10.00: 
Zapėnas. A. 
Jenkauskas ir
$3.00 — M. Šepka. P. Petraus
kienė ir A. T. Aurilai: po $2.00 
— C. Bush. L. Svenčionienė. J.

■ O. Bilas. P. A. Grinai. V. Kau- 
pinienė. S. Kariančius. S. Pad- 
vaiskas. O. Mizanenė. Kraučiū- 
nas. A. Pavilionis. S. Uždavi- 

jnis. N. Jodka. J. F. Jenčai. ir 
! Kasiulevičiai. Kiti aukojo po 
■$1.00 ir mažiau. Viso aukų su
rinkta $125.00.

I

šie: kun. P. M. 
po $5.00 — S. 

Antanavičius. J. 
L. Venčienė: po

Pagerbė Muziką Algį Šimkų

konservuotas
tremtiniams

mi-
Li-

šei-

kovo-March. šeštadienį 7:30 vai. vakare 
Šv. Kazimiero Parapijos Salėje. Worcester. 
Mass.

kovo-March, Sekmadienį, 2 P. M. Nekalto 
Prasidėjimo Parapijos salėje, 432 VVindsor 
St., Cambridge, Mass.

kovo-March, Sekmadieni, 7 P. M., Šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, 94 Bradford St., 
Lau rence, Mass.

d. kovo-March, Trečiadienį, 7:30 vai. vakare, 
I iet Pi’iečių Draugijos salėje, South Bos
ton. Mass.

13 d. kovo-March. šeštadienį 8 vai. vakare
Šv. Kazimiero Parapijos Salėje. New 
Ha’.vcn, Conn.

14 d. kovo-March. Sekmadienį du rodymai: 2:30
vai. po pietų ir 7 vai. vakare Šv. Juozapo 
Mokyklos Auditorijoje., 29 John St. 
VVaterbury, Conn.

7

7

d.

d.

10

— pirm. Helen Cosmier ir M. iparapįjOSt Athol, Mass. 
Chubet; valgių — Ona Cervo-{ 
kienė. N. Pazniokaitė, A. Smil-j 

igienė ir B. Adomaitienė: įžan
gos tikietų ir knygučių išnešio-'vi4 Par- 
jimo — E. Tarutis, V. Kasaus- kapuose- 
'kas, H. J. Balutis, A. Kavoly-'Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
Inas ir V. J. Kudirka. ,draugijos,
I Vasario 27 d. įvyko komisijos nar*a>- 
' susirinkimas, kur įvairios ko-1 Paliko
misijos išdavė i-,—   T— 

įrodė, kad jau daug darbo pa-!ir vienuolika anūkų, vieną bro- 
. daryta — įžangos tikietai ir U-
[knygutės dalinamos parapijie- Liūdesio valandoje reiškia- 
I - - - - - -- - ’me gilią užuojautą velionės šei

mai. Lai jos vėlei Dievas sutei
kia

Palaidota iškilmingai vasario 
1 d. iš Šv. Pranciškaus lietu- 

bažnyčios parapijos 
Karstnešiais buvo

Greenfield, Mass.,

dideliame nuliūdime
raportus Pasi-'^u sūnus ir keturias dukteris

Paliko

Woottwar(Ts Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLĖS dėl bet kokio 
AUTO KAPO TROKU ar BUŠO 

’atus Suvienodina ir General.ai Taiso

172 No. Montello St.
’ELS S609 3032 BROCKTOM. MASS

4

i

e 
e

Sekmadienio vakare, vasario 
į 22. Vencių namuose įvyko po
būvis. Susirinko apie 30 bičiu- 

i lių pagerbti muziką Algį Šim
kų. jo gimtadienio proga. Vis
kas buvo tyliai suruošta, jam 
nežinant ir nesitikint. Tad bu
vo tikras amerikoniškas sur- ■ reikalingas 
prizas. Garbės svečiui Įteikta kol Lietuva bus laisva, 
daug gražių linkėjimų ir dova-. -------------
nėlė. už kurią jis nuoširdžiai 

j dėkojo. Visi praleido jaukiai ir si p. Zukienė.
linksmai vakarą. Dalyvių tarpe St. 1 
buvo ir kleb. kun. Pranas M. pasveiko. Taipgi buvo susirgu-i 

: Juras ir Dr. Pranas Padalskis si p. Tamkutoniene ir jos dūk- 
iš New Yorko. relė. Dabar randasi ligoninėje

Svečius priimti ir pavaišinti p. Jurgeliunas. ir serga pp.
: p. Venčienei pagelbėjo p. Vero- Morr.gaudai. Linkime visiems 
į nika Gecevičienė ir panelės ligoniams greitai pasveikti. 
, Marijona ir Ona Songailaitės.

1 ’ Muzikas Algis Šimkus yra a.a. 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus1 užbaigęs dviejų 

-isūnus. atvykęs nesenai iš trem- jas. misijonierius Tėvas J. Ki
lties ir sėkmingai vargoninin- dykas išvyko į Chicago. Tėvas 
ikauja Lawrence Šv. Pranciš-, Kidykas daug rūpinasi tremti- 
(kaus parapijoj ir taipgi lankosiu šelpimu. Jis paliko A. Dau- 
! Harvardo Universitetą. Cam- kantui tremtinių adresus, ku- 
• bridge. Mass. i riems reikalinga skubota para-

±! Gimtadienio proga sveikina- ma.
; me muziką Algį Šimkų ir lin- • 

- kime geros sveikatos ir gausiui 
Dievo malonių, ypač greit su
laukti atvykstant iš tremties 
savo mylimos žmonelės ir duk- 

1 relės. Raporteris.
— ■

Skaitykite ir r-Iatinkite
'katalikišką spaudą— laik- dau:
 raštj “Darbininką”!

[knygutės dalinamos
tčiams, daug surinkta skelbimų. 
Kleb. kun. F. Norbutas ir visa 
Komisija darbuojasi, 
parapijos

[ Kviečia
Į jaunimą ir senimą, prie šio pa
rapijos parengimo prisidėti.

Pagirtina, kad Komisijoje y- 
ra ir gražiai darbuojasi dau
giausia jaunimas. Jaunimo or
ganizacijos taip pat daug prisi
deda, prisideda ir kitos organi-

kad šis 
“Reunion” pavyktų, 
visus parapijiečius.

maisto Lietu-
pp. Morkū-

_vardu taria- 
šiomis dieno- 
padėkos laiš- 

p.p. Mankai

LDS 5 kuopos sekanti nariai 
atsidėkoja per kuopą už “Dar
bininko” kalendorių sekančiai: _.Dievo 
V. Klimašauskas. V. Logminas.' pįevo 
Al. Zabelskas. J. Adomėlis ir • sus.J. Šiurkus. aukojo po $1.00. j
Ačiū ‘ ,i lietuvių mažos kolonijos turė-

LDS 5 kp. aukojo iš iždo . ,r J sirne kunigą.
S10.00 Lietuvos laisvinimo rei- KvWiame visus kartu su 
kalams, laike L. Tarą bos ską - mumįs pasidžiaugti ir dalyvau-' vęs stambus biznierius automo. 
riaus surengtų prakalbų vasa
rio 16.

LDS 5 kp. metinės šv. mišios, 
intencija gyvų ir mirusių na
rių. įvyks bal. m. 18 d., 8 vai. ’ 
rylą. šv. Juozapo parap. bažny- • 
čioje.

Sekantis LDS 5 kp. susirinki- . 
mas įvyks X erbų sekmadienį,; ALRK Federacijos 10 skyrius

suruošė prakalbas Sv. Jurgio ndon adv. Benjaminas
it-a.---.i-- • j » _ __

WATERBURY, CONN. I pagerbti jauną kunigą, kuris 
Ičia neturi nė savo mylimos mo- 
itinėlės, nė tėvelio. Jis, pajutęs 
pašaukimą, 
ją ir štai už kelių 

pagalba jis 
altoriaus ir

ti
i

i

stojo į Seminari- 
savaičių su 
stovės prie zacijos. Tad visi į darbą! Pir- 
laimins vi-

džiaugiamės, kad iš šios

iškilmėse.
A. Dėdinas,

227 Conway St., 
Greenfield, Mass.

NORIOOO. MASS.
Sekmadienį, vasario 22

amžiną atilsį. A. Dėdinas.

HARTFORD, CONN.

kime tikietus ir platinkime 
knygutes. Kai visi dirbsime, 
tai ir pasekmės bus geros.

Žvalgas.

d.

Kovo 7 d., 1 vai. p.p. įvyks 
jšv. Jono Evangelisto draugijos 
1 susirinkimas. Ko daugiau narių 
atsilankys į šį susirinkimą, to 
daugiau gero padarys draugi
jai. Atsilankę patys sužinosite.

Draugija šįmet švęs savo 50 
metų sukaktį. Jau pradedama 
prie to ruoštis. Taipgi norima 

i ir draugijos iždą padidinti lei
džiant $500.00. kurie išdalyta į

p. Kazys P. Naujokaitis, bu-& dalis.
Į Nors draugija yra turtinga, 

Ibilių biznyj, atostogauja Flori- turi irJdide“U iaaa«- K“ 
Idoje. Jis rašo šių žinių rašyto- menu° randasi ncmaiai lig°nių
I . . . j . , ir t.t. Raporteris.: jui, kad jam jau nusibodę mau- 
'dytis, norįs jau grįžti į namus.
Bet sako: “Atrodo, kad galė
siu parvažiuot tik apie Jula- 
jaus mėnesį, kai sniegas nu
tirps”.

1 šiomis dienomis išvyko Flo-
. Zukienė. gyv. Jeffersoni t.* 8UrUO8e P1"8*”"8 sv‘ Jurf° Hdon adv. Benj

• i-i i r * i užsimokėti -ui Darbininką lietuvių parapijos Svetainėje gu yjoo šeima dPasirgusi kiek laiko sloga. [ , -kit t įti : a jIlozano • f* ... V1SB 86,1118 pm ■ ■ k malonesne ateiti j »v. Juozapo pamineti Lietuvos nepriklauso- atostogas Kartu’eiko. Taipgi buvo susirgu-i mokėkit 11 kam. , atostogas, nartu„ ...... , , parap. senos mokyklos ii kam mybės sukaktj. ‘išvvko ir iu tėvel. Tamkutoniene ir jos dūk- oi j 3 . įsvyao ir jų tevei_ . ...................... °ar’ t tai. po pietų, kovo 21 d, 10-30 vai. rvta kun. S. Sau-1 vai. po pietų, kovo
J. T.

i
Į

Mūsų parapijoje sėkmingai 
savaičių misi-

GREEHFIELD. MASS.
' C ’ ’

Šios kolonijos lietuviai smar
kiai ruošiasi dalyvauti kun. 
Antano J. Tamulio primicijose. 
Antanas J. Tamulis bus įšven-

Praeitą šeštadienį p. A. Ta- 
mulymienė ir p. P. Brazdžiūnie-; 
nė savo namuose iškėlė šaunią 
"Babv Showers" party p. Cro- 
cker (Puzinaitei). p. Crocker 
apdovanota gražiomis dovano
mis. nes parengime dalyvavo 

g jos draugių. Sveikiname 
p.p. Crockers. A. D. j

Juozas Kasinskas
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
BIKEKTORGS 

002 WashiRtt4Ni Blvd.
- HALTTMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmminai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|.

su visa šeima praleisti žiemos 
i su pp. Sykes 

išvyko ir jų tėveliai pp. J. Rau- 
10:30 vai. rytą kun. S. Sau-1 deliūnai iš Brighton, Mass. 

lėnas, kuris pavadavo sergantį i 
kleboną kun. F. Norbutą atna-Į 
savo šv. mišias už Lietuvą iri 
kenčiančius lietuvius. 1 
bos įvyko 3:30 vai. 
parapijos svetainėje, 
jau buvo rašyta pereitos 
vaitės “Darbininke”.

I1

Kovo 1 d. vakare, pačiame 
miesto centre kilo gaisras 

Prakal- krautuvėje. Sudegė daug pa
po pietų, dangų ir kitokių dalių automo- 

tai biliams. Padarė apie 10,000 
sa. i nuostolių.

I

Apie

1

»

Antanas j. įaznuns dus jsven- 
tintas kunigu Velykų dienoje, I Pranta rinkliava. 
Springfield. III. Katedroje. Pir- ”nlrt* ir
mas šv. mišias atnašaus ba-!Pimo 
landžio 4 d.
Trejybės par. 
bus pirmas 
Franklin apskrityje.

Primicijantą pagerbti yra ■ 
ruošiamas bankietas Weldon; 
Hotel, 1 vai. po pietų. Jeigu į 
kas norėtų Įsigyti tikietą r- 
prisidėti dovanėle. tai gali! 
kreiptis žemiau paduotu adre
su.

Visi kviečiami dalyvauti iri

su-
šel-

reika-

Misijos
Sekmadienį, kovo 7 d. prasi- 

Šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje. Misijų 
savaitės pradžioje,' 
ketvirtadienio bus 1-

Kailiniai Nupigintomis Kainomis! 1
Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kai

liniu firma — I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų 
sumažinimą. Mūsų krautuvėje yra labai didelis ir platus vė
liausios rūšies kailiniu pasirinkimas. Duodame lengvomis są
lygomis juos Įsigvti. Galite paimti išsimokėjimui ir mokėti 
kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios Į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas. Per ji pirkdamos kailinius tikrai nusi
pirksite tokius, kurie jums tiks ir padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME į NAUJUS — Jei turite senus ir 
s’ d'v'tus kailinius, išmainykite juos Į naujus. Mes duosime 

•rž senuosius gerą kainą. Ateikite Į mūsų krautuvę šiandien ir 
Įsitikinkite kaip galima leng
vo i isi^vti naujausios mados 
elegantiškus kailinius. Kas 
dnbar pirks iš mūsų krautu
vės kailinius, tiems duosime 
storage dykai.

r & O 17' tV- ■

.r

BOSTON, MASS
M ** M ** W

, ir 
rinkta Lietuvos ir lietuvių 

I pimo ir kultūriniams
. 11 vai. rvtą. SvčJlams I7185’ 

bažnyčioje. Tai Sie: B- Adomaitienė ir Jonas 
lietuvis kunigas lAidukonis’ leva Tvaskienė ir

IP. Rakauskas. Aukavo sekan
tieji: A. Navickas $5.00; M. 
ĮBabilienė $3.00; po $2.00 — J. 
Smilgis, P. Kuras, J. Pauplis, 

ar S. Razulevičius ir J. Dirsa; p. apylinkės pasinaudokite 
a1 J Jurkevičienė $1.50; po $1.00—[jomis.

G. Pazniokas, Jonas Vasiliūnas, 
K. Mačys, J. Tabaras, S. Aliu-- 
konis, J. Vasiliūnas, A. Perek-

I šlienė, P. Milienė, B. Adomai
tienė, K. Kašėta, R. Vitartas, 
į M. Minkevičius, M. Stelmokas, i 
j J. Uždarinis, J. Uždarinis, Jr., 
Į V. Jazavitas, A. Kavolynas. G. 
Kakanauskas, J. Ratkevičius,;
H. Balutis, A. Repšys, P. Ku-! 
dirka, F. Gikis, J. Avižinis, J.! 
Vilkišius, K. Mickunas, L. 
levičius, J. Versiackas, V. 
reika, M. Glebauskienė, 
Petraitienė, M. Bartulienė, 
Balutienė, M. Kavolynienė, 
Kuodienė, Mrs. Taborienė, 
Navickienė, V. J. Kudirka, 
Dulkienė, J. Paleliunienė, 
Kavaliauskas, U. Pazniokienė, 
M. Stašienė, Mrs. Baublienė, J. 
Aidukonis, E. Tvaskienė.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems kalbėtojams ir aukoto
jams. Dzūkas.

i 
i

dės misijos 
parapijos 
pamokslai 
būtent, iki 
lietuvių kalba, o ketvirtadienį, 
ir iki misijų užbaigos bus sa
komi anglų kalba.

Visi lietuviai, vietiniai ir iš 
misi-:

Kleb. kun. F. Norbutas jau; 
pasveiko ir vėl darbuojasi pa-{ 
rapi joje.

Pa-
Še-
m.;
M.
M. 
U. 
S.
A.

Parapijos “Reunkm”
šv. Jurgio lietuvių par. Reu- 

nion Rengimo Komisija smar
kiai veikia. Reunion įvyks ba
landžio 17 d. Norvood Junior

2 High School auditorijoj.

(K-

W.J. Chishohn
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: Pi. 62M
4

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

Woreester, Mass.
275 Matu St, Webster, Mass.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.



Penktadienis, Kovo 5 d., 1948

Etines žinios!
a ė b t A A A ė
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ZINUTĖS
Penktadienį, vas. 27 d., po 

stacijų apvaikščiojimo, buvo 
laikomos Seselių Jėzaus Nu
kryžiuoto Rėmėjų susirinki
mas. Apie šimtas žmonių pasi- 
mokėjo Rėmėjo duoklę ir pasi
ryžo ruoštis Rėmėjų
nam seimeliui, kurs bus laiko
mas 
1948. Sveikiname ir linkime to
limesnių pasekmių.

visuoti-

pijos Seserų mokytojų, ne tik 
gerai prisirengė vaidinti, bet į- 
sigijo ir naujus kostiumus.

Scena taip pat patraukliai y- 
ra dabinama.

Vaidins iš dviejų atvejų. Bū
tent: 3:30 v. p.p., ir 7:30 vai. 
vakare, sekmadienį, kovo 7 d., 
bažnytinėje salėje.

Pelną Ratelis skiria mokyklų 
fondai).

Brocktone, bal. 11 d., Vas. 29 d., tapo pakrikštyta 
Barbora L. Teodoro ir Albinos 
(Vasiliauskaitės) Lukošių, gyv. 
10 Dorset St., Dorchester.

švęsime Kazimierą Sekmadie- 
Šv. Petro parapijos bažny-

A A

j

A A A

S TV-*"-;/]
- ►r-* ė. -^1

lietuvių lavonų, filmo je, “Kodėl f |VA|ME MM Al
Mes Bėgome”. Aišku darėsi vi-! - - -

_ . siems, kodėl ir patys uoliausi
Mielas d Baldžiau' lietuviai bolševikai bijo Lietu- 3 šeimynų

Jau daug metų praėjo nuo Įdomios buvo filmos iš trem- Į
tos dienos, kai matėmės Bosto- tinių gyvenimo,
ne, bet atminimas neišnyksta, ir New Yorko 
jb gaivina mūsų širdis ir jun- Day.
gis į vieną frontą už Kristaus Tarpuose trumpas kalbas pa-.
idealus! sakė Vyt. Beleckas ir Jonas

Tėvelis Aukštikalnis laiške Valaitis iš BALF Centro, kuris šeimynų
man prasitarė, kad Jūs man paprašė aukų nors kiek sudėti Namas puikiausioje padėtyje. 

Šaukite BL—8-6872.
(23-27)

BARGANAS — parsiduoda 
namas po 4-5-5 

kambarius, dviejų šeimynų 4-4 
ir krautuvė ir 3 karų 

D ALF veiklos I gaj-adžius. {eigų $1548.00. A- 
Lietuvių Tag partmentas yra tuščias, 163 ir 

165 W. 8th St., So. Boston.
Dorchestery parsiduoda 2 

po 6-6 kambarius.

Nauji kostiumai. “Piloto Duk
tė” savaimi yra puikus 5-kių 
aktų Gavėnios veikalas. Rox- 
bury jį stato metai po metų. Ir čioje ir salėje bus sekami įvy-
žmonių pilna kiekviename vai- .kiai Šv. Kazimiero garbei, 
dinime. Mūsų parapijos Dra
mos Ratelis, vadovybėje para-

DAKTARAI

9 v. r. laikomos šv. mišios 
Šv. Kazimiero LRK draugijos 
intencijai. Baigsis rekolekcijos. 
Moterų Sodalicija priims Šv. 
Komuniją.

10 v. r. Merginų Sodalicija, 
Vyčiai, Choras ir abelnai para
pijos jaunuomenė eis prie Šv. 
Komunijos.

Šias iškilmes seks vieši ben
dri pusryčiai.

3:30 v. p.p., toje pačioje 
bažnytinėje salėje Dramos Ra
telis, Seserų mokytojų vadovy
bėje, stato didelį Gavėnios vei
kalą “Piloto Duktė”.

6 v. v. bus vaidyloms ir sve
čiams vakarienė.

7:30 v. v. vėl bus statomas 
veikalas “Piloto Duktė”.

Scena iš “Pilate’s Daughter” b 
“Pilate’s Daughter”, garsus Gavėnios 

veikalas, kuris pirmiausia buvo suvaidintas 1902 m., 
TT. Redemptoristų vadovybėje, ir po to kasmet Ga
vėnios sezone, šįmet vaidinamas su dideliu pasiseki
mu. Patartina visiems “Pilate’s Daugkter” vaidinimą 
pamatyti. Vaidinimas įvyksta ketvirtadieniais 8:15 
vai. vakare ir šeštadieniais ir sekmadieniais 2:30 vaL 
X) pietų per visą Gavėnios sezoną St Alptamsus Hali, 
<oxbury, Mass.

Šios populiarės dramos, parašytos Bedemptoris- 
tų kunigo, Rev. Francis L. Kensel, C. 8a R., pelnas 
yra skiriamas labdarybei.

Tikietų galite gauti asmenini. ušatekyti tete- 
phonu arba laiškais adresu: Miamon Ghurch, 1545 
Tremont St, Boston (Roxbury), Mass. Tek GArrison 
7-5615.

Ruošiama Procesija. Antra-: Svarinto Susirinkimas 
dienį ir ketvirtadienį, 4 vai. pp. . ■ , , ....
prašome tėvelių suvesti mažus Penktadienį, kovo 5 d., 8 vai. 
jernaičius ir mergaites bažny- vakare, šv. Petro lietuvių par. 
čion ruoštis prie procesijos me- mokyklos kambary, W. 5th St., 
tinių 40-tės valandų atlaidų, So. Bostone, įvyks Bostono 
kurie įvyks penktadienį, kovo Lietuvių Komiteto susirinki- 
12 d., 8 v. r.

siuntinėjate mylimą “Darbinin- dėl BALF veiklos šelpime trem- j 
ką”. Nepaprastai esu Jums už tinių ligos ištiktų.
tai dėkinga* ir aš iš savo pusės Perėjus būreliui rinkėjų per 
pasistengsiu Jums atsilyginti salę, aukų surinkta $125.00, 

i nors malda, nes kuo kitu pakol kurios perduota vietos BALF 
kas man neimi nnm u skyriui.

Kad būčiau Amerikoj, be a- Malonu pastebėti, kad ir šį 
bėjo, visu uolumu įsijungčiau į kartą aukų rinkėjų būrely di- 
“Dartininko” vajų ir jei ne džiumą buvo patys tremtiniai, 
tūkstantuką, tai bent keletą jų tarpe net du medicinos dak
tarių v® sumedžiočiau skaity- tarai Jie su džiaugsmu prisi- 
toją, bet neturiu tokios jėgos, deda prie lietuviško darbo, jei 
kad tuojau pemkrisčiau okea- turi progos. Abelnai visi paren- 
ną. Juo labiau, kad ir čia reikia gimu buvo patenkinti, 
litai darbuotis tarp vargstan-

• to mūsų brolių tremtinių.
Pasivedu ir aš Jūsų maldoms
su didžia padėka ir malda savaitę lankėsi “Darbi-

Jūsų brolis Kristuje PP- v- Beleckas ir J.(
Tėvas J. Bnižikas, 8. J. Valaitis iš New Yorko, kurie; 
___________ dabar lanko lietuvių kolonijas

Daug Žmonių Matė Jau- ir rodo Judamus garsinius pa- 
dtoaačiaa Filmas veikslus.

---------  I

Lankėsi

Rap.

mas.
' Valdyba išduos raportą iš į- 
vykusto Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo.

Visi
miteto 
vauti.

draugijų atstovai ir ko- 
nariai kviečiami daly-

IŠVYKO FLORIDON

Geraširdė moteris atidarė tū
lai šeimai savo duris. Tai buvo 
sušelpta vieną iš tūkstančių 
gyvenančių tremtyje šeimų 
Bet iš tavęs, amerikieti, laukia
ma mažesnės aukos, tik tiek, 
kiek sąžiningai gali ją teikti. 
Toji auka niekuomet nebus per- 
dideiė, nes reikalavimai yra ne
išmatuojami. Pridėk savo auką 
šiandien per BALF skyrių!

Brolių Motuzų - Beleckų Lie
tuviškos garsinės filmos apie 
Lietuvą ir tremtinius įvyks — 
10 d., Kovo-March, Trečiadieny, 
7:30 vai. vakare, Liet. Piliečių 

I Draugijos salėje, South Bos
ton, Mass.

Kviečia visus dalyvauti.

Kortavimo Vakaras Su 
Programa

Šį šeštadienį, kovo 6, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje E St., 
So. Bostone, įvyks kortavimo
(whist) ir pupomis žaidimo va-' 
karas. Bus graži programėlė ir 
arbatėlė. Ruošia Tautinių 
grupė. Visi kviečiami.

Kun. Žuromskis 
gai Dariniojasi Su 

Sportininkais
South Bostoniečio kunigo Jo-’ 

Žuromskio vadovaujamas 
Juozapo parapijos Belmon- 
Basket Bali tymas (CYO) 
du kartu iš eilės laimėjo

Msnmms«xxx»MaosMasMK
/

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC 
Petru MrabSnas, savininku 

323 W.Broadwoy, So. Boston, Man.
Tel. ŠOU 6651

Sekmadienį, vas. 29 d. įžy- 
'>■. .Įmūs So. Bostono biznieriai pp. 

Sekinta- IJames ir Sofija Strigūnai trau-

no 
Šv.
te,
jau
Arkivyskupo Cushmg’o paskir-' 
tą diocezijos taurę. Tą taurę

kiniu išvyko mėnesiui atostogų 
į Miami Beach, Florida.

ATLIKO GAILESTINGĄ 
DARBĄ. — Prieš išvykstant 
atostogų, pp. Strigūąai trem
tyje esančiam ir daug nuo bol
ševikų kentėjusiam kalėjime, 
buvusiam Panevėžio mergai
čių gimnazijos kapelionui kun.

MUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
dramą. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

HoUis Mušk Sąąb
11 Hollis Str., Boston, Mass. 

TeL Haa. 6228
Vasario 29, bažnytinėje sa- 

ėje, tuoj po Gavėnios pamal
dų, Vytautas Beleckas rodė sa
vo brolių Motuzų- spalvuotas 
filmas. Pasiilgusių savo gimto
sios žemės, vaizdų (kur dabar 
turbūt nei paukštelis negali nu
skristi). Žmonių prisirinko pil
nutėlė salė. Klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, pasveikino susirin
kusius.

Susirinkusieji gėrėjosi laisvo
sios Lietuvos puikiais vaizdais/ žmonių žurnalistų ir vi- 
filmuotais dar prieš bolševikų , suomenės veikėjų. Tuose | 
okupaciją. Kariuomenės para- priėmimuose buvo paša-i 
dos, karo mokyklos kariūnų, ū- kyta kalbų, pareikšta už- 
lonų - raitelių vaizdai iššaukė uojautos ir Širdingų sim- 
trhikšmingus plojimus. Jie da- Ipatijų pavergtai lietuvių 
bar atrodė lig gražios pasakų 
šalies vaizdai.

Džiaugėsi ir Lietuvos gamtos 
vaizdais. Pavyzdžiui, kuomet 
rodomos musmyrės iššaukia 
juoką, tai gražiai augą bara
vykai iššaukia plojimą.

Šiurpas visus krėtė matant 
atėjūnų bolševikų nukankintų

Vasario 144a Lietuvos
PasMinybėse

New York (LAIC) — 
Vasario 16-tą visose Lie
tuvos pasiuntinybėse — 
Washingtone, Londone, 
Paryžiuje, Romoje ir ki
tur — buvo suruošti į- 
spūdingai priėmimai. Juo
se gausingai dalyvavo po
litikų, diplomatų, mokslo

tauta.
Atsakingi valstybės vy

rai ir diplomatai ta proga 
pareiškė pagarbą kovo
jančiai lietuvių tautai ir 
kartu tvirtą įsitikinimą, 
kad laimės tarptautinis 
teisingumas ir Lietuva at
gaus laisvę.

tikisi laimėti ir šiais metais. Alf. Sušinskui pasiuntė maisto 
Tąja proga Daily Record įdėjo į siuntinį. Ęūt*J®rį_kad ir 
kun. Žuromskio ir jo vadovau- - - - —
jamo tymo atvaizdą.

Pangvajt Arbita

Km norite jciflyti UauMtoje 
Califomijoje Namus ar kitos 

nuosavybes 
kreipkite pas:

CHAS.LUKS5
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

So. Boston fanfara Co
Matracai naujai perdirbami
Kainos pranešama iš ankst<

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

S80V2 West Broadtray
Tel ŠOU 27.V

GRABORIAI

uansoKyKiia Toaiao ros mm 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kaiaos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
GraftonAoOv Islington. Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Draugijų Valdybų Adresai
pasektų p.p. Strigimų pavyzdį, 
važiuodami atostogų, pasiųstų 
vienam - kitam badaujančiam 
lietuviui siuntinėlį.

Kun. Alf. Sušinskas p.p. 
Strigūnams rašo: “Dovanokite 
man, kad aš pabėgėlis kunigas 
iš Lietuvos, dabar gyvenąs 
Vokietijoje kaipo D. P., drįstu 
į Jus kreiptis pagalbos.

“Aš per mūsų centrą gavau 
jūsų adresą ir kartu pastabą, 
kad esate labai geri lietuviai ir 
gailestingos širdies žmonės. 
Dėlto ir nutariau į Jus kreip
tis, nes esu atsidūręs labai 
sunkiose gyvenimo sąlygose.

“Lietuvoje buvau kapelionas, 
kunigas tikybos mokytojas Pa
nevėžio gimnazijoje. O dabar,

*V. JONO EV. BL. PABALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Mes pardavinėjame 
Parakvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos «ž 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata 
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi daoju. Norėčiau kur nors išva-

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleifaa
702 E. Sth St., So. Boston, Mass 

Prot Rašt — Jonas GHneelds.
5 Thomaa Pk., So. Boston, Mass 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
609 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mtaesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saišj 
402 E 7th St. 8o Boston. Mass

vastas ner- 
teikiantis sti-
veikimui. Pa- Vo^joje dar noriu pasiekti 
nesudaro ne- gveRtos Teologijos daktaro

Pristatome Alų ir Tonikų
Mm turime 11-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
to»iką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite

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

220 E SL, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

žiuoti, bet niekas man nepade
da.

“Gerieji pp. Strigūnai, jei 
tai Jūsų neapsunkintų, labai 
prašyčiau man atsiųsti ypač 
iš riebalų (ar lašinių, ar taukų, 
pupelių kavos ar kitko).

“Jums atsilyginčiau, atlaiky
damas šk Mišias. Mano adre
sas:

"Rev. AJfmuas Sušinakas, 
(13a) Schwemfurt, 

Kaserne, D. P. Camp, 
Lituaisches Lager. U.S.'Zone, 

Germany.

Gorloosla Užeiga Vyraus ir Moterim yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

giai patarnauja. ;
South Boston, Mass. '

km narni vi

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMetuvhf Direktork* Ir 

Balu mtrato jas 
Patarnavimu Dieną *r Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Td. Brockton A-15B0



Vokietijoje ties buvusia Flosenbereo koncentra
cijos stovykla yra vadinamas mirties slėnis, kuriame 
naciu buvo sudeginta 2,480 lietuviu. Tremtinių rūpes
niu čia yra suprojektuotas paminklas — trys kryžiai 
granito bloke — kur žiba įrašas:

Penktadienis. Kovo 5 d..

Tėvynės garbę gindami 
įrašėm savo mirtimi 
Žmonijai laisvės testamentą.

ljetuvi! Kančios ištremtąjį 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gvvųjįi. 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantry bės, darbas ir kova
Ir vienas tikslas — Lietuva.

K. BRADCNAS.

I

8

Katalikiškoji lietuvių tauta buvo kryžiuojama 
nacių, o dabar tebėra kryžiuojama bolševikų. Brolių 
atodūsiai ir ašaros rado jautrų atgarsį Amerikos lie
tuviuose. Nuo pat karo pradžios Lietuvių Katalikų 
Federacija ir plačioji katalikų visuomenė ėjo Į bendrą 
lietuvišką darbą su kitomis srovėmis, grupėmis. Ar 
pašalpai, ar politinei veiklai, katalikai ir mūsų orga- 
rizaciios buvo pirmose eilėse aukoti ir dirbti. Užmir
šę savus reikalus, visomis jėgomis rėmėme Amerikos 
pasinešimą laimėti karą, rūpinomės sušelpti nukentė
jusius nuo karo, tremtinius, talkinome pavergtai Lie
tuvai laisvės kovose. Ir toliau tęsime tą darbą. Tik 
pasekmingesnei veiklai ateityje mes privalome savo 
eiles sugretinti, organizacijas bei įstaigas sustiprinti, 
kad darbas būtu našesnis.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse turime 115 pa
rapijų, 325 lietuvius kunigus, šešias vienuolijas, vieną 
seminariją ir vieną kolegiją, tris akademijas, šešias 
aukšt. mokyklas (High school), penkiasdešimt ketu
rias pradžios mokyklas, penkias prieglaudas, tris li
gonines, daugybę organizacijų ir klubų: turime vieną 
du kart savaitini, kelis savaitraščius, šešis žurnalus 
ir vieną dienraštį. Taigi, USA lietuviai katalikai varo 
platų religinės ir socialinės kultūros barą. Tačiau da
bar, kada Lietuvos katalikai, kaip ir visi kiti lietu
viai, pergyvena baisias išnaikinimo valandas, mes tu
rime paskelbti generalinę visų savo pajėgų mobiliza
ciją, kad išpildytame paties laiko mums skiriamus 
uždavinius.

Dabarties momentas iš mūsų reikalauja suglausti 
eiles, prasiveržti Katalikų Akcijos veiklumu sutelkti 
visas savas jėgas po vadovaujančia Lietuvių Katalikų 
Federacijos vėliava, kad laisve besinaudojantis lietu
vių katalikų bendruomenės kūnas Jungtinėse Valsty
bėse būtų stiprus ir sveikas, kad mes tinkamai būtu
me atstovaujami pasaulinės reikšmės vienete: Na- 
tional Catholic Welfare Conference, per kurią mes 
jungiamės su visa Amerikos katalikiška visuomene.

Pradžia 3-ciane rusi 
audimo staklių. Mano fo
tografija buvo įdėta net į 
laikraščius. Gavau nasiū- 
lvma net į kompartiją už
sirašyti. Aš tada įsidrąsi
nau ir pas Komnartijos 
sekretorių paprašiau pa
dėti išgauti iš NKVD lei
dimą pasimatyti su savo 
vyru.

Sekretorius iš pradžių 
juokavo, kad vyrų ir taip 
mieste užtenka, b**t. paga
liau, nažadėjo padėti.

1938 m°tu vasara mane 
staiga iškvietė į miliciją 
ir ten pranešė, kad aš ga
liu rasim atvti su savo vy
ru vienoje darbo stovyklo
je. Čia pat lienė pasirašy
ti, kad niekam- nepasako
siu, ką pamatysiu. Pasira
šiau viską ir drebančia iš 
susijaudinimo širdimi, 
kartu su sūneliu, išvykau 
kelionėn. Dvi dienas pro 
Maskvą važiavau trauki
niu, o paskui apie 50 km. 
miškais dar arkliuku. 

■ — Dar toli nuo stovyk-' 
los vartų mus sustabdė 
'sargyba su šunimis. Pati
krino dokumentus ir to
liau eiti leido tik mane su 
[vaiku. Mūsų vežikas turė
jo pasilikti. Priėjom aukš
tą spygliuotų vielų tvorą.' 
Prie vartų aukštas medi
nis bokštas, o jame sargy
biniai su kulkosvaidžiais. 
Prie vartų sargyba dar 
kartą patikrino mano lei
dimus ir įvedė į medinį 
baraką. Raštinėje vėl tu- garsai suskambėjo

Lietuvos partizanu laikraštis “Kovos Keliu” 1946 rėjau pasirašyti, kad savo dienoje ir nusidėję tylia didybe 
apie lyg smilkalo dūmai į dangaus 

skliautus, pelnė Jubiliatėms 
šiandien teikiamą palaimą — 
jų vienuolinio gyvenimo apaš
talavimo metams sidabro vai
niką.

Vaizdas parodo Demokratų bankietų vaizdą, 
kuris Įvyko Jefferson- Jackson dienos pietų, Wa- 
shington, D. C. Ban kieto salėje matosi stalas su 
23 numeriu visiškai tuščias. Tas ženklina “revo
liuciją" prieš Prezidentą Trumaną. Tą stalą rezer
vavo Senatorius Johnson iš South Carolina ir dėl 
nepatenkintas Prezidento Trumana veikla jo at- 
stovaujvuuoj valstybėj jis į bankietą neatvyko. 
Apačioj vaizdas parodo kai Šen. ir ponia Olin 
Johnson su šeima valgo savo pietus savo virtuvė
je. Tas sukėlė Demokratų partijoj daug komen
tarų ir manoma, kad tai eina Demokratų nenau
dai.

KOVOTOJŲ BALSAS

metų ko”o 10 dieną rašė:
— Lai nemano raudonieji budeliai, kad jie nusilp

nins Lietuvos kovotoju dvasią savo nežmonišku te
roru. .
gyventi, tai tik vertam lietuvio vardo. Jei tikėti, tai 
tik Galybių Viešpačiui, o ne garbinti niekšų stabus”.

MYLĖKITE TĄ, KĄ TIKITE, IR 
SKELBKITE TĄ, KĄ MYLITE.

Šv. Augustinas.
Paties laiko mums padiktuotiesiems uždaviniams 

įvykdyti reikia nemažai jėgų ir lėšų: I
1. Visa eilė mūsų buvusių redaktorių, rašytojų, PneiP?nJJs’ 

kunigų, Katalikų Akcijos pionierių išėję iš nacių ka
lėjimų, atsidūrę tremtyje kenčia nepakeliamą vargą. 
Jie turi teisės iš mūsų laukti ypatingo dėmesio. Kita
dos, pirmojo pasaulinio karo metu, Dr. J. Basanavi
čius kreipėsi į amerikiečius:

— Siunčiame Jums, vaikai, gal paskutinį šauks
iu, mirštančios Lietuvos. Išgirskite, atjauskite jūs jį! 
Jeigu Lietuvos žmonėms iš bado priseis numirti, at
minkite jie mirs su mintimi, kad jūs, amerikiečiai, 
galėjote juos gelbėti, bet negelbėjote”.

Aziatų pavergtų Lietuvos žmonių savo parama

vėl prasidės tąsymas po 
kalėjimus. Pasirodo buvo 
atėjęs mano išgelbėjimą 
Lietuvos Užsienių Reika’ų 
Ministeriia mane iš**elN‘- 
jo. Milicininkas įteikė 
man dokumentus, įsodino 
į traukinį ir liepė važiuoti 
į Lietuvą. Galite sunrasti, 

i pasiekusi

boti. Tačiau ten man pa
sakė :
— Daug didesnės valsty- įa7p "Verldau 

bes nieko savo suimtiems Lietuva Pirmą kartą ver. 
pilįeciams negali padėti...[ - ■ 
Darysime viską, kas gali-į™nau Kaune*, 
ma.

(kiau iš džiaugsmo. Ansi- 
( , V . Kas to-
Įliau buvo — visiems žino- 

Grįžau i Kalininą ir vėl ma. Bolševikai, karas, vo- 
toliau dirbau. Vieną naktį kiečių okupacija.
mane vėl išsikvietė į mili-j Mano 16 metų sūnų vo- 
ciją ir labai mandagiai ė- kiečiai pasigavo ir išvežė 
mė įkalbinėti, kad aš pri- į Vokietiją. Jis visa laiką 
imčiau SSSR pilietybę, buvo
Net vyrą žadėio paleisti, Pasibaigė karas — dingo 
kad tik 
lietuviško
Jaučiau, 
mandagi 
mane apgauti. J*'i aš ne-J dėka likau be vyro ir be 
betikėjau ir siūlomų po- sūnaus. Kokia propagan- 
pierių nepasiraš au. Už da gali mane įtikinti, kad 
poros dienų atėio milici-!aš grįžčiau atgal, kur val- 
ninkas, liepė greitai pasi-]do melas, teroras ir mir- 
imti sūnų ir daiktu, kiekities baimė, 
galime panešti. Maniau,

u

Ulmo apylinkėse.

aš išsižadėčiau į ir mano sūnus. Visos ma- 
užsier.io paso.Ino viltys jį susirasti buvo 
kad milicija • veltui.
tik norėdama Štai, bolševikų ir nacių

. • t • v ' JT1 _ 121—1— — ___ ___ • 1_

Matas Janutis.

SIDABRO JUBILIEJUS

Keturiems Šv. Kazimiero Seserims

vyrą neklausinėsiu 
jo gyvenimą stovykloje ir 
grįžusi niekad nepasako-

Jei jau kovoti, tai nežinoti pralaimėjimo. Jeiįsiu ką čia mačiau. Už pa- 
• ■ ’ ” - • ---------------- t -r- į žado nevykdymą būsiu su-

likviduota be teismo. Kai 
f . ---i-ii-- viską pasirašiau, maneDau-’.s lietuvių partizanų grūmėsi dėl laisves.nuvedg | na

Sužeistus juos dengs eglių sakos, pailsusieji pnglau- muk priį di.
de galvą miškų grioviuose, o žuvusius juos temne ! d „ ir „ laukti
miestų aikštes, kur alpdamos motinos bijojo pnsiar- - - - - --- --
tinti prie sūrų lavonų.

Jų rvžting”mas yra ugnis, kuri 1 
širdis veiklai. Tik mes turime kitokią dirvą, kitokias

v •

I 
I

Lietuviu Katalikų Federacija skc’bia VAJU nuo 
Naujųjų 1943 metų pradžios iki Velykų. Per tą laiką:;

1. Pagyvinkime savo veiklą šaukdami apylinkių! 
seimelius, apskričių suvažiavimus, atskirų organiza
cijų konferencijas.

2. Skyrių susirinkimuose, klubuose, draugijose, 
mokyklose, per radiją, laikraščiuose, per pamoks
lus tebūnie aiškinami katalikiškosios veiklos idealai 
ir tikslai.

3. Atgaivinkime apmirusius skyrius ir, reikale,

Šiandien. Šv. Kazimiero Šven- Vienuolyną iš Šv. Kryžiaus 
parap. Chicago.

Namų ruošos darbais bei 
maldos gyvenimu Seselė eina 
savo pareigas siekdama Vie
nuolijos tikslų. Seselė Chicagos 
parapijose darbavosi: Aušros 
Vartų, Dievo Apvaizdos, Ne
kalto Prasidėjimo, Švento Jur
gio, Šv. Juozapo, Šv. Kazimie
ro, Worcester, Mass.; ir Šv. 
Kazimiero, Philadelphia, Pa.; 
kurioje tebedarbuojasi nuo 
1942 m.

Sesuo M. Aniceta taip pat gi
musi Lietuvoje, Kelmių parap. 
įstojo į Vienuolyną iš Šv. Jur
gio parap. Chicago. Nuošalumo 
dvasioje, dirbdama paprastuo
sius malda pašvęstus darbus, 

Prieš dvidešimt penkis metusjSeselė darbavosi šiose parapi-

tėję. Jubiliejų mini — Sesuo 
M. Adelė. Sesuo M. Adolfina, 
Sesuo M. Antanina ir Sesuo M. 
Aniceta.

Pagerbtuvės prasidėjo prieš 
šv. Mišias, devintą valandą 
Kapelionas, kun. B. Urba, ap
vainikavo Jubiliates sidabro 
vainikas, joms atnaujinus dė
kingomis širdimis Pasiaukoji
mo Aktą. To Akto pirmieji 

Profesijos

pasiūlė Seselėms Jubi- 
Savo “saldų jungą ir 

Jubiliatės juos

Kristus 
liatėms 
lengvą naštą”.

- - - Belaukdama žiūrėjau pro priėmė ir meiliai nešė, nors li-
,. _ langą. Staiga pamačiau, gos ir darbo sunkesnės aplin-

VZ kad prie mūsų barako kybės ne kartą Jas slėgė. Bet
' sargybinis veda kažkokį jausdamos galingą geibstančią 
susikuprinusį, Šlubuojantį Sužiedotinio ranką, drąsiai ėjo 
žmogų. Net ir nepagalvo
jau, kad tai mano vyras. 
Kai jį įvedė į vidų, neti
kėjau savo akimis. Mano 
vyras, 28 metų amžiaus 
sveikas Žmogus, dabar bu- nuolyną iš šv. Jurgio

pirmyn, ištvermingai dirbo ir 
pasiaukodamos tebedirba 
nyčios garbei ir žmonių 
vei.

Sesuo M. Adelė įstojo

jose: šv. Mykolo, Dievo Ap
vaizdos, SS. Petro ir Povilo, 
Šv. Juozapo, Šv. Antano, Cice
ro; Šv. Antano, Omaha, 
braška; Šv. Pranciškaus, 
diana Harbor, Indiana; Šv. 
zimiero, Gary, Indiana; 

^Pranciškaus, Minersville, Pa.; 
1 Šv. Kazimiero, Philadelphia, 
Pa.; ir Šv. Kryžiaus, Chicago,

Ne- 
In- 

Ka- 
Šv.

Baž-
gero- kurioje šiemet tebedarbuojasi.

Sveikiname Švento Kazimie
ro Kongregacijos keturias Se- 

'seles Jubiliates! Linkime Jums

mes laisvai pasiekti negalime, bet pagelbėti tūkstan- steigkime naujus.
čiams tremtinių yra gyvybinis reikalas. Kad trem-, 4 Kiekviena lietuvių kataliku šeima teskaito lie
timai greičiau butų išvesti iš lagerių į pastovesnes ^4^ katalikišką laikraštį.
žmoniško gyvenimo vietas, Lietuvių Katalikų Fede
racija vra sudariusi Katalikų Imigracijos Komisiją 5. Vajaus metu pasirūpinkime šimtu nuošimčių 
(kun. J. Balkūnas, Juozas Laučka ir Juozas Boley). i Federaciją įrašyti mūsų draugijas ir net pavienius( 
Komisija jau susitarė su N. C. W. Conference įmini- asmenis.-
gration Bureau, 61 VVhitehall str., Nevv York City,;

į vie- 
parap.

VO visai pražilęs, išgeltęs Detroit, Michigan. Gimė ir mo-[ gausiausių malonių ir dangaus 
ir sutinęs. Apvilktas ne- kyklas lankė Pittsburgh, Pa.
švariais lopytais skudu- 1------  ---- —- ------------
rais, O vietoje batų kojas mokytojauti ir rūpestingai au-
susi vyniojęs L_______

. _ _ — . . _ [gerybių iš Amžinos Meilės Šir-
Seselei teko tik šešis metus.dies. šiandien Ji tegaivina Jus, 

kad didžiausiame malonume ir
'ji kažkokiais kieti pradžios mokyklos vaiku- kilnioje pasiaukojimo dvasioje

maišų gabalais. Pažinau jį čius šiose Chicagos parapijose: galėtute ir toliau sėkmingai ge- 
, Aušros4^ sveikatoje u_.................
Nuo 1929 nuolij°s tarnyboje.

tik iŠ balso ir akių. Visi Nekalto Prasidėjimo,
trys susėdę prie stalo tik Vartų, šv. Mykolo. 1
[verkėm ir per ašaras kits metų Seselė dirbo ligoninėse 
kito nematėm. Mano varg- “X-Ray” skyriuje — šv. Kry-jums 
Šas vyras mane irgi įspė- žiaus. Loretto ir šv. Juozapo, pelnų 
jo:

darbuotis Vie- 
Ugiaus;ų 

metų Jubiliatės! Tvermė ir iš
tikimybė Sužiedotiniui tepelni 

Aukso Jubiliejaus nuo- 
Vainiką. Š.K.S.

Osmond, Nebraska. Nuo šių j 
Nieko neklausinėk, metų sausio mėn. Seselė patar-i 

kaip aš gyvenu ir ką vei- nauja Seneliams Šv. šeimynėlės 
kiu. Pasakok apie save ir Viloje.

| Sesuo M. Adolfina, VVaukega- 
Papasakojau jam, kaip nietė, įstojo į Vienuolyną iš šv. 

aš kartą pavėlavau išeiti į Baltramiejaus parapijos, kur 
, nes namie sirgo lankė pradžios mokyklą Ją ui- 

Bijodama baus- baigus ėjo mokslus Waukegan 
remti — po 6 penus (apie 20 centų) per savaitę, kas m®s Pa^ verdančiu vande- Business School.

’ • - • —, niu nusiplikinau ranką, | Seselė kaipo sėkminga ir uo-
tume skirti nors po vieną dolerį šiais metais tam Lie- kad gauti gydytojo pažy-jli vidurinių skyrių mokytoja 
tuvių Katalikų Federacijos vajui, kurs apima taip mėjimą. Kai kurios mote- .pasidarbavo šiose mokyklose: 
plačius uždavinius?

Šį savo susiorganizavimo vajų Lietuvių Katalikų 
Federacijos Taryba nutarė paskelbti, kai buvo susi- dvi valant Vyra išsfve^'Kazimiero, 
rinkusi New Yorke 1947 m. lapkr. mėn. 4 d. Paskirta dė sargybinis, o mane iš-'šv. Kaži 
Katalikiškos Akcijos komisija iš Kun. Jono Balkūno, ygdė per vartus, palydėjo Mass.; šv. Pranciškaus, Miner- 
Kun. P. M. Juro ii redaktoriaus Antano F. Kneizio. vežiko ir liepė greit iš- sville. Pa.; ir šv. Jurgio, Chi-( 

nykti iš apylinkės.
iml Grįždama į Kalininą bu-.Seselė moko septintą skyrių, 

vau sustojusi Maskvoje, nuo 1946 m.
Lietuvos pasiuntinybėje Sesuo M. Antanina gimė Lie- 
prašiau mane ir vyrą gel- tuvoje, Gargždų parap. įstojo į

- . e ....... •"! 6. Visada ir visur kelti katalikų ideologiją tauti-'
atidaryti lietuvių skyrių. Tai didelis laimėjimas, nes nėj veikloj ir reikalą finansinės paramos. Čia mums 
mes galėsime pasinaudoti tos galingos organizacijos gražų pavyzdį duoda Anglijos lietuviai: neseniai įvy- 
parama globojant mūsų tremtinius. To reikalo užleis- Anglijon atvykusių lietuviu suvažiavimas. Atvy-, sūny
ti negalima, gi imigracijos reikalams metams reika- ko jįe varge: be reikiamų drabužių, niekas neturi nuo- pQ1 
linga ne mažiau 15,000.00 dolerių. • - ................ •• • •

2. Kultūros Institutas yra švyturys mūsų visuo
meniniame gyvenime. Naujų spausdinių leidimui, 
Instituto archyvo plėtimui ir palaikymui metams tu
rime skirti bent 5,000.00 doleriu.

3. Federacijos Centras stengiasi tvarkytis kuo 
kukliausiai ir taupiausiai, bet visgi metams jo išlai
doms reikia skirti tūkstantį dolerių.

4. Metų bėgyje atsiras svarbiu nenumatytų rei
kalu, kuriems turime skirti apie porą tūkstančių. Pa
galiau:

5. Spausdiniai, susirašinėjimas ir kitos šio vajaus 
pravedimo išlaidos vėl pareikalaus lėšų. Taip, kad 
1 ukliai skaičiuojant, Lietuvių Katalikų Federacija te
galės atlikti aukščiau, išskaičiuotus uždavinius sukė
lusi 25,000 dolerių. Čia pasitikima mūsų visuomenės 
geraširdiškumu: kaip šv. Augustinas, kad sako:

— Kieno širdis yra pilna meilės, tas vis randa ką 
nors, ką gali duoti. 1

savios pastogės, uždarbiai jų, palyginamai, maži, jų 1------- -
rytojuje yra daug netikrumų, o vis dėlto jie nutarė fabriką, 
apsidėti mokesčiu lietuvių organizacijoms ir spaudai vaikas.

sudaro — apie 10 dolerių per metus. Argi mes negalė-

rys net nusižudydavo pa-(Dievo Apvaizdos; šš. Petro ir 
sivėlavusios... (Povilo; šv. Antano, Cicero; Šv.

Pasimatymas užtruko Juozapo. Scranton, Pa.; šv.Į 
, Philadelphia, Pa.;Į 

Kazimiero, Worcester, Į

I

Jiems tas vajus ir uždėta pravesti.
Kelkime tą reikalą susirinkimuose, ruoškime tam 

specialius parengimus. Aukas siųskime adresu: ■
Re v. John Balkūnas,

64-14 56th Rd., Maspeth, L. I., N. Y.

LEKCIJOS 
IR 

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Knn. Juozapas J. Valanti?jus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina
Į cago, III. Pastaroje vietoje. Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite:
“Darbininkas”,

966 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mansį


