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Katalikas, kurs neremia ! 
katalikiškos spaudos, ne- i 
turi teisės vadintis geru 1 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerta.
<s»-------------------------------------------------I

Ar galime pasigirti 
labdarybės darbais? 
Kaip žydai supranta 
labdarybę 
O pas mus?
•

Šių laikų gyvenimo reiškinius 
stebint, prašosi toks klausi
mas: Ar lietuvis'- katalikas ga
li pasigirti žmoniškumo ir arti
mo meilės darbuose»stovįs auk
ščiau už žydą? Ar žydai ar 
mes esame greitesni savo vien
genčius gelbėti nelaimėsna pa
tekusius? Nereikia ieškoti čia 
žinovų, kad gavus teisingą at
sakymą. Visi žinome, visi turi
me pripažinti, kad mes esame 
tame toli, toli nuo žydų atsili- 
kę.Žydų pirmenybė tame darbe 
žinoma ne nuo dabar. Tas ma
tėsi nuo senų laikų.

•
Dabartiniame sukrėtimu žy

dai Amerikoj yra apsidėję savo 
tautos reikalams stambiais mo
kesčiais. Žydų vadovybė yra 
nustačiusi, kad kiekvienas dir
bantis žydas ar žydė mokėtų 
po $5.00 mėnesyje savo tautos 
reikalams. Žydiškose įmonėse 
darbdaviai iškolektuoja tuos 
mokesčius, tai yra išrokuoja iš 
algų ir perduoda tam tikriems 
žydų fondams. Žydai biznieriai, 
fabrikantai, profesionalai yra 
apdėti specialiais mokesčiais. 
Žydų tarpe nuo tų mokesčių 
niekas neišsisuka. Per tai žydai 
ir surenka milijonus dolerių. 
Todėl jų viengenčiai tremtyje 
ir maisto, ir apsirėdymo, ir pa
stogės, ir teisių žvilgsniais ir 
progomis emigruoti nepalygi
namai 
kurios

•
Kai

bius mokesčius savo tautos rei
kalams, tai mūsų tarpe tik agi
tuojama, kad kiekvienas dir
bantis lietuvis skirtų tautos 
reikalams vienos dienos uždar
bį. Pas žydus išsisukinėtojų 
(“slekerių”) nėra. O pas mus?

Kas gali išaiškinti, kaip ir 
kodėl taip atsitiko, kad žydai, 
atmetę artimo meilės Mokyto
ją. pasidarė daug uolesniais Jo 
didžiojo įstatymo vykintojais, 
negu tie, kurie tariasi Jo moks
lo išpažintojais? Be 
čia taip neatsitiko, 
čia bus pakaltintas.

•

Buvęs “Saleziečių
daktorius kun. Antanas Sabar 
dabar randasi tremtyje. Šių žo
džių rašytojui štai ką jis rašo: 

“Nežinau nei kaip Tamstai 
atsidėkoti už siunčiamą spaudų 
ir laišką, kurį neseniai gavau. 
Jis, matyt, cenzūros ofise buvo 
užsimetęs. Jis buvo atplėštas 
ir uždėtas britų cenzoriaus ant
spaudas. Kartais pasitaiko 
gauti gan greit, o kartais labai 
užtrunka, kaip Tamstos pasku
tinysis laiškas.

“Kaipo šalpos tarpininkas iki 
šiol esu gavęs tik spaudos iš 
Tamstos ir dar iš vieno asmens 
iš Detroito. O maisto visiškai 
nesu gavęs. Kalbėjaus ir su ki
tais įgaliotiniais kaimynais. Jie 
taip pat nesiskundžia, kad be 
spaudos nieko negauna. Tikrai 
graudu, kad Amerikos lietuviai 
mažai sielojasi tremtinių var-

geriau stovi, negu bet 
krikščioniškos tautos.

žydai yra Įvykinę staft-

priežasties 
Kas nors

Žinių“ re-
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Re’’g!?.’s Koncertas j
Mass. —Ko-‘ 

(Verbų sekma-. 
!. no pietų. Ne-.

LUj.j vciiraiui Cambri
7 “ . „ vo 21 d. ______ _____ .

Kitą snvaitę iš Prieząs*(įienį), 1 vai. no pietų, Ne-, 
ties Didžiojo Penktadie-, kalto Prasidėjimo lietuvių 
nio šventes išleisime tik par. bažnyčioje, Windsor, 
vieną “Darbininko” nume- St, įvyks renginį kon • 

antradieni, ko- certas, kurio programą' 
išpildys narapijos choras 
ir solistai, vadovaujant' 
muzikui M. Karbauskui.

Kun. P". M. Juras, Law- 
rence lietuvių oar. klebo
nas, Eunimi Vienybės ir į 

įLDS Centro pirmininkas,' 
j-pasakys turiningą pamo::- 
7 sla. 
J Kleb.

zapo lietuvių par. svetai-J _USRa- 
nėje, 
svarbios 
kalbos.

Kalbės 
natonis 
Antanas 
nai iš tremties atvykęs, p.! 
Antanas F. Kneižys ir vie- kad respublikoms 

kun. Pr. Stra- sioms į TSRS,
Į - - - - -

rį, būtent, 
vo 23 d.

PRAKALBOS
LoweE, Mass. — Verbų 

sekmadieni, kovo 21 d., 
valandą vakare, Šv. Juo-

Rogers St., įvyks 
ii' įdomios pra-

kum Pranciškus 
kviečia ”isus 

,1 šiame dvasinio meno kon- 
‘certe dalyvauti.• •/

Rus*i Mažina Baltuos 
Teritoriją

Nors rusai ir skelbia,
, įstoju- 

tinis kleb. kun. Pr. Stra- sioms į TSRS, duoda vi- 
kauskas. sišką laisvę, bet praktiš-

Taipgi bus parodyta į- kai jų darbai reiškiasi 
domūs judamieji garsiniai kuo kitu. Taip nuo Latvi- 
paveikslai. Jokios įžangos jos buvo išskirtas . 

apskritis 
km.

ir

vun. Jonas Ber- 
iš Lavvrence, p. 
Norvaiša, nese-

Prezidentas Harry S. Truman

i 
I 
I

Reikalauja Tuojau Saukti Vyrus 
Karo Tarnybon

Pravesti Universalų Militarį 
Lavinimų Taikos Kaina

Jung. Valstybės Dabar Yra "Pasaulio Gynėjas"

Pažadėjo Pagalbą Naujai Sąjungai
TOashington, D. C.—Ko- ra pasiryžę tą žiaurų dar- 

vo 17 d. Prezidentas Tru- bą atlikti likusiose laisvo- 
manas pasakė reikšmin- se Europos tautose. Jis 
gą kalbą Kongresui apie sakė, atėjo laikas kalbėti 
įtemptus tarptautin i u s aiškiai. Jis pirštu 
santykius. Jis kaltino So- damas, sakė, kad 
vietų Rusiją už sąmokslą kaipo viena tauta ne tik, 
pavergti Europą ir reika- kad atsisakė bendradar- 
lavo, kad Kongresas pri- biauti teisingos ir garbin- 
imtų įstatymą visuoti
niam militariam jaunuo
lių lavinimui, o laikinai 
tuojau šaukti vyrus karo 
tarnybon. Tai esą būtinai 
reikalinga “gręsiančios 
komunistė} kontrolės ir

rody- 
Rusija,

Jaun-
i su 

su 35,780 
priskirtas 

ir iš apy- prie Pskovo apygardos.
linkių miestelių atvykti Naujasis apskritis pava- 
pasiklausyti kalbų ir pa- tot^ variu^-H- J T TARYBA SVARSTYS ČEKŲ

ta ir su Estija: nuo jos at-; PERVERSMĄ
skirtas taipgi vienas lyti-: 
nis apskritis ir priskirtas' 
prie Rusijos TSR. Estija 
neteko 1.350 km. su 49,130 
gyventojų. Nežiūrint to, 
tų respublikų gyventojų 
skaičius kaip ir nesuma
žėjo, nes ištremtųjų vie
toje buvo atgabenti rusai 
kolonistai. K. Pel.

nebus. . latgalės
Šias prakalbas ruošia 1,160 kv. 

LDS 97 kuopa ir kviečia gyventojų 
visus vietinius

matyti paveikslus.
gaiš. Tik vienas kitas sudaro 
išimtį. Kad jie patys pamaty
tų. kaip čia vargstame, tai gal 
ir jų širdys suminkštėtų. Visa 
laimė, kad turiu Kanadoj vie
ną kunigą italą. Jis parenka 
man intencijų ir pasiunčia kun. 
Dr. J. Prunskiui į Chicagą. O 
jis man atsiunčia pakietėlių. 
Tai iš tų ir stovyklos jaunimą 
ir kitus vargšus kartais galiu 
sušelpti. Kitaip tai būtų visiš
kas badas. Kun. A. Petraitį, 
buvusį Eržvilko kleboną, tai 
pažįstu. Su jo jaunesniu broliu 
drauge mokėmės Italijoj. Pas 
kun. Antaną Petraiti neseniai 
buvau. Jis gyrėsi iš Tamstos 
gavęs pakietą ir nuolatai gau
nąs spaudos”.

Šio laiško rašytojo adresas: 
Rev. Antanas Sabas, (24a) 
Geesthact, Sp. I, Germany.

F. G.

gos taikos įvygdymui, bet 
kuri “dar blogiau — ak
tyviai ir nuolatos kliudė 
taiką įgyvendinti”. Rusija 
ignoravo ir laužė visą eilę 
pokarinių sutarčių, kurios 
gali būti davusios pasto- 

policinės - valstybės rėži- viai taikai pagrindą. Kai 
mo” sulaikymui likusiose dauguma tautų įstojo į 

‘ i laisvose tau- Jungtines Tautas atsta- 
sveikinimų ir komplimentų. Jo kalbą užgyrė ir įžy-įtose. ,tymui tvarkos, pagrįstos

mūs respublikonai Senatoriai. Prezidentas Trumanas įstatymu, pasaulyj Sovie-
. —į.-------------------------------- 5taip pat ragino Kongresu tų Rusija silpnino Jungti-

■ kaip galima greičiau pri- nes Tautas panaudodama 
imti Europos Atstatymo veto teisę net 21 kartą 
programą ir pažadėjo pil- biskį daugiau kaip dviejų 
ną Jung. Valstybių pagal- metų metu.
bą Vakarinės Europos Są- Ši Prezidento Trumano 
jungai, kurią sudarė pen- kalba padarė gilų įspūdį, 
jkios valstybės — D. Bri- Ir Rusija bus priversta 
įtani.ia, Prancūzija, Belgi- susimąstyti, nes Prezi- 
jja, Olandiia ir Luksem- dento kalba gavo visos 

Jis sakė, kad tų tautos ir viso demokrati- 
Gromy- tautų apsisprendimas ap- nio pasaulio pritarimą.

• •• - ’ - j Komunizmas turi būti
apsispręsta ne tik sulaikytas, bet ir

kovo 17 d. pasakė reikšmingą kalbą. Jis gavo daug Kontinento 
cvcilzinirnn iv Iznmnl ’.mAnfil Tr» talha 117Orvri> i'r lZV-.tOSe,

j Lake Success, N. Y. —’ Andrei A. Gromyko la- 
Jungtinių Tautų Saugu- bai pasipiktino, kad Čilės 
mo Taryba 9 balsais prieš delegacija iškėlė reikala- 
2 nutarė įtraukti Čekoslo- vimą svarstyti ambasado- 
vakijos perversmo klausi- riaus Jan Pananek skun- burgąs, 
mą į darbotvarkę. Tik Ru- dą prieš Rusiją. G------
sija ir jos pavergta 
raina balsavo prieš.

ORGANIZUOJA DARBININKU i 
POGRINDI

New York — Matthew 
Woll, Amerikos Darbo 
Federacijos vice preziden
tas, paskelbė, kad ši dar
bininkų organizacija į- 
steigs “laisvų darbininkų 
unija. tremtyje”, kurios 
tikslas bus pagelbėti če- skelbti, 
---------------------------------  pačiam darbui.

— ‘ ■ "i ________________

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
•EšTADIENJ. 1:15—2:15 P M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM. MASS

kams darbininkams kovo
ti už savo šalies ,nepri
klausomybę ir demokrati
nes teises.

Metodai, kokius ši orga
nizacija vartos savo tiks
lui siekti, negalima esą 

........ , nes tai pakenktų

i

Uk- anšaukė Papanek ą siginti save “bus iš mūsų
I “išdaviku”. Dauguma at- pusės lygiai ... .... „

----  stovų pasmerkė Gromyko jom pagelbėti, kad jos tai ištrenktas iš tų valstybių, 
j už jo nediplomatinę kalbą galėtų padaryti”. į kurios prieš karą buvo
ir karščiavimąsį. j Visuotinu militariu la- laisvos ir nepriklausomos,

Galimas dalykas, kad vinimu ir kitokiais bū- kaip Lietuva, Latvija, Es- 
Rusijos delegacija^ visai dais, kad sustiprinti gin- tija ir eilė kitų, kurias 

užgrobė ir už- 
jų nepriklauso-

<-> •* Iii LA

nedalyvaus tuose J. Tau- kluotas jėgas, Prezidentas Rusija 
j tų Saugumo Tarybos po- tvirtino, ši tauta turi bū- gniaužė 
sėdžiuose kada bus svar- ti pasiruošus užmokėti mybes. 

I Stomas č
komunistų perversmas.

I

Atsisakė Pakelti Algas

šeštadienį, kovo 20 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos patriotinės dai-i 
nos, muzikos kuriniai, [ 
plauks oro'bangomis į visų patriotingųjų lietuvių na
mus.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, kovo 21 d., 10:30 vai. rytą iš tos pa
čios stoties — WESX, Salėm, turėsime progą klausy
tis giesmių, dainų, muzikos kurinių, pranešimų ir kal
bos.

Trumpą kalbą pasakys kun. Placidas Barisa, 
Pranciškonas.

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

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 VVest Broadivay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.

pranešimai ir sveikinimai dirbystės

Čekoslovakijos taikos kainą, jeigu tai iš-į Jung. Valstybės, sustip- 
vengtų karo kainos. rinusios o __

Prezidentas Trumanas jėgas, įrodys žiauriam a- 
’ aiškiai pasakė, kad “So- gresoriui — Rusijai, kad 
vietų Unija ir jos agentai jos yra pasaulio gynėjos, 

i sunaikino visos eilės tau- 
tų nepriklausomą ir de
mokratinį gyvenimą ryti- 
jnėje ir centralinėje Euro- 
jpoje”, ir kad jie dabar y- 
I

Suomijos Herojus Užginei- 
no, Kad Jis Esąs Ištrėmime

Brockton, Mass. — Bro- nerheim, 
;therhood of Shoe and 
lAlied Craftsmen vadovy
bė pranešė, kad batų iš- 

; savininkai, su
sijungę į Associated Shoe 
Industry, atsisakė pakelti 

! darbininkams reikalauja
mą 20"r algų.

Iš to gali kilti nesusi
pratimai ir streikas.

Komunistai Nužudę 
Masaryką

: Stockholm, Švedija — 
Suomijos karo herojus iri 
buvęs jos prezidentas ba
ronas Carl Gustaf Man- 

atvykęs čia iš 
Suomijos, griežtai užgin-] 
čijo, kad jis esąs ištrėmi-j 
me. Jis tik vykstąs į Švei-į 
cariją sveikatą pataisyti.

Kaip žinome, Stalinas Brussells, Belgija — į 
pareikalavo Suomijos su-'Penkios Europos tautos 
daryti su juo “militarę pasirašė 50 metų ekono- 
sutarti”. Lietuviai iš savo minę ir militarę sutartį, 
tragiškų patyrimų žino, Pagal tą sutartį, jei kurį 
ką tokia “sutartis su Sta- iš pasirašiusių tautų bus 
linu” reiškia. Bus ir dau- užpulta, 
giau vykstančių į užsienį i visokiausią galimą pagal- 
“sveikatos pataisyti”. bą. šią istorinės reikšmės

----------------  sutartį pasirašė Didžioji
Pagrobė Italu Žveju Laivus Britanija. Prancūzija. 6- 

----------  landi ja, Belgija ir Luxem- 
Pesaro, Italija- — Jugo- burgąs.

I

savo ginkluotas

Kruvinas ir komunistinis 
imperializmas turi būti 
pasmerktas taip, kaip bu
vo pasmerktas nacizmas 
ir fašizmas.

PENKIOS TAUTOS PASIRAŠĖ
50 METŲ SUTARTI

I prisidėti ir kitos laisvos 
tautos.

tai kitos teiks

New York — Čekoslova
kijos diplomatai turį įro
dymų, kad komunistai nu- slavijos laivynas pagrobė 
žudė užsienio ministerįjdu
Joną Masaryką. Taip ra- žvejų laivus su įgulomis daryti iššaukė toliau į vą
šo Chicago “Sun-Times” j ir juos internavo. Tie žve- karus beslenkąs komunis- 
užsienio žinių redaktorius jai žuvavo Adriatikos jū- tinęs 
Irving Pflaum. I roję.

Italijos motorinius Šią drąsią sąjungą su-

Rusijos pavojus. 
Prie šios Sąjungos galės

Išlaisvinę Paskui 
Politinius Kalbi rj

Dublin, Airija — Airi
jos naujasjii Premjeras 
John A. Costello išlaisvi
no paskutinius Airijos po
litinius kalinius. Iš politi
nių kalinių tik penki bu
vo likę. Dabar ir tie išlais
vinti.

Dabar palyginkime šios 
mažos katalikiškos šalies 
elgesį su Rusija politinių 
kalinių atžvilgiu?
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■VAIRIOS ŽINIOS

PABALTYJE RUSAI KONFIS 
KUOJA MAISTĄ KARIUO

MENEI
— Žinios is šiandieninės Latvijos. Bausme sunkes

nė už mirties bausmę. Mūsų eilės retėja... EoL^eviku 
mašinos važiuoja i Vakarus.

2b0.900 Zrnoniu Būrėjo
So. Bostono Parados

X t •
12

a

2

TREMTINIAI TARP VOKIEČIŲ

(Laiškas iš V okietijos)

vo tautos dalį. Jūs esate 
laisvi, galite nevaržoma: 
galvoti, žaibeli. dirbti. 
Tačiau prašome _ūs^: ne
pamirškite mus u nelai
mingųjų. xad prie Balti
jos jūros nenutiltų amži
nai gimtosios xaioos: gar
sai...

Kodėl pasaulis nepris 
mena mūsų vargų, niek 
nekalba apie mūsų 194 
metais ištremtuosius 
tūkstančius išvežtųjų vč 

’ liau. dešimčiai ar dvide
šimčiai metų nuteistuo
sius? .Jie. savo kojomis 
pėsti nuėję į tolimąją Ko
mi respubliką, prie 50-60 
laipsnių šalčio dirba šal
tose kasyklose ir miško 
darbuose. O gai būt p 
šaulyje dar niekas netil- 
kad kaž kur žemės pa v i 
šiuje gali būti to z s žmo
gaus paniekinimas ir ver
gija, kaip “laimingoj 
čioj tėvynėj”?..

Mes tylime dantis 
kandę. Jeigu kuri 
j o szausmo n e paneš da
mas. pasako nors pusė žo
džio. tuoj dingsta NKVD 
rūsj'je ir po to eina Golgo
tos kelią į polarmę Komi 
respubliką arba dar daug 
toliau anapus Uralo.

Ką mirties bausmė; De
jos čia šypsosi: daug sun- 
Resnė bausmė yra kator
ga 20-30 metų. Pagaliau ir 
pasaulis, jeigu apie visa 
tai patirtų, būtų mažiau 
užgaunamas.

Paskutiniu metu iš Ko-

pi a-

LIS ■
d. d i

~ y c-

Vokietijos stovyklose, 
^les dar laikomės, bet ar 
ilgam, Mūsiškiu sžaiius 
"is mažėja. Mes jau pa- 
” CZ > vrA I '-v-v-'-;. - • - ' :

ta Jau kelel a i: -
- ®er Rveą važiui a tan

iai . kitos maži os i 
karus. Ką tai reiškiat'

K. Polėkis

' r

\ a

Pasmerkė 41 Japoną
Mirtin

mi grįžo keli latviai. Jie.

Yokuhoma, Jg
J u r. g. Valsty?.,:;
Tribunolas po 
nėšių teismo 
nuosprer dį. 
mas 41 japoną

v raįsi

Įspėja Švediją, Kad 
Pasiruošti

Stockholrn, Švedija — 
riausias Švedijos karo 

"adas. ger . He'ge Jung ir 
jos Apsigynimo Štabas i- 
teikė karaliui Gustafui 

.savo rekomendacijas bei 
įspėjimą, kad Švedija pa
siruoštų.

Rekomendacijoje sako
ma. >ad Rusija be tvirtin
dama savo apsigynimo 
st’st rną Rytinėje Euro
poje. nesivaržanti grieb

kis ir labai stragių meto
dų savo tikslui atsiekti.

Į

a r i.s
> mė-

įsnese savo 
pasmerkda
mi r * i .,r ’

Japonijos karo

i
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Kur Bakūžė Samanota"
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mū 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse pjovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikim gyvi, gyvi: 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina.z.

Maionu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygpą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA’. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio- 

randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR 
VA”, “UODAS". POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai 
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakau* 
4ią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su S2.00 į konvertą ,r užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”,
3G6 W. Broadvvay, So. Boston 21, Mass.

H

SAMANOTA” mirt

IE- 
t.t. 

aprašyta, Jog ne-

Lietuvai Laisves Prašo

LIETUVIAI TREMTINIAI BRI 
TU ZONOJE J NAUJUS 

NAMUS
1948 m. pradedant. Bri- 

į Zonos stovyklose lietu
sių buvo 16.945. Lietuviai 
tremtiniai anglų valdomo
je Vokietijos zonoje iš
sklaidyti po 80 stovyklų. 
Dviejose daugiau kai po 
1.000. 9-se daugiau kai po 
500. kitur — po mažiau.

Lietuvių kaimynų ten 
buvo: latvių 32.836: estų 
— 8.229: lenkų — 82.526: 
ukrainiečių — 29.400. Vi
so šioj zonoj tremtinių y- 
ra 195.094. Ne stovyklose 
gyvenančių tremtinių yra 
18.642 asmenys (kurių 
tarpe 275 lietuviai).

Per 1947 m. gruodžio 
mėn. iš šios zonos išvyko 
260 lietuviu: į Anglija — 
169.
pas gimines,

ginęs dovanas, rūbus, a- 
valynę ir visa kita, ko 
žmogui reikia.

Adresuokite: — United 
Lithuanian Relief Fund of 
America. Ine.. 105 Grand 
Street. Brooklyn 11. N.Y.

“atsparumą”, kaip 
ių mėsa buvo deda- 
į sriubą, ant gy

vų žmonių pila fosforą ir 
tiria organizmo atsparu
mą ir kitos baisybės, ku
riomis surašyti reikėtų di- 
deliausių knygų. Bet vo
kiečių visa spauda tylėjo, 
apie lai nerašė, arba pa
rašydavo • nežymiausioj 
vietoj keliomis eilutėmis 
tik nubaustųjų pavardes. 

Į Tokia tyla norima viską 
{nuslėpti nuo tautos, kad 
! vokiečiai neįsitikintų sa- 
jvo nežmoniškumu 
ditizniu. Iš antros 
radijas. spauda, 
verkšlenimų apie 
minga Vokietiją, 
ir 11., kad pasaulis siųstų 
gerybes j Vokietiją, nors 
tas skurdas kyla iš to. jog 
Vokietija tapo juodosios 
biržos centru Europoje, 
kur jos privataus kapita
lo 40-50 ein per juodą 
rinką. Vokiečiai tokias 
spekuliacijas skatina, kad 
sukompnuv.it uot ų aliar.-
tus.
AR MOKOSI Iš KLAIDI

Vokiečiai iš klaidų nesi
moko. o eina į naujų klai
dų kelius. Nacių baisybės 
____ l smerkiamos, o sle
piamos nuo tautos. Filmo-

Stockholm (LAIC) — 
rn vasario 17 d. Švedų 

ir laikraščiai pa- 
šią žinutę:

vis: Euromeciai. xs A- 
merikos vokiečių negali
ma spręsti apie Reicho 
vokiečius, nes Amerikos 
vokiečiai yra praradę sa
vo gryną vokiškumą ir į- 
sigij.ę daug žmoniškų ypa
tybių. Amerikos lietu
viams žinoti apie Reicho 
vokiečius yra naudinga, 
kad lengviau suprastų 
tarp kokių žmonių tenka 
vargti tremtiniams.

Tik apie 10—15 kl vo
kiečių apgailestauja karą, 
jo neteisybes ir tautoms 
bei tremtiniams padary
tas skriaudas. Tą 10-15' i 
sudaro dvasiškija, vienuo
lynai. aktyvus katalikiš
kas - krikščioniškas ele
mentas bei kitų srovių 
humanistai. Visi kiti vo
kiečiai nuo savo agresinių 
planų tebėra neatsisakę— 
visi siekia “atgauti” Klai
pėdą. Saarą. Lotaringiją 
ir kitas Hitlerio atplėštas 
žemes. Tremtinius vokie
čiai vadina baltaisiais žy
dais. Taip su Jais ir elgia
si. AnKšciau 
buvo antisemitizmas, da
bar dar prie jo atsirado ir se nacįaį baltinami ir tei- 

akjsinami. Taip pat partijo-
• r pasyvi kova priešiSe, mokyklose, organiza- 

J. ~ baltuosius j djose. Išteisindami na- 
Išleistų knygų a-Įcjus, vokiečiai mano ištei- 
lagerių žudynes, i sįnĮį jr visą tautą ir taip 

neteisy-;U2 karą nusiplauti prieš

ir ban- 
pusės, 
pilna 
nelai- 

skurdą

Tremtiniams gelbstinčių 
geraširdžių lietuvių mes 
turime visoje Amerikoje. 
Dauguma jų kuklūs. Ne
randame mes apie juos 
nei spaudoje, nei per radi
jo girdime, nei laikraš
čiuose jų paveikslų nema
tome. Bet jie gyvi, veikia 
ir tyliai, kaip tos bitelės, 

: kasdien po truputį atlieka 
gražaus darbo.

Štai, tokia kukli mote
ris. gražios šeimos moti
na. ponia Elžbieta Samie- 
nė, Chicago. III. siunčia 
tremtiniams pagalbą, kas
dien jiems dirba, kasdien 
renka jiems pagalbą, visa
da ir visur dalyvauja, kur 
tik tremtiniams galima į 
pagelbėti. Vien BALF Ka-j 
ledinių atvirukų ši kukli 

” už virš 
: $100.00. Ji ne tik pati dir-

“antitremtinizmas”
tyvi i 
tremtinius 
žydus...” 
pie KZ - 
nacių plėšimus, i 
bes. neperka ir neskaito, j pasauli ir vaidinti nekal- 
£ako. tose knygose yra a-)tus alkanus avinėlius...
liantų propaganda, nors 
ten yra tiesa. Iš demokra
tijos juokiamasi. Jauni
mas iki 35 metų i partijas 
neina, o laukia nacizmo 
‘sugrįžimo’. Vokiečių par
tijas sudaro senukai žmo
nės — tie, kurie partijoms 
priklausė prieš Hitlerio 
valdžią (1933 m.). Pav. 
40,000 gyventojų mieste, 
su 4000 studentų universi
tetu, i didžiųjų partijų su- 
jsirinkimus ateina apie 80- 
100 asmenų, jų tarpe keli 
studentai... Didžia u s i a 
partija yra Krikščionys 
Demokratai (C. U. D.), 
;visur turį daugumą... Ant- 

Social - 
i (SPD), kur. 

kaip rašiau, sulindo na
ciai, tą partiją sukompro
mitavo. suskaldė. Mat toji 
partija ėmė kartoti Hitle
rio planus ir tezes, kas 
naciams patiko ir jie ten 
nubėgo. Apie atsilygini
mą ir skriaudų atitaisy-

į Kanadą — 78 (18
14 — kaip 

siuvėjai. 45 miško dar
bams >: į Palestiną 7: į J. 
A. V. 5 ir į Prancūziją—1.

Per 1947 m. iš Britų Zo
nos išvyko 6.665 lietuviai: 
380 išvvko į kitas zonas.

Rugpjūčio men. į Angli
ją išvyko 143, (rugsėjo — . _
240 .spalių — 258. lapkr. ^oter^s Padavė 
193>- IK • T'.“lX V '

Į Kanadą išvyko 790 lie-^ ragina ir kitus, kad ir 
tuviai: (rugp. 191; rugs 

Komitetas ^^0: spalių 176: lapk. 21)

radi į a 
skelbė

Pabaltijo 
(Bailiška 
Stockholme 
Lietuve:

Akos nepriklausomybių j JAV 25,’Tšvedlją'—’12 
pa,""'1" * ‘

’jimu pasiuntė 
užsienio reikalų 
riui Marshall’ui 
jos užsienių 
misteriui Bevinui telegra
mas kreipdamasis, kad jie 
įsavo darbuose už laisvę ir
• demokratiją neužmirštų _ ff.’fapkU_ 47)’.
.r Pabaltijo tautų. Tuo tarpu rugp. men. Iat-

Telegramą pasirašė Ko- vj repatrijav0 _ 228: es- 
miteto pirmininkas prof. tų_ 31. rugs. _ 182 iat. 
Birger Nerman, sekreto- viai> 24 estai; spaiių_ j74 
nūs bibliotekos vedėjas ]atviai įr 12 estų. lapkr _ 
docentas Adolf Schuck ir n6 latvių ir 13 estų 
karaliaus dvaro pamoksli
ninkas Sven Daneli.

1

Kommi 11 e n) 
su 

Latvijos ir Es-
sąryšy

ne
kelbimo 30 metų minė-

Amerikos 
ministe- 

ir Angli- 
reikalų mi-

Australiją išvyko 287 
(visi spalių mėn.).

Į Braziliją išvyko—119:

Belgiją — 53: Venezuelą 
— 30: Prancūziją o;
Lenkiją — 2. Į kitas zo
nas 380.

Iš Britų Zonos, nežiū
rint didelės agitacijos, re
patrijavo tik 441 lietuvis: 
(rugp. — 31; rūgs. — 59;

grafų, 
viešpa-

DAR KAS NAUJO
Ir Vakarų zonose vyk

doma. žemės reforma, pa
liekant centrus po 100 — 
150 ha. Tuo sunaikinamas 
vokiečių junkerių, 
baronų, socialinis
tavimas. Vakarų zonose 

atgaivinamos masonų lo
žės ir garsieji vokiečių 
nudistų (nuogųjų - pli
kių) klubai, kuriems pri
klauso ir vokiečių minis- 
terių, bei šiaip garsių 

j žmonių...

i

kiti dirbtų.
Kita tokia kukli mote-J^j vįetoj stovi 

ris yra 1 
Y., tai jau senutė Paplau
skienė. Ji kiekvieną dieną 
kam nors vis primena, 
kad tremtiniai kenčia, kad 
jiems reikia dovanų. 
BALF’ui ir pavieniai ši 
moteris siunčia pagalbą 
tiek bendrai, tiek atski
rais siuntiniais tremti-ar teisingumą tremti
niams, su kuriais jau su-lnjU atžvilgiu kalbos nėra, 
sipažino laiškais. ,Vokiečiai viską matuoja

___________ ■ pagal jėgą, o ne pagal tei- 
Ltnkiioi Nuteki "Cninm" Singumą. Partijos, val-LeiMIJvJ nuleidę jni|Jll3 džia, spauda, net evange

likų bažnyčia, visokiais

Binghamton, N. (demokratai

I— Lenkijos būcįais stengiasi nuo tau-:Tribunolas pa- tos nusiėpti

- T >A REININ KO AI »M INIS TK A GI J AI
Siuomi siunčiu jums £2.00 ir prašau alsių o Kur Bakūžė 

Samanota
Va r d a.
Adresas

Dėl patalpų stokos ir 
nelengvų gyvenimo sąly- 

igų’ nuvykusiems į Angli- 
PAIESKOJIMAS jją sunku greitai atsiimti) 

---------- likusias Vokietijos Britų 
Paieškau sekančių asmenų: j Zonoje šeimas. Prie to, į 

1. ?:wa Chinsky iš Cleveland, j Angliją daug anglų grįžta 
Į iš Indijos. Burmos ir ki- 

grįžusiems 
barakuose, 
stovykloms 
namuose ir 
įsikurti sa-

■
Oi.io .

2.
Mahanoy (lity. ?■

o

hanoy City. Penna.
Mano adresas: Marija Miliū- 

nienė - Venckūnaitė, Germany 
Scheinfeld 13a Schloss

Schwarzenberg D P Camp 
IRO Aero Team 1041

US Zone.

Syivester Promeneckis išįtur. Ir tiems
Penna. i tenka gyventi

Anna Mazlauskas iš Ma-: kariuomenės 
} pastatytuose 
gana sunkiai 
voj šaly.

Daug pagalbos tikisi ir 
laukia Britų Zonos lietu
viai iš BALF, kuriam pra
šome ir toliau siųsti pini-

Varšuva
Militaris
smerkė tris asmenis mir- į”"nėteisvbes 
tin. Vienas iš nuteistųjų mus yĮat 
esą moteris. Jie nuteisti 
uz šnipinėjimą generolo j kiečių 1 

) Anders naudai”. iheroiz...
į Generolas Anders, kaip:todėl stengiasi visaip bal- 
; žinoma, vadovavo lenkų įtinti ir teisinti nacius, ne- 
armijai karo metu, kuri: 
kariavo alijantų pusėje. 
Už tai jis dabar, Maskvos 
pastatytos Lenkijos val
džios akyse, yra didžiau- 

isias priešas, o nuteriotieji 
I “šnipai” greičiausiai yra
Lenkijos patrijotai.

visas nacių 
j ir baisu- 

. .,----------- vokiečiai nori
esą moteris. Jie nuteisti • nacjų karą paversti vo- 

1 tautos istoriniu 
_ ---- --------- i heroizmu, didvyriškumu,

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

Šv. Teresė.

teisybes, žudynes.
KOKS GUDRUMAS...
Aliantų teismuose pa

aiškėjo baisių dalykų apie 
biauriausius žudymus KZ- 
lageriuose, apie tai, kaip 
nacės moterys iš 
nių (mergaičių) 
davo “tinkamas” 
jos paleistuvybių 
kaip buvo deginami gyvi 
žmonės, kad ištyrus žmo-

KZ-kali- 
atrink- 
į parti- 
namus,

Vokiečiai mano, jog pir
moj karo stadijoj sovie
tai užims Europą iki At
lanto, todėl sovietų atžvil
giu laikosi draugiškai, o 
tremtinių atžvilgiu — ag
resyviai. kad įsiteiktų so
vietams. Vokiečių spauda, 
partijos, radijas, šmeižia 

I tremtinius, trukdo kultū- 
Įrinį darbą, kas ir mūsų 
Įspaudą ir knygas padaro 
per brangias. Su tokia į- 
gimtai akla politika, vo
kiečiai laimi kelninį guzi- 
ką”, bet praras dvarą 
su visu inventoriumi...

Skreeningai (tremtinių 
sijojimai) kelia daug pa
grįstos baimės. Prancūzų 
zonoj ir pirmieji ir dabar
tiniai skreeningai praėjo 
į greit ir teisingai. Išmestų 
i iš globos lietuvių nėra. 
Prancūzai patyrę ant savo 
kailio vokiečių neteisybes, 
geriausiai saugo tremti
nius ir dabar. To nesu
pranta anglosaksai ir pas 
juos tremtinių terorizavi
mas tampa nauju nusikal
timu prieš žmoniškumą.

Mes laimėsim tik tada, 
kai viso pasaulio lietuviai 
susijungs į tėvų, motinų, 
broiių, seserų, karžygiško 
solidarumo bendruomenę. 
Tokioj bendruomenėje yra 
mūsų jėga ir galybė, mū
sų žmogiškoji ir krikščio
niškoji didybė.

Dr. Bonif. Ramanauskas

sukompnuv.it
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Išsipildžiusi Pranašystė
I aik^s riauks lėtai, lyg koks platus Jorė 
Niūrūs amžiai sudejuos po jo vilnim 
Ir išo-irdrs bals? iu sodely Getsemano, 
Kristus šauks: Būdėkit su manim!
Bet saldžiai miegos pasenusios alyvos 
Ir apaštalai, po jom sukniubę, snaus, 
Vin^ tik žvaigždės i' i vakaro vėk^vo 
Žvelgs i sielvartą Aukščiausiojo Sūraus;
Žvelgs i drebančias rankas, maldoj iškelta 
Ange’ą matys juodoj gelmėj rakties 
Ir baikščiai primes, kai Judo lūpos šaltos 
Šventą Dievo Veidą palytės;
Jos matys, kaip budeliai parpuolę kelias, 
Slenka, vilkdami sunkias grandis
Ir skaisčiau sušvis, kada nuo Jericho vėjelis 
Jų šventvagiškus žodžius be ženklo išsklaidys.
Kristaus kraujas gi, lig šiol mažais lašeliais kritęs, 
Ten, nuo kryžiaus srovėmis tekėt pradės, 
Ir ątrodvs mūsų skausmas toks mažytis, 
Kaip dulkelė, naktį puolus nuo žvaigždės.

L. Andriekus.

Prezidento Trumano kalba padarė labai gero 
įspūdžio. Jis, kaip tai sakoma, ištraukė žodi iš visuo
menės lūpų. Ką visi normalūs žmonės, ne tik Ameri-! 
koj, bet ir visame pasauly, turi savo mintyse ir šir
dyse, Prezidentas tą išdėstė oficiialioj kalboj. Jis su
traukė, sugrupavo visiems gerai žinomus faktus to
kioj logiškoj tvarkoj, kad visiems klausytojams susi
darė aiškus, apčiuopiamas esamos padėties vaizdas, i 
Po sunkaus karo Amerika darė ryžtingas pastangas, 
pastoviai taikai atsiekti. Tačiau “viena tauta”, t. y., 
Rusija ne tik kad ne bendradarbiavo taikos įvykdy
mui, bet nuolatos kliudė net pačią taikos užuomaz
gą. Negana to, toji tauta kiek įmanydama palaikė 
esamus nesutvarkytus Europos santykius ir pasi
naudodama laikinu valstybių sunegalėjimu, okupavo’ 
vieną po kitos silpnesnes tautas, norinčias demokra-! 
tiškai tvarkytis, ir prievarta užkrovė joms komunis
tinį iungą. Toliau nebegalima to pakęsti, nes atkak-' 
lūs “tos vienos tautos” žygiai gręsįa ne tik Europos,! 
bet ir Amerikos saugumui.

Tad metas ruoštis apsigynimui ir mobilizuoti ka-' 
rines ir civilines jėgas, kad nebūtume užklupti nepa
siruošę, kaip kad pereito karo pradžioje turėjome už- Y 
mokėti už savo neapdairumą baisingomis aukomis. 
Toksai pasiruošimas re būtinai turi iššaukti karą. 
Priešingai, jis gali pasitarnauti taikai, nes taikin
giems pasitarimams, visiems ir visados yra atviras 
kelias.

Toks oficijalus Amerikos Prezidento pareiškimas 
turėtų priverst Rusijos vyriausybę susimąstyti. Jau 
čia nebe tuščia diplomatinė kalba. Už jos grupuojasi 
stambūs faktai, tarp kurių, greta su Marshallo pla
nu — bilijonais Amerikos dolerių — kyšo jau suda
rytas prieš-komunistinis Europos valstybių ttokas. 
Kai kam gali atrodyti, kad iš tokio skurdeivų bloko 
bolševikai tik pasijuoks. Vargu. Jie gerai žino — ir 
Prezidentas aiškiai pasisakė, kad prie pinigų bus pri
dėta Amerikos militarinė pagelba. Iš pereito karo bol
ševikai gi žino, ką reiškia Amerikos pagelba. Kad ne 
ji, Rusija šiand;en dar tebedejuotų Hitlerio nelaisvėj.

Bolševikai taip pat žino ir pinigų vertę. Viens 
jų rašytojas taip ir pakartojo šiuos Napoleono žo
džius: “Karui sėkmingai vesti reikia trijų daiktų: 
pinigų, pinigų ir pinigų”. Bolševikai žino, kad ju “ne
nugalima raudonoji armija” būtų sukimšta į ožio ra
gą, jei ne Amerikos pristatyti karo reikmenys, vie
nuolikos bilijonų dolerių vertės. Dabar tie bilijonai 
bus teikiami ne jiems, bet bus sunaudoti prieš juos, kas giesmė šventovės pa- 
Ir prie jų bus dar prijungtas pridėčkas — militarinė šventinimui, giedod a v o 
paspirtis. Jei Maskvos generolai mėgintų šaipytis iš Viešpaties šlovei, pergalės girdi taip pat didžiojo • “kuri statytojai 
“civilinės” amerikiečių armijos, tai jiems būtų pra- priešui ir įvedimui didžių- Penktadienio šauksmą. Jis pasidarė kertinis akmuo 
vartų prisiminti, kad iš amerikiečių armijos šaipėsi -------------------------------------------------------------------- (Mat. 21, 42). Koks kilnus
vokiečiai 1917-18 ir 1942 m. ir japonai 1941 m. Da- istorija tiek nauja, kad ir prasta maskviečių atmin- būtu buvęs pastatytas 
bar nebesišaipo. Istorija juos kiek pamokė. Tiesa, tis dar tebeturėtų prisiminti. Taip, Maskvai yra ko;Viešpaties kūrinys, jei ne- 
bolševikai istorijos nepažįsta ir nepripažįsta. Bet ši susimąstyti. K. būtų atmestas

VERBŲ SEKMADIENIS

Garbingas Jėzau;: įžengimas į Jeruza’ę. — Įžengiant Viešpačiui į šventąjį 
miestą, Žydų vaikai, paskelbdami prisik~:imą į gyvenimą, Palmių šakomis ran
kose šaukė: Osanna aukštybėse. Labai didelė minia tiesė savo drabužius ant 
kelio; o kiti kirto medžių šakas ir klojo ant ’^elio. Ėjusios priešakyje ir paskui 
sekusios minios šaukė sakydamos: Osanna Dovydo sūnui! Pagirtas teesie, ku
ris ateina Viešpaties vardu! Osanra aukštybėse!

Parašė Jonas limitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

9.
Išeitis Atsirado

— Aš tik atsitiktinai čia užklydau, — pa
sakojo Barčiukas. — Žinojau, kad čia labai 
pavojingas ruožas, taigi dėlto ir ieškojau 
progos susikauti. Nusibodo nuolatos slapsty
tis. Einam per mišką, girdim susišaudymą. 
Pamanėm, kad visas partizanų būrys su bol
ševikais susikovė. Tuojau juos išvaikėm. 
Ieškom partizanų — nėra. Ar gi būtų išbė
gioję? To pas mus nebūna. Taigi labai nuste- 
bom, pamatę tik du raudonarmiečiu. Gerai, 
kad atsišaukei lietuviškai. O koks čia leite
nantas? Aš neprisimenu, kad būčiau jį kur 
sutikęs. 1

— Tai mano... Tai viena mergina, kurią aš 
vedu į saugesnę vietą.

— Tavo mergina? Oho! Nežinojau, kad tu
ri tokį puikų skonį. Sveikinu, sveikinu.

— Na, na — ką tu čia. Tai paprasčiausia 
partizano pareiga. Matai, buvo šitaip...

Ir Grūzdas trumpai atpasakojo savo prie
tikius Alenos draugystėje. — Žinojau, kad 
esi apsukrus, — pastebėjo Barčiukas. — Bet 
dabar matau, kad tu, brolau, skverbiesi į Sa
liamonus iškilti. Laimė, kad taip užsibaigė.

nežengia kaip pergalėto-.akmuo! “Todėl aš sakau j šventąją Savaitę. Pamąs- 
jas! “Sakykite Siono dūk- jums, kad Dievo karalys-jtyk apie Verbų šakelę, ku- 

timta ir a- rią tu su savimi iš pamal- 
i, kuri duodaldų nešiesi i namus ir pa- 
(Mat. 21, 43). i dedi prie Nukryžiuotojo 

Lukas prie'ga1 vos. Su džiaugsmu nu- 
“Matydamas Į skinta Verbų Sekmadieni, 

apšlakstyta ir pašventinta 
tavo Atpirkėjo ašaromis! 
Telydi tave šių metu 
džiaugsmas ir kentėjimas, 
kaip palaima tavo namų ir 
prisiminimas tavo Išgany
tojo aukos.

Tėvas Renvenutas, O.F.M.

teria: Štai tavo karalius 
tau ateina romus, sėdėda
mas ant asilo.” Evangelis
tas cituoja Zaeh 
zaijo pranašystes

Jeruzalė.
Jeruzalę,
miestas!”
Tuomet
100,000 gyventoju. Didžio 
se šventėse ji galėjo ture

Betanija. Visuomet min- jų aukos šventėms, 
tirais rišome su šios vieto- Betfagė. 1876 metais, 
vės vardu, Mortos ir Mari- netoli Jeruzalės buvo ras- 
jos namus, ir spindi ji tas akmuo su parašu: 
prieš mus simboliška ra- “Bettphage... eum asina 
mvbės tėviškė. Betanija! duetus Hierosolymam” — 
Čia Viešpats paskutinį “Betfagė... su asilu nuve- 
kartą padarė savo poilsio dė į Jeruzalę”. Vietos pa- 
vietele. Iš ten Jis keliauja vadinimas reiškia: “Figos 
į šventąjį Miestą, į savo vieta”. Kristaus laikais ti arti 2 milijonų žmonių, 
kančios ir mirties miestą, toji vieta buvo Jeruzalės Dabar džiaugsmas yra 
į savo Prisikėlimo miestą, miesto dalis. Bet kol bus kaip per Palapinių šven- 
Ir tame kelyje kryžiuojasi skelbiama Evangehja, bus tęs. Nėra ko stebėtis, kad 
kentėjimas ir mirtis, pri- minimas tos vietos pava- giesmės versus pradeda 
sikėlimas ir triumfas. Ne- dinimas, nes čia prasideda giedoti iš palaniniu šven- 
praeis ši savaitė, ir Jis Introitus, čia giedojo Izra- ,čių: 
pabaigs savo 
bus savo Tėvo išaukštin- žengimą 
tas. Ši savaitė taps di- Aukai. Kristus šį įžengi- Osanna 
džiausios atpirkimo aukos mą pradeda savo dieviš-* Šau’-s^as: 
savaitė. Kiek daug kartų kais apreiškimo žodžiais: ankščiau reiškė — 
Jeruzalės maldininkai ke- “Eikite į miestelį, kurs bėk ji, suteik 
liaudavo į šventąjį miestą ties judviem, ir tuojau ra- kurs viešpatauji 
ir jos šventovėje melsda- site pririštą asilę, ir su ja bėse! 
vosi ir atnašaudavo au
kas! Kiek kartų skambė
davo pranašo karaliaus 
Dovido 118 psalmė: padė-

arijo ir I-

“Jam į 
su judo 
(Mat. 21, 

Jeruzalė 1

t ė bus iš jūsų at 
tiduota tautai 
jos vaisius” 
Evangelistas 
to prideda: 
miestą, jis verkė jo ir sa
kė: Kad gi ir tu ir tai šitą 
savo dieną pažintumei, 
kas tau neša ramybės” 
(Luk. 19, 42).

Verbų Sekmadienis. Tai i 
yra Introitus —Įėjimas į i

i

“Osanna, Dovido Su- 
kelionę ir ėlio vaikai Išganytojo į- nui! Pabirtas teesie, kurs 

Jo didžiajai ateina Viešpaties vardu! 
aukštybėse!” 

“Hosa^na” 
“Gel- 

pagalbcs, 
ąukštv- 

!” Arba tiesiog: Gel- 
asilaitę”. (Mat. 21, 2). Iš bėk! Koks tragizmas sle- 
kur Jis tai žino? Jis žino.piasi šiame šūkyje i At- 
visus savo ateities kelius, pirkėją! Kristus kitą kar- 
kuriuo Jis dabar, eina, Jis tą pats tos giesmės vieną 
žino ir triumfą, kuris da- versą šaukė, I 
bar seks ir Osanna, Jis apie akmenis

Sekmadieni, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam- 
bridge beturiu P. švč. N. P. parapijos svetainėje į- 
vyks Naujosios A.nglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skyriai re ein ami gausiai prisiųsti atstovu. 
Taipgi visos katali' iš-'os organizacijos raginamos 
prisiūsti atstovų. Katalikiškos akcijos veikėjai, dva
siški ja ir i»•toligz'rtija. ’ lsi bendrai
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime tus 
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes 
niški darbai mūsų laukia. Taigi mes visi. t. y. 
ūkiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį
didžiausių, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu mes 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas

Rašt. B. Jakutis

yra kviečiami da-
svar-

kuomet jis 
; kalbėjo, 

atmetė.

kertinis

milži- 
kata- 
viena

— Laime tai laimė, bet didžiausia padėka 
tai tau, brolau, priklauso. Kaip iš dangaus 
iškritai.

— Et, ką čia. Tai tik laimingas supuoli
mas. Bet metas mums iš čia kraustytis. Šitie 
gavo į kailį, bet jų daugiau čia valkiojasi. 
Tas susišaudymas galėjo toli nuaidėti. Tu
rim trauktis, ir tai greitokai.

— O kur žygiuosite?
— Į stovyklą —• kur gi daugiau?
— Ir mudu priimsite?
— Savaime suprantama. Juk judu ten ei

nate?
— Taip.
— Tai ir gerai. Juo sparčiau, juo geriau. 

Ot ir mūsiškiai renkasi. Reikia visus su
šaukti.

Švilpuku davė ženklą, ir visi partizanai 
suspurdėjo į šaukiamą vietą. Pulkelis nedi- 
dokas, apie penkiolika vyrų, bet visi rinkti
niai tipai. Kaunasi ryžtingai ir atsargiai. Ir 
dabar be nuostolių iš kovos išėjo. Tik vie
nas peiliu į ranką kiek sužalotas.

— Tai net šaltais ginklais teko susikauti? 
— nustebo Barčiukas.

— Kaip ir ne, — atsakė sužeistasis. —Tik 
vienas burliokas bebėgdamas už šaknies už
kliuvo. Aš jį už pakarpos, o jis man peiliu. 
Bet daugiau peilio nebevartos.

— Nudėjai?
— Prisėjo. Ką bedarysi. Jei ne aš jį, tai 

jis mane. Toks jau amatas.
— Žinoma, žinoma. O kiek jų paklojote?
— Nebuvo laiko skaičiuoti. Gal kokį pus

tuzinį, gal kiek daugiau.
Taip jie, retkarčiais bešnekučiuodami, 

žygiavo visą naktį ir. daugiau su bolševikais 
nebesusidūrę, paryčiu pasiekė savo stovykla. 

10.
Karingos Kalbos

Raudonosios armijos vadai gyrėsi parti
zanus likvidavę. Bet juo daugiau gyrėsi, juo 
mažiau savo pagyromis tikėjo. Partizanus 
išblaškė, tai taip. Ir tai su pernelyg dideliais 
savo nuostoliais. Tačiau iš šaknų juos neiš
rovė, jų požeminių slėpinių nesulikvidave. 
Tiesiog jų nesurado, nes partizanai kauda
vosi kaip tik toliausiai nuo savo didesniųjų 
tvirtovių. Jei kada turėdavo slėptis, tai su- 
lysdavo į mažesniuosius požemius. Keletą 
tokių lindynių bolševikai likvidavo ir gyrė
si visus partizanų lizdus sunaikinę, bet šir
dyje jie žinojo, kad tai netiesa. Nujuto. kad 
svarbiausios tvirtovės tebestovi nepaliestos.

Į vieną tokių stambesniųjų požemių — jo 
vardas neminėtinas — laimingai atvyko virš 
minėtas Barčiuko būrys, išgelbėjęs Grūzdą 
ir Aleną iš istrebitelių rankų. Tas rūsis, ar 
verčiau erdvi požeminė tvirtovė, buvo dabar 
apytuštė. Ten liko tik negausi partizanų 
įgula ir būrys pirmiau paimtų nelaisvėn ko
munistų. Kiti partizanai buvo išvykę ka
riauti. Nemaža jų žuvo, gi likusieji tebesi- 
bastė miškuose, atsitiktinai susiremdami su 
pakrikusiais bolševikų daliniais. Negausi rū
šies įgula saugojo belaisviu ir, jei bolševikai 
užpultų, turėjo įsakymą gintis iki paskuti-

nos ir, negalint atsilaikyti, tvirtovę išsprog
dinti. Prie tos galimybės neprieita, nes bol
ševikai to požemio nesurado.

Dėl sargybos negausumo. o gal ir dėl 
kažkokios neaiškios išdavystės, pavyko iš 
nelaisvės pabėgti komisarui Pochotinui. 
Draugia su juo dingo ir vienas įtartinas lie
tuvis Kastas Gražbilys. Jo pavardė kiek ati
tiko žymiausią jo ypatumą — pleperystę, 
kurią jis pats išdidžiai gražbilyste vadino. 
Tai buvo neaiškus tipas, paimtas nelaisvėn 
kaipo bolševikų kooperatyvo tarnautojas. 
Ištyrus jo elgesį, nuspręsta, kad žiaurumu 
jis nepasižymėjo, daugiau šnekėdavęs negu 
veikdavęs okupantų naudai. Tad jį nelikvi
duota, tik palikta nelaisvėj lengvesniems 
darbams dirbti. Su Pochotinu jis susidrau
gavo ir vesdavo nenutraukiamus pokalbius 
apie tuščius niekus. Daug dėmesio i juodu 
nekreipta. Abudu skysti pliuškiai. Taip at
rodė, o dabar abu pabėgo. Ką bedarysi — 
teko į juos ranka numoti. Daug pavojaus iš 
jų nesitikėta. Plepiai, ne kariai.

Be įgulos ir belaisvių, dar čia gyveno ke
liolika moterų, tarp jų dvi Stuobrienės — 
Eugenija ir Aldona. Emilija Brūzgaitė ir 
dar kitos, atliekančios įvairius ruošos dar
bus. Atvykusią Aleną Ilgaičiukę jos nuošir
džiai pasveikino ir gėrėjosi jos jauna, drąsia 
ir žvalia išvaizda. O kai Grūzdas atpasakojo 
jos narsią šaltakraujišką savitvarką pavo
jingiausiuose jų žygio momentuose, tai vi
sos partizanės žvelgė į Aleną pasigėrėjimo 
ir jaukaus pavydo žvilgsniu.
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Istorija kartojasi
turi pa- čia i patarnavo gyvas vo

kai nugalėtojų kiečių tautoje kryžiuočių 
junkerizmas

Karų istorija 
vyzdžių, 
triumfą aptemdo pokari- prūsiškasis 
nes sąlygos, kurios nuga- ir viena iš Versalio trak- 
lėtojams neleidžia pilnai tato klaidų, kad dar 1919 
išnaudoti 
nugalėtąjį įgalina greit kiečių junkerių lizdas — 
“kvapą atgauti” ir ant sa- Rytprūsiai ir Pamariai 
vo kojų atsistoti. Vienas (Ostpreussen, und Pom- 

būdingų pavyz- mern) — tie lietuviški ir 
lietuvių - lenkų lenkiški kraštai tarp Ne

laimė jimas prie muno, Vislos ir Oderio.
(Tannenbergo), Dabar esame vėl liudi- 

kai santarvinin
kų aštrus pokarinis nesu- 

neleidžia taiką

laimėjimų, kas m. nebuvo išdraskytas vo-

is tokių 
džių yra 
1410 m. 
Žalgirio 
kur buvo sutriuškinta vo- ninkais, 
kiečių kryžiuočių ordino 
galybė, tačiau, pasireiš- tarimas 
kus tarp nugalėtojų lietu- pasaulyje atstatyti ir ag- 
vių - lenkų (Vytauto ir resorių tinkamai 
Jogailos) nesantaikai, ne- kyti. Tokiose sąlygose nu
buvo sugriautas ordino galėta vokiečių tauta pra- 
lizdas Marienburgas ir pą- deda “kvapą atgauti” ir 
tys kryžiuočiai iš Pavislio tikisi greit vėl ant savo 
neišvaryti. Kad ir kuriam kojų atsistoti. Jie prade- 
laikui Lietuvos - Lenkijos da vėl po savo kojomis 
vasalu tapęs, ordinas vė- teotonų žemę jausti ir 
liau atkuto ir sudarė pa- džiaugiasi, kad “Auch 
grindą iškilti galingai tins wird die Sonne vvieder 
Prūsijos (Preussen) kara- scheinen” greičiau įvyks, 
lijai, kuri geruoju ir jėga 
sujungė atskiras vokiečių 
valstybes į imperialistinį 
Vokietijos Reichą nuo 
Masso iki Nemuno; būdin
ga, kad ne kuri Pareinio 
pilis, bet svetimoje žemė
je įkurtas Marienburgas 
buvo vokiečių ekspansijos 
simbolis, o skambiu leitu- 
višku — Prūsijos vardu 
pagarsėjęs vokiečių jun
kerizmas nuvedė vokie
čius į 1914 ir 1939 metų 
pasaulinius karus.

sutvar-

!

negu kapituliacijos metu 
buvo galvota. Jie patylo
mis kukždasi, jog ir vėl 
jiems gali pavykti repara
cijų mokėjimo išvengti, o 
paskui — gal dar trečią 
kartą pabandyti atsire
vanšuoti.
“APIE KZ IR DUJŲ KA

MERAS MES TIK DA
BAR SUŽINOJOME”
Visi gerai atsimename, 

kai. sužavėti išdidžiais 
Hitlerio mostais, vokiečiai 
džiūgavo ir šaukė “Fuh- 

Antras ryškus pavyzdys rer befehlt wis folgen.
— 1914 - 1918 metų" karo Tada retas vokietis drįso 
laimėjimo nepilnas išnau- kltaiP galvoti, išskyrus vi- 
dojimas. Tada vokiečiai sai kairiuosius, kurnu dau; 
kariavo svetimose žemėse, 
ir jie, pralošę karą, grįžo į Į w. 
sveikus namus, jei neskai- k!e1cl^_ 
tyli rusų kiek apniokiotus 
Rytprūsius. Tada vokie
čiai tik žmonėmis, karo 
medžiaga, kolonijomis, ne
vokiškais pakraščiais, gy
venimo štandartu ir gar
be nukentėjo. Netrukus 
jie atsipeikėjo ir “pama
tė”, kad jie “tik per klai
dą” karą pralošė. Atsira
do judėjimas šiai “klai
dai” atitaisyti. Kaip žino-

i 
n

guma buvo izoliuota. Kol 
naciams sekėsi, visa vo-

“‘į tauta, kad ir ne 
kiekvienas vokietis 
NSDAP
Hitleriui

f

t

buvo 
narys, pritarė 
ir didžiavosi 

\Vehrmachto napoleoniš
kais žygiais iki Narviko. 
Biskajos, Eigipto. Kauka
zo. Stalingrado ir Mas
kvos. Kai milijonais buvo 
žudomi žydai, lenkai, ru
sai ir kai buvo naikinama 
kitų tautų inteligentija 
(lietuvių, čekų ir k.), vo- 

me. tam judėjimui lemian- kiečiai tylėjo, lyg apie tai 
— nieko nežinodami, skaity- 
• darni tai karo metu savai- 

mi suprantamu ir patei
sinamu dalyku (selbstver- 
staendlich und berech- 
tigt), kas aišku iš jų tvir
tinimo. esą apie KZ ir du
jų kameras jie tik po ka
pituliacijos. iš Nuember- 
go procesų sužinoję, esą 
anksčiau jie manę, jog tie 
KZ tik paprasti darbo la
geriai buvę...

Šiandien, po dviejų su 
puse metų nuo kapitulia
cijos. vokiečiai elgiasi kur 
kas drąsiau, negu turėtų 
elgtis tiek bledies Euro
poje pridariusi nugalėta 
tauta. Apie Hitlerį, kaip 
apie savo legendarinį va
dą. jie beveik nekalba. Jie 
viską, kas jiems nemalo
nu, “pamiršo”. Tik savo 
bėdomis skundžiasi. Jie 
vis drąsiau kalba ir ra
šo... kol kas tik prieš už
sieniečius, tartum tie 
“verfluchte verschleppte 
Personen” dėl visų jų bė
dų kalti ir kad Vokietija 
karą pralošė. Jie “užmir
šo”, kad milijonai užsie
niečių buvo jėga Vokieti
jon darbams atgabenti, o 
kiti — kaip vokiečių su
kelto karo aukos čia sau
gesnę vietą radę. Papratę 
naudotis pigia užsieniečių 
darbo jėga, vokiečiai pyk-

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke" galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančioj apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė maldaknygės formato.
Pabaigoje knygos yra Šventai 
Valandai lagai gražūs a} (mąs
tymai. Knyga turi 186 pusi. 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais 
sėliais. Kaina $1.50.

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

So. Boston 27, Mass.

vir-

I

I

t

sta, kad jie negali užsie
niečius panaudoti su
griautiems miestams at
statyti, kaip tai planavo 
naciai.

«

TAI JŪSŲ RAUDONASIS KRYŽIUS
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kentėti, alkti ir dirbti, to- “DUONOS IR ŽAIDIMŲ” > 
kius mes pripažįstame ir 
nestumiame nuo savęs, 
bet kas ir toliau norėtų 
parazitiškai laikytis, turi 
gerai įsidėmėti, kad tą 
galės tik tol daryti, kol 
vokiečių tauta nėra suve
reni”. (Žiburiai, 1948 m.

Į sausio mėn. 31 d.).
; Ar čia neprisidengusio

I

“...KOL VOKIEČIŲ TAU
TA NĖRA SUVERENI”
Kokie neaiškūs “vokie

čių demokratai” atsakin
gose vietose sėdi, — mes 
jau ne kartą patyrėme iš junkerio bei nacio plunks- 
kaikurių vokiečių minis- na kaip via iš maišo iš- 
terių ir laikraščių išsišo- lenda? Ar Ui nėra grąsi- 
kimų. Tai patvirtina ypa- nimas visiems užsienie- 
tingai prieš pabaltiečius čiams, eišskiriant nei 
nedraugiškai nusiteikęs anglosaksų? Žinoma, nie- 
vokiečių laikra š t i s — kas nega.i sutrukdyti ir 
“Schwaebische Landė- nugalėtajai tautai svajoti 
szeitung” (Augsburgas), apie suverenumo atgavi- 
Ryšium su generaliniu mą. Bet ar ne peranksti 
streiku Bavarijoj 1948 m. j vokiečiuose “demokrati- 
sausio mėn. 20 d. to laik-jnio perauklėjimo” vaisiai 
raščio redakcija prie'pasireiškia? Oi kaip sun- 
straipsnio “Augsburgie-iku kryžiuočių' ainiams 
čių skriauda” (kad pabal-į junkeriams i 
tiečiai gyvena vokiečių ti! Bet kam jiems veid-Į 
darbininkų blokuose) sa- mainiauti. kada dėl ; 
vo prierašą baigia: santarvininkai “už krūtų

“Kas nori su mumis griebiasi...

i

I 
Hitlerio ir jo artimiau

sių bendradarbių nėra, 
bet jų naciškas kultas dar 
ilgai veiks vokiečių tautą, 
nes gi jie vokiečių tautai 
puikų gyvenimą žadėjo ir 
“tik dėl karo pralaimėji
mo kaltės yra”. Visa kita 
— visai nesvarbu. Tikslas 
pateisina priemones. O 
tikslas buvo didelis ir tik 
“per klaidą” vėl nepasiek
tas. Štai jų teigimas, kad 
santarvininkai susipyks, 
kad ir pavėluotai, pasi
tvirtina. Vokiečiams gied
rėja padangė. Jie gali jau 
reikalavimus statyti ir 
net grąsinti. Jie neapsiri
ko, kad Vakarų demokra
tija nebus tokia beširdė ir 
despotiška nugalėtiems, 
kaip kad būtų buvusi 
triumfuojanti Vokietija, 

ragus pas ą;-,Tuo įarpU būtų viskas ge

Sandelis Knygų Ir Žolių

maišo iš-

* ---------------------
Aukso Altoriukas. maldų knyga. 

Tilžės spaudimo, gražiais celuloidos 
viršeliais. $1.75: Vainikėlis, maža 
jaunuomenės knygutė, paveiksluotos 
mišių maldos, kietų apdarų. 75c.: 
Aficieriaus aukšti klausimai, o ka
reivio mandagūs atsakymai, juokin
gi skaitymai. 15 c.: Apie dangų, 
saulę, mėnesi ir kitas planetas. 10c.: 
Nojaus Arka. įdomūs skaitymai. 
25c.; Dainų knyga, 120 įvairiausių 
dainų. 75c.: Marių Duktė, graži a- 
pvsaka. 25c.: Kaip duktė gyveno 
pūstynėje. 25c.: Eustachijušas. gra
ži apysaka iš pirmųjų krikščiony- strėnų skaudėjimo, taipgi tarpina ir 
bės amžių. 35c.; Grigorius, graži a-varo lauk akmenėlius. 60c.; Kraujo 
pysaka. kaip jis išbuvo prirakytas valytojas, jei kraujas bus švarus —• 
ant salos per 17 metų. 35c.: Gudrus apsisaugosi nuo ligų. 60c.: Nuo ko- 
piemenukas. žiemiška pasaka. 25c.; sulio, dusulio bei mainų asthmos. 
Istorija Seno ir Naujo Testamento, palengvina atsikosėti ir varo dulkes 
su paveikslais. 25c.; Išganingi dū- laukan. 60c.; 
mojimai apie Dievo Motinos sopu-’ (diabetui. 85c. 
liūs. 35c.: Keliauninkų apsakymas.' 85c 
keliaujant į šventąją žemę Jeruzoli- kvapo.
mą. 35c.; Lengvas būdas išmokt an
gliškos kalbos be kito pagalbos. 
35c.: Nebijok mirti, nes nuo mirties 
nepabėgsi. su apie 20 paveikslų 
kaip mirtis vaikščioja visur" ir gau-i 
do savo aukas. 60c.; Neužmokamas 
žiedas, graži, pasaka. 25c.: Pinigai 
galvažudžiai ir prie ko jie žmogų' 
priveda, 25c.; Virėja. Kepėja. Ke- 
nuotoja. su apie 450 geriausių re-i 
ceptų. $1.00.

irai, jeigu anglosaksai vo-! ■
111'. . ». ... ... . > žolės Arbatos Formoje, įvairių rū

šių žolės yra sudėtos į pakelius, su 
nurodymais kaip jas vartoti: nuo 
nervų, išgąsčio, nemigęs, galvos ir

Riečiams tik sočiai paval-^
Tęsinys 5-tame pusi.

sprando skaudėjimo, ausyse ūžimo’ 
ir nuo visokių nervų suirimų. 85c.; 
Pajėgumo pataisymas. 85c.; Nuo 
neuralgijos, niuraitis. nuo išvarytų 
pirštų formos, suaugimo kietų rin
kių ant pirštų sąnarių bei kojų. 
$1.75: Nuo odos visokių išbėrimu,
papuška, $1.00: Trejenkos šaknys 
dėl šnapeo. 75c.: Trūkžolės, ramunė- 
liai, liepžiedžiai, pelūnas. kadagių 
uogcs. po 25c. už pakelį; Pirmapra
džių motinu arbata, palengvina nėš
tumo. 75c.: Valo ir pataiso užkietė
jusius vidurius. 60c.: Nuo inkstų ir

Nuo cukrinės ligos 
Nuo pailių arbata. 

Mostis. $1.25; Nuo nemalonaus 
85c.: Nuo surūgusio pilvo

(heartburn), 85c.: Nuo visokių reu- 
matiškų sausgėlų, 60c.: Senelių ar
bata. kurie negali miegat. 85 centai; 
Nuo širdies ir vandeninės ligos. 60 
centų; Nuo kosulio ir kokliušo, vai
kams. 60 centų:'Nuo užsisenėjusio 
kataro — hay fevcr, $1.25; Tyra 
mostis nuo rožės, gailių ir bile ko
kio biauraus niežulio. $1.25; Nebūk 
sutukęs — liesėk. 85 centai: Aukšto 
kraujo milteliai, 5 uncijos. $1.00.

M. 2UKAIT1S,

332 Dean Park. Spencerport, N. Y.



Penktadienis, Kovo 19 d., 1948

Staiga išgija per 19 metų plaučių ir 
vidurių džiova sirgusi mergina.

Į 
nuo 1922 m. ligonė jautėsi 
blogai, pasilikdama tai Ii-; 
goninėje, tai sanatorijoje. [ 
Jeigu ir buvo šiokių tokių 
palengvėjimų, tai ji nie
kada nebuvo pagijusi ir 
ensijautė gerai. 1940 me
tais ją tyrinėjęs daktaras 
Luxembourg (iš Font-Ro- 
meu) priėjo išvados: ben
dras sveikatos stovis la-( 
bai blogas, nepaprastas 
suliesėjimas, išblyškusi, 
netekusi apetito, nusilpusi

■ "■ 1 • 1 • J

DŽIOVA KRUTINĖS 
PLĖVĖJE

Liurdo gydytojų laik
raštis šių metų pradžioje 
paskelbė apie naują ste
buklingą išgijimą. Ligo
nės vardas — Margarita 
Malgogne. Ji sirgo džiova, 
kuri buvo apėmusi tris 
svarbius organus. Marga
rita yra gimusi 1906 metų 
gegužės 17 dieną. Jau 
1922 metais, tesulaukusi 
16 metų, ji pasijuto ser
ganti ir buvo atrasta, kad i tiek, kad beveik neįsten- 
džiovos bacilos pradėju-igia judėti, nuolatinis kar
šios graužti plėvę, kuri; štiš, daugeriopa džiova, 
skiria krūtinės ląstą nuo [ netolima nuo galutino or- 
vidurių. Pradėta gydyti I ganizmo išsisėmimo, 
ultravioletiniais 
liais, o taipgi 
spinduliais.

1929 metais Dr. Mar-|1934 metų, su labai trum- 
quis, Rennes mieste pada-ipomis pertraukomis. Jos 
rė operaciją. Jos viduriai; ūgis buvo 1 metras 53 
buvo atidaryti per 20 mi-!centimetrai (netoli penkių 
nutų. Pastebėta užkrėtosipėdų), o jos svoris svy- 
mazgų ir kituose vidaus ravo tarp 41 ir 43 kg. (90- 
organuose ir operacijos; ":x T~~
keliu buvo pašalintos li
gos apimtos vidurių da
lys. Tačiau ligonė nepa
sveiko ir 1934 metais bu
vo nugabenta į Ossėjos 
sanatoriją. Jos viduriai iš
sipūtė. Visą laiką ji sirgo, 
o 1941 metais skausmai 
ypač pasidarė aštrūs de- 
šinioje pusėje. Virškini
mas sutriko, iš vidurių 
dažnai rodėsi pūliai.

PLAUČIŲ DŽIOVA
Jau 1933 metais pasiro

dė ir pirmieji plaučių 
džiovos 
skreplių 
džiovos 
laiko

i
Jos temperatūra buvospindu-

saulės nuolat žymima ir jo nuo-
lat turėjo karšti nuo pat

i J-CZO K>V<. lavai UI 11111“
. - - -
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šiomis dienomis atvyko U.S. destroyeris Duncan į Long Beach. C 
uostą sutiktas kelyje ekspliozijos, kurioj vienas jūreivis buvo ' 
tas ir 14 sužeistų. Laivas vykęs į Pacifike Eniwetok salas, kur daro 
atominės energijos jėgos bandymai.

KAI DU PEŠASI ..

bažnyčią aplanko virš 25.000 
žmonių. Katalikai ir nekatali- 

,kai stengiasi padaryti vizitą 
į per tas dienas. Mūsų choro va
dovė. ponia Pranciška Brown. 
su pagalba Jurgio Galkausko, 

■choro pirmininko, turi priruo- 
šusi ką nors naujo kaip Verbų 

taip Lamentaci-

Kun. dr. • Velykų rytą Prisikėlimo Mi- 
vietęs net 6[šios 6 vai. Teko sužinoti, kad 
Šv. Mari jes į klebonas kun. dr. Mendelis 
bčti su Di-[ skiria šių Velykų rinkliavos 25 

apeigomis. | nuošimtį pirkimui ir persiunti- 
šeši kunigai klau-;mui maisto 
ų nuo 3 vai. po Į tremtiniams, 
i-al. vakare. Rytais į venantiems.

o Vaka-lrio aukų 25
bus laikomos!

?rtist I

i

DIDŽIOJI SAVAITEr —-
[4 lo

I

Pradžia 4-tame pusi. . 
gyti duotų. Šiaip jiems | 
nieko nereikia. Jiems ne-; 
reikia jokio demokratinio 

; perauklėjimo nei ideologi
jų iš užsienio, nes jie pa
tys turi tiek daug ideolo
gijų, kad net eksportuoti 
gali. Štai ką tuo reikalu 
SPD vadas Dr. Schuma-

naujas 
kiečiu vadas sako:

Didžiosios Savaitės iškilmės 
prasidės sekmadienį, kovo 21 
d. Tą rytą 11 vai. kun. Jonas 
Mendeiis atnašaus sumą, prieš 
kurią bus šventintos verbos. 
Trečiadienį. ketvirtadieni ir 
penk&dieni 7:36 v. vi kare bus į sekmadieniui, 
giedamos Lamentacijos arba i jų vakarams. 
Tamsioji Aušrinė.

ndelis turi pasik 
ar 7 kunigus i 
Seminarijos page 
džiosios Savaitės 
Tiečiadierr 
sys iš; užintii 
pietų iki 6 v 
apeigos prasidės 
rais pamaldos 
7:30 v.

mūsų lietuviams 
Vokietijoje gy- 

Iš kiekvieno dole- 
centai bus sunau- 

aikomosldoti sušelpimui tų.
Mūsų artis .ės Sesutės [lykų iškilmė tik 

Kazimierietės suka gaivas, da- ■ mingesnes dienas 
kad atnaujintoj šv. Lietuvos dangumi.

yra t
savaitės

kuriems Ve- 
primins lai- 

; po laisvu
Visi maldin- 

skatinami di
ską usmuose

ro planuą, l -J ------ x.. - -
Alfonso bažnyčioje įrengti tin- gi lietuviai 
karną Repozitoriją ir 
ties Karstą, nes Didžiam Ket-j atminti ištremtus ir kalinamus 
virtadienį ii’ Penktadienį mūsų; lietuvius.

<up) 
Dr.

cheris, kylantis 
vo

“FRANKFURT. 
SPD pirmininkas 
Scnumacheris vienoje kal
boje pareiškė, kad nei 
Rusijos ūkines ir politi
nės teorijos, taipogi Jung
tinių Valstybių Vokietijai 

■yra netinkamos. Vokietija 
! nereikalinga jokių užsie- 

nizmas pradėjo normaliai i nio politinių ideologijų 
veikti, šlapume nebuvo Ii-į importuoti, bet priešingai 
gos priemaišių, viduriai į daugiau kaip gana politi- 
sugrįžo į normalią padėtį, Į niu pažiūru eksportui vir- 

m. ™ pus., U8one,i tuojau grįžo jėgos.šaus tu-i. '
Daug kas girdėjo apie Liurd, !r l1' ka‘P . klt! sveikieji, reikalinga,

tęsė savo šventą kelionę, produktai ir žaliava .

95 svarai). Jos sveikatą 
rūpestingai tyrė Dr. Bon- 
nate (Ossėjos sanatorijo
je), Dr. Juhel (Ecaldes sa- 
Įnatorijoje), Dr. Luxem- 
ibourg (Font-Domeu), Dr. 
(Ehand (Odeillo). Jų diag
nozė vienoda: Margarita 
Malgogne sirgo daugerio
pa, sunkia tuberkulioze 
(džiova) nuo pat 1922 me
tų, ir jos liga kaskart sun
kėjo.

IŠGIJIMAS
Ligą gydytojai surado, 

bet pagydyti — 1 “ _ ____
Paskutine, viltis ligonei dėjimo klausimuose moksliniu- i užkrėtų. Karštis pranyko, 
beliko Liurdas. Ji tenai ^as vysk. Būčys rašo apie tai T® metų, sergant pra-. 
nuvyko 1941 metu rudenį, i Kiekvienas šią knygą perskai- įleistų ligoninėse ir sana-į 
Ir nuostabiu budu išgi- ĮęS |,us gįjjaį sujaudintas. Gra- tori joje, ji pradėjo nor-Į 

, su daugybe pa- malu gyvenimą.
Amerikos lietuviams; Įrodyta, kad ji buvo pa-j

i 
I 
i 
I

pirmieji plaučių j 
ženklai. Padarius 

analizę, rasta 
bacilų ir nuo to 
ji atsikosėdavo • _ ___

skrepliais, kuriuose buvo jo tų pat metų spalių 7 d. jįjį išleista, 
džiovos bacilų. 1941 m. Į Margarita Malgogne pati veikslų. 
rūgs. 28 d. pakartotinai pasakojasi, kad tą dieną: 
darant analizes skrepliuo- • numaudyta Liurdo šalti-j 
se rasta džiovos ženklų, nio vandenyje, ji pajuto 
Peršvietus jos krūtinę, didelį ramumą. Procesijos 
plaučiuose vietomis rasta metu jos sieloje viešpata- 
sukalkėjimų, o vietomis—(vo gili ir rami laimė, y- 
dėmių. Net ir perkutori- pač kai monstrancija lai
mu būdu tiriant (barški-.minant sustojo ties jos 
nant), daktarai suprato, i galva. Sugrįžusi į viešbuti 
kad jos plaučiai netvar- pastebėjo, kad iš inkstų 
koje. Buvo padarytas:jau nebesirodo pūlių ir ki-
„___________4._____ 1_______ /_____ u—

švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde 

Parašė -vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Lau-S AUO g, _ 
ir jame įvykstančius stebuklus, 

j bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
neįstenge. vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- nuojant

Ko V okietija 
yra maisto

Viešpa- džiosios

Brangūs ALT Skydu ir Lietuviškų Organizacijų Nariai, 
Veikėjai, Lietuves ir Lietuviai

- - - "" f todėl
tai ir mes turime visuo
met budėti kelti protesto 
balsą ir savo reikalą kle-

Vasario 16-ji praėjo. Ta'Priešas nesnaudžia, 
proga V? i-i-- -- --------
ionijose

i Lietuvos
bes 36 metų sukaktis, per- benti. Kiekvienas nedrau- 
žvelgta per nepriklausomo gingas mums valstybės 
gyvenimo metus padaryta vyro, politiko žygis ar 
pažanga, kartu pakeltas spaudos balsas turi būti 
protesto baisas prieš ne- tuojau mūsų išgirstas ir 
teisėtą STRS Lietuvos pa- dėl jo reaguota. Negali 
vergimą ir jos nekaltų būti pamirštas ir Europo- 
,žmonių — mūsų brolių ir.js mūsų tautiečių varo- 
seserų žudymą. mas ir to paties tikslo

Minėjimus surengė ir siekiąs naudingas darbas, 
kuris yra reikalingas mū
sų piniginės paramos.

Kiekvienam aišku, jog 
tuščiomis rankomis ir ki
šenėmis kovos negalima 
laimėti. Tam tikslui Ame
rikos Lietuvių Taryba pa
skelbė Antrąjį Lietuvai 
Gelbėti Vajų. Vajaus vyk
dymas turi būti visu tem
pu varomas toliau.

Tad su nepalaužiama 
valia ir su neišsenkama

visose lietuvių ko- 
buvo paminėta 
Nepriklausomy-

(Main. Post. 1948 m. 
vasario mėn. 10 d.)

I 
Tik maisto produktų ir 

žaliavos, sako Dr. Schu-' 
macheris, kaip senovėje 
romėnai cezariams šauk- 

_ davo: “Duonos ir žaidi-1 
Apsireiškimai Liurde taip pati- žaista daugeriopos džio-i^0- kodėl ne. J ■ ■ Dc-

ko, kad jie jau baigia išpirkti^SunkFojeformoje.idž Šamas toks turtingas, 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai, nuolat besiplečiančios. Ta- dosnus ir humaniškas, 

(čiau, ne tik staiga sustojo'^e^u J1S »a-eJ° gelbėti — - - - santarvininką,
pranyko ir ligos ženk-(^ur^sy^ar? pnisigic-

Anksčiau ligos, na-Į^s? šiandien dar ba.s s- —---- x.. pasirodo, tai
turi atsakyti 

“nelaimingajam” vaka
rykščiam priešui, kuns,i 

(ko gero, gali pagrasinti; 
(švie-; nukrypimu į vytus. Nehu-

(_____________________ 1
*ad galima įleisti 20 milijonų vokiečių

*

•trečią laidą. Kaina $3.50. 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

surengė
jiems vadovavo ALT sky
riai ar susiorganizavę vie
tose komitetai. Jiems vi
siems tariame viešą padė
ką už parodytą iniciatyvą, 
nepagailėtą darbą ir lai
ką. Taip pat ir visiems ki
tiems prie šių minėjimų 
prisidėjusiems asmenims, 
kaip prelegentams, daini
ninkams, muzikams ir ki
tiems priklauso kuo di
džiausia mūsų padėka.

Tenka pasidžiaugti, jog energija tęskime pradėtą 
Vasario 16-toji kasmet vis darbą. Už Lietuvos laisvę, 
daugiau USA valstijų ir 
kitur paskelbiama oficia
lia Lietuvos švente ir jog 
USA kongreso nariai 
spauda 

. kaip 
karštų 
adresu 
balsą prieš jos okupaciją. 
Tai mums tik rodo, jog 
neveltui yra mūsų dirba
ma ir jog Lietuva buvo ir 
bus laisva!

Per ‘tuos minėjimus bu
vo surinkta ir gerokai au
kų tolimesnei Lietuvos va
davimo akcijai. Nemažos 

■jau pinigu sumos yra iš 
ALT skyrių ir vietos ko
mitetų persiųsti ALT Cen
tro Iždui. Tikimės, kad ne
trukus ir likusios sumos 
bus pervestos Centrui.

mieli aukotojai, 
taip pat tariame kuo nuo- 

J (širdžiausią padėką. Tikė-

ligos plėtimasis, bet štai-j Fau^°n^
ga į---- j— — —o“— —— 1
lai. Anksčiau ligos, pa-i0?8’ . „
liestos kūno dalys ir jy į -?rie.?u 
veikimas pasidarė norma- koot- jis 

: lūs. Sveikatos grįžimas 
(buvo staigus ir pilnas.
I
į Optimiškiausi ( 
šiauši) spėjimai leido tu-:maniška būtu, taikos metu 
(rėti vilties, kad galima j leisti 20 milijonų vokiečių 

c___ ____ (būtų dar pratęsti tą ne-;išmirti ir sutrukdyti pran-
( Pakartotinai tikrindami tikrą padėtį sunkios ligos, [tūzų Tigro — Clemensou 

TYRIMAS ^gydytojai nuo tos jos ke- kuri nuolat gręstų sun-;amžinąjį poilsį, kada jis
Dabar gydytojai prade- lionės į Liurdą neberado kiomis komplikacijomis ir!

padarius analizę jos skre
plių, neberasta džiovos 
bacilų.

pneumatoraksas (oru su-‘tų liguistų priemaišų. Tuo Xuo tų pat metu spalių 
spaustas plautis, kad pa-,pačiu momentu jos baisus 12 d. jos temperatūra (iš-i 
silikdamas nejudančioj, vidurių sutinimas atslūgo j g, jimo rnetu nebuvo tik- 
padėty, turėtų palankos- ir staiga sugrįžo į norma- irinta) darėsi normali ir 
nes sąlygas gyti). lų stovį. svoris pradėjo augti.nes sąlygas gyti).

Tačiau ligonė negijo, jos 
alsavimas silpnėjo, ji tu
rėjo aštrią plaučių džiovą.

DŽIOVA VIDURIUOSE
Padarius ligonės slapu; išgijimą.

mo analizą, rasta džiovos 1941 metų spalių 10 d. lo žmonės nesiskubino sa- 
bacilų. Džiovos bacilos ro- padarius analizę jos šia- vo sprendimą skelbti, nuo- 
dėsi iš abiejų inkstų. Bu- pumo, iš abiejų inkstų at- lat stebėdami tą nuost’a- 
vo davinių spėti, kad džio- skirai, rasta, kad jau ne- biai išgijusią.
va apėmusi ir inkstus. (besirodo nei džiovos baci-J Taip praslinko šešetas 

Per ištisus devynioliką los, nei pūliai. metų. 1947 metų rugsėjo 8,^
metų, nuo pat susirgimo,! 1941 metu spaliu 24 d.:d. susirinkę Liurdo gydy-( _ - -----
-------------------------------------------------- ---------- ;-------|tOjai kr iartą ?atikMn.°• ištikta'daugeriopų "'tX'

svoris pradėjo augti.
STROPUS GYDYTOJŲ | 

TYRIMAS

už lietuvių gerovę!
Amerikos Lietuviu 

Taryba.

I 
i jo tyrinėti jos neoaorastą ligonėje jokių ligos ženk-;staigmenomis Tikro isgi-

'lų. Tačiau atsargūs moks->m°, žmogiškai žiūrint, 
nebuvo galima laukti”.

GALUTINĖ IŠVADA
Visų Liurde ligonę ap

žiūrėjusių gydytojų vardu 
Dr. Grenet daro galutinę 

i išvadą:
i — Panelė Malgogne buvo

» 
i 
t
I

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

English-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 rašvti nereikia, tik įdėk į 
I ‘ ' . . " ' j _ _.........“
tuvišką Žodyną.

(sveikatą Margaritos Mal
gogne ir nustatė, kad po 
to staigaus, nuostabaus 
išgijimo, ji. daugiau nebe- 
atkrito.

DAKTARU PAREIŠKI
MAS

j Aprašęs jos ligos eigą ir ciniškojo 
išgijimą, Dr. H. Grenet,;mis.” 
Naci jon alinio Gydytojų

zdaioanaui niurna i<xion.ą. iusyu nvi vin į , .. x

konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lic-(Komiteto varau, sKeioia:
į — Sunku tiksliai nusta- niais einant, staigaus ligo- 
tyti ar Margaritos Mal- nes pagijimo jokiu būdu 
gogne išgijimas įvyko 
maudantis Liurdo vande
nyje, ar per procesiją ar 
gal keletą valandų vėliau, 
tačiau tikra, kad išgiji
mas įvyko staigiai —1941 
metų spalių 7 d. pranyko 
visi ligos ženklai: orga-

kuliozės sužalojimų; jos 
liga nuolat plėtėsi.

Ji staiga išgijo 1941 me
tų spalių 7 dieną.

Išgijimas, aplinkybėse, 
kokiose įvyko, negalima 
išaiškinti dabarties medi- 

mokslo žinio-

nabrėžia, kad, 
mokslo davi-

Daktarai 
medicinos

dėl to iš džiaugsmo ant 
kito šono apsiverstų...

Vokiečiai yra blogi poli
tikai karo metu, ir dėl to 
jie antrą kartą prakišo, 
bet jų nepamokinsime 
kaip antrą kartą greitai 
okupacija nusikratyti ir 
vėl savo prūsiškąją galy
bę atgauti, nors jie patys 
prisipažįsta daug progi 
praleidę yra po JAV užs. 

i reikalų ministerio Byr ie- 
■ so kalbos Stuttgarte — 
j (žiūr. Main Post 1948 m. 
j vasario mėn. 10 d. veda
mąjį “Verpasste Ge’egen- 
heit”). Mat, kur du peša
si, ten trečias naudojasi. Jums,

E. K. Vilnietis. ... -.-r

ir 
šiemet daugiau 

kada nepagailėjo 
žodžių Lietuvos 
ir pakėlė protesto

Strejigthens Crippled Hands

366 W. Broadvvay,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas__ ____________________________ _______ ,------
Adresas---------- ;------------------- ----------—.........-...............

nebuvo galima tikėtis. O 
tačiau ji staiga išgijo. Ko 
neįstengė padaryti šio pa
saulio išmintingieji, tą pa
darė ano pasaulio Galy-i 
bes, per Marijos žodį. Įvy
ko stebuklas.

Dr. J. Prunskis.

Į

!

Juozas Kasmskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

60‘! VVashlngton Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lesmgton 8595 

Limosinai dėt visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Maklį.

To iron doli clothes is glo- 
rious fun for this youngster. 
She has learned to grasp the 
handle witn her crippled hand 
and pusn the iron back and 
forth. She doesn’t know She is 
gaining more control with 
every movement. būt her the- 
rapist does. Her future skills 
depend on sj>ec;al training 
made possible through your 

1 purchase of Easter Seals.

kitę, jog kiekvienas Jūsų 
paaukotas doleris ir cen
tas prisidės prie mūsų pa
vergto tėvų krašto išlais
vinimo ir mūsų tautiečių 
{ramintų žmoniškų teisių 
atstatymo.

Kova dėl Lietuvos iš
laisvinimo užsitęsė, bet 
tai nereiškia, jog mes tu
rime sustoti pusiaukelėje.I
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GIRDĖTI LIETUVIU i
KOLONIJOSE *

t

NASKUA. N. H.

WATERB-JSr. CONN
Dėmesiui

LDS 5 kp. susirinkimas Įvyks 
kovo 21 d., pirmą vai. 
tų. šv. Juozapo senos 
Jos patalpose. Norinti 
keti už "Darbininką”,
kitę ateiti į susirinkimą, 
galėsite tai padaryti.

Valdyba.

jk> p.e- 
mokyk- 
užsimo- 
malonė- 

kur

vietinio skyriaus, bet jų tarpe 
nesiranda LDS 5 kp. auka $10.. 
kurią pridavė V. Urbonas L. 
Tarybai laike prakalbų, 
rio 1G d. paminėjime.

vasa-
J.T.

baž-
vvrų 
veda

Pastaba
“Darbininke” tilpo autokoto- 

jų vardai, paduoti L. Tarybos

Manchester, N. II.

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

BROOKLYN. N. t.
Švč. P. M. Apreiškimo 

nyčioje vyksta 14 dienų 
ir moterį} misijos. Misijas
iškalbingas pamokslininkas Tė- 
vas Dr. Leonardas Andriekus. 
O.F.M.

Misijonierius 
pirmą kartą 
pamokslų 
negalima 
duok iam 
miršti.

yra jau nebe 
pas mus. bet jo 

naujumu ir gražumu 
atsigerėti. Dieve, 

ir toliau mūsų nepa- 
Dalyvis.

Parapijos vajus

šv. Kazimiero lietuvių 
piju, kuinus klebenu yru 
Dr. M. Cibulskis, prade,; 
jų. kad sunaikinti par 
skolas. Dvasios vadai ir 
tetas dažnai turi suslrin 
ir uoliai darbuojasi, kad 
tl fondą.

Kovo 7 d. minėjome 
parapijos globok) — Šv. 
miero šventę iškilmingomis p?- 
maldomls i- vakavene. kuri la
bai gerai pavyko. Klebonas pa
rūpino maistą nupiginta kaina, 
o mūs į šaunios 
labai skaniai 
ir pelno liko 
nes rengimo 
ninke buvo ] 

da

globė >o

I

šukei-

.n a s

Cor. Valley and \Vilson Sts.

Manchoter, N. H. Tel. 18.80 |
Pui-

šeimininkės 
pagamino. Todėl 

nemažai. Vakarie- 
komisiios pirmi- 

p. Teklė Mitchell. 
g tikietų išplati-

Westfie!d, Mass.

Lambson Fumiture Co
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ

Cor. Elm A
Tel. 22

DI REKTORIAI

Thomas Sts.
VVestfield. Mass.

WESTFIELD,MASS.
Velykose šv. Mišios

Mūsų klebonas kun. V.
dokas paskelbė, kad bažnyčioj 
Prisikėlimo šv. mišios bus 6 
vai. su iškilminga procesija, o 
antros 10:30.

Taipgi mūsų bažnyčioj yra 
užsilikęs tikrai gražus lietuviš
kas paprotys. j>er visą naktį 
bažnyčioj klūpo prie Švenčiau- 

;sio šių draugijų nariai: Šv. Ka- 
izimiero. šv. Onos ir Tretinin- 
, kai. Draugijų nariai jau 
skirstė valandas.

pasi-

Minstrel Show
Lavrence & Methuen, 

Mass.

Chandler's Flower Shop
"Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essev St.

LAVVRENCE; MASS.

F. X. Rsbichajd
Geležies reikmenys 
Dalai ir Cementas

1 Loveli St., Methiien. Mass.

Loveli. Mass.

Harry Bais, Ine.
I nited Cloak A Snit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

166 Centrai St.,
LOVVELL. MASS.

Brockton, Mass.

Wcodward’$ Auto Spr'ng 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
AUTO KARO TROKU AR B’.'eO 

latus Suvienodina ir Generavai Taiso

172 No. Montello St.
'ELS. 3609 8032 BROCKTON. MASS

■7

’f * 
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Bucevicius
programą.

Cibulskis
T< įastmasteriu

Buvęs Airijos Premieras Eamon DeValera, 
sutiktas garbingai jo gimtiniame New Yorko 
mieste. Jis išbuvo Airijos Premieru psr 1G metų.

6
svetainėje. Visi draugijų atsto-dol.; p. A. Rimšienė, p. Kriau 

člunienė, p. Preskinienė ir p. vai ir pavieniai asmenys, kuria 
Valeikienė sudarė tris siun J-1 interesuojasi Federacijos veni
nius ir pasiųsta Austrijon. !la 

Į
Cambrldžiuje kun, J. Daunio j 

>as'.angomis suorganizuota ve
dusių moterų Sodalicija. Suda
ryta laikinė valdyba, kuri rū
pinsis prirašymu naujų narių. 
Moteris nor iai rašosi prie šios I I 
organizacijos, nes tai gera pio-: 
ga p.aleisti laisvą laiką na u- ■ 
dingam tikslui. Sveikiname ‘ 
naują organizaciją ir linkime 
geriausių sėkmių.

Sekmadienį, kovo 14 d., 8:30; 
vai. šv. mišios buvo atnašau- I 
"os Šv. Vardo vyrų draugijos 
mtencija. Visi nariai bendrai 
nriėmė Šv. Komuniją. Po mišių 
svetainėje įvyko susirinkimas; 
|:r užkandžiai. Tą dieną prie! 
draugijos prirašyta 5 nauji na
riai. Sveikiname naujus na
rius. A. D.

kviečiami dalyvauti.

BH0CKT01I, MASS.
Pereitą savaitę šv. Roko pa

ira pi jos bažnyčioje, buvo ske’.- 
’biamas mišijos moterims ir 
i merginoms. Jas labai 
i vedė žymus misijonierius 
vas Dr. A. Bružas, M. S.

i Hartford, Conn. Ši antroji sa
kaitės skirta vyrams ir 
! kinams. Misijas skelbia
i pats misijonierius. Vyrai ’ gau- 
jsiai lankosi ir naudojasi tomis 
malonėmis, kurios yra teikia
mos misijų laiku.

gabi; i
Tė- 

iš

vai
tas

pradėjo 
Kleb. 

atkalbėjo 
buvo

Velichka. Pirmuoju 
pakviestas komisijos 
Kazys Nadzeika. ku- 
visus dirbti ir auko- 

skolos būtų

ruošiamuose parapijos šokiuo
se. Klebonas prašo visų pagel
bėti išplatinti tikietus.

CAMBRIDGE, MASS

kuri laba:
no.

Kun. J. 
vakarienės 
kun. M. 
maldą, 
adv. L. 
kalbėtoju 
narys p. 
ris kvietė
ti. kad parapijos 
sunaikintos iki rudens, p. Jo
nas Vaičiūnas iš Manchester. 
N. H. nuoširdžiai pasveikino 
Nashuaiečius. Taipgi kalbėjo 
Dr. C. Umpa. kun. P. Vaičiū
nas ir teisėjas Bolius Degėsis. 
Visus suįdomino savo kalba p. 
Ievutė Venckiūtė. kuri tik ke
lios savaitės atgal atvyko iš 
tremties — Vokietijos pas sa
vo gentis — Juozą ir Kleopą

Į

Petučius. Ji atpasakojo Lietu
siais metais mūsų parapijos vos nelaimę, bolševikų žiauru- 

"Minstrel Show” įvyks bal. 13. mus ir lietuvių tremtinių var- 
8 vai. vakare. VVestfield High gyvenimą. Jos kalba bu-
School Auditorium.

Kaip paprastai, parapijos 
: parengimai yra vieni iš ge
riausių. Šis jaunimo parengi-. 
mas bus ypatingai geras 

i kuo tai skirtingas.
' Kviečiami visi iš arti ir 
; atvykti į tą mūsų jaunimo
-engimą. Tikrai nesigailėsite ir

' turėsite visi gerą laiką.

Kooperacija
Lietuvių Koojieracija. 

gyvavo virš 27 metus, atskir
ta r.uo Lietuvių Piliečių klubo, 
kuris buvo įsteigtas tų pačių 
šerininkų. Dabar viską atpirko 
ir šerininkams išėjo po $225.00. 
Tad šerininkai gavo pelno po 
du šimtus dolerių ir visi lieka 
pilnais klubo nariais. Dabar 
klubas mokės nariams ligoje 
po $10 į savaitę ir pomirtinės 
$200. Dabar į klubą galės ra
šytis vyrai nuo 18 metų am
žiaus iki 50 metų; moterys nuo je buvo rodomi paveikslai apie 
18 iki 45 metų amžiaus.

Klubui dabar daug dirba ir 
pirmininkauja adv. 
ka. Pašalpinio 
susirinkimas
ni, kovo 21 d.. 2 vai. po pietų.

Dzūkelis.

kuri

I

I

HARTFORD. CONN
21 d.. įvyks LDS 6-tos 
susirinkimas, 
pietų. Nariai

lygiai 2 
molonėki- 
Darbinin- 
LRKS A- 
susirinki-

Į

' t

Bendras Lietuvių Komitetas, 
kuris suruošė 16 Vasario mi
nėjimo iškilmes Brocktone, šio
mis dienomis paruošė savo at
skaitą ir greit ją paskelbs vie
šai spaudoje. Pažymėtina, kad 
Brocktoniečiai organizuotai ir 
pavieniai duosniai rėmė auko
mis Lietuvos nepriklausomybei 
siekti reikalus. Rap.

■ Moterų Są-gos 22 kp., šeš
tadienį, geg. 1 d. ruošia šau
nius šokius Columbus Hali, 
Cambridge, Mass. Pusė pelno 
skiriama lietuviams tremti
niams. Todėlei. prašome tą die
ną 
bet

i

Jau trečia savaitė kršp sun
kiai serga p. S. Kantrimienė. 
Ji dabar jau jaučiasi geriau ir 
sveiksta namuose, p. Kantri
mienė yra ilgametė Cambri- 
džiaus gyventoja; jos vyras a. 
a. J. Kantrimas buvo mūsų 
bažnyčios prižiūrėtojas. Jos 
sūnus, šio karo veteranas, Al
fonsas — yra mūsų parapijos 
choro pirmininkas. Linkime p. 
S. Kantrimienei greitai pa
sveikti.

i
Trečiadienį, kovo 17 d., va

kare, grįždamas iš Šv. Roko
kitų parengimų nedaryti, bažnyčios misijų, prie savo na-
atvykti į šiuos šokius.

Rengėjai.

H0RV00D, MASS.
Šiomis dienomis lankėsi 

zikas p. Klonis iš Brooklyn, N. 
Y., kuris pereitais metais pa
vadavo varg. V. Sereiką išvy
kusį pas savo sūnų į Colorado.

mu-

mų durų. 121 Bellevue avė., 
Montello, Mass., krito Juozas 
Kumpa ir mirė. Velionis pašar
votas savo namuose. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, kovo 20 
iš Šv. Roko par. bažnyčios.

A. a. Juozas Kumpa paliko 
nuliūdime žmoną Moniką, dvi 
vedusias dukteris — Marijo
ną ir Birutę ir Lenkijoje ište
kėjusią dukterį Pranę. Taipgi 
paliko seserį Agotą ir brolių ir 
sesers vaikus, žentus, anūkus 
ir daug giminių.

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Marcinkonių, Vilniaus krašto.

Velionio žmonai, vaikams ir 
giminėms reiškiame užuojautą, 
o velioniui amžiną atilsį duok 
jam Viešpatie, tegul ilsisi 
mybė je!

Kovo 8 d. parapijos svetainė-

mingos. Lietuvių kalba pamok
slus sakė kun. Dr. Viktoras 
Gidžiūnas. Pranciškonas, iš 
Kennebunkport. Maine, o ang
lų kalba kun. Neville, Pranciš
konas.

vo jaudinanti, p. Ievutė Venc
kiūtė įsirašė į LDS 65 kuopą, 
nes ji myli laikraštį "Darbinin-

- — ką .
įrĮ Gaila, kad mūsų vargoninin-

i kas Jonas Tamulionis 1 
to]j didelę slogą, tai negalėjo 
na.!nuoti. tik pa-

tiems
f» dainavo

(Antanas Zautra: solo — p. M. 
[Vaičiūnaitė, ir trio — pp. Vai
čiūnaitė. Lapenaitė ir Kisieliū
tė.

Baigiant programą.
kun. M. Cibulskis visiems 
visoms nuoširdžiai dėkojo.

Taipgi prie garbės stalo 
kitų sėdėjo ir šie svečiai: 
Kaz. Simutis iš Manchester. 
N. H.: p. Vincas Mitchell. real 
estate vedėjas: p. Kazys Kaz
lauskas. laidotuvių direktorius: 
p. Tarnas Grigas, mokyklų di
rektorius. ir mokytojas Gaspa
ras Grigas.

Dabar prasidėjo tikietų kny
gučių platinimas. Klebono pa
sidarbavimu. gauta daug bran
gių nuo kitataučių biznierių.1 
būtent. 10 dovanų apie tūks- rinkimas įvyks kovo 2_9 d.. 8 
tančio dolerių vertės, kurios vab vakare. YWCA., 502 Ca-

i, .... , , ... meron St.. Alexandna. Va.> balandžio 30 d. j,

turėjo
> dai- 

pianu pritarė ki- 
dainininkams. Duetą 

Jonas Karauskas ir

Kovo 
kuopos 
vai. po 
‘e ateiti laiku, nes po
kų susirinkimo įvyks 
merikoje 89 kuopos 
mas. kuris dėl Velykų yra at
keltas į 21 d. Taipgi ši kuopa 
■engia Margučių Vakarienę 
ktvelykyj. balandžio 4 d. Kas

4 lar neturite įžangos tikieto. 
nalonėkite įsigyti.

Verbų sekmadienį, mokyklos 
svetainėje bus rodomi religiški 
iudamieji paveikslai. Kviečiame 
ūsus atsilankyti.

Darbininkų veteranas - gar
bės narys Antanas Mašotas bu
vo rimtai susirgęs. Bet dabar. 

. ačiū Dievui jau sveikesnis.
Reporteris. bus išleistos

L. Velich-
klubo pirmas 

įvyks sekmadie-

kleb. 
ir

be
P-

VASHIHGTON, D. C.

renkamos 
sekanti: M. 
Tip Toe Cafe 
dol.; A. Vin- 
Juzinas S1.50

ra-

Vasario 22 d. Baltijos -Skan
dinavų draugija suruošė meti
nius pietus George Washing- 
ton gimtadienį paminėti Alex- 
andria. Va. Rengimo komisijo- 

Vik Ronnin- 
Mrs.

Allen, vedėja: 
Beckmann. Mr.

ir Mr. Antanas

Sekmadienį, kovo 21 d., 3:30 
vai. po pietų, parapijos salėje 
duos iliustruotą paskaitą apie 

1 Palestiną ir Šventąją Žemę 
kun. Shea iš Medford, Mass. 
Ruošia Moterų Sodalicija.

Re- 
at-

Pearl
Mrs.

L. J.
Rut-

Leo-

je buvo šie: Mr. 
gen. pi rm i n i n kas: 
Nelson 
Rutn S. 
Esunas. 
kas.

Svečias kalbėtojas. Dr. 
nard Elstad. Gallaudet Kolegi
jos prezidentas, pasakė įdomią 
kalbą. Mr. Kari Lamp. 
cellisCas. ir Mr. Leo 
suomis smuikininkas, 
Symphony orkestros 
išpildė muzikalę programą.: 
Mr. Kindlam akompanavo.

Sekantis šios draugijos susi-

Misijos Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje buvo sek- 

Lietuvą. Lietuvos nužudytus I 
kankinius ir tremtinių gyveni
mą. Filmas rodė p. V. Beleckas 
ir p. J. Valaitis. Taipgi tremti
nių šelpimui buvo 
aukos. Aukavo 
Norbutas 11 dol.;
(p. Smilgienė) 6 
ciunas 2 dol.; J.
(Camb. bot. Co.); J. Malinaus
kas $1.50 (Mayflower bot. 
Co.): po 1 dol. — Kun. Juškai
tės. J. Žemaitienė. A. Tamule
vičius. p. Aidintas. p. Versac- -------------
kas, J. Morkūnas. J. Mockevi-I Pereitą sekmadienį p. A. F. 
čius. p. Mockevičienė ir p-lė i Kneižys su sūnum Pranuku 
Mockevičiūtė, t. y. Mockevičių buvo nuvykę į Hudson. Mass. 
šeima 3 dol.. F. Jankauskas. A. ir LDS kuopos parengime rodė 
Vaisiauskas. M. Ananis, V. Ja- judamuosius 
neliunas, F. Janiūnas, J. Levo- veikslus.
naitis. S. Kasinskas, M. Palai- 
mienė. F. Mankus. B. Sleikie- į
nė. P. Vaitiekus. S. Luinis. J. cas J. Kudirka 
Praspaliauskas. J. Urbonavi- nius buvo nuvykę į So. Boston 
čienė, K. Bunevičienė. Zinkie- ir dalyvavo LRKSA Veikimo' 
nė, A. Točionienė. B. Jakutis ir i Komisijos susirinkime, kuris į-' 
A. Daukantas.

I Viso suaukota $81.25.
gai bus 
skyriaus 
siuntinių 
niams.
BALFo 
tremtinių vardu taria širdingą 
a’čiū už aukas.

Aukos United Lithuanian 
lief Fund of America. Ine. 
skaitomos mokant income tax. 
— Contributions to the United 
Lithuanian Relief Fund of 
America. Ine. are deduetible 
for income tax purposes.

garsinius

Pereitą sekmadienį pp. 
ir sūnus

iI

_______ . -r____—
Kada Jums reikalingi akiniai leis 
kitę mums išegzaminuoti ;

estas 
Jaakola, 
National 

nariai.

LRKSA Veikimo i

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!A;
V 4

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 
I. J. FOX, Ine. skelbia dideli kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvė
je yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kapinių pasirinkimas. Duo
dame lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
ji pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

Bernardas Koraitis 
lietuvis atstovas.

■. f
■'oo'<

šios
Per
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius. išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
kaip galima lengvai įsigyti 
mados elegantiškus kailinius, 
pirks iš mūsų krautuvės kaili- 
duosime storage dykai.

e>. t-,. .<->• ■•^5.4^44^4 4e>44e*4 4V'*4 4<^>44*9A4*^4 >4 A^'>4 4

įsitikinkite 
naujausios 
Kas dabar 
nius, tiems

i vyko Šv. Petro lietuvių par., Į 
Pini-! paminklinėje mokykloje.

suvartoti BALF 60 Į --------------
siuntimui tiesioginių į p. Kazys Viesulą, gyv. Fair- 

Lietuvos tremti-i view Avė., Ispanijos karo vete-
Visiems aukotojams; ranas ir Vytis, jau beveik pa- 

60 skyriaus valdyba-sveiko.

ALRK Federacijos 10 sky
riaus svarbus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, kovo 21 d., 
tuojau po sumos (maždaug a- 
pie 11:30 vai. rytą), parapijos

a a • •• •

laidotuvių direktorius p. P. « 
Vaitkus. Likusiai nuliūdime K 
velionio šeimai reiškiame už- ‘į! 
uojautą.

gi ------
gi Kovo 2 d. mirė Laurynas 
& Meškauskas, gvv. Brightone. 
W Velionis kovo 6 d. iš N. P. baž- 

nyčios palaidotas Šv. Mykolo
,-------------------------- — •_  

SS kapuose. Velionis paliko nuliū- 
įKį dime žmoną — Luizę, trys sū- 
j?j nūs — Aleksandrą. Alfonsą ir 
g Edmundą. Velioniui paskutinį 

mandagų patarnavimą suteikė

g

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILD1NG
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’’ 

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

■
II

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

i.

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

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da-Ii! _ . _ .
i! bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo-

i!
.. _____ _ d

buvo siuntę maisto ir Į i •

Šią savaitę daugelis Cam- 
bridžiečių gavo laiškus iš Vo- 

su pa- 
paramą 

ir drabužiais. Laiškų

nuo tremtinių

♦11 WASHINGTON STRfeET 
BOSTON, MASS.

kietijos huv vislumui 
dėkomis už suteiktą 
maistu 
gavėjai 
drabužių tremtiniams per A. 
Daukantą. Šią savaitę sudary
mui maisto siuntinių p. J. Pu- 
zinas, savininkas Cambridge 
Bottling Co.. aukavo 5 dol. 

Itaipgi pp. F. Mankai aukavo i į

kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

♦■

n ^ASHINGTON
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Penktadienis, Kovo 19 d., 1948 darbininkas
A. a. Elžbieta Plevokienė

I VIETINES ŽINIOS
■■■IWWMM!WMMWIWMWIIW!IIWIW«MWWWR

ŽINUTES
ii-Kovo 17 d., mirė, miesto 

goninėje, ilgai sirgęs Jonas Mi- 
kalkevičius, 41 metų, gyv. 241 
W. 3rd St. Amerikoje pragy
veno 38 metus. Paliko žmoną 
Stanislavą (Čapaitę), tris duk
teris, du sūnelių, einančius mū
sų mokyklon, tėvus, brolį, ir 
seserį. Pašarvotas pas grabo- 
rių Juozą Kasparą, 187 Dor
chester St. Laidojamas iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, ko
vo 20 d., 9 v. r., Naujos Kalva
rijos kapuose. Melskimės už 
mirusius.

mokyklos, kaip Šv. Petro pa
minklinė.

Tai tikras pavyzdys lietu
viams, kurie mano, kad jų vai
kams — net dideliems 
toli ateiti iš Andrew 
ar first St.

yra per- 
Sąuare,

Maliaus-
Markevičienė, duktė

Tremtinė Stanislava
kaitė
Vladislovo ir Anastazijos (Gri- 
gaitytės) Maliauskų iš Kauno, 
ieško savo tetos Antaninos 
gaitytės - Novoičikienės, 
Kėdainių. '

Kas turite kokių žinių 
šią Antaniną malonėkite 
duoti “Darbininkui”.

Gri-
nuo

apie 
per-

Kitas pavyzdys. Tik vakar 
sužinojau nuo sesers mokyto
jos. kad vienas Amerikietis 
bernaitis yra atvežamas į vai
kų darželį iš Dorchesterio 
kiekvieną rytą. Motina sako, 
kad ji neradusi visoje apylin
kėje tokios jaukios ir puikios

CYO turės kontestus plauki
me, bal. 9 d., 7 v. v.. Brookline 
Municipal pool. Plaukikai norį 
lenktyniuotis privalo užsiregis
truoti pas savo parapijos kuni
gą-

DAKTARAI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofi3o Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-taL 

i» '

Kovo 
Jėzaus Nukryžiuotojo 

Motiniškame 1 
Brocktone

Bostonietės 
ir Teresė

name. 
kan- 
Ele- 

Nev- 
nau-

I

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymeur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

v Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

kyla iš blogų gyvenimo sąlygų.
Šia proga, leiskite Jums ir 

visus geradarius aukotojus pa
sveikinti ir palinkėti, kad šie 
metai būtų dar našesni auko
mis ir kad jie jau būtų pasku
tiniai šalpos metai.

Jums dėkingas A. J.

Metropolitan Opera 
Bostone

Kovo 14 d., savo namuose I 
mirė, o kovo 17, iškilmingai I 
palaidota iš Šv. Petro liet, par. I 
bažnyčios , Naujos Kalvarijos I 
kapuose, Elžbieta Plevokienė - I 
Ulevičiūtė. Dideliame nuliūdi- I 
me paliko sūnų Juozą, marčią, I 
anūką Edvardą, dukteris Albi- I 
ną. Marijoną Poskel - Poškie- I 
nę — našlę ir anūkes Claire, I 
Gean ir Richardą. Paliko daug I 
žymių giminių, k. t., švogerį 1 
fabrikantą labdarį p. A. Gani- I 
prauską - Ganiprow, Bakučius, I 
Valiackus, Sirbikius, Vileišius, I 
Zulonus, Dr. Antanėlius, Dr. | 
Valiackus, P’evokus ir kitus. I 
Priklausė beveik prie visų ka
talikiškų draugijų.

Nors velionė neturėjo moks
lo, bet buvo apdovanota lietu-j 
vės moteries išmintimi, nuošir
dumu, atvirumu. Senai likusi 
našlė, sugebėjo puikiai išau
ginti skaitlingą šeimą ir sūnų | 
Joną į kunigus išleisti, (kurs 
mirė prieš kiek metų) ir gana 
pasiturinčiai gyventi.

Prieš 30 metų nustebino vi
sus nusipirkdama puikiausią 
So. Bostone rezidenciją 948 E. 
Broadway. kurios kambarius 
išnuomuodavo lietuviams ir j 
juose yra gyvenę daug žinomų I 
asmenų.

Į amžino poilsio vietą lydėjo 
daug žmonių. Jos anūkas Ed
vardas. kurs užima svarbią 
valdžios tarnybą, atskrido net Į 
iš Seattle, Wash., o p. Gani- 
prauskas sugrįžo iš Floridos.

Į mirtį ruošėsi drąsiai, ir ži
nojo, kad ji ateina, nes per ke
letą metų sirgo. Mirė aprūpin
ta Šv. Sakramentais.

Amžiną atilsį duog jai, Vieš
patie. A.

Naujokių jvilktuvės.
29 d..
Seserų 

jThatcher St.,
didatės South 
onora Šilalytė 
ronvtė iškilmingai priims 
jokių rūbus.

Linkime mūsų buvusioms 
jaunoms darbuotojoms gerai 

bandymo metą ir prisi- 
vienuoiškam gyvenimui.

į
I
1iI

: atlikti 
' ruošti
I
I w

Trečiadienį, vakare, bažny
čioje, kun. Virmauskis praišė 
į darbuotojų parinkti, sekmadie
nį, prie bažnyčios, nuo visuo- 

■ menės aukų papuošti altorius 
; Didžiam Ketvirtadieniui ir Ve- 
į lykorns.

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas kviečia visus katalikus vy
rus — ypač Šv. Vardo drau
gijos ir Šv. Vincento labdarių 
draugijos narius budėti vieną 
valanda. prie Švenčiausio Sa
kramento Didžiojo Ketvirta
dienio vakarą ir naktį. Pernai 
tas buvo bandyta visose mūsų 
diecezijos bažnyčiose. Ir labai 
pasisekė. Tas bus daroma ir šį 
metą.

į Vyrai katalikai, kurie norės 
pagarbinti Viešpatį Jėzų Šven- 
čiausiame Sakramente, D. Ket
virtadienį. Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, teužsiregis- 
truoja pas kun. A. Baltrušiū- 
ną, Šv. Vardo draugijos Dva
sios vadą.

i 
I

Verbų sekmadienis. Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, anks
tybosios šv. mišios prasidės 10 
minučių ankščiau.

2:30 v. p. p. bus giedami 
Graudūs Verksmai.

Pristatome Alų ir Tonikų •
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

J

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
VVHIST P ARTY

šeštadienį, kovo 20 d., 7:30 
vai. v., Dorchester Liet. Pil. 
Klubas rengia Whist Party, 
1810 Dorchester Avė., Dor
chester. Mass. Visus kviečia 
dalyvauti. — Rengėjai. .

Y

Užsisakykite Tonika Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

x SEKMADIENĮ,

Gegužės - May 2 d., 1948
3:30 vaL po pietų

JORDAN HALL
, kampas Gainsboro St., Boston, 
Massachusetts

New Yorko garsioji Metro
politan Opera, šią savaitę gas
troliuoja Bostone. Jos persta
tymai vyksta perpildytoj Bos- 
on Opera House. Smagu pažy
mėti, kad tos operos pirmaei- 

I lių dainininkų tarpe dainuoja 
j ir worcesterietė lietuvaitė Apo- 
■ lionija Stoškiūtė dabar žinoma 
1 kaipo Polyna Stoska. Ji yra 
1 puikiu pavyzdžiu mūsų jauni- 
imui, kaip darbu ir pasišventi- 
|mu galima išvystyti savo ta
lentą ir pasiekti pačių aukšty- 

' bių. Rap.

(VAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA patyrusi virė

ja prie generalio namų darbo. 
Šaukite: CO 5-7495 Mrs. Che- 
fitz. $40 savaitėje atlyginimo ir 
gyventi čia. (16-19)

Huntmgton Avė.,

Šis yra metinis Lietuvių Radio Valandos kon
certas, kurio programą išpildys Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir 
moterų chorai, vadovaujant muzikui Juozui Že
maičiui; Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; 
Bostono Lietuvių šokėjų grupės ansamblis, vado
vaujamas p. Onos Ivaškienės. Taipgi yra pakvies
tas ir dainininkas Jonas Tamulionis 
N. H.

Keturiolikti metai baigiasi kaip 
liuojame lietuvių radio programą. Du 
sliavome į Lietuvą. Šiais metais pradėjome antrą I 
radio programą — Lietuvių Katalikų Radio Va- Į 
landą sekmadieniais, šeštadieniais nuo 1:15 vai. 
po pietų iki 2:15, o sekmadieniais nuo 10:30 iki 
11 vai. rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass., visi 
lietuviai, kurių radio priimtuvas pasiekia, klau
sosi turiningų kalbų, įvairių pranešimų, giesmių, 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos kurinių.

Lietuvių Radio Valanda yra didžiausia Nau
joje Anglijoje.

Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš 
anksto ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valan
dos Koncerte. Iš anksto įsigykite tikietus, kurių 
kainos ši metą yra tik S1.80 ir S1.20, priskaitant 
valdžios taksas.

Visais šių radio programų ir koncerto reika
lais kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedė
ją ir pranešėją adresu: Antanas F. Kneižys, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

iš Nashua,

mes trans- 
kartu trln-

Margučių Vakaras
Šį šeštadienį, kovo 20 Lietu

vių salėje So. Bostone, 7:30 v. 
vakare įvyks “lietuviškų mar
gučių vakaras". Bus “whist” ir 
žaidimas pupomis. Laimėjusie
ji galės pasirinkti puikiausiai 

Į išmargintų margučių Velykų 
į stalo papuošimui. Bus graži 
■programa ir arbatėlė. Ruošia 
ir visus kviečia Tautinių Šokių 
Grupė.

A. J. NAMAKSY 
REAL ĖST ATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS 

Offlce Tel. So. Boston 094*

Bes. 37 Oriole Street 
Weat Roxbury, Mass 
Tel. Parkway 1233-W

Rap.

DĖKOJA

Pagerbė Masiulytę ,ba pirštinaitę. Taigi nebereika-, 
_________ lo DP skundžiasi, kad gavo

Kovo 13, parapijos salėje ta- vieną batą, vieną pirštinę, 
po pagerbta p-lė Aldona Ma-j Mielos sesės ir broliai, jeigu 
siulytė žinomų darbuotojų ir ką duodame, ai duokime, kad 
LDS narių Balio ir Katrės Ma- būtų tvarkoje.

J. M. Tumavičienė.

PARSIDUODA So. Bostone 
3 šeimynų po 4-5-5 Ramb., 2 
šeimynų po 4-4 kamb. ir krau
tuvė, taipgi 3 karų garadžius. siūlių duktė. Jai šį pagerbimą 
Paranku nueiti į mokyklas, 
krautuves ir byčius. Jeigu 
S128.00 į mėnesį. Kaina $4500. 
už geriausį pasiūlyjimą. Telefo- 
nuokite BL 8-6872 nuo 4:30 
iki 8 p.p. Apartmentas tuščias.

(19-23)

“showers’1 suruošė jos skaitlin
gos draugės, nes 
Aldona išteka už
Taruškos.

Dalyvavo arti
ir busimuosius jaunuosius ap-įrida. Jie atsiuntė 
vertė sveikinimais ir dovanėlė-;
mis. Rap.

Sveikina

Paragvajų Arbata

t

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne-

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$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.

Paųągvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Res. Šou. 3729 Šou 4611

Lithuanian Fumiture Ce.
MOVERS — 
Intu re d and 

Bonded 
Local A Long 

Distanc* 
Moving

326 - 828 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

MOTERŲ DĖMESIUI
Trumpos suknelės išėjo iš 

mados. Jau jų negalime pail
ginti. Nenusiminkime. Trum
pas sukneles neškime į Šv. 
Petro lietuvių par. bažnytinę 
svetainę, W. 5th St., ir lai 
BALF’as siunčia lietuvaitėms 
tremtinėms į Europą. Jos ir 
trumpas sukneles prisitaikįns ( 
ir mums bus dėkingos, kad; 
mes jų nepamirštame.

Nepalikime ir vyrų neaprū-: 
pinę rūbais. Artinasi pavasaris; 
ir vyrų kostiumai pasikeis. To-, 
dėl surinkę viršutinius ir balti-! 
nius, kojines ir batus neškime 1 
arba vežkime j bažnytinę sve- > 
tainę. Nepamirškime ir mažu-j 
tėlių, nes su jais yra didesnis' 
vargas. Jų drabužėliai nepasi
keičia, bet jie juos išauga. Ma
žutėliams drabužėlių kaip tik i 
reikia kodaugiausia. Surinkime' 
ką turime ir kas galima dėvėti: 
ir neškime į bažnytinę svetai
nę, kad kandys jų nesugadintų 
be naudos.

Tikrai yra malonu krauti į 
dėžes vaikučiams švarius dra
bužėlius, batukus, kojines. Tik 
gaila, kad nėra prisegto auko
tojos adreso, ir tremtiniai ne
gali aukotojoms padėkoti as-į 
meniai. Bet pasitaiko ir tokių, 
kad randame vieną batuką ar-

balandžio 25, j _________
Petro Taros-' Žinomi So. Bostono

iriai James ir Sofija Strigūnai 
šimto svečių, • atostogauja Miami Beach, Flo- 

’’ t- “Darbininko”
štabui sveikinimus. P-nas Stri- 
gūnas rašo, kad šiemet ten 
nemažai lietuvių vasaroja. Jie 
mano grįžti balandžio pradžio
je. P.

biznie-

ŠVEDIJOS LIETUVIAI 
DĖKOJA BALF ui

Lietuvių Draugijos Švedijoje 
j skyrių atstovų metinis suva- 
Į žiavimas, įvykęs Stockholme 
'1948 m. sausio 4 d., nutarė pa- 
;reikšt Tamstos savo gilią pa- 
Įdėką už visokeriopą paramą, 
! kurią BALF’as jau ketvirti me
stai teikia mūsų tremtiniams, 
i karo nelaimių nublokštiems ■ 
Švedijon, be jokių pragyveni-Į 

l;mo šaltinių ir be šviesesnių 
perspektyvoj. BALF’as pirmuti
nis ištiesė mums savo pagalbos 

I ranką, dar ir šiandien remda
mas tuos mūsiškius, kurie dėl 
ligos ar kitų nelaimių nesuge-i 

! ba užsidirbt savo pragyvenimą.
Tamstų kilnus žygis suteikė 

Į i mums ne tik materialinę para
finą; daugiau — sustiprino mū* 
įsų dvasią nevilties dienose. Ju- 
Itimas, kad nesam palikti vieni 
1 nešti niūrią tremties dalią, pa-1 
mažu virto giliu tikėjimu, kad 
remiami savo kraujo brolių iš
sikovosime šviesesnę ateitį.

Suvažiavimo prezidiumas.
Visokeriopą pagalbą siųskite 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

l
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LIGONIAI DĖKOJA BALFui
Muencheniečių lietuvių ligo

nių vardu nuoširdžiai dėkoju 
BALF’uo už aukas ir paramą 
įvairiais maisto produktais, ku
rią gauname per BALF”o įga
liotinį Muenchene. Ši nuoširdi 
jūsų parama įgalina mus spir
tis ligoms, ypač toms, kurios

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirminlnkė — G. Gailiūnienč, 
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

Prot Rašt. — Ona Ivaškienč, 
440 E. 6th St, So. Boston, Maas.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Maas.

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris.

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

•V. JONO EV. BL. PAftALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

Pirmininkas — Juozas Svagidys,
601 6th St., So. Boston, Mas*. 

Vice-Pirmininkaa — Pranas TuleUda.
702 E. 5th St., So. Boston, Maža. 

Prot. Rast. — Jonas Glineclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maas. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Maas 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mtaesto 
2 vai. po pietų. Parapijos aal*J. 
492 E. 7th St. So. Boston. M a—

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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.

gi
nosie juppij

11 Hollis Str., Boston, Mass. 
TeL Han. 6223

Ka* norite Įsigyti SaulMoj* 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės paa:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollyvvood 38, Calif.

I
So. Boston Fumiture Co.

Matracai naujai perdirbami.
Kaino* pranešam* iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubua

880Vį West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABOBIAI

I
t

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Matai St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton S-1S80

Į

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.
South Best on, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletakaa, F. C. Zalstakas 
Graborial Ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia tsrmsnlma Dykai.

NOTARY PUBLIC
TsL ŠOU Boston 0919

ŠOU Boston 2909
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Imui, o kaip mes tai įvertina-' zapaitis, Kaupelis, 
me? Malonu buvo išgirsti ope- j Šilkas, Mackevičius, 
ros artistus V. Grigaitienę ir J. .čius, Mrs. žugžda, 
Butėną. Buvusi.' A. Lukšis,

8

Sekmadienio vakare, kovo 14 
d., įvyko prakalbos šv. Kry
žiaus parapijos 
Kalbėjo kun. Vaclovas 
kis. neseniai pas 
iš tremtinių stovyklos

Augunr
Margevi- 

____ ___ , Vaičiūnas, 
___ ‘ ' A. Lukšis, Grabauskas. Mrs. 

[Lalas, Strikolis, Mrs. Kiubcr, 
i Mrs. Degutis, Mrs. Nikstenas, 
!Mrs. Moteunas, Mrs. Krachas, 

- ! Kračina, Rupšis, Mrs. Rupšis, 
lietu* Arinis, Juškevičius, Stankevi

čius, Mrs. Juškevičius, Šidlaus- nepn-1
ukaktį A |kas’ ^rS- Kindar, Mrs. GuobiS, 
... Tabulevičius, Mrs. Kerbels, 

-- Mrs. Gaška, Bagdon, Smilg’n, 
Botaitis, Mrs. Margevičius, Ra
čienė, Mrs. Zakarka, Rač.:s, 

Acienė, Bancevičienė, 
Paulin, Mrs. Puciunas, 
Pakenas, Mrs. Gustas, 

Rastauskas, Mrs. Kraupa, Mrs. 
Dargush, V. Alexs, Lukšis, 

•Unchur, Šidlauskas, Mrs. Ke- 
dek, Labunskis, Maziliauskas, 
Petkevičius, Boguzas, Steber, 
Švoba, Mrs. Kisielis, Marcin
kevičius, Kačka, Petrašiunas, 
Mrs. Kupčiūnas, Mrs. Adomai
tis, Mrs. Pakuckis, Mrs. Lau
rickis, Mrs. Kerbelis, Lalas, A- 
lice Kyžis, Miss Vilkelis, Ča- 
kanavičius, P. Cheks, Kazilas, 
Liberis, Miss Guobis, Miss De
gutis,

I

AMSU5AM. U. Y
I---------------------

Vasario 29 d. šios lietuvių 
kolonijos patriotingieji 
viai minėjo Lietuvos 
klausomybės 30-ją si ' 
merikes lietuviu svetainėje. Šis 
patriotinis susirinkimas pradė
tas Amerikos ir Lietuvos him
nais. Programos vedėju buvo 
adv. Antanas C. Stokna. Pat- ^rs’ 
riotines ir turiningas kalbas 1

Mrs pasakė kleb. kun. Juozas Raš
tutis, surogatas Feliksas J. 
Aulisi, miesto mavoras Burtiss 
E. Deal, atstovas John F. Ben- 
nison. Principaliu kalbėtoju bu
vo Dr. Pranas Padalskis. Taip
gi labai reikšmingą ir lietu
viams simpatišką ko įgresmano 

j Keamey pareiškimą perskaitė 
adv. Stokna.

šokėja Arline Pu inaitė pa
šoko keletą šokių. Jai akompa
navo p. 
Duetus
Barbora 
Kižytė.

Dalyvavo apie 400 žmonių. 
Aukų surinkta $310 su centais 
ir taipgi įeidami sumokėjo 
$258.25, kas padengs išlaidas, 
o visos aukos bus pasiųstos 
BALF’ui.

Rengimo komisijoje buvo B. 
Kriaupa, A. Lukšis. O. Ka- 
džis, O. Bilis, art. J. Olšaus
kas ir J. Piliponis, kurie nuo-

Kiek laiko atgal mirė Anta
nas Šimkūnas, gyv. 335 Ham- 
pshire St. Gimęs Lietuvoje va
sario 2 d.. 1888. Šiame mieste 
pragyveno 38 metus ir dirbo 
ilgus 
Miils.
Sūnų 
liečiu

Paliko 
žmoną Katriną 
Šimkunienę. 
Katriną. John Keengan iš Eve- 
rett: vieną anūkę Bernice Kee- 
gan. vieną seserį Marijoną 
Varaneckienę iš Levviston. Me., 
vieną brolį — Nikodemą Šim
kūną Lietuvoje.

Velionis iš Čiurlionio Laido
tuvių namo nuvežtas į šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčią, kur buvo atnašauja
mos gedulo šv. mišios, ir po 
pamaldų palaidotas Bellevue 
kapuose.

Likusi dideliame nuliūdime 
a. Antano Šimkūno šeima, 

dėkoja visiems už 
šermenyse ir lai- 

dėkoja visiems už 
gėles ir pareikštas

svetainėje.
Katars- 

mus atvykęs 
. Vokieti

joje. Jis vaizdžiai nupiešė įvy
kius Lietuvoje laike karo ir o- 
kupaciios. taipgi pranešė apie 
tremtinių 
kalbėjo kun. 
Praspalius i 
levičius. O. 
paskirtas 
Cincinnatos 
Kun. Katarskis 
įa virius 
r.ių padarytus, 
knygas, tremtinių leidžiamus.

Po susirinkimo buvo 
mos aukos dėl Bendro 
kos Lietuvių šaljx>s 
Aukavo sekantieji:

Po $5.00 — Michael
< iAr St.). Ignotas 
kas. Pranas Gudelis.

Po $2.00 — Ona Galdikienė.1 
Petras Petkus. 
Veronica Omlor. Jeronimas Ur
bonas. Joseph Noreikas. Pet
ras Služinas. Stanley Služinas. 
Katherine Služinas. 
Grincevičius.

Po $1.00 — Mykolas 
Viktorija Zupkienė, 
Širvaitienė. Jonas 
Vincas Keydošius. 
karevičius. Stasys 
kas. Kazvs Znamenskis. VIa- i priklausomvbės " 1 _ .. . das Adomaitis.

Viso surinkta $44.00. kurie I svetainėje. Skyriaus pirminin- 
persiųsti į BALF Centrą. įkas ir programos vedėjas p. J. 

F. A. G. ■ J- Liudvinaitis 
įnę kalbą.
Į Veteranai 
[ pasipuošę

Karalienės parapijo-: Amerikos.

gyvenimą. Taipgi 
kleb. Leonas J. 

ir kun. Povilas Gai- 
P.. kuris šiuo laiku 
asistentu vienoje 

> miesto parapijoje, 
taipgi parodė 

rankdarbius, tremti- 
laikraščius ir

metus Lower Pacific 
Priklausė prie Lietuvos 
draugijos ir Lietuvių Pi- 
klubo.

dideliame nuiiūdime 
i Majauskaitę) 

vieną dukterį —

Palestinos klausimas atsidūrė keturių didžiųjų sprendimui. Štai jie 
’r.y.ni posėdžio metu Sovietų delegacijos ofiso kambaryj, Nevz 

u* kairės i dešinę: Šen. VVarren Austi71, U.S.: Alex’ander Padedi, 
■ "cūzij .3: T. F. Tsia,ior, Kinijos- ir Andrei Gromyke, Rusijos. Britų 

atidarymo posėdy pavėlavęs dalyvauti.

renka-
Ameri-
Fondo.

Petkus
Mikalaus-

~ - - - Į
M^ry Lucas, a’

nuoširdžiai 
dalyvavimą 
aotuvėse:

o. šv. mišias. Stasvs
užuojautas.

I
Petkus. |
Mor.ica

Širvaitis, j
Stasys Za-

Mašinaus- skyrius
i

LIHDEN. N J
Vasario 22 d.

suruošė
BALF

Lietuvos 
sukakties!

jHėjimą Lietuvių Laisvės parko

BROOKLYN, N. Y.
Angelu 

je didelės 
mėn. 14 - 
po to bus

Misijos 
sekimu. M sijonienus yra 
vykęs iš Greene. Me. pranciš
konas. T. Modestas St 
J s yra. didelis jaunimo mylė
tojas. daug pasidarbavęs su 
Vyčiai ir žymus pamokslinin
kas. Duok Dieve, kad jo gra- 
ž*s žodžiai atneštų gausaus 
vaisiaus! Parapijietis.

pasakė įžangi- 
Po to Lietuviai Karo 

iš Nevvark. N. J., 
uniformomis. įnešė 

Lietuvos ir Vetera -
iškilmės. Nuo kovo nų vėliavas ir buvo sugiedota 
21 d. yra misijos ir Amerikos ir Lietuvos himnai. 
40 vai. atlaidai. j Kun. V. Karalevičius atkalbėjo 
eina su didžiu pasi-: maldą.

Misijonierius yra at-[ Pirmiausia pasakė kalbą an- 
Greene. Me. pranciš-. glų kalba veikėjas ir N. J. Lie- 

7. Modestas Stepams, i tuvių Radio programos vedė
jas J. J. Stukas. Po to kalbė
jo Thomas J. Wieser. miesto 
raštininkas: miesto mayoras
H. Roy Wheeler: kun. V. Ka
ralevičius. nesenai atvykęs iš 
tremties; p. J. Valickas iš

Nevark ir p. C. I.enorth, vie
tinis. Taipgi minėjime dalyva
vo garbes svečiai — kun. I. 
Kelmelis kun. P. Bastakis iš 
Nevvark. ir p. Juozas Gruzdan
tis. tik ka atvykęs iš tremties 
— Vokietijos.

p. J. J. Stukas. Jr.. perskai
tė rezoliucijas Lietuvos išlais
vinimo reikalu. kurios buvo 
vienbalsiai priimtos. Pasiųsta 
Prezidentui Trumanui ir ki
tiems pareigūnams ir valstybių 
atstovams, prašant jų užtarti 
Lietuvą.

Mer.'nę programa išpildė so
listė p. V:oleta Pranckienė iš 
Brooklyn. N. Y., p. Edr.a Mil- 
ler iš Kemey. N. J., ir pianis
tė -p. Eleonora Necinskaitė iš 
Maspeth. o p. D. Žemeikytė iš 
Elizabeth. N. J. deklamavo ei
les apie Lietuvą. Programa 
baigėsi Amerikos ir Lietuves 
himnais. Turime pažymėti, kad 
šiam minėjimui daug pasidar
bavo pp. A. Strazdas. B. Sa- 
beckienė. O. Atutienė. S. Straz
dienė. A. Laurutis. A. Guzevi- 
čiūtė ir Audenvtė.

Aukojo sekantieji: po $10— 
p. R. Bingelis; po $5 — Kun. 
P. Bastakis. kun. V. Karale
vičius. kun. Ig. Kelmelis. J. J.

J.
J.
ir

M. Ambroze. A. Tratulis. J. tai. Choro merginu grupė pa- 
P!ung:s, M. Sidaras, J. Felto- šoko tautinius 
naltis. A. Makaveckienė, J. Da- Kcllcy 
vis. M. Marti:.kus. S. Milevas, 
A. Milevienė, M. Zelinkauskas, 
A. Atutitneė, J. Sabeckas. J. 
Sabeckas, J. Krotulis, A. Aude- 
niūtė. A. Papievis. J. Levvis, A. 
Laurutis. M. Kazakevičienė, K. 
Atutis. J. White. J. Montkevi- 
čius. A. P. Butvidas, A. Liudvi- 
naitienė, S. Zupkus, D. Žemei- 
kis. B. Žemeikis. A. Kamins
kas. J. Plungienė. R. Tratulis, 
S. Agentas. M. Matulionis, A. 
šūkis, J. Gutauskas. S. Rupei- 
kls.

Viso

A.

aukų surinkta $145.00.
J. J. Liudvinaitis.

NEtfARK. N. J.

Mrs. 
pritariant 

kalbėjo al- 
adv. T. J. 

F. Polaitis,
G. Alenskas.

šokius,
Valinčius 

kanklėmis. Taipgi 
dermanas Kvider, 
Kubilius, adv. A. 
Dr. P. Petuškis.
nesenai atvykęs iš tremties— I
Vokietijos, J. Kiaulenas, Stan
ley Ryiz lietuvių uosto ko- 
riiandierius. Principaliu kalbė
toju buvo Dr. Pajaujis, kiek 
laiko atgal atvykęs iš tremties.

Padaryta rinkliava. Surinkta 
$216.25 ir pasiųsta EALF’ui. 
Programa užbaigta lietuviško
mis liaudies dainomis.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
parapijos kunigams už skelbi
mą bažnyčioje,

Margareta Davidson. 
ir solo dai įavo art. 
Darlys ir p. Marijona

I
J. Piliponis.

A. J. Lukšis.

BRiDGEPORT. CONN

Ashmonta. J.
F. Kairevičius.
Jr.. A.
American
N. J.: po
Yadinkus,
Liudienė: 
north, A.
V. Strazdienė.
V. Karpienė. 1
Pribusiu S. Kr.izeris. O. Lutvi- 
nienė. K. Šukienė, A. Steffen.Į

Liudvinaitis, 
J. Stukas. 
Lithuanian 

cf Newark.
Vilkas

Vetera ns
$2 — A. Yrshus. J. 

J. J. Venskus. O. 
po $1.00 — C. Le- 

York. A. Strazdas.
M. Laurinienė, 

B. Ashmonta. A.

Amerikos Lietuvių Veteranų 
posto valdybą sudaro šie ve
teranai : Komandierius Anta
nas V. Waškevičius; Sr. Vice 
Komandierius Al Andrews; Jr.' 
Vice Komandierius Walter 
Kranauskas; Finansų Rašt. 
Antanas VVinskus; Trustees — 
Jonas Arloff, Richard Le’as- 
ber. Benjaminas Kralik; Vei
kiantis Komitetas — Petras 
Mitcheil. Jonas Scripetta. Jo
nas Rappel. Viktoras Levvis ir 
Jonas Lelasher; 
Eugene Morris: 
Pareigūnas —

Ateinantį sekmadienį, kovo 
21, Jaunų Vyrų draugijos sve
tainėje įvyks Brolių Motuzų- 

’■ Beleckų labai įdomūs judamie
ji paveikslai 7 vai. vakare. Kal
bės p. J. Valaitis ir kiti. Visi 

I "“**'"****''■ i atsilankykite pamatyti vaizdus
vargonininkei į širdžiai dėkoja kalbėtojams. ■ iš Uetuvių tremtinių gyvenimo 

p. Degutienei ir Šv. CecilijosĮ programos dalyviams aukoto- ir bolševikų terorą. Rengia vie- 
chorui, solistams - solistėms. ■ Jams Įr bendrai visiems, kurie,tinig baLFo 8-tas skyrius, 
kalbėtojams ir bendrai visiems! Šokėja Arline Puciunaitė pa-■ darbuojasi komisija — A. Kli- 
ir visoms, kurie dalyvavo pro- , rengimas pavyktų, 
gramoje ir prisidėjo darbu ir 
taipgi aukotojams.

Aukavo sekanti: Varpo Dra
matiškas klubas $25.00; 
Mažeika $20; po $10 — 
Giedraitis ir F. Trejoms; 
$5.00 — Dr. P. Petuškis, 
Bakšys, S. Tamkus iš Meri-

M.
K. 
po
A.

‘ [maltis ir P. Remeika.
Aukojo šie: kun. J. Raštutis!

$25.; p-lė V. Moteunas $11.;!
S. Ambrasas $6.00. Po $5.00— 
kun. Molikaitis, S. Rimkūnas, 
Jurgis Gaška, Paliliunas, Ka- 
naporius, Z. Laurickis, N.N.. 
Kolbert, Mrs. Viželis, J. Sin- 
cius,
— P. Jurkūnas. Po $2.00 — J.

Operetės “Adomas ir Ieva’’ 
vyksta pamokos. Solistai ir 
vaidintojai pasirodys gražiai 
balandžio 4 d., parapijos sve
tainėj. Rengia parapijos choras

;, Mrs. A. Mikolaitis; $4.00 ir skiria parapijai. Tikie-
den, A. Benušis. A. Remeikis — P- Jurkūnas. Po S2.00 — J.
ir O. Savonienė; po $2.00 — O. [Ramonas. R. Jozapaitis, E. Da- vargonininką, 
Remeikienė, K. Savickienė,; nila. Mrs. J. Ginaitis, V. Rusi- Pas kltas P

Istorikas
Patarnavimo 

Albertas Jake
lis; Maršalka — Alvin York; 
Kapelionas — Eugene Lewis; 
Adjutantas — Ed. Thompson.

Alfonsas Andrews išrinktas 
Spalvų Sargybos Kapitonu.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $

Vardas

I

Šventąjį Raštą-Naująjį

“Darbininko” Administracijai:

Testamentą

estamentą.

Adresas

I

Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 
perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas. Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir aro pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinėm Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės. 

Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00: popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broathvay, S. Boston 27, Mass.

366 IV. Broaduay, So. Boston 27, .1

Metinė vakarienė ir šokiai į-' 
vyks gegužės 1 d., Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje, Newark. 
N. J. Rengimo komisijoj yra 
šie: Jonas Arloff, Petras Mit- 
chell ir Joe Lewis. (Jokių kal
bų nebus).

i

Ladies Auxiliary organizato
riai Al Andrews ir Walter 
Kranauskas baigia sudaryti 
organizacinius planus ir į 
trumpą laiką sušauks pirmą 
susirinkimą. Ši bus vienintelė 
Lietuvių Veteranų Auxiliary 
New Jersey valstybėje.

I ___________

Kazlauskienė.
i J. Bulis, A. Valinčius, M. Pet
ruškevičius, A. Yakas.

. rošius, J. Valiūnas, J.
’ kas.

i Čia
i kurie
Jeigu 
aukojusiųjų vardus, tai

i daug vietos.
Mes, 

me ir
. postui
i vimą., I

L.

J. Vasiliauskas, i 'as- M. Kazlauskas, J. Mikėnas,

J. Pet- 
Drauči-

vardus.skelbiame tik tų
aukojo nemažiau $2.00. 
skelbtume ir po mažiau 

užimtų

dėkoja- 
lietuvių 
dalyva- 

A. J. Brinius,
R. Sąjungos raštininkas.

Varnas,

NEW BRITAM. CONN
Vasario 22 d. šios kolonijos 

L. R. Sąjunga suruošė Lietu
vos nepriklausomybės sukak
ties minėjimą. Sąjungos pirm. 
P. Poskus, pasakęs įžanginę 
kalbą, pakvietė Šv. Andriejaus 
par. Šv. Cecilijos chorą, vado
vaujamą p. Izabelės Degutie
nės. sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Kun. Bronius Benusevičius, 
, kuris tą dieną atnašavo šv. mi
šias už Lietuvą, sukalbėjo 
maldą ir pasakė patriotinę 
kalbą. Po jo kalbos prasidėjo 
meninė programa, kurią išpil
dė parapijos choras, vad. p. I. 
Degutienei, sudainuodamas ke
letą gražių

rengėjai taipgi 
Stanley Ryiz 

ir Auxiliary už

HARRISON-KEARNY. N. J

J. Vasiliauskas. A.
Zugžda, Plankis. Po $1.00 — 
Karbočius, Strikolis.
Karutis. Saltonas. Mrs. Švėgž
da, Kadžys, Mrs. Karbočius.

Dancevičia, Mrs. Baltru- 
Šimonienė. Mrs. Bobinas, 

Molis, Kibartas, Mrs.

Zakarka,

Šv. Vardo draugijos nariai 
bendrai priėmė šv. Komuniją 
kovo 14, 8 vai. mišiose. Po mi
šių įvyko bendro pusryčiai Šv. 
Vardo salėje. M. Gerulienė ir 
M. Katilienė pagamino skanius 
pusryčius.

Iš mūsų parapijos sekanti 
Sodalicijos nariai dalyvavo C. 
Y. O. Komunijos pusryčiuose 
Essex House, Newark, N. J., 
kovo 14 d.: J. Dombravalskis, 
J. Gelcius, I. Kohanskaitė, A. 
Pieteriūtė, A. Shalkowskaitė, 
M. Vitkauskaitė, A. Gelčienė, 
A. Shawkonienė, A. Smigels- 
kienė, V. Simalunienė, ir M. 
Stravinskienė. A.E.S.

Mrs. 
nas. 
Mrs.
Švėgžda. Mrs. Mikolaitis. Mrs.
Liužinas. Pociūnas, G. Urbelis, 
Burimauskas. Kriaupa. Pake- 
nas, Mrs. Rupšis, Jazdauskas. 
J. Dirsa, Dancevičia, Sabunas, 
Bagdonas. Rusilas, Redding. 
Mrs. Palilionis, Gaurilčikas, 
Vaitelis. Trumpickas, Kazlaus
kas, 
Mrs. 
čius, 
rys,

Vinskas. Liužinas, Raila. 
Mulevičius. Mrs. Cernevi- 
Mrs. Busimauskas. Libe- 

Yutis. Raila, Dezutis, Jo-

tų galite gauti pas choristus, 
, klebonijoj ir 

pavienias moteris, 
parapijos darbuotojas. Visi įsi
gykite iš anksto. Šis vaidini
mas bus dar pirmas toks šioje 
kolonijoj. O.

t

PAIEŠKOJIMAS
ar 
ir 

se-

PAIEŠKO — Jei kas žino 
girdėjo apie p.p. Vaclovą 
Justiną Slabaševičius, nuo 
nai gyv. Amerikoje, kilimo
nuo Raseinių iš Pi kaičių, pra
šoma suteikti jųjų antrąšą, jų 
tikrajai seseriai, Adolfinai Sla- 
baševičiūtei - Škudzinskienei 
antrašu: Ravensburgas Untere- 
Burach str. 60 
Witt, Germany.

Arba sūnui: 
Škudzinskas,

Karlsruhe - Germany.

(French Zone)

Stud. Bronius
Gerwigstr. 50

Laukianti Motina Nori Kūdikiui Ateities

par. bažnyčioj, Eliza- 
J. Išpildyta “Septyni 

žodžiai nuo Kry-

skaudu, kad daug lie-

* Koncertas
Kovo 14, 7 vai. vakare įvyko 

bažnytinis koncertas Šv. Petro 
ir Povilo 
beth, N.
Kristaus 
žiaus”.

Labai
tuvių neįvertina tokio gražaus 
ir turiningo koncerto ir įžymių 

liaudies dainų, artistų. Visi solistai ir choras 
Taipgi dainavo duetai ir solis- daug laiko praleido prisiruoši-

“‘Aš žinau, ką aš darysiu, kada susilauksiu kūdikio. Jis at
vyks į savo namus. Aš noriu, kad mano vaikai augtų to
kioje kaimynystėje, kurioje tikrai turėtų būti. Nuo aps;vedi- 
mo dienos Diek ir aš pradėjome taupyti Mutual Savings Banke 
namų pirkimui. Mes beveik turime užtektinai dabar, o prieina
mi Mutual Savings Banke mortgyčiai padengs kitką”. Tai geras 
patarimas būsiančioms motinoms. Ji žino, kad šeimos maloni 
ateitis priklauso nuo taupumo. Pradėk taupyti dabar. Kad grei
čiau suradus Mutual Savings Eanką, žiūrėk į sąrašą po vardu 
‘Savings Bank” arba “Institution for Savings”.


