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(Dabarties 
(Pastabos

“Vadams” mirštant 
Iššaukė vilką iš miško 
Amerikiečių galvosena apie 

komunistus
•

Toronte leidžiamas dienraš
tis “The Globė and Mail”, va
sario 5 d. numeryje, pranešė, 
kad mirė Graikijos “guerrillų” 
(sukilėlių) vadas “Generolas” 
Markos Viafades.

Taip, tai kalbama apie tą pa
tį “generolą” Markos Viafades, 
kuris, kadaise, yra buvęs gat
vių “peddler’is” (smulkių pre
kių pardavėjas)), kavinių 
“waiter’is” (tarnas - valgių ne
šiotojas), tabako farmų darbi
ninkas, na, ir nuolatinis kalėji
mų svečias. Jis buvo baustas 
kalėjimu net aštuonis kartus. 
Už ką? — gal paklaustumėte. 
Gi už sakymą kurstomų kalbų, 
provokacijas, agitaciją strei
kuoti, plėšimus ir naudojimąsi 
klastotais asmens dokumen
tais. Pagaliau, Markos Viafa
des pasidarė Graikijos sukilė
lių vadu, nuo kurių rankų žuvo 
ir tebežūsta tūkstančiai nekal
tų žmonių, dega kaimai ir 
miesteliai, liejasi upeliais mo
tinų kraujas ir ašaros bei ken
čia visa taurioji graikų tauta. 
Už šiuos “didelius nuopelnus”, 
“visagalintis” “tėvelis” Stalinas 
jį pakėlė į “generolus”. Taip 
lygiai, žinoma, kaip pats pasi
darė “generalisimu”... Tas pats

buvo ir Graikijos’ 
partijos centralinio 
sekretoriumi.

Ir, štai, Graikijos 
lų” radijas pranešė,
asmuo “po sunkios keletos mė
nesių ligos” ,iš vasario 4 į 5 d. 
naktį mirė...

Kaip ten buvo su ta jo “sun
kia liga” — negalėtumėm mes 
išspręsti, pagaliau,, tas nėra ir 
svarbu. Tik čia peršasi man į 
galvą dar viena mintis:

— Ar ne laikas būtų padėti 
šaukštą, kartuvių virves, ant 
kurių pakilo * tūkstančiai nekal
tų žmonių ir atiduoti milžiniš
kų konclagerių raktus, kuriuo
se vergsta, badauja ir žūsta 
milijonai aukų Sovietų Sąjun
goje, ir pačiam “tėveliui” Sta
linui?...

•

Nelabai seniai skaitėme 
“Naujienose” “Anti - Defama- 
tion League of B’nai B’rith” 
New Yorko skyriaus atstovo p. 
Lichter “Atsakymą” Juozui 
Šalnai į jo anksčiau tame pat 
dienrašty parašytus 
nius “Lietuviai kovoje 
dų laisvės”.

Šalimai nuo to visko 
gal tektų pasakyti: 
Abi pusės pasikeitė
mis ir gerai!” Deja, tai yra per 
opus klausimas ir, kas dar blo
giau, p. Lichter “atsakyme” 
patiekta daug su teisybe apsi
lenkiančių faktų ,daug negirdė-

Tęsinys 2-rame puslap.
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katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteieris.
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Lietuvos Vyskupas Lankėsi Noruoode — Penktadienį, vasario 4 d. š. m. J.
Vyskupo V. Brizgio atsilankymo proga ALRK Federacijos 10 skyrius, Nor- 

wood, Mass., surengė prakalbas Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Su
kaktį paminėti. Jo Ekscelencija buvo piincipalis svečias kalbėtojas. Šiame vaiz
de matome (iš kairės į dešinę) p. Jurgis Vcrsiackas, Federacijos 10 skyriaus 
pirmininkas, kleb. kun. F. E. Norbutas, J. E. Vyskupas Brizgys, kun. Jonas S. 
Švagždys, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno kapelionas, kun. Albinas 
Janiūnas ir Gasperas Pazniokas, Jr.

E.
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J. E. Vyskupas Brizgus Va* 
dovius Šventoje Valndoje

Cambridge, Mass. —
Kleb. kun. Pr. J. Juškaitis 
oraneša, kad J. E. vysku
pas Vincentas Brizgys su
tiko vadovauti Šventoje 
Valandoje už pavergtą 
Lietuvą ir persekiojamus 
ir kankinamus lietuvius, 
kuri ivyks 6 vaL vakare 
Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioje, Windsor St.

Tuoj po pamaldų (7 vai. 
vakare) įvyks prakalbos 
parapijos svetainėje. Kal
bės J. E. vyskupas Briz- 
gys ir kiti kalbėtojai.

J. L Kardinolas J. Mind- 
szenhK tg Nuteis
tas Kalėti iki Gyvcs Galvos

Budapeštas— J. E. Kar
dinolas J. Mindszenty bu
vo “pripažintas kaltu val
stybės išdavime ir nu
baustas“ kalėti iki gyvos 
galvos, jo turtas Vengri
jos valdžios konfiskuoja
mas (atimamas).

J.E. Kardinolas J. Mind
szenty sprendimą išklausė 
ramiai. Jo gynėjas prieš

J. E. Gubernatoriaus Paul A. Dever

PROKLAMACIJA
Lietuvos Nepriklausomybės Paskdbimo — 

Vasario 16 Proga

New York — J. E. Kar
dinolas Spellman atsišau-

Tvirtai

THE COMMOMVEALTH OF MASSACHUSETTS
BY MIS EKCELLENCY 

PAUL A. DEVER
Govenaor

A PROCLAMATION
1949

In conformity with the doetrine of the right of 
self-determination traditionally guaranteed to and by 
demoeratie freedom - loving peoples, after more than 
a century of struggle for independence and freedom, 
the Council of Lithuania, on February 16, 1918, for- 
mally declared Lithuania to be free and independent.

The later absorption of Lithuania into another 
country having never been recognized by the United 
Statė, and the United Statės never having withdrawn 
its recognition of the Republic of Lithuana, the people 
of Massachusetts join with their fellow citizens of 
Lithuanian descent in the fervent hope that the day 
may not be too far distant when this heroic nation 
once again will enjoy true liberty and freedom.

Wednesday, February 16, 1949, being the Thirty- 
First Anniversary of the Independence of the Republic 
of Lithuania, with the Lithuanian people štili fighting 
to arouse the conscience of the world, in particular 
that of the United Nations, to which they have sub- 
mitted a plea for action against the genocide being 

adavė ape- practised in their land, I, PAULA.DEVER, Goverhor

Iš Vatikano 
kad Jo šventenybė Popie
žius Pijus XII pakvietė 
Kardinolų Kolegiją į spe
cialų susirinkimą pirma
dienį, vasario 14 d., kur 
Jo šventenybė pasakys 
kalbą J. E. Kardinolo 
Mindszenty bylos reikalu.

Taip pat Vatikanas pa
skelbė viešai Popiežiaus 
Pijaus XII laišką Vengri
jos vyskupams ir arkivys
kupams, atsišaukdamas į 
juos, kad jie laikytųsi 
tvirtai prieš komunistinės 
valdžios užsimojimą vi
siškai užgniaužti religijos 
laisvę.

praneša/protestui prieš J. E. Kar
dinolo Mindszenty nutei
simą atsistatydino iš pa
reigų.

Suprantama, kad atsi
statydinusieji negrįš į sa
vo kraštą — Vengriją, 
kur siaučia žiaurusis sli
binas — komunizmas.

Bogina Pakeisti Atlanto 
Paktą

straips- 
dėl žy-

stovint, 
“Tiek to! 
nuomonė-

M
* M
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Atsistatvdkio Vengrijos 
Konsulas

New York — Vengrijos 
generalinis konsulas Belą 
Balassa pranešė, kad jis, 
jo keturi pagelbininkai

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės pasiūlė 
Kanadai ir Bruselio Su
tarties valstybėms, kad 
Šiaurės Atlanto sutarties 
projekte būtų padaryta 
du pakeitimai.

Pirmas pasiūlymas yra, 
kad pirm negu pradės 
veikti pagal sutartį, ta su
tartis turi būti visų pasi
rašiusiųjų valstybių rati
fikuota. Antra, išbraukti 
iš sutarties žodį “milita- 
ris”.

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

tautinę kovą prieš komu
nizmą, panaudoti visas 
priemones, kad išlaisvinti 
J .E. Kardinolą Mindszen
ty-

Jo Eminencija įspėja vi
sus tuos žmones, kuriuos 
Vengrijos komunistų teis
mas savo gudrumu įtrau
kė į apatiją, būtent, nepa
smerkė Kardinolo Mind
szenty mirties bausme. 
Kardinolas Spellman sakė, 
kad Jung. Valstybės ne
bus apsaugotos nuo ko
munizmo įsigalėjimo, jei
gu kiekvienas komunistas 
nebus prašalintas iš mūsų 
valdžios įstaigų ir kitų 
mūsų institucijų.

Taipgi Kardinolas tvir
tina, kad komunizmas tęs 
savo pavojų visam pasau
liui, pakol kiekvienas de
mokratiškas kraštas ne
grįš prie demokratinės va
dovybės.

Šiandien visiems turėtų 
būti aišku, kad komuniz
mas yra baisiausias ir pa
vojingiausias slibinas ir 
jis turi būti sunaikintas, 
jeigu norime apsaugoti 
religijos, žodžio, spaudos 
ir asmeninę laisvę.

Liaudies Tribunolui. Jo 
kaltintojas, prokuroras 
Gyulas Alapi pareiškė ne
pasitenkinimą dėl tokio 
“švelnaus Kardinolo nu
baudimo“ ir padarė ape
liaciją Aukš. Liaudies Tri
bunolui, ' reikalaudamas 
Kardinolo nužudymo, jį 
pakariant.

J.E. Kardinolas J. Mind
szenty sekmadienyje at
laikė savo kalinimo celėje 
tyliąsias šv. Mišias.

Jo Ekscelencija, kaip ži
nome, buvo areštuotas 
prieš 44 dienas po jo ilgos 
kovos su Vengrijos komu
nistine valdžia dėl bažny
čios nuosavybių, dėl kata
likiškojo auklėjimo ir ki
tų tikybinio pobūdžio rei
kalų.

Komunistinis Žiaurumas 
Lenkijoje

e C—i
proclaim as

REPUBLIC of lithuania day 
February 16,1949

all interested groups, societies and 
to observe the day by appropriate

and reąuest 
individuals 
ceremonies.

Given at the Executive Chamber in Bos
ton, this fourth day of February, in the 
year of our Lord one thousand nine 
hundred and forty-nine, and of the 
Independence of the United Statės of 
America, the one hundred and seventy- 
third.

PAUL A. DEVER 
GOVERNOR

BY HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR 
Edward J. Cronin

Secretary of the Commonvvealth
God Save The Commomvealth of Massachusetts

nMarine Flasher" Laivu Atvyks

šeštadienį, vasario 12 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, vasario 13 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. A. Klimas iš Brockton, Mass.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Telephoaai: SOath Boston 8-2680 arta NOrvood 7-1449
366 W. Bi*oadway So. Boston 27, Mass.

Statys Radaro Tinklą 
Tautos Sauguuud

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Oro Jė
gų vadovybė prašys Kon
greso leidimo pastatyti 
radar’o įspėjimo tinklą, 
kad apsaugoti Jung. Vals
tybes nuo priešo iš oro 
užpuolimų.

Tokių radar stočių pa-

Šiomis dienomis gauta 
žinių, kad Lenkijoje, Če
koslovakijoje ir Rumuni
joje komunistinės val
džios masiniai areštuoja 
kunigus. Visiems prime
tami tokie pat kaltinimai, 
kaip ir Kardinolui Mind
szenty — “išdavystė”.

Turi būti prieš galą Mas
kva įsakė pravesti areštus 
visuose jos dominuoja
muose kraštuose.

Rusija Reikalauja Išklausyti 
vijas<

Pranešama, kad Rusija, 
nežiūrint Kominformo su* 
sikirtimų su Jugoslavija, 

statymas kainuotų $161,- reikalauja, kad Keturių 
000,000. Pagal Oro Jėgų Didžiųjų Užsienio Minis- 
planą tose tinklinėse ra- terių susirinkime būtų iš- 
dar stotyse dirbtų 8,300 klausyta ir Jugoslavija, 
vyrų. Stotys apimtų ne Kaip žinoma, Jugoslavi-vyrų. Stotys apimtų ne ~____ r ; *_ *
tik Jung. Valstybes, bet ir ja reikalauja iš Austrijos 
Alaską. teritorijos.

Liftas įplauks į Commomvealth Ker, So. Boston, 
penktadienio rytį, vasario 11

Massachusetts Commis- 
sion of Displaced Persons 
ir Greater Boston Com
mittee on Displaced Per
sons praneša, kad penkta
dienio rytą, vasario 11 d. 
į Commonwealth uostą, 
So. Boston, įplauks “Ma
rine Flasher” laivas su 
549 išvietintais žmonėmis, 
šis laivas išplaukė iš Bre- 
merhaven, Vokietijos, va
sario 1 d.

Vėliausias pranešimas, 
yra, kad ‘Marine Flasher’ 
laivas įplauks į uostą 8 v. 
rytą. Jeigu suvėluotų, tai 
praneš per radio.

Atvykstančiųjų tarpe su 
vaikais yra 71 lietuvis 
kurių tarpe yra dvi Sese
rys vienuolės, vienas gy
dytojas ir vienas dantų

technikas. Daugiausia lie
tuvių atvyksta per NCWC 
(katalikų organizaciją).

Atvykusius pasitiks val
stijos ir miesto viršinin
kai, Massachusetts Com- 
mission on DP, vadovau
jant pirmininkui H. D. 
Hodgkinson, ir komisijos 
nariai — vice-pirm. Mrs. 
Oliver Cope, A. F. Knei
žys ir kt. Taipgi ir įvairių 
organizacijų atstovai — 
NCWC War Service ir ki
tų. Iš New Yorko atvyko 
NCWC atstovas p. Juozas 
B. Laučka. Bostoniečiai: 
— kun. Al. Abračinskas, 
Bostono Arkivyskupijos 
NCWC atstovas, ir pagel
bininkai — pp. D. A. Za
letskas, Bronė Cunienė,

Tęsinys 2-rame pusi.



Penktadienis, Vasąrio 11, 1949 _

Kardinolas ir nuodai A ta 71 Lietuvis Į Boston?
f

Visą laiką vakarų spau
da skelbė sensacingas ži
nias, kokiu būdu sovietai 
stengiasi palaužti Kardi
nolo valią ir priversti jį 
prisipažinti prie išgalvotų 
“nusikaltimų**. —

-
valandų jį pradeda kan-t 
kinti galvos skausmai, o į 
jų pasėkoje auką pradeda 
persekioti baimės manija.! 
Netekęs savimi pasitikę ji-! 
mo ir bet kokio atsparu- ;’

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949

mo ir bet kokio atsparu
mo, kalinys pasidaro tar
tum paraližuotas ir prisi
pažįsta prie viso, kas jam 
tik prikišama.
KARDINOLAS IŠ ANKS
TO ATMETE KALTINI

MUS
Kaip jau buvo anksčiau 

rašyta, Kardinolas J. 
Mindszenty jau iš anksto 
apsidraudė nuo tariamų 
savo prisipažinimų. Jis 
vyskupams ir kunigams 
parašė laišką, priminda
mas, kad, jeigu bus skel
biama apie jo prisipažini
mus ir net įrodinėjama jo; 
parašu, — tai būsią iš jo 
išgauta, pasinaudojant 
Žmogišku silpnumu...

Visas laisvasis pasaulis 
jau dabar žino, kodėl taip 
gali atsitikti ir atsitinka.

Tokiu būdu didysis Kar
dinolas panaudojo naują 
taktiką, kuri visiems ge
ros valios žmonėms dar 
kartą įrodo, jog komuniz
mas nesiskaito su priemo
nėmis, siekdamas savo 
tamsių tikslų. Kur reikia, 
jo agentai sulikviduoja 
nekaltą auką; kur reikia, 
jie išgauna tariamus pri
sipažinimus, kad jų sąži- 
Aė — jei dar ją turi —bū
tų ramesnė...
BEDUGNE TARP RYTŲ 

IR VAKARŲ
Neseniai “The Times“ 

| išspausdino porą straips
nių, pavadintų “Bažnyčia 
ir Valstybė“. Viename 
straipsnyje rašoma:
— Kiekvienas persekioji

mo aktas Rytų Europoje 
didina bedugnę tarp Rytų 
ir Vakarų ir trukdo iš
vengti evantualaus susi
dūrimo tarp valstybių. 
Tuo atveju likimas Kardi
nolo Mindszenty, kurio 
herojizmas yra vertina- 

stai veikia jį priėmusiojo mas daugelio, kurie nesi- 
nervų sistemą. ; laiko jo tikėjimo, turi bū-

Suimtajam kurį laikąsi didelio mąsto veiksniu, 
nieko neduodama valgyti. • turinčiu svarbos diploma- 
Vėliau, kai jo organizmas tinęs reikšmės“, 
išsenka, jam patiekiamai _ , . . ... -
labai sūraus valgio, bet* JV**’ reIlk?me n,e 
neduodama jokių skysčių.:“ Ji bus at-
Išalkęs kalinys valio sa.;*ymeta kovojančios Baa- 
ru patiekala ir pradeda nydoB >’tonj°K .kun fik- 
trokšti. Praėjus kuriam 
laikui, jam duodama pa-... ..
prasto vandens arba ko- kančias.
kios nors sriubos. Tačiau j Teisingai sakoma, kad 
vandenyje ar sriuboje jau Bažnyčia yra apsiginkla- 
iš anksto ištirpinamas ac- vusi šv. Mišių rūbais, Ie- 
tedroh. Kalinys, troškulio; rarchijos jietimi ir šv. Te
kankinamas, geria vande-ivo institucijos šalmu. Ir 
nį ar sriubą. • ivisa tai yra patvariau, nei

Vaistai pradeda tuojau pasaulinės 
veikti. Pradžioje kalinys'institucijos, 
jaučiasi sustiprėjęs ir c-’ 
nergingas.

“PRISIPAŽINIMŲ“ 
ISTORIJA

Vengrijos Primas Kar
dinolas J. Mindszenty ge
rai žinojo, kad komunis
tai griebiasi brutaliausių 
priemonių, versdami su
imtuosius “prisipažinti“. 
Apie tai jis žinojo iš pa
tirties Vengrijoje.

Prieš kurį laiką Vengri
joje buvo inscenizuotas 
garsus katalikų procesas, 
transliuotas 
Teismo eigos 
kaltinamieji 
kalti, apgailestavo 
darbus ir 
džiausios bausmės. Visi 
nepaprastai nustebo, kai 
išimtį sudarė vienas Va- 
lentin Arany, kuris vos 
girdimu balsu neigė jam 
primetamus kaltinimus. 
Kai po savaitės byla buvo 
vėl tęsiama, šį kartą ir V. 
Arany “prisipažino“...

Panašiai buvo su vie-į 
nuoliu Jean Asztakos. Tar
dymo metu jis laikėsi ir 
neigė visus kaltinimus, 
tačiau teismo metu ir jis 
“prisipažino“ ir apeliavo 
į kunigus, kad neklausytų 
Kardinolo J. Mindsianty^.

Panašių “prisipažinimų“ 
yra žinoma ir daugiau. A- 
pie juos pasaulis girdėjo 
tais laikais, kai p. Višins
kis ėjo prokuratoriaus pa
reigas.

ACTEDRON IR PA
LAUŽTA VALIA

Kai šitokios žinios apie 
kalinių prisipažinimą pa
siekė vakariečius, jie pra
dėjo įdomautis visa šia is
torija.

Dabar spaudoje plačiai 
rašoma apie spacialų che
minį gaminį, vadinamą 
actedron’u, kuris nepapra-

per radiją, 
metu visi 
prisipažino 

savo 
reikalavo di-

Šv. Petro parapijoj, So. Boston, Mass.
Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.
Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus 

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžiųjų labdarių bendras suvažiavimas — SEI
MELIS, įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Sv. Petro 
parapijoje, South Boston, Mass.

11:30 vai. bus atnašaujamos Sv. Petro bažnyčio
je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš
mei pamokslas.

Po pamaldų seks užkandžiai.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks Munieipal salėje, 

Broadway, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Seimelio eigoje įdomią paskaitą skaitys Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
Jonas S. Švagždys.

Kun. A. Abračinskas vadovaus meno programai, 
kurioje dalyvaus Merginų Sodalicija. Bus giesmių, 
gyvų religinių paveikslų... Solo patieks A. Barauskas 
iš Brocktono.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

VISAS KRIKŠČIONIŠKAS PA
SAULIS PASMERKĖ KARDINO- 

LO MINDSZENTY TEISIMĄ
Hashington, D. C. — t šiai pasmerkė Vengrijos 

Valstybės sekret orius 
Dean Acheson griežtai pa
smerkė Vengrijos komu
nistinę valdžią už J. E. 
Kardinolo Mindszenty tel- ’ 
simą fr pasmerkimą iki 
gyvos galvos, jis tokį 
veiksmą pavadino “besą- 
žinišku religijos ir asme
ninės laisvės puolimu“, 
kas labai suerzino ir iš
gąsdino Jung. Valstybių 
žmones ir kitas- laisvę - 
mylinčias tautas.

Tuoj po tokio J. V. se
kretoriaus pareiškimo At
stovų Butas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją ir ją 
pasiuntė Senatui, kuria 
ragina Jung. Valstybių 
valdžią panaudoti visą 
galią ar tai Jung. Tautų 
Organizacijoj ar kitu ke
liu kad priversti Vengri
jos valdžią išlaisvinti J. 
E. Kardinolą Juozapą 
Mindszenty ir kitus nekal
tus žmones, kurie yra 
žiauriojo komunizmo au
komis.

Viso pasaulio - krikščio
niškos valstybės baisiai 
pasipiktino ir griežčiau-

bet ir didžiausias tikinčių- pragaro vartai neperga-

komunistinę valdžią. Taip 
pat pasmerkė ir kitų val
stybių, Maskvos komunis
tų dominuojamų, valdžias, 
kurios Šiauriau! i om i t 
priemonėmis kanima ir 
šūdo nekaltus, taiką ir 
laisvę mylinčius žmones, 
kurie nesutinka su raudo
nojo fašizmo režimu.

lės...

praeinančios

Juk Bažnyčios, kaip
Tačiau po 24 skelbė Jos įkūrėjas, nė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VAJUS

■V V -4-

Rytai skelbia žūtbūtinę 
kovą krikščionybei.

Katalikų Bažnyčia per- 
kentė tiek persekiojimų 
ir priespaudų, kad ir šitą 
smūgį perneš. Bažnyčia 
kovoja dvasiniais gink
lais, o Jos vadas — pats 
Kristus.

Jeigu Kristus su ken
čiančiais, — kas ką gali 
jiems padaryti?!

Kun. J. Kuzmickfe. 
j -949. I. 31.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba nuo š. m. vasario 
mėn. 1 d. pradėjo vykdyti 
naują Lietuvai Gelbėti 
Vajų. Nusistatyta surink
ti vieną šimtą tūkstančių 
dolerių aukų. Tai yra ne
dideli suma, palyginus su 
reikalo svarbumu. Jeigu, 
kiekvienas lietuvį^ per

vienos,metus paskirs tik 
dienos uždarbį Lietuvos 
reikalui, tai ši suma bus 
keleriopai pralenkta. Tad, 
prisidekime visi prie šio 
ALT Vajaus. Aukas siųsti 
Lithuanian American Council. 
Ine., 1739 So. Halsted St., Chi
cago 8. III., arba vietos ALT cago 8, III., arba vietos ALT 
skyriui.

Vasario mėnuo yra A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Vajaus menuo. Prisidėk ir 
Tu, Tautieti, savo dosnia 
auka, kad Lietuva būtų 
vėl laisva. Aukas siųsti — 
Lithuanian American Council, 
Ine., 1739 So. Halsted St., Chi-

skyriui.

mas ktw Y«ie
New York (LAIC) — 

Šių metų vasario 13 d. 
4:30 vai. po piet įvyksta 
New Yorko • Lietuvių Ta
rybos rengiamas minėji
mo apvaikščiojimas.

Kas met minėjimas į- 
vykdavo Webster Hali, 
New Yorke. Bet kadangi 
pagarsėjusią salę gaisras 
sunaikino prieš kelias die
nas Komitetas neatidėlio
jant surado kitą tinkamą 
vietą — puošnią ir leng
vai iš visur prieinamą 
svetainę, tai Capitol Ho- 
tel Camival Hali, 51 St. ir 
Eighth Avenue, New Yor
ke. Šią vietą galima pa
siekti visoms “subway” 
linijoms —
8th Avenue Subway local 

ligi 30 Street
BMT Subway local ligi

49 Street
IRT Subway local ligi

50 Street
Vyriausias vakaro kal

bėtojas bus VLIK’o Pir
mininkas Prel. Mykolas 
Krupavičius. Taipgi kal
bės Lietuvos Ministeris 
Washingtone p. P. žadėt- 
kis ir J. Tysliava. Vakaro 
vedėju p. J. B. Laučka. 
Meninėje programos daly
je dalyvaus solistė Vincė 
Jonuškaitė, Lietuvos ope
ros artistė, Apreiškimo 
parapijos choras, veda
mas muziko Povilo Sako, 
ir Tremtinių Jaunuomenės 
Tautinių šokėjų grupė, 
vadovaujama A. Čiurly 
tės. šokiams gros Jezavi- 
to Orchestra.

Pradžia 1-enzme puslapyj
Marijona Gailienė, Julia 
Turėk, adv. Jonas Griga
lius, adv. Juozas Cunys ir 
kiti.

Štai šie lietuviai atvyks
ta:

Aieksiūnas, Kostas, So
fija, Julia, Algirdas ir Ro
bertas pas Adolfą Staske
vičių į Waterbury, Conn.

Andrejauskas, Pranas 
pas Petrą Šatkauską, Chi- 
ezgo, Ui.

Andrius, Juozas ir Eleo
nora — pas Vladą Balčas, 
So. Boston, Mass.

ArČiftauskas, Juodas, 
Marija ir Alena — pas 
Rozaliją Gaūčias, Chica- r. iii." ,

Baidžius, Juozas į Cha-
1 iy N y

Balčiūnaitė, Bronė (vie
nuolė) į tVoTcester, Maža.

Beleskevičlus, Antanas, 
Bernadeta ir Nijola —pas 
Juozą Ėeieskian, Chicago, 

iii.
Belvertaitė, Ona (vie

nuolė) į Worcester, Mass.
fligelis, Juozas, Ona į 

Bridgeport, Conn.
Eitmanienė, Veronika— 

jas Veroniką Gedaitis, E. 
Hartford, Conn.

Gailiūnas, Jonas, Pranė, 
Vytautas ir Rita — pas 
Gertrūdą Savickas, Wor- 
cester, Mass.

Grebliūnas, Vincas, Ma
rija, Saulius — pas Simą 
Mocejūną, Rochester, N. 
Y.

Gricius, Kazimieras — 
pas Joną Gricių, Chicago, 
UI.

Grybinas, Dr. Vytautas,

Markaitis, Stasys — pas 
Ritą Neary, Franklinvllle, 
N. J.

Mikelionienė, Ona —pas 
Jurgį Stačioką, Atnol, 
Mass.

Nakas, Algirdas — pas 
Alę Arbačiauską, Detroit, 
Mich.

■ - -

Norkūnas, Benediktas, 
Regina, ir duktė Regina— 
pas A. Norkūną, Detroit, 
Mich.

Palionis, Juozas ir Ona
— pas Kostą Walachką, 
E. BiUerica, Mass.

Petrauskas, (dantų tech
nikas) Petras, Regina ir 
sūnus Vytautas — pas M. 
Accettola, Detroit, Mich.

Povilaitis, Juozas —pas 
Vincą Povilaitį, Nauga- 
tuck, Conn., o jo giminai
ti* Juozas Pakarklii gyv. 
Noriroode.

Ščiukaitė, Angelą —pas 
Mary A. Valiukėnas, Erie, 
Pa.

Širvaitis, Justas, Domi
cėlė, Algis ir Ramunė — 
pas V. Martinaitį, Free- 
soil, Mich.

Tamošiūnas, Jonas — 
pat Prahą šturgį, Wind- 
sor, Conn.

Umbrasas, Vitalis, Mo
desta ir Silvia — pas Sol 
8. Garvin, Evansville, Ind.

Užubalis, Andrius ar 
Antanas — pas M. Bratė- 
ną, Dorehester, Mass.

Valaitis, Jonas, Ona, 
Juozas, Danutė ir Jurgis
— pas Vincą Matusevičių, 
Oakvllle, Conn.

Vilinskas, Stasys, Leo
kadija, Leonas, Petras ir 
Julia — pas Joną Widzic- 
kį, Wilson, Conn.

Volertas, Vytautas, Bro
nė — pas Tony Goltosky, 
Harrisburg, Pa.

Zableckienė, Elzbieta — 
pas Wm. Liavitz, Worces- 
ter, Mass.

Žemaitis, Vincas ir Ane
lė — pas Stanley J. Ber- 
kiel, Antioch, UI.

Žemaitis, Vytautas,
rutė ir Vaidevutis — pas 
Berkiel, Antioch, m.

f

♦ ♦ «

Iš Washingtono prane
ša, kad per šį mėnesį at
plauks šeši laivai ir atveš 
3,643 keleivius, o per pas
taruosius keturis mėne
sius septyniais laivais at
vežė 3,903 keleivius.

USMC Jumper laivas, 
kuris išplaukė su išvietin- 
tais žmonėmis iš Hambur
go vasario 4 d. atvyks į 
New Yorką vasario 15 d. 
Kitas laivas į Bostoną at
vyks vasario 20 d., o į 
New Yorką apie vasario 
26 d. U8AT Sturgis lai
vas, kuris vasario 26 d. 
išplauks iš Bremerhaven, 
Vokietijos, plauks į New 
Orleans.

Bi-

VLllto Mtstzvy prikal
bu ttaršMui

VLIKo pirm. M. Krupa
vičiaus yra numatytos 
prakalbos šiose vietose:— 
vasario 13 d. — Nėw Yor- 
ke, vas. 16 d. — Newarke, 
N. J., vas. 20 d. — Law- 
rence, Mass., vas. 27 d. — 
Waterbury, Conn.

Vykd. Tarybos pirm. V. 
Sidzikausko tuo tarpu y- 
ra numatytos prakalbos 
šiose vietose: vas. 6 d. — 
Grand Rapids, Mich., vas. 
13 d. — Chicagoje, vas. 19 
d. — Kenosha, Wis., vas. 
20 d. — Pittsburgh, Pa., 
vas. 27 d. — Philadelphia, 
Pa. Susirašinėjimas šiuo 
reikalu vyksta ir su kito
mis kolonijomis..

ALT Sekretoriatas.

Pradžia 1-me posL 
tų anunciacijų ir šmeižtų visos 
lietuvių tautos atžvilgiu.

Nesigiliant į viso “atsaky
mo” turinį, vis dėlto, norėtųsi 
pasakyti, kad garbingasis Juo- 
so šalnos oponentas išsaukė 
tarytum vilką iš miško, kaip 
mūsų patarlė sako. Tarp kita 
ko, “atsakyme” buvo norėta į- 
rodyti, jog žydų dalyvavimas 
sovietiniame viešame gyvenime 
nebuvo didelis, kad, esą, netie
sa, jog 1941 m. birželio 23 d. ir 
sekančių dienų lietuvių veiks
mai buvo sukilimas prieš bolše
vikus, būk sekančią dieną Ru
sijos kariuomenė pati pasitrau
kė iš Lietuvos ir tt.

Į tai dar kartą labai kultū
ringai, paremtai ir įtikinančiai 
atsakė “Naujienose” p. J. Šal
na, taipgi pasirodė straipsniai 
“Drauge”, “Vienybėj” ir kitur. 
Iš tų straipsnių visi gali pama
tyti didžiulę eilę žydų, veikusių 
komunistų partijos eilėse ir 
valdymo aparate. Jų tarpe 
daugybė yra ir tokių, kurių tik 
pavardes suminėjus, lietuvius 
nukrečia šiurpulingas baimės 
jausmas...

Kad komunistinės Rusijos 
kariuomenė iš kur nors “pati 
pasitrauktų” — neišvaryta — 
dar niekas pasauly nėra to gir
dėjęs. Jos tikslas — užlieti vi
są žemės rutulį savo raudonąją 
banga ir pavergti visą žmoniją, 
bet nepasitraukti iš kur nors 
“pačiai”...

Gyvenusieji Europos lietu
viai, pradžioje stebėjomės ame
rikiečių karių galvosena apie 
Rusijos diktatorių Staliną. Jų 
dažnas pasakydavo: “Stalinas, 
matyt, geras krašto valdytojas, 
nes, jeigu jis būtų blogas, jį gi 
žmonės nuverstų ir išsirinktų 
kitą”... (Ach, švelnusis jum<> 

į tai norėtųsi pasaky-
M

re! -
ti...).

šiuo metu, sakyčiau ,gal koki 
75% amerikiečių jau žino tei
sybę apie gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir ar galima “nu
versti“ bent kokiu balsavimu 
Staliną ar ne. Deja, dar yra ir 
kitokių.

Mes, lietuviai, kreivu šypsniu 
palydėjome žinutę, kurioje sa
kome, kad Iowa .Universiteto 
studentai telefonavę į Maskvą, 
kad galėtų išsiaiškinti, kas val
dytų Rusiją, jei Stalinas ir vi
sas politinis biuras staiga būtų 
užmušti. Jie (studentai), esą, 
išleidę net 13 dolerių ir Krem
liaus negalėję prisišaukti...

Į tai norėtųsi pasakyti, kad 
dramblys lengviau galėtų išlys
ti pro rakto skylutę, negu A- 
merikos studentai galėtų pasi
kalbėti telefonu su Kremlium. 
Ir dar tokiu reikalu... Pr. Al.

fiBŽIIpHiiM tllĮftCim
Jūsų vaikučiai yra sotūs, ta

čiau Europoje tremtyje dar y- 
ra 15,000 lietuvių vaikučių, ku
rie kenčia vargą būdami alka
ni.

Paremkite BALF-o vykdomą 
piniginį vajų ir tuo sušelpkite 
alkanus vaikučius. Maistas ir 
riebalai suteiks jiems paguodos 
ir vilties. Dčl jų sušelpimo 
kreipiamės į Jus prašydami au
ką. Siųskite aukas ncatidčUo- 
darni:
Unitai Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grihd Street, 

Brooklyn 11, TI. Y.

Malonu Yra Melstis iš 
lietuviškos Maldaknygės!

y.------- CaIUa ____ tt 61 AtburtunmMiinKO Knygyne i iiire isigyn rUNn iy
L^raVIZag jCMalCiy FHNMMiyg^*

L DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko“ spau
da. 788 puto. ------------------------------- --------------- $3.75
RAMYBBS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko“ spauda. 544 
puslapių ............... -.......................... $3.00
MALDŲ RlNKINfiLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baitais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ....................................... .................................. $1.50

4. AN1OLAS SARGAS, išleido “Garsas“, 288 pusi. ™ $1.50 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 We»t Broadwa>, Su. Boston 27, Maus.

Šiuomi siunčiu $_------- ir prašau prisiųsti maldaknygę
r

2.

3.

Vardas .
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DARBININKAS
(THE WORKER) 

-tiblishad Rwn)-Weekly except holiday veeka. wben iasund weekh 
-------- by --------

MINT JOSEPH't LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOM
<nt*r*d u Mcond-claaa matter Sept. 12, 1916 at the poet office at Boatan

for to Seettoo 
1918.

PRENUMERATOS KAINA
86.00
83.00 
8&S0 

metanui 88.60

lakūnas ir jau turėjau ry
šių su partizanais, ledas 
buvo pralaužtas. Vituška 
yra fanatiškas bolševiz-

ae Mcond-claaa matter Sept. 12, 1916 at the poet 
Maea under the Aet of Mareh 3. 1870.

*eeeptaaee for malttng at epedal rate of poetage provlded
1108. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 

•UB8CRIPTION KATES __________ _ ___
DcmieOt yearly------------------ 86.00 Amerikoje metama _.
Docaeehe one* per woek yearly 83.00 Vien* kart savaitėje metams 
Farelfn yearly_____________ 86.50 Utsieny metams -------

once per *eek yearly 83.50 Užsieny 1 kart eav-t*j 

DARBININKAS 
186 West Broadvay, South Boston. Maas

Tefephone SOuth Boston 8-2680

Sovietų darbininkė gamina “Stalino kvapsni“. mo priešas. Visomis prie- 
— Lietuvaitė Kauno kalėjime. — Kauno apy-, monėmis kovoja dėl savo

Kremlius dūduoja, bet nieks

Vienas žymus laikraštininkas (David Lawrence) 
padarė pastabą, kad Valstybės Sekretorius nemanda
gioj formoj atsakė į Stalino pasisiūlymą susitikti su 
Prez. Trumanu taikos reikalu pasitarti. Esmėje Ache
sono atsakymas esąs tikslus: būtent, kad Amerikos 
Prezidentas yra pasiryžęs tartis su Rusijos diktato
rium bet kada, tačiau ne kur kitur, tik Washingtone. 
Stalinas atsakė, kad jo sveikata neleidžianti taip toli 
keliauti, taigi ar nebūtų galima susitikti Lenkijoj, ar 
kurioj kitoj vietoj — už geležinės uždangos? Wa- 
shingtonui toks pasiūlymas nebepriinątinas, ir Ache- 
sonas griežtai ir gal kiek pašiepiančiai tai pareiškė. 
Ot tas griežtas tonas ir nepatiko Amerikos laikrašti
ninkui, ir jis į tai reagavo.

Rusija, girdi, yra didelė valstybė, ir į jos valdo
vą oficijaliai kalbant, reikia vartoti nuo amžių priim
tą diplomatinę tarmę: mandagiais žodžiais išdėstyti 
vien faktus ir vengti asmeninių priekaištų bei pašai
pos. Rimtas, šaltas, mandagus faktų išdėstymas daug 
sėkmingesnis už vaizdingus feljetoninio žanro pareiš
kimus.

Tokia profesoriška pamoka apie diplomatinį 
mandagumą visai tiksli, turint reikalą su normaliai 
tvarkoma civilizuota valstybe. (Achesonas ir be pa
mokos tai žino).Tačiau Rusija šiais laikais iš normalių 
valstybių tarpo išsiskyrė. Jos valdovai turi savotišką ie 
politiką ir diplomatiją. Jie paneigia priimtas diplo
matijos taisykles, kaip pasmerktinas buržuazijos pa- “Stalino kvapas” šiandien 
liekanas ir patį mandagumą bei žmoniškumą skaito jaučiamas įvairiuose kraš- 
paniekos vertu skystimavimu. Tad Achesono tonas tuose? Juk stachanovie- 
dar perdaug jiems mandagus. Per stora jų žievė pa- čiai išsijuosę, dirba.
šaipą suprasti. ; Be>, tarybinį rašyta

Pagaliau Achesonas nerašė Maskvai jokios ofi- jas Petras Cvirka, pirmą 
cijalės notos, tik atsakė į paskelbtą spaudoje žinią, kartą apsilankęs Kremliu- 
kad Stalinas nori su Trumanu pasimatyti. Stalinui je, pasididžiuodamas pa- 
priderėjo kreiptis tiesiog į Valstybės Departamentą šakojo, kaip malonu kvė- 
arba į UN. Jis gi tą klausimą spaudoj iškėlė, peršok- puoti 
damas per Amerikos vyriausybės galvą ir duodamas niais

— Lietuvaitė Kauno kalė|ime. — Kauno apy> monėmis kovoja dėl savo 
linkės* veiki* partizanai. — 1$ mete b*rniu-tėvynės. Jau 1944 metais 

kas su Nveiverin rank*|*. Pagal^a
________________ ’ pradėjo organizuoti savo 

Visi gerai žinome, kad nai, kurių du buvo vyr. P^rt^anus. šiandien jo 
akimirkos sudaro visą gy-, viršilos, vienas vyr. leite- Ju^?8103 Kat£s, 
venimą. Dėl to teisingai nantas ir vienas UU1 vrft, ^ °°° ^ldu
sakoma: suvaldyk akimir-'žiaurios išvaizdos žydas.
ką, valdysi visą gyveni- Plūsdamiesi pradėjo kiau- 
mą. sti įvairių dalykų iš par-

Akimirkos — kaip kino tizanų gyvenimo ir slapto 
filmą. Jos įdomios, tačiau veikimo. Apie “banditus” 
jos baisios, 
gyvenimą ir ištisus am- no) pasakiau, kad 
žius.

Štai, keletas mūsų gyve
nimo akimirkų----------

“STALINO KVAPAS“...
Prieš tre jus metus va

kariečiai viltingai žiūrėjo 
į Rytus. Žurnalistai rašė 
apie taikos produkciją, a- 
pie pastangas palengvinti 
liaudies gyvenimą.

Harold A. Albert 1946 
m. vasario 15 d. rašė vie
name šveicarų laikrašty
je:

— Viena iš tų įmonių 
ryžtasi šiais metais pa
gaminti 85 milijonus bon- 
kelių kvepalų. Tatjana 
Morozovą, tos įmonės ve
dėja, kuri prieš 20 metų 
čia pradėjo savo darbą 
vielodama muilą, karo 
metu pasidarė specialistė 
priešorinės kovos. Šian
dien ji savo naujus kve
palus pavadino “Stalino 
kvapu”, o kvepiančius ga
minius...

Kodėl

*

JfjuAtauA -

Vertė A. Maceina.
Visa Didesnei Dievo Garbei

labai gijoje yra 45,000 gudų, 
»

nų, o jo ryšiai siekia ir 
Estija. Prie jo prisidėjo ir 
šimtai vokiečių, kurie ne
turi nei šeimos, nei tėvy
nės, o taip pat ir tie, ku
rie politiniais sumetimais 
nenori grįžti į savo tėviš
kes. Pasitaiko net ištisų Ką tik ji paliesdavo, vis- valgote, ar geriate, ar ką 
vokiškų dalinių, Vituškos kas virsdavo auksu. Kai kita darote ,visa darykite 
sąrašuose 
kaip “Edelweiso”, “ 
lino” ir “Wehrwolfo” 
tali jonai... 

į Gal dėl to NKVD-istams, kad tokios lazdelės iš viso 
kurie turi 
miamus 
modemiškų ginklų ir 
namito...

BERNIUKAS SU 
MAUZERIU

Neseniai į Švediją 
plaukė kutens su pabėgė
liais iš Lenkijos. Viena 
moteris (K-a) pasakoja:
— Penkiolikos metų ber- bei! 

niukai gauna ginklą. Jau Išganytojas vienoj vie- 
prieš dvejus metus Lebor- toj pasakė, kad visuomet 
ko pradinės mokyklos mo- reikia melstis ir nepails- 
kytojas aiškino 13 metų ti” (Luk. 18,1). Paklausi 
Antaniukui “demokratinio nustebęs: “Visados mels- 
jaunimo” susi,ri n k i m e tis? Ištisą dieną kalbėti 
kad jo motina yra reak- Tėve mūsų? Ne, tai nega- 
cionistė ir kad jo tėvas Įima!” 
buvo fašistas, nes žuvo Taip, iš tikro. Bet jei 
Oksiviuje kaip lenkų ka- Jėzus to vis dėlto reika- 
rys rugsėjo mėn. kampa- lauja, Ui, matyt, jis ma- 
nijoje. Bet tikras praga- no, kad malda yra ne tik £arDei‘aIaimį K» P a a 
ras namuose prasidėjo kalbėjimas Tėve mūsų ar ve’ . U0£! . a„u?.’. Z0‘ 
tiktai praėjusiais metais, Sveika Marija, kad mels- 1?s 5 ieyos
kai Antanas gavo 6 šūvių tis galima ne tik žodžiais, 
manzerį, kurį, nuolat su bet ir gyvenimu.
savimi nešiojosi, o naktį “čia žemėje žmogus nieko

“Omnia ad maiorem Dei gloriam!“
Iš savo vaikystės prisi-* Kuo būdu gyvenimas 

menu vieną pasaką, kurio- gali virsti malda? To aiš- 
je karaliaus burtų lazdelė kiaušiai mus moko šv. Po- 
turėjo didelės reikšmės, vilas, rašydamas: “Ar

nes jos kuria (taip jie partizanus vadi- 
apie 

juos nieko nežinau. Ėmė 
keikti. Atėjo dar du ka
riai: jų tarpe vienas kapi
tonas. Ėmė dar labiau 
grūmot, tardydami mane 
visi šeši. Dar pakartojau 
savo atsakymą, kad nieko 
nežinau. Vyr. leitenantas 
prišokęs kirto man visu 
smarkumu į galvą. Sver- 
dėdama atsimušiau galva 
į sieną prie lango. Gavau 
įsakymą nuo lango atsi
traukti. Smūgio apsvai-' 
ginta, aš taip greit nespė
jau įsakymo įvykdyti; 
tuomet prišoko tas pats 
leitenantas ir, visa jėga 
griebęs už krūtinės, svie
dė į sieną. Palto ir apati
nių rūbų sagos ištrūkinė- 
jo. Pasijutau labai nejau
kiai. Po šios scenos karto
jo klausimus iš naujo. 
Mano atsakymas buvo 
toks pats. Tardytojas ka
pitonas Bulchinas sku
biai ištraukė iš stalo stal
čiaus pistoletą ir, priėjęs 
prie manęs ,reikalavo, kad 
sakyčiau tiesą. Atsuko 
ginklą į mane, ištiesė ran
ką ir pradėjo skaičiuoti: 
vienas, du, trys.;. Pasili- 

z kau vienodai rtmi ir ne
kalbi. Smarkine susikei- 
kes atsitraukė nuo manės v via žmogus iuc*v, ^S’.. . ... . laikė po pagalve. Berniu- geresnio negali padaryti, kaipkapitonas ir kiti pareigu- kui kad turi g & p

bendradarbiauti su liau
dies Lenkijos valdžia, ko
vojant su liaudies prie- 

... Bemiu- 
motiną, 

ir namų

“Maskvos perga-

tad stebėtis, kad

jie figūruoja mums ši pasaka buvo se- Dievo garbei” )1 Kor. 10, 
Zeppe- karna, mes išpūtė akis 31).

ba- klausėmės ir stebėjomės 
ir tik vėliau įsitikinome,

.... x i .-j- ad maiorem Dei gloriam!”prižiūrėti tre- nėra. Bet pasakoj gludi Tokg buvo
kis, toks tebūna ir tavo 
kiekvieną rytą atnaujina
mas pasiryžimas. Pirm 
negu pabaigsi savo ryt
metines maldas, perbėk 
dvasioje visus darbus, ku
riuos tau dieną reiks pa
daryti.

Čia tau ateis į galvą 
draugai, nesugyvenamas 
kaimynas, pat o g u m u s 
mėgstąs kūnas, silpna va
lia, dantų skaudėjimas, 
futbolas, nepasisekimai ir 
t.t. Visa tai sudėk prie 
Dangiškojo Tėvo kojų ir 
pasakyk: “Dieviškasis Iš
ganytojau! Visa, ką tik 
šiandie manau daryti, vi
sa, ką galvosiu ar dirbsiu, 
visa tebūna didesnei Tavo

lietuvius; duota gili simboliška prasmė, 
di- nes kiekvienas gali įsigyti 

tokią brangi4 burtų lazde
lę, su kuria savo kasdieni
nes pareigas, savo žodžius 
ir mintis pakeistų į bran
gų turtą, brangesnį ir už 
auksą— į Dievui malonius 
darbus.

Viską daryti Dievo gar-

at-

Taigi* “visa didesnei 
i” — “omnia 

ad maiorem Dei gloriam!”

metu stebėk savo darbus 
ir dažnai klausk save: “Ar 
tai, ką dabar padariau, 

’ pasakiau, perskaičiau, pa- 
mąsčiau, iš tikro didina 
Dievo garbę?” Ir jei paju
si, kad bet kuris tavo dar
bas, mintis, žodis ar žvilg
snis negali pasirodyti be
galinio Dievo akivaizdoje, 
tad šalin jis, šalin!

Išbandyk šitą paprastą 
priemonę, ir pamatysi, 
kaip greitu laiku padarysi 
didelę dvasios pažanagą. 
Viduriniais amžiais dau
gybės žmonių, besvajoda
mi, kaip iš paprasto me
talo padaryti auksą, nete
ko ne tik turtu, bet ir 
sveiko proto. Alchimijos 
paslaptis chemikams ir

*>-c»T)vs 5-taine , usl

išeiti iš savęs, iš pasaulio ir 
melstis dangui. Bet malda ne
turi būti tiktai žodžiai. Malda 
turi būti ir mintis, malda turi 
tapti darbu, kad tuo būdu gy
venimas būtų skaistus, lyg 
smilkalas” (Ruckert).

nai...
Iš tikrųjų, nieko sau 

kultūra: verta grįžti
KAUNO APYLINKĖSE šais ir fašistais 
O štai ištrauka vieno kas terorizavo

Kas dar abejoja sovietų vokiečio, grįžusio iš so- jaunesniuosius
ir jų tarnų kultūra, tegu vietų okupuotų kraštų, gyventojus, nuolat lakstė ---------------------------------

su pranešimais į Saugumą tytą bėgimą. Tačiau ener- 
ir darė visa, ką tik gali ginga p. K. apvielojo jo 
daryti apsvaigęs penkioli- galvą drobe, atėmė revol- 
kametis, kuris staiga pa- verį, surišo jį kaip kala- 
sijuto “svarbus” ir “ap- kutą ir pati įvilko į kute- 
krautas patriotine misi- rį, prie kurio reikėjo bris- 
ja”. ti iki kaklo vandenyje...
— Berniukas nenorėjo Nieko sau patriotai auk- 

sėsti į kuterį su motina, lėjami sovietų okupuotuo- 
i ir ža- se kraštuose...

K. dėjo pranešti apie numa- J. Kuzmionis.

>•••
*•••

Stalino kvaps-
damas per Amerikos vyriausybės galvą ir duodamas 
visam pasauliui žinoti, kad jis nori taikos. Toks de
magogiškas poelgis įžeidė Washingtono administra
ciją ir patsatė ją nemalonioj padėty. Tad Achesono 
atsakymas nieku būdu nenusižengė prieš diplomatinę 
etiką.

O bet gi Stalinas, nežiūrint to stataus atsakymo, 
savo pasiūlymą pakartojo. Tai nepaprastas tokiam 
diktatoriui pasižeminimas. Jis grojo, o pasaulis pagal 
jo dūdą šoko. Dabar jau kas kits dūduoja, o Stalinas 
turi šokti, ir tai dar senatvės susilaukus, koumet jau 
būtų metas, ant savo laimėjimų pailsėti. Kas tai bū- 
tų? Veikiausiai, tie laimėjimai sudaro tik naštą, juo žiūri, kaip iš kitų kraštų ką pagriebus. Ką imsi iš ba- 
sunkesnę, juo laimėjimai didesni. Užkariavus Kiniją, daujančios Kinijos? Ir už geležinės uždangos kažkas 
kur ją dėti? Juk beveik pusę bilijono žmonių prireiks braška. Ar tik negrius geležinis milžinas su molinėm grąsino revolveriu 
maityti. Iš kur imti maisto? Rusija pati badauja ir kojom.

LIETUVAITĖ 
KALĖJIME

>•••

pasiskaito vienos lietu vai- straipsnio: 
tės atsiminimus iš Kauno — Kauno apylinkėse mus 
kalėjimo. Tai buvo 1945 perėmė V i t u š k a, vidu- 
metų pabaigoje: tinio ūgio vyras, rusų ka-
— Vos spėjau įeiti, tuoj rininko uniforma. Kai jį į- 

apipuolė keturi pareigu- tikinau, jog esu vokiečių

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONĖ VAKARŲ LINK

Žmonės buvo labai geri, o ypač moterys. 
Pakvietė mus į kambarį. Truputį pasišildė- 
me. Laikas buvo galvoti apie valgį. Dar nie
ko burnoje neturėjome nuo praeitos dienos 
pusryčių. Tiesą pasakius, ir dabar valgymui 
didelio apetito neturėjome. Panelės ir mano 
pusbrolis truputį kando, o aš vietoje valgio 
cigaretę surūkiau.

Mums čia besisukinėjant, atvažiavo vo
kiečių kareivis dviračiu. Jis buvo suvargęs, 
sušlapęs, gaila žiūrėti į žmogų. Pasirodė, 
kad jis Kelmėje buvo pasimetęs nuo savo da
linio ir dabar klaidžiojąs. Jis klausė mūsų, 
ar nesame matę jo ieškomojo dalinio. Mums 
keista pasirodė, kad kariškis klausia civilių 
žmonių ir dar tokių žmonių, kurie jokio su
pratimo neturi apie kariuomenės dalinius, y- 
pač apie tų dalinių specifinius skirtumus. 
Pasirodė, kad tas žmogus visą dieną buvo 
nevalgęs ir nerūkęs. Pasak, jo; jis negalįs 
prisijungti prie kito dalinio, kadangi iš jo 
negausiąs jokio aprūpinimo. Šiek tiek jį pa
stiprinę, patarėme jam vykti į Tauragę, gal 
tenai jam pasiseksią sužinoti savo dalinio li
kimą, nes tame mieste buvo didesnis kariuo
menės susikoncentravimo mazgas.

Netrukus pamatėme atvažiuojančias vo

kiečių gurguoles ir pėstininkų ateinantį ma
žą dalinį. Pagal mano samprotavimą, tai bu
vo ženklai, kad frontas visai artinasi. Tiesą 
pasakius, važiuodami labai klausėmės, ar 
prasidės mūšis mūsų tėviškėje. Jokio garso 
negirdėjome, kol iki čia atvažiavome. Bet tai 
negalėjo reikšti, kad frontas nejuda į mūsų 
pusę. Užvakar ir vakar važiavo tik motori
zuotos karo priemonės, o šiandien jau pės
tininkai su gurguolėmis. Aiškus dalykas, 
kad frontas jau atbraška. Todėl pradėjau 
savo artimuosius judinti, kad važiuotumėme 
arčiau namų į mišką, nes jeigu čia bolševikai 
mus ras, tai išžudys. Miške, jeigu jie mus 
ras, nežinia, ką jie gali su mumis padaryti, 
gal būt jie mus tenai iškars, bet mano inten
cija sakė, kad ten gal būt bus galima pasitei
sinti apie pasitraukimą iš namų, o gal kar
tais pasisektų pro miškus prašliaužti į na
mus, rusams nepastebėjus. Tad tokios kom
binacijos buvo mano galvoje. Tuo tarpu ma
no prietelkos kažkodėl nenorėjo skubėti ir 
nelabai palankiai žiūrėjo į mano projektą. 
Jos, kaip pagalvodavo apie susitikimą su ru
sais, sustyrdavo, it žado netekusios, ir bijo
jo net į tą pusę pažiūrėti, iš kur raudonieji 
gaivalai atslenka. Tokią pat baimę turėjau 
ir aš jų atžvilgiu, tačiau į tą visą reikalą žiū
rėjau realiomis akimis. Juk nėra kur gyvam 
žmogui pasidėti. Iš vienos pusės rusai baigia 
užimti mūsų kraštą, o iš kitos pusės Vokie
tija guli. Kitokios valstybės prie' mūsų kraš
to pasienio nebuvo. Puikiai žinojome, kokios

nuomonės vokiečiai yra apie mus ir ko jie 
nori iš mūsų. Jiems buvome mes reikalingi, 
kaip jėga frontui ir fiziniams darbams. Be- 
to, Vokietija buvo smarkiai bombarduojama. 
Jų maisto atsargos buvo labai kuklios. Jų 
pačių žmonės nedavalgydavo, o ką bekalbė
ti apie svetimtaučius. Vadinasi, važiavimas 
į Vokietiją buvo tolygus kaip į pragarą. Iš 
visako atrodė, kad jau karas negali ilgai 
tęstis. Mūsų manymu, svarbiausias motyvas 
buvo, kad karas eina prie galo, nes vokie
čiai negalės leisti rusams savo kraštą ir 
žmones naikinti, todėl jie turės padėti gink
lus. Vadinasi, rusai nesuskubs mus visus iš
plauti arba išsiųsti į Sibirą priverčiamie
siems darbams. O kaip karas pasibaigs, tai 
bus kita kalba. Aliantai neleis tautą išnai
kinti. Juk Vakarų valstybės kariavo ne tam, 
kad tautoms ir žmonėms rudąją vergiją pa
keistų raudonuoju tironu, bet tam, kad pa
saulyje klestėtų laisvė ir pagarba žmogui. 
Be to, man ateidavo į galvą tokia mintis, 
kad vokiečiai, norėdami sumažinti savo kal
tes, padės Vakarams sutramdyti ir rusus. 
Svarbiausias tarp Rytų ir Vakarų nesusita- 
rimas man buvo Lenkijos klausimas. Juk 
Lenkija pradėjo karą dėl Dancigo! Ją rėmė 
Didžiosios Vakarų Valstybės. Juk dabar jos 
negali atiduoti po karo Rytams pusę Lenki
jos. Juk tai būtų didžiausia pasaulyje nesą
monė, kokios dar žmogus nėra girdėjęs pa
saulio istorijoje. Po priedanga Lenkijos ir 
Lietuvos klausimas išsispręstų teigiamai,

nes žinojau, kad Aliantai nepripažįsta Lie
tuvos paglemžimo. Vadinasi, reikia tik tam 
tikrą laiką, kol karas pasibaigs, pakęsti, kad 
nepatekus į rusų rankas, o paskui jau bus 
viskas gerai. Tai toks mano minčių balan
sas vertė mane pasilikti savo krašte, ir to
dėl norėjau kuo greičiau artėti per miškus į 
namus. Tuo tarpu mano prieteliai, ypač prie
telkos nerodė noro grįžti namo. Taip mums 
besikalbant ir begalvojant, išgirdome iš vie
tinių žmonių ,kad mūsų apylinkės stambes
nieji ūkininkai vakar pravažiavo, šitas daly
kas mus labai sujaudino. Vadinasi, jeigu to
kie kaimiečiai, kurie tik žemę kniso, apie po
litiką nieko neišmanė, rado reikalą pasiša
linti, tai mums yra blogiau. Juk mes buvome 
beveik visi akademinio išsilavinimo žmonės. 
Tokius žmones, kaip buvo žinoma, rusai be 
pasigailėjimo naikina. Tada mūsų tarpe kilo 
tuo reikalu dar karštesni pasikalbėjimai. 
Nenorėdamas laiko gaišti tuštiems pasikal
bėjimams, ėmiausi konkrečių žygių. Kiek
vieną iš eilės paklausiau, ar nori pasitrauk
ti. Iš visų gavau tą patį atsakymą — noriu. 
Tada apsiverkiau ir pasakiau: ruoškitės ir 
važiuojame.

Sveikam žmogui važiuoti dar pusė bėdos 
buvo, tuo tarpu man, tokiam silpnam ir nie
ko fiziniai negalinčiam dirbti, tas važiavi
mas buvo, kaip peilis po kaklu. Žinoma, prie
telkos mane ramino, o pusbrolis tvarkė ark
lius.

(Bus daugiau)



MOKOMUOSE
BROCKTON, MASS

Brocktoniečiai su savo kleb. 
kun. Pr. Strakausku priešakyj 
varo gilią vagą visuomeninės ir 
parapijinės veiklos dirvoje, štai 
pereitą sekmadienį, įvyko iškil
mingas priėmimas ir pasveiki
nimas nesenai iš tremties atvy- 
kuio į šią šalį laikinam apsilan
kymui Jo Ekscelencijos Vysku
po Vincento Brizgio. Bažnyčio
je ir po pietų salėje žmonių 
lankėsi labai gausiai. Jie paty
rė iš J. E. Vyskupo daug daly
kų. kurie giliai įstrigo į širdį. 
Brocktoniečiai dar kartą paty
rė iš patiektų faktų, kaip ken- tencija. 
čia jų broliai ir sesės Lietuvo
je ir tremtyje, 
veikti, kad tom kančiom pada
rius palengvinimą bei nustū
mus tą vergijos ir persekioji
mų bangą nuo tėvynės pavir
šiaus ir sustiprėjus šioje šaly- kas. specialę kalbą pasakys A. 
je. Tos ir kitos mintys giliai 
jaudino klausytojus ir reikia nrnkas, L. Šimutis, kalbės Pet- 
manvti. kad nevienas iš klausy
tojų padarė bei padarys naujas 
veikimo rezoliucijas.

tas yra užsibrėžęs sukelti dau-J 
giau pelno negu Naujų metų 
išvakarėse buvo kad sukelta. O 
tada pelnas siekė virš tūkstan
tinės. Tikrai tas komitetas sie
kia stebuklų. Dieve joms pa
dėk! Rap.

cleveland, ohio
Vasario 16-tos dienos Lietu

vos Nepriklausomybės Paskel
bimo šventės proga, kuri įvyks 
vasario 13 d., bus tą dieną 11 
vai. Šv. Jurgio bažnyčioje at
našaujamos iškilmingos šv. Mi
šios Lietuvos išlaisvinimo in-

j
I

Programa bus 4 vai. po pie- 
Kas reikalinga tų Šv. Jurgio parapijos audito

rium, kuri prasidės Spengel 
himnu. Kalbės šie svarbūs kal
bėtojai: žinomas BALF’o vei
kėjas. tremtinys Dr. A. Trima-

J. Ekscelencija Clevelande 
išbus keletą dienų ir aplankys 
kitas lietuvių parapijas, susipa
žindamas su žmonėmis.

Liet. Tarybos Centro pirmi-
Į

ras Chesnulis, žodį tars klebo
nas Vincentas Vilkutaitis. Tarp 
kalbų pakaitomis bus išpildoma 
sekanti meninė programa: Be- 
ner solo išpildys Adelia Mi
liauskaitė, pianu pritariant J. 
Jankauskaitei; bus šv. Jurgio 
parapijos mokyklos jaunimo 
meninė programa; moterų siks- 
tetas, vadovaujamas A. Milčin- 
skienės, dujėtas, kurį išpildys 

; Vincas Jurgailis ir Jurgis Ma- 
, čys: Marijona Galdikienė, Vin-

Artinasi vasario 20-toji. kuri 
garsinama, kad Brocktoniečiai 
minės Vasario 16-tosios —Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį. Rengiamos tautinės pra
kalbos ir koncertas. Šv. Roko 
parapijos svetainėje. 3 vai. po 
pietų. Kalbės naujai atvykęs iš 
tremties laikraštininkas Jurgis 
Strazdas ir kiti. Koncertinę da- cas Jurgailis irgi padainuos so- 
lį programos išpildys šv. Roko lo; moterys tremtinės išpildys 
par. didysis choras. Bus rink- kvartetą. Programos pabaigo- 
liava — aukos skiriamos ALT- je Lietuvos himnas.
ir BALF’ui. į Programai pasibaigus, * po

Nuoširdžiai kviečiami vietos trumpos pertraukos, bus vai- 
ir apylinkės lietuviai dalyvauti, šių ir šokiai bei žaidimai

Į bankietą yra užkviesta 
daug vietos ir iš apylinkės ko
lonijų svečių. Kas norėtų jame 
dalyvauti, turi iš anksto pasi
rūpinti tikietais, kuriuos gali
ma gauti pas rengimo komite
to narius ir klebonijoje.

f

Kviečiami visi į šį bankietą 
atsilankyti, kas tik gerbia šį, 
atsilankusį iš tremties, garbin
gą svečią, kuris darbuojasi dėl 
tremtinių gerovės. Koresp.

iki penkių šimtų asmenų. Skaitlin-; 
i vėlaus vakaro. Kviečiame visus gas būrelis apylinkės dvasiškių,'

Čia i«it ir vasario 13 d. Tai lietuvius, kuriems yra brangi 
Šv. Roko par. Merginų -Sodali- Lietuvos laisvė, gausiai atsi
eitos pasirodymas. Jos rengia lankyti 
puikų koncertą. Koncertinė 
programa įvyks Šv. Roko para
pijos salėje, 3 vai. po pietų. Y- 
patingas pasirodymas bus gar-; 
saus elektro - smuikininko
Rudolph Nettle. Kviečiami visi Brizgys atnašaus iškilmingas 
dalyvauti, nes muzika pakelia šv. Mišias, o 6:30 vai. po pietų 
dvasią ir senų ir jaunų.

Clevelandas rengiasi sutikti 
garbingą svečią, J. E. Vyskupą 

Vincentą Brizgi
Vasario 27 d. vyskupas V.

j šv. Jurgio parapijos audito- 
į rium įvyks svečio pagerbimui 
bankietas. Bankieto rengimo 
komiteto garbės pirmininku ir 
pirmuoju organizatorium yra 
šios parapijos klebonas, kun.

Šv. Roko par.. V. Vilkutaitis. Jam padeda be-

šeštadienį, vasario 26 d., va
kare, veiklus jaunųjų moterų 
komitetas rengia Užgavėnių pa
silinksminimą, kurio visas pel
nas skiriamas 
naujos bažnyčios statybos fon-’veik visos organizacijos ir jau 
dan. Pasilinksminimo programa parengime talkininkauja apie 
įvyks parapijos salėje. Komite- 40 asmenų.

!

ŠV. ANTANO GARBEI 
Kovo-Mareh 15, 1949 

Lietuvos Pranciškonų 
SV. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine 
‘Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus Sv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir No ve nos dalyvius 
bus laikomos

r

į

Kas Antradieni:
7 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS.

7 P. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
SVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Sv. Komunijoje ir Sv. Miįiose. 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymu išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS taikos;
NEPR'KLAUSOMVBtS LIETUVAI!
kiekvienam rūpesčiu valandoje reikalingos 

PAGALBOS!
Si ouaeris miracula .. Jei ieškai stebuklų, kreipkis i Sv. Antaną. 

Iki Kovo i*> d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kant'u adresu:

► RANCISCAN FATHERS
Kęnnet>unk rort. Maine.

i
j
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Užžirnifims,

Vaizdas parodo momentą kai Senato Darbo 
komisija kalbasi su Darbo Sekretorium Maurice 
Tobin (kairėj) dėl Taft - Hartley darbo reikalu 
įstatymo atšaukimo.

WATCMN|ftV CMIM I Bart, S. Leonard, M. Karvelis. 
VAlUlWnT. tU!W Jonikas, D. Malario, V. Jur-

Kun. Ff ■- mariau. kauskas, O. Girdziauskas, A 
Mazukaitč, C. Budevičius, J. 

**** RomananskM, A. Ambrasaitė,
Sekmadienį, sausio 30 d., «u- e. Gvazdauskaa, V. Brayton, 

atrinko virš du šimtai asmenų o. Šmotas, M. Stangas, A 
į šv. Juozapo liet, parap. salę Grisių A. Striūna#, 0. Bar- 
pagerbti išleidžiant kun. Praną kateas, C. Budrius, M. Bate*, 
Pranckų, kuris praeitą mėn. a. Satkūnas, S. Zupkus, A. 
buvo iškeltas į švč. Trejybės Kteaaauzku A Jurgonis, O. 
liet parap. Hartford, Conn. Ta Matijošaitis, D. Gudiškis, M. 
proga įvyko vakarienė, kurią Fortai, M. Kalinauskas, M. Ka- 
surengė Maldos Apaštalavimo 
Dr-jos senesniųjų ir jaunesnių
jų skyriai.

Programa pradėta malda, ku
rią atkalbėjo kleb., kun. J. J. 
Valantiejus. Po skanios vaka
rienės, prasidėjo kalbos ir svei
kinimai.

Kun. Bružas savo kalboje pa
reiškė, kad kun. Pr. Pronckus, 
nors neseniai savo kaip kunigo, 
pareigas pradėjo, bet jau iš 
pat pradžios ėmėsi energingai 
ir uoliai bendrai su mumis

vimo brolija ir kviečia visus veiktu Vienas jo darbo pavyz- 
atsilankyti. Pradžia 4-tą vai. džių yra Maldos Apaštalavimo 
po pietų. dr-ja ir jos nuveikti darbai pa-

—— rupijos naudai, kurioje jis buvo
Laukiame Garbingo Svečio kapelionu, 
šeštadienį, vasario 19-tą, pas Palinkėjo jam geriausios Įdo

mus atsilankys J. E. Vyskupas ties naujoje vietoje kleb. kun. 
V. Brizgys. Visi dalyvaukime J. J/Vajahtiejus, kun. J. V. 
jo atsilankyme. Laikas ir vie- Delicmte lr vakaro vedėjas, 
ta vėliau bus paskelbta atsi- kun. A Cabitor. 
šaukime. Su dovanėlėmis pasveikino

NEW BRITAIN. CONN

Įspūdingas pagerbimas naujo 
klebono

Pereitą sekmadienį, vasario 
6-tą, įvyko įspūdingas pagerbi
mas bei pasveikinimas mūsai
naujo klebono, kun. V. Kar-' 
kausko. Publikos atsilankė virš į

K Maldos Apaštalavimo Girdziauskas, Maldos Apaštala- 
Sttsirinkfrno į vimo senesniųjų skyriaus pir-

Susirinkimas įvyko penkta- mininkas ir ponia M. Kavolie- 
dienį vasario 4-tą, vakare, į ku- nė, šv. Juozapo maldos dr-jos 
rį atsilankė kun. J. Matutis ir vardu, 
patiekė daug gražių pamokini- Taip pat su dovanėlėmis bu
mų apie Jėzaus širdies garbi- vo pasveikintas kun. A Cabt- 
nimą. Brolijos narės perdavė tor, kuris yra nauju Maldos 
įvairių maldų skaičių už ken- A-mo Dr-jos skyriaus kapelio- 
čiančią Lietuvą ir pasižadėjo nu. Dovanėles jam įteikė panelė 

! toliau tęsti maldas. Norės yra Mozukaitė, J * _
dėkingos kun. J. Matučiui už riaus pirmininkė. | . • ,
didelį rūpestingumą šia brolija. Vakarienės faimininte buvo

A’

profesijonalų ir kitų svečių, i 
buvusių kun. V. Karkausko pa-, 
rapijiečių iš New Haven ir An- 
sonijos. Matėsi svečių ir iš Wa- 
terburv bei Hartford. Conn. i 
Parapijos vaikučiai, vadovau
jant K. Marijošienei, išpildė 
gražią programą, kuri susidėjo; 
iš įvairių dainų, tautinių šokių 
bei klobono sveikinimų. Šv. Ce
cilijos choras, vadovaujamas 
muziko V. Marijošaus, sudaina
vo dvi liaudies dainas, ir “Vi- 
vat Pastor Bonus”.

Buvo visa eilė sveikinimų nuo 
dvasiškių bei draugijų pirmi-į 
ninkių. įteikiant draugijų dova-j 
neles. Šv. Rožančiaus draugija,t 
susidedanti iš virš dviejų šimtų1 
narių. įteikė netik medžiaginę 
dovaną, bet ir dvasinę, supintą 
iš įvairių maldų, didelę dvasi
nių gėlių puokštę, prašydami 
Dievulio savo naujam klebonui 
sveikatos 
buotėje.

Vakaro 
buvo kun. 
programą 
pasakėčių, 
parapijos jaunos čia augę mo
terys, kurioms vadovavo p. A. 
Kvider, prie stalų patarnavo 
sodalietės.

ir palaimos jo dar-

programos vedėju 
J. Matutis, kuris į tą 
įpynė daug juokingų 

Valgiais rūpinosi

Judonii |»a v tikslai

šį sekmadienį, vasario 13-tą, 
parapijos salėje bus rodomi ju
domų paveikslų religinio turi-j 
nio filmą. Rengia M. Apaštala-,

w.j.auwiM
GRABORIUS 

•'Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith SL, 
PROVIDENCE, R. I. 

Tclcphow: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. b286

I

FROM ELECTRIC liGHT .10 EiECTRON!C SIGHT

CLEVELAND, OHK)

setaitė, V. Grables, L Šulaus- 
kas, E. Satkūnas, S. Gerulai
tis, Jonas Girdziauskas ir Vie- 
tor Vyturis.

Baigdama linkiu kun. Prane - 
kui nuo Dievo sveikatos ir lai
mingai, dar su didesniu pasise- yra jautrūs Lietuvos 
kimu, skleisti Dievo meilę žmo- reikalams.
nėse. Amerikon Lietuvių 1

i

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 13 d., 
4 vai. p. p. Sv. Jurgfo parapijos 
salėje.

Kalbės Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro Valdybos Pir- 
mininkas, Leonarda* 
ir tremtinys, žinomas BALF’o 
veikėjas, Dr. Antanas Trima
kas.

Programoje dalyvauja moky
klos moksleiviai, solistai, okte
tas ir tremtinių grupė.

Maloniai kviečiame atvykti ir 
aktyviai dalyvauti visus lietu

sius, kuriems yra brangi Lietu
vos vadavimo mintis ir kurie 

rėmimo

ĮSIGYK ANGLIŠKAI. LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
Engi ish - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykis nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patais jas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo fomaatas-dydis: 
6 coliai per 4°. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4-00; dabar mes Jums siū
lome baigeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rąžyti nereikia, 
tik įdek į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
MIWestBioadwtty So. Bestoa 27, Mos*.

Šiuomi siunčiama $.................ir prašome atsiųsti
jaunetmiųjų sky-, «ums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas
KdreMM

♦

Jo genijus vis rodo kelią!
Pridėkite dar vieną mūsų laikų stebuklą, kurį 

padarė galimu Thomas Aiva Edison genijus. Jo iš
radimai davė pasauliui ne tiktai elektros šviesą, 
bet taip pat fonografą... judomų paveikslų apara
tus... radio mikrofoną... ir namų elektros patar
navimus. Visi tie išradimai prisidėjo prie sukūri
mo elektrikinio matymo stebuklo — televizijos!

Jūsų Boston Edison Company—šį mėnesį minė
dama savo kešiosdešimts trijų metų veikimą — 
šiandien mini 102 metų sukaktuvių dieną nuo gi
namo to didžiojo Amerikiečio, kurio Dievo duoti 
talentai praturtino pasaulį.

COMPANY
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Jo Eminencija Kardinolas Spellman

Pamokslas apie Kardinolo Mindszenty “teismą”
Visa Didesnei 
Dievo Garbei

pasakytas sekmadienį, vasario 6 d. š. m. Sv. Patriko Katedroje, New Yorke
“Naujas dievaitis atėjo pas jus, mano draugai. 

Jo ugningos akys nežiba per kodylų dūmus, nė iš al
toriaus žvakių. Jos nešviečia iš apdarytų auksiniais 
rėmais, pajuodusių Šventųjų paveikslų. Naujasai die
vaitis tai ne iš akmens padirbta statula, nudilusi nuo 
žmonių bučiavimo... Jis ne danguje užgimęs. Jis nebe
toli ir nuo mūs nesislepia. Naujas dievaitis gimęs iš 
žemės ir kraujo... Jis žygiuoja pirmyn ir nuo jo 
griausmingų žingsnių dreba visas pasaulis nuo Rytų 
iki Vakarų...

“Tai raudonasis dievaitis. Upė Seina dreba, su 
juo susidūrus, ir mėgina iš krantų išsilieti. Westmi- 
nisterio palociai dreba prieš jį kaip Jericho, ir jo rau
donas šešėlis, perskridęs per vandenyną, gula ant Bal
tųjų Namų. Hosanna naujam dievaičiui”.

Jūs patys žinote, brangieji, kad tai ne mano žo
džiai! Tai Vengrijos komunisto žodžiai, kurie atvaiz
duoja mintis ištvirkusių ir išsikrausčiusių iš proto 
žmonių, nepažįstančių tiesos, meilės, teisingumo ir ti
kėjimo — žmonių, kurie skaito savo dievukais tik šė
toną ir Staliną!

Taip, tie žodžiai rašyti šėtoniškai išauklėto žmo
gaus. Jie yra skelbiami jaunimui visų raudonųjų pa
vergtų kraštų, kur kiekvienas bijo savo artimo, kur 
vaikai bijo savo tėvų ir tėvai vaikų, nes visi tapo ver
gais ir aukomis žiauraus dievaičio Baalio!

Taip, tas rašinys, kurį aš jums pacitavau, susida
ro iš pakvaišusių, beprotiškų žodžių, bet tie žodžiai 
yra mums perspėjimas, kad jeigu jiems nepasiprie
šinsime vieninga, sutartine ir nuolatine malda ir veik
la — jie gali išpranašauti Amerikos ir viso pasaulio 
nelaimingą likimą.

Gegužio 8,1945 — VE Diena! Tą dieną iš šios sa
kyklos aš jums sukalbėjau padėkonės maldą už laimė
tą pergalę, prašydamas teisingos taikos ir maldauda
mas, kad mes, nugalėtojai, nebenusidėtume Dievo gai
lestingumui. Tačiau įvykusioji taika nebuvo Dievo 
taika. Kadangi sekamais po karo metais žmonių šir
dys nebegrįžo į Dievą, tai šiandien aš, protestuoda
mas prieš nukryžiavimą žmoniškumo, prašau pasi
melsti už persekiojamą, kankinamą, prievartaujamą 
Kardinolą Mindszenty.

Šiandien yra Kardinolo Mindszenty diena — mal
dos ir protesto diena. Už ką gi melstis? Prieš ką pro-, 
testuot? Nėra ką nė mėgint išgelbėti Kardinolo Mind
szenty gyvybę, nes nuo tos pat valandos, kada jis 
nakties tamsoje buvo išplėštas iš savo namų ir ati
trauktas nuo savo avelių ir nuo senos motinėlės, Kar
dinolas Mindszenty tapo auka kankynių ir prievar- 
tingų narkotinių užnuodyjimų, taip kad nebuvo ir ne
bėra jokios žmogiškos galimybės jo gyvybę išgelbėti.

Kai Kardinolas Mindszenty, mažiau kaip du me
tai atgal, buvo mano garbingas svečias, jis man pa
reiškė: “Mano neprieteliai gali atimti tik mano gyvy
bę, bet ji jau Dievui paaukota”. Taigi kūniškai Kardi
nolo Mindszenty mes išgelbėti negalim. Tik dvasin; 
Kardinolą mes galime savo maldomis kankynėse su
stiprinti, kad jis savo sieloje jaustų, jog kitame pa- 
šaulio krašte yra žmonių, kurie tebeneša Dievo žibin- 

* tuvą ir meldžiasi už sielvartaujančius Vengrijos žmo
nes ir visas kitas pavergtas tautas. Ir mūsų pačių 
brangiojoj šaly kiekvienas laisvas vyras ir moteris 
turi saugot ir išlaikyt sąžinės ramybę, mums Dieve 
duotą laisvę ir dėt visas pastangas išgelbėt Ameriką 
ir visą pasaulį nuo apgavysčių, kančių, nelaimių ir 
pralaimėjimų. Nes jei mes nepasimokinsim iš Kardi
nolo Mindszenty nukankinimo, mes patys būsime ko
munistų pavergti ir sunaikinti.

Kada Kardinolas Mindszenty pirmą kdrtą pa
klausė Kristaus pašaukimo “Sek Mane”, iki tos die
nos, kai du metai atgal, drauge su 30 kunigų ir ma
nim buvo pašauktas į Kardinolų Kolegiją, jis gyveno 
tikro kunigo gyvenimą. Tuomet mes iš naujo pašven- 
tėm Dievui savo širdis, sielas ir gyvybes, kad dirbtu
me tikėjimo išplėtimui ir Bažnyčios gerovei. Ir tik 
pora dienų atgal Kardinolas Mindszenty, tas tikras 
Dievo kunigas, kurį žmonės mylėjo, gerbė ir pilnai 
pasitikėjo, buvo atvestas į pasityčiojimo teismą, nors 
jau jo gyvybė iš anksto buvo nuteista komunistų — 
tų žmonių, kurie neturi meilės, garbės ir pasitikėjimo 
nė kitiems, nė sau, nė Dievui. Tuo būdu raudoni Kar
dinolo drabužiai tapo tikru kankininkystės ženklu.

Kad aš turėčiau šimtą liežuvių, šimtą bumų ir

• v •
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LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.

geležinį balsą, aš negalėčiau atpasakoti kriminalinių 
darbų tų “nuodėmės žmonių”, kurie kovoja prieš “so
pulių žmogų”, negi turiu pajėgų jo kančias palengvin
ti ir kriminalinius darbus sustabdyti. O vis dėlto, kol 
mano, širdis tebeplaka ir krūtinė tebealsuoja, aš nie
kad nepaliausiu melstis ir darbuotis, kad Amerika 
apsisaugotų nuo komunizmo ir visų blogybių, kurios 
išauga iš jo supuvusių šaknų: nes aš tikiu, kad “pasi
priešinimas tironams yra paklusnumas Dievui”.

Kuomet visas pasaulis kariavo ir tragiškai kal
bėjo apie taiką, aš mačiau, kaip žmonės kenčia dėl 
baimės, bado ir pašėlimo, kurs komunizmu vadinasi. 
Kaip tik tada aš pasiryžau įdiegti kiekvieno ameri
kiečio širdin dėkingumą Dievui už mūsų laisvę ir gy
venimo gerovę ir įskiepinti į visų mintis betarpinį pa
vojų, gręsiantį Amerikai nuo bedieviško komunizmo.

Ir turiu pripažinti, kad jei visi Amerikos žmonės 
nesusivienys bendromis pajėgomis sustabdyti komu
nizmo bangą mūsų krašte, tai mūsų sūnūs tretį kartą 
bus pašaukti apleisti gyvenimo patogumus, meilę ir 
ramybę savo namų ir šeimų, ir eiti su ginklais ran
kose prieš tuos, kurie mūsų gyvenimo tvarką nori 
subiauroti ir sunaikinti.

Taip, jau seniai laikas stipriems, budintiems ame
rikiečiams vieningai melstis ir protestuoti prieš eik
vojimą mūsų jaunimo, ir mėgint išgelbėti civilizaciją 
nuo velniškiausių pasaulyje žudytojų ,nes kitaip pasi
baisėtinas mlijonų gyvybių eikvojimas vėl bus karo 
pasekmė.

Tad gi prašau jus, mylimieji, nesupainiokime 
protingumo su stoka numatymo, drąsos ir stiprybės, 
kai mes stebime, kaip tautos viena po kitos tampa ko
munizmo aukomis, nes kartais taip vadinamas pro
tingumas bei apskaičiavimas yra ne kas kita, tik nu
tylėjimas, atidėliojimas ir nusileidimas.

Net šiandien, kai skaitome komunistų kontro
liuojamo j spaudoj iš Budapešto prieštaraujančias ži
nias apie Kardinolą, kurį neperseniai priėmėme savo 
Katedroj ir savo širdyse, milijonai amerikiečių neno
ri suprasti, kad ir mums gręsia panašus baisus pavo
jus. Visi matėte Kardinolo Mindszenty paveikslą, nu
imtą pasityčiojimo teisme. Taip pat esate matę jo A- 
naerįoj nutrauktą paveikslą. Ar negalite' pastebėti, 
kad teisme jis atrodo kaip nukankytas ir apnuodytas 
žmogus — nors komunistų spauda teigia, būk jis už- 
ginčyjęs kankinimą? Komunistai mano, kad Ameri
kos visuomenė lengvai duodasi apgauliojama, kad ją 
galima “apnuodyti” bet kokia propaganda.

Tačiad ar mes amerikiečiai iš tiesų esame kvaili 
komunistų pastumdėliai? Ar mes visados pakęsime 
įžeidimus ir žaizdas mūsų garbei ir žmoniškumui, 
kuomet jie pavergia tautas ir persekioja, kankina ir 
daužo dievobaimingus žmones ir patriotus kaip Kar
dinolas Mindszenty už tai, kad jis prisipažino išdavys
tėje prieš dabartinę komunistų valdžią, bet pareiškė 
meilę ir lojalumą savo tautai. Jei paneigimas komu
nistinės vyriausybės yra išdavystė, tai ačiū Dievui, 
kad Kardinolas Mindszenty prie jos prisipažino — ką 
ir aš padaryčiau, jei mūsų laisvąją Ameriką paverg
tų tie šėtoniški žmonės, kurie dabar vartoja visokias 
priemones mūsų respublikai nuversti.

Kaip ilgai mes laisvai nusiteikę ir laisvę mylį ame
rikiečiai daosimės suvedžiojami tų pačių šėtoniškų 
komunistų propaganda ir mūsų pačių abejingumu? 
Kada Amerikos vyriausybė ir visuomenė, vadai visų 
gyvenimo sričių — religijos, apšvietos, politikos, dar
bo, pramonės, susisiekimo, taip, net ir pramogų — 
kada visi laisvi žmonės pakels savo balsą ir išvystys 
savo veiklą prieš šėtono įgundytus komunistų nusi
žengimus? Kaip ilgai — o, mano Dieve — kaip ilgai 
mes ramiai žiūrėsim į Tave mylinčius žmones išnie
kintus, persekiojamus ir žudomus bedieviškų komu
nistų, kurie Tave paneigia, Tavęs neapkenčia ir pa
kartotinai prie kryžiaus Tave kala?

Kardinolo Mindszenty kalintojai davė jam svai
ginančių narkotinių nuodų — gal jam nė nežinant. 
Jie nenori kito didvyrio kaip Arkivyskupas Stepani- 
kas. Ne, jiems nereikia kito kankinio Kardinolo Mind
szenty asmenyje. Jie nori palaužti jo valią ir parodyti 
jį žmonėms palūžusį, silpną ir neištikimą.

Dėlto jį paėmė nakties metu, nes pirmą kartą, kai 
jis buvo nacių areštuotas, ėjo dienos metu gatvėmis, 
laimindamas žmones, kurie susirinkę meldėsi už jį, 
nes jie žinojo, kad jį persekios, o gal ir nužudys.

Tačiau mes neturime perdaug nusimint dėl gali
mos Kardinolo mirties, nes žmogus nėra pilnai gimęs, 
kol jis nemiršta, kad gyventų su Dievu. Ne, perdaug 
jd nesigailekim ir neverkim — verčiau gailėkimės tos, 
už kurią aš meldžiuosi, kad ją Dievas pas save pasi
imtų pirmiau, negu jos širdis iš gailesčio pliš jos die
vobaimingo sūnaus kančios.

Aš čia kalbu apie Kardinolo motiną, susilaukusią 
jau 83 metų amžiaus. Lygiai kaip mūsų švenčiausios 
Motinos Marijos, žiūrinčios į savo Sūnaus kančią, taip 
ir Kardinolo motinos kryžius yra sunkesnis už jos 
sūnaus kryžių. Aš meldžiuosi, kad Dievas paimtų tą 
gerą motinėlę ir atiduotų ją j savo švenčiausios Mo
tinos Marijos rankas, kuri ją prispaustų prie Sal
džiausios Jėzaus širdies, kur ji drauge su savo sūnum 
rastų-amžiną ramybę.“

Pradžia 3-čiame pust' 
šiandie dar neprieinama. 
Bet mes lengvai galime iš 
nežymių daiktelių pasiga
minti turtų amžinybei, ir 
jie bus brangesni už auk
są. Jei mūsų siela yra lai
sva nuo sunkios nuodė
mės, tada mes viską gali
me šituo paslaptingu žo
džiu: O.A.M.D.G.

Viens tapytojas nupiešė 
šitokį paveikslą: prie len
tos stovi vaikas ir rašo 
visą eilę nulių—(300000. 
Šalia stovi angelas ir 
prieš nulius rašo 1. Pa
veikslas vadinasi “Geras 
pasiryžimas”. Visi mūsų 
darbai, žodžiai, mintys y- 
ra tik nevertingi nuliai, 
jeigu jie kyla iš tuštybės, 
savimeilės ar patogumo. 
Bet tas pats darbas, pa
darytas geru tikslu, dėl 
didesnės Dievo garbės, 
virsta neįkainuojamu tur
tu. Kiekviena diena mums 
būsų neišsemiama aukso 
kasykla, jei josios pra
džioj parašytume raides 
O.A.M.D.G.

Viena graži legenda pa
sakoja, kaip mažytis Jė
zus su kitais Nazareto 
vaikais žiede iš molio 
paukščiukus. Kitų paukš
čiukai negyvi tupėjo ant 
žemės, tuo tarpu pasidarė 
gyvi, linksmai sučirškėjo 
i rpakilo į melsvas padan
ges.

Tai yra tik legenda.
Bet tiesa, kad du jau

nuoliai gali visai vienodai 
darbuotis, gali būti lygiai 
uolūs, darbštūs, ir via dėl
to Dievo akyse jų darbai 
gali turėti labai nevienodą 
vertę. Vieno sielą slegia 
sunki nuodėmė, ir jo dar
bai yra visiškai nevertin
gi; kito siela pilna dieviš
kos malonės, kuri net ir 
kasdieniškiems, papras- 
čiausiems jo darbeliams 
suteikia amžinosios ver
tės.

v •

Kovoti už Lietuvos iš* 
laisvinimą ir Nepriklauso* 
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa* 
reiga.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

Lietuvos Dainos

Aukštyn grifo!
“PRAŠYKITE, IR BUS JUMS 

DUOTA.”
A a. Tėvo Kapucino maldaknygės - 

“Atlaidų Šaltinis” lankai jau rieda 
per preso mašiną. Laukiamasis mal
dų veikalas greit pateks į knygrišyklą.

Maldaknygė, tai yra rinkinys mal
dų, kuriomis pamaldusis Dievo gar
bintojas atsidavusiai kalbasi su Visa
galiu viešpačiu, prašydamas, dėkoda
mas sau ar kitiems už suteiktas ar 
teikiamas malones. Per maldą suklu
pęs maldautojas prisiartina prie Vieš
paties Jėzaus meile degančios Širdies 
ir čia pat randa minčių ir žodžių sura
šytų toje maldų knygoje, kurios yra

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

rinktinės ir paties Popiežiaus apdovanotos atlaidais. 
Štai kodėl “Atlaidų Šaltinis” ateina visų laukiamas ir 
mylimas. Jis padės daugeliui maldininkų priartėti prie 
Dieviškos meilės ir pasinaudoti gausiais atlaidais. 
“Atlaidų Šaltinis” luksusiniais viršeliais kainuos —
$3.50. Užsisakant iš anksto kainuos $3.00 ir skaitysis 
šios maldaknygės Leidėjas - Rėmėjas. Daug mielųjų 
maldos mylėtojų jau pasinaudojo ir užsisakė. Kitus 
kviečiame siųsti užsakymus: Darbininkas, 366 West

Tėvynės dainos, jūs malonios, 
Taip širdį žadinat saldžiai! 
Kodėl tai mūsų gražios ponios, 
Negieda jūsų gan seniai? 
Akutės mėslsvos, rankos baltos 
Bet širdįs jų, kaip ledas, šaltos!

Sesutės mūsų iš senobės 
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius, 
O iš karštos jaunos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.

Tada kaip rožės jo6 žydėjo 
Ir lankė rūtų darželius. 
Dar vainikus žalius dėvėjo 
Ir šilko kaspinus žalius;
Dainavo—gerbė žalią rūtą, 
Kęstučio žirgą ir Birutą.

Tada nemindžiota liežuvio, 
Nei dainų mūsų Lietuvos!
Tada negundinta lietuvio 
Ieškoti meilės svetimos!
Tada už auksą nemylėta; 
Tada už dainą nemokėta.

Kas atdarytų aukso skrynę 
Tėvynės dainų malonių?
Kas beprižadintų gadynę 
Sesučių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų šąla mums krūtinės!

Maironis.

Broadway, So. Boston 27, Mass.
Ligi šiol užsisakiusieji seka: —

Mrs. C. Leaga, Detroit, Mich...............................  6.00
Mrs. J. Jadwin, Grand Rapids, Mich......................6.00
P. Rimkienė, Kenosha, Wisc....................................6.00
Mrs. Joseph Manikas, Hartford, Conn.................. 6.00
Mr. & Mrs. Joseph Greivis, Brooklyn, N. Y.........6.00
Eva Jankauskienė, So. Boston, Mass......................4.00
Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y.............. 3.25
Mrs. Anna Kukuconis, Pittsburgh, Pa................. 3.25
Mrs. Frances Witkowsky, Pittsburgh, Pa..............3.25
Mrs. Pauline Urban, Chicago, III............................ 3.00
Mrs. Albina Dragūnas, Baltimore, Md.................. 3.00
Joseph Venslauskas, New York, N. Y.................. 3.00
Mrs. Louis Buivid, Port Washington, Wisc.........3.00
D. Puckorius, diicago, III........................................3.00
Mrs. V. Slikas, Brooklyn, N. Y. ...........................3.00
Mrs. V. Butkewicz, Manteno, UI. ................3.00
Mrs. A. Zogas, Vandergrift, Penna..................... ' 3.00
Katrina, Gegis, Detroit, Mich............................... 3.00
Elzbieta Blass, Detroit, Mich...............................  3.00
Mrs. Frank Narsavage, Wilkes Barre, Pa..............3.00
Elena Simonaitienė, Sheboygan, Wisc................. 3.00
Mrs. Ann Orville, Youngstown, Ohio ................... 3.00
John Jankauskas, Cicero, UI....................................3.00
Anna Aitches, Granville, III.................................... 3.00
Marijona Rakauskienė, Orland Park, III.............. 3.00
Anelie Garlauskas, Brooklyn, N. Y.........................3.00
Mrs. P. Motiejūnas, Luzeme, Pa........................ 3.00
Mrs. Jos. Luzaunikas, Scranton, Pa....................  3.00
Mrs. E. Šatas, Amšterdam, N. Y............................ 3.00
A. Wasel, Coraopolis, Pa........................................ 3.00
Mrs. Barbara Dowiatt, Westville, III..................... 3.00
Rev. J. Shlikas, Sheboygan, Wisc........................ 3.00
Vincas Belekevičius, Sheboygan, Wisc................  3.00
Joe Carey, Cleveland, Ohio ..................................3.00
Mrs. M. Vezgilienė, Camden, N. J......................... 3.00
Mrs. Martha Pavinksnis, Omaha, Nebraska ........3.00
Mrs. Antanina Gudinąs, St. Louis, Mo..................3.00
Mr. Anthony Kurpawic, Detroit, Mich................  3.00
Mrs. Anna Lazaunik, Great Neck, N. Y................. 3.00
A. J. Klimaytis, Bridgeport, Conn.......... ...............3.00
Joseph K. Chapas, Rochester, N. Y....................  3.00
A. Mancevičienė, Brockton, Mass........................ 3.00
Mrs. Anna Boley, Pittsburgh, Pa........................ 3.00
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass..................3.00
Alena Wenskienė, Great Neck, L. I., N. Y......... 3.00
Mrs. Malvina Richkus, Hillside, N. J.................... 3.00
Mrs. Isabelle Orantas, Waterbury, Conn. ............3.00
A. Stulginskas, Cicero, IU........................................3.00
Simon Blaskevičius, Detroit, Mich......................... 3.00
Petronėlė Pazereskis, Waukegan, III.................... 3.00
Mrs. Zuzana Grigurs, Melrose Park, III............. 3.00
Anastazya Gaspar, Yonkers, N. Y......................... 3.00
Mrs. Anna Kuskes, Chicago, III.............................3.00
Marceli Bendikas, Port Washington, Wisc......... 3.00
Anthony Curtis, Port-au-Prince, Haiti .............. 3.00
Antonina Koveskienč, Custer, Mich....................  3.00
Mrs. Alicc Baura, Grand Rapids, Mich..................3.00
Antanas Bražinskas, Somersville, Conn................. 3.00
Mrs. K. Bijunaitis, Wilmington, Calif................  3.00
Teodor Shadbaras, Chicago, UI...........................  3.00
Agota Dvilaitienė, Rosemont, Montreal............... 3.00
Sister M. Marcijona, Chicago, III.....
Mrs. Anna Valentine, Canton, Ohio...................... 3.00
Mrs. Barbora Morris, Black Liek, Penna..............3.00
Mrs. Hclen Wasolusky, Bentleyvillc, Penna........ 3.00
Antonina Slauzienė, Kearny, N. J.......................  3.00
Zuzana Jonaitienė, Westfield, Mass.................... 3.00
Mrs. A. Markūnas, Bayonne, N. J......................... 3.00
Mrs. Mary Zimnicky, Detroit, Mich.................... 3.00

Visiems “Atlaidų Šaltinio” Leidėjams - Rėmė
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! __ _ ___ ‘/Darbininko” Administracija.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONUOSE

CAMBRIDGE, MASS.

_________________ DARBININKAS _________  
Ipriešas žino tik kruviną agresi-jft l"| • l I A- A T“»• “^Padekime Plytelę A. A. levo 

Kazimiero Amžinam Paminklui 
Tėvu Kazimiero Kapucino parinktos maldos

1. Iš spaudos išeina maldų knyga 
‘‘Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma ma’dų, 
esanti toie maldaknygėje, yra paties 
(popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šia maldaknvgę parinko, spaudai

6
savo lankymosi Romoje, Airi
joje ir kL . , .

Į šias paskaitas kviečia visus.
J šias paskaitas kviečia visus 

lietuvius ir kitataučius ateiti į 
paskaitas.

NOfflVOOD, MASSkumščio jėgą. I .ai kas 
mums pabusti, pakelti griežtus 
protestus per spaudą ir. reika
lauti VVashingtoao diplomatų 
stipresnės veiklos, kad būtų su
laikyta masiniai žudymai ne
kaltų brolių tėvynėje, masiniai 
trėmimai Sibiran.

Už tai kelkime protesto balsą, 
Į reikalaukime, ir tuomi pagrei-

Į
l

<1. E. Vyskupas Brizgys pasakė 
pamokslą ir prakalbą

Penktadienį, vasario 4 d. į 
šv. Jurgio lietuvių parapiją bu
vo atvykęs J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys. 7 vai. vaka-'par. svetainėje skaitys paskaitą 

iro Jo Ekscelencija, lydimas kap. įun. Jenkus iš Lowell. 
; kleb. kun. F. E. Norbuto, kuu.'Kųų. Jenkus taip pat parodys 
j A. Janiūno ir kun. J. S. švagž-. įvairius rankų darbo ekspona- 

I i 
II

Kovo 6 d., šv. Jurgio lietuvių

į k, šeštadienį, vasario 5 d., N. 
P. bažnyčioje buvo atlaikytos 
trejos šv. Mišios už a. a. Juožo I tinsime Stalinui eilę. 
Kantrimo vėlę, atmenant joj ____  __
mirtį. A. a. velionis, J. Kontri- Į jau savaičių, kai sunko- 
mas. per keletą metų buvo mū-Įj^ serga p. F. Jankauskas. Jis 
sų bažnyčios prižiūrėtojas ir 
dabar, nors jau keli metai kai 
miręs, yra visų gyvai prisime
namas.

__________

Sekmadienį, vasario 6 d. p. 
F. Dargis, minėjo savo gimta
dienį- šia proga p. Dargi u i jo 
namuose buvo padarytas sur- 
prizas. P.p. F. A. Dargiai, gy
vena Somerville. Mass., bet pri
klauso prie mūsų parapijos.Au- 
gina sūnų Praną ir dukrą Ma
rytę. kurie abu jau baigė mūsų t
parapijos mokyklą. Linkime p. j Sekmadienį, vasario 13 d., 7 
F. Dargi ui turėti dar daug to- vai. vakare parapijos svetai- 
kių linksmų gražių gimtadie- nėje .įvyksta Vasario 16-tos 
nių. paminėjimas. Žymiausiu kalbė

toju bus, ką tik atvykęs iš 
tremties J. E. Vyskupas Vin
centas Brizgys. Visi lietuviai, 
esate kviečiami dalyvauti, nes 
momentas yra svarbus, tėvynė
je liejamas nekaltų brolių krau
jas. Bendrai pakelkime protes
to balsą prieš tėvynės tironus. 
Meskime į šalį minkštus disku
sijų žodžius, mandagias diplo
matiškas kalbas, nes mūsų

A; wf

Westfield, Mass.

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield. Mass. 1

I

Brockton, Mass.

Peoples ke S Coal Co.
Gardner, Mass.Wo«dward'$ Auto Spring ■

N. G. Gumsey Co.Manchester, N. H.

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

* Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
[TELŠ. 3609-8032 BROCKTON. MASS.

Cor. Valley and VVHson Sts.

i MMChmtrr, N. H. tel 1SSO

Keene, New Hampshire

Louell, Mass.

Harry Bass, Ine.
i United Cloak & Suit Co. 
‘VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 

166 Centrai St.,
j LOWELL. MASS. I

East Boston Sav

dabar randasi gydytojo priežiū
roje. Linkime jam pasveikti.I

1I

F. X. Robfchaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

tI

r
t
>
|

/

; 1 LoweH St., Methuen, Mass.!

East Boston, Mass

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

i

Chandler’s Flower Shop
i 
I

Bancroft Package Store,
Ine.,

•Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essev St.

LAWRENCE, MASS.
i

j

Importuoti ir Naminiai 

Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South St., Athol, Mass.

džio, atėjo į svetainę, kur buvo 
susirinkę ir susirikiavę šv. 
Vardo draugijos nariai. Iš sve
tainės procesija ėjo į bažnyčią, 

j Bažnyčioje J. E. Vyskupas 
i V. Brizgys pasakė pamokslą, 
dėkodamas visiems už suteiktą 

i 

i ir teikiamą kenčiančiai zhūsų 
'tautai pašalpą. Po to suteikė 
palaiminimą švč. Sakramentu.

Po pamaldų, parapijos salė
je įvyko ALRK Federacijos 10 
skyriaus surengtos prakalbos. 
Pirmiausia skyriaus pirminin
kas p. Jurgis Versiackas pasa
kė prakalbų tikslą, būtent, kad 
tos prakalbos yra paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį ir pakvietė 
parapijos chorą, vad. p. Petrui 
Rakauskui, sugiedoti himnus. 

Vietinis kleb. kun. F. E. Nor- 
i butas pasveikino Jo Ekscelen
ciją parapijos vardu. Taipgi 

į sveikinimo kalbas pasakė kun. 
; A. Janiūnas ir p. A F. Knei- 
žys, kuris sveikino LDS orga
no “Darbininko” vardu.

J. E. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, padėkojęs dar kartą 
visiems už teikiamą paramą 
lietuviams tremtiniams, labai 
vaizdžiai pasakojo apie Lietu
vos okupantų — Rusijos bolše
vikų žiaurumus ir mūsų tautie
čių atsparumą ir pasiaukoji
mą, ginant savo kraštą. Trum
poje žinutėj negalima a t paša-1 
koti visos J. Ekscelencijos kal
bos, bet turiu pasakyti, kad 
gausiai susirinkusieji labai aty- 
džiai sekė jo kalbą. Kalbėjo a- 

visų trijų altorių bus atlaikytos į mažosios tremtinė lės p-les Ele- pie valandą, bet atrodė kaip 
taip jo kalba

TAvas Kazimieras
Kapucinas

• —• ————-   —--y  --------------- --------- —, y jy —-   — > —---------------- --

Vasario 27 d. Cambridge lie- paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka-; 
tuvių katalikų klubo patalpose, pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū- 
163 Harvard st.. įvyksta mūsų jį, jįs mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaure, Lietuvoje., 
parapijos metinis bankietas.; jo kapa mindžioja svetimų ių bolševikų kojos. Įsigy-į 

(Visi raginami iš anksto įsigyti damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa- 
bilietus. Bilietų galima gauti 

jBačinskų ir Daukanto krautu- 
: vėse. A. D.

WORCESTER. MASS

minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai-i 
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus J 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didė
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560

tus. Paskaitos ir paroda įvyks 
3:30 vai. po pietų.

Minėjo 40 metų sukaktį
Praeitą šeštadienį pp. Augus

tas ir Emilija Andriliūnai, gyv. 
11 E. Hoyle St., šventė savo 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. šia proga jų duktė Mrs. 
Edward Taylor suruošė ban
kietą lietuvių svetainėje, kur 
dalyvavo apie 
draugų. Svečių 
iš New Yorko, 
Worcester ir
Grojo mužiko Jono Tamulionio 
orkestras iš Nashua, N. H.

Pp. Andriliūnai apsivedė 
Lawrence, o per pastaruosius 
30 metų gyvena Norwoode. 
Sveikiname!

200 giminių ir 
ir viešnių buvo 

So. Bostono, 
kitų kolonijų.

Štai jau vėl artinasi Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimo Vasario 16 diena. Tai yra 

• kartu ir linksma ir liūdna die- 
ina. Linksma ,kad yra Lietuvos' puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir- 
131 metų Nepriklausomybės geliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- 
šventė, liūdna, kad toji nepri-jsakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir bei 
klausomybė šiandien mindoma j to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus! 

! purvinais komunistiniais ba- a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo, 
■tais. Kiekviena lietuvių koloni-į 
i ja Amerikoje vienokiu ar kito- 
ikiu būdu, anksčiau ar vėliau, 
kaip kam patogiau, prisimena 
tą dieną ir įvairiomis iškilmė- 
mis pažymės tą dieną. Ypatin-j 
gumas susidaro tame, kad čia; 
tą dieną atsilankys Jo Eksce-j 
lencija Vyskupas Vincentas 
Brizgys. J. E. Vyskupo V. Briz
gio asmenybė jau turbūt vi
siems yra žinoma. Jis drąsiai 
gynė lietuvių teises pirmoje 
bolševikų okupacijoje. Grąsino 
jį sušaudyti ir pirmutinis buvo 
eilėje sulikviduoti. Tik nespėjo, 
nes vokiečiai įsiveržė. Vokiečių

31 metų
šventė, liūdna, kad toji nepri-’ sakys dabar iš anksto, gaus pigiau

ba- a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.
6. ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi

nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.
Kreiptis adresu: —

DARBININKAS
366 West Broadtvay South Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu S3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ....................................................................................

Adresas

i

- ----- - -- --------— , visų trijų altorių bus atlaikytos;
okupacijos metu J. E. Vysku-^i“ “Jį!“* I““““’
pas gynė lietuvius nuo vokiečių *'>™sius lietuvius kovotojus už ir galutinai J. E. Vyskupas vėl 
ir tai čia pateko j jų nemalonę, Lietuvos Neprikišu s o m yb ę. kalbės į visus susirinkusius, 
topo suimtas ir išvežtas i Vo-‘Tu°i P° tų 7:30 *• bus tikrai iskllm,nSa> P*-

įkietijos koncentracijos stovyk- J' E- Vyskupas laikys iškilmių- žymėto šventė. 
Ila. Amerikos kariuomenei ūžė- šv' MSias Lietuvos “H š,° |vyk,° 
mus Vokietiją. išliuosuotas. Priklausomybę, Dievo prašant apleista tusi a

niekas neturėtų 
Dievo prašant apleisti, visi ateikite į Aušros 

laisvės Lietuvai. Ryte 11:30 Vartų bažnyčią ir salę. Nepa- 
valandą J. E. Vyskupas, klebo- mirškite trečiadienio, 
no kun. K. A. Vasio ir kitų 16 dienos, 
svečių lydimas .atlankys mūsų kis. 
miesto merą, kur bus jam į-; 
teiktas miesto raktas, kaipo, 
miesto garbės svečiui. Vakare 
gi lygiai 7:30 valandą J. E. 
Vyskupas iškilmingoje procesi
joje bus nulydėtas į bažnyčią, 
kur įvyks pamaldos už Lietu
vą, pasakys pamokslą ir su
teiks visiems vyskupišką palai
minimą. Tuoj po pamaldų visi 
susirinks į salę ir čia įvyks 

i Lietuvos Nepriklausomybės iš- 
I kilmės. Dainuos veteranų ir
1 t

Moterų Klubo
I -

NETARK. M. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo 31 metų sukakties 
iškilmingas minėjimas įvyks 
trečiadienį, vasario 16 d., 7:30 
v. po pietų šv. Jurgio Draugi
jos salėje, 180 New York avė., 
Newark, N. J. Kalbės neseniai 
atvykęs iš Europos labai žymus 
visuomenininkas ir kalbėtojas, 
dabartinis Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto pirminin
kas, prel. M. Krupavičius. Taip 
pat yra pakviestas kalbėti 
Kongresmonas Peter Rodino. 
Meninę programos dalį išpildys 
solistė Agnės Skarulis ir Ap
sireiškimo parapijos vyrų cho
ras iš Brooklyn, N. Y. Įžanga 
nemokamai.

Rengia N. J. L. Taryba ir vi
sus kviečia, kaip newarkiečius, 
taip ir iš apylinkių šiame minė
jime gausiai dalyvauti.

RengėjnL

buvo įdomi.
Po to padaryta pertrauka, 

kurios metu 
rinkliava.

Beje, prieš 
kalbos choras 
tą liaudies dainelių.

Baigiant, kun. J. S. Švagž
dys, Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno kapelionas, 
pasigėrėjęs Jo Ekscelencijos 
kalba, visų vardu prašė Jo Ek
scelencijos palaiminimo. Tuo ir 
užsibaigė Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas.

pravesta aukų

J. E. Vyskupo 
sudainavo kele- «W BRITAM. CONN

gyveno tremtinio gyvenimą ir 
kiek galėjo, rūpinosi tremtinių 
likimu. Dabar gi atvyko į A- 
meriką tik trumpam laikui, 
kad gyvu žodžiu padėkotų a- 

I merikiečiams už tremtinių gel- 
į be jimą, nušviestų tremtinių 
{padėtį ir atidengtų blogumus, į 
kuriuos veda žmoniją komu
nizmas. Taigi mes worcesterie- 
čiai turėsime progą pamatyti, 
išgirsti tą kankinį, drąsų kovo- 

i to ją Lietuvos Nepriklausomy
bės dienoje, Vasario 16 dieną, 
Aušros Vartų bažnyčioje ir sa
lėje.

Visos iškilmės įvyks sekan
čia tvarka: Trečiadienį, vasario 
16 dieną, ryte 7:00 valandą,'niU vardu pasveikins Vyskupą Pranskietis. Muzikalę 

1 Aušros Vartų bažnyčioje prie p-lė A. Irlikaitė, pasakys eiles mą išpildys parapijos choro an- 
— samblis, vad. A. Stanišausko ir 
« solistai, taipgi svečiai tik porą 
& 'savaičių atvykę iš Vokietijos: 

i Vytautas Mazoliauskas su duk- 
romis, Mirga ir Giedre, kurios 
pasirodys pirmą kartą mūsų 
kolonijoje ir lietuviška 

gi kalba papuoš mūsų sceną mi- hetės ruošia paskaitas.
nėjimo šventėje. Po programos gentu bus J. P. Monsinjoras J. 

•į bus linksmi šokiai, kur galėsi- f. Minihan, Šv. Katrinos para- 
l te visi linksmai praleisti laiką. pjjoS klebonas ir buvęs Arki- 
;■ Tad atminkite visi ir atsilan- vyskupijos sekretorius. Jis pa- 
| kykite skaitlingai, o savo atsi- sakos ir paveikslais vaizduos iš 
t lankymu paremsite Lietuvos ir 

tremtinių reikalus.

! Praeitą šeštadienį su švento-
& mis Mišiomis paminėjo savo 35 

metų vedybinio gyvenimo su-
1----- ------------------------------------------4.Z------------ YT^4.^Z-------

i

Vasario
Tai vienintelis įvy- 

Kviečiu visus.
Klebonas Kun. K. A. Vasys.!

BRIDGEPORT. CONN
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimo šventė įvyksta vasa
rio 19 d., lygiai 7 vai. vakare, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje 
su gražia muzikaline programa 
ir kalbomis. Kalbės labai svar
būs asmenys neseniai atvykę iš 
Vokietijos: Jonas Katkus, Jo-* y^diūnų,
nas Karys, Petras Kukleris ir 
vietiniai kalbėtojai: kleb. kun. Į Vytautas - Steponas.

chorai, tremti- j y Kazlauskas, ir kun. V.
: progra-

Krikštas
Praeitą sekmadienį, 

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- 
- čioje pakrikštytas p.p. Vytauto 

- --- gyy
vardu

vas. 6,

St. James Avė., sūnus

Anta- 
Mass.

F ebruary Clearance Sale!

Krikšto tėvais buvo p. 
nas Miniukas iš Orange, 
ir p. Jonė Vasiliūnaitė, p. Vy
tauto Vasiliūno sesutė.

Į Sveikiname pp. Vasiliūnus ir 
Ijų pirmąjį šeimos narį.

Paskaitos
Vasario 16 d. vakare, 

Jurgio lietuvių parapijos
Šv. 

sve- 
gražia tainėje, St. James Avė., Soda- 

Prele-

Bernardas Koraitis

Šį mėnesį I. J. FOX, didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje 
skelbia FEBRUARY CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ 
moteriškų kailinių, kurie liko neišparduoti. Šiame išpardavime ant nekuriu 
kailinių yra daroma nuolaida 50 nuošimčių. Tai negirdėtas barginas, ku
riuo reikėtų pasinaudoti kiekvienai Naujosios Anglijos poniai ir panelei.

NĖRA TAKSŲ — Mes turime ir tokių kailinių už kuriuos nereikia 
mokėti Federalių mokesčių. Tas labai daug sutaupo. Ateikite ir pasitei
raukite, o pamatysite, kad labai ir labai daug laimėsite.

Atėjusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
šios firmos lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos, 
nes jis primieruos Jums kailinius pagal Jū
sų skonį ir figūrą ir dar specialiai duos 10 
nuošimčių nuolaidos. Nelaukite nieko, at
eikite pas I. J. FOX šiandien ir tuomi daug tu vashington street 
laimėsite. BOSTON, MASS.

Visi New Britain lietuviai, be 
pažiūrų ar įsitikinimų skirtu
mo, ruošiasi bendrai apvaikš
čioti 31 metų Lietuvos Nepri
klausomybės š.ventę, kuri į- 
vyks vasario 20 d. Lietuvių 
svetainėje, 354 Park St. Pra- 

jdžia 2 vai. po pietų. <
Rengėjai prašo skaitlingai 

dalyvauti ne tik New Britain 
lietuvius, bet ir iš apylinkinių 
miestų bei miestelių. Dalyvau- 

j darni turėsite progos išgirsti į- 
domių kalbų ir pamatyti gerą 
muzikalinę programą. Kalbės 
adv. P. Minkūnas iš Brooklyn, 
N. Y. ir Juozas Kozickas iš 
New Haven, Conn., kurie yra 
neseniai atvykę iš tremties; 
taip pat kalbės ir vietiniai pro
fesionalai ir dvasiškiai: klebo
nas, kun. Karkauskas, kun. 
Matutis ir kun. B. Banusevi- 
čius. Muzikalinę programą iš
pildys naujasis šv. Andriejaus 
parapijos vargonininkas, muzi
kas Vyt. Marijošius, buvęs 
Kauno operos dirigentas, kuris 
yra taip pat neseniai atvykęs iš 
tremties ir jo vadovaujamas 
Šv. Cecilijos bažnytinis choras.

A. J. Brinius.

kaktį, Kostantinas ir Kotrina 
Jakučiai. Jakučiai yra lietuvis-, 
kos spaudos ir lietuviškų įstai
gų rėmėjai ir aukomis parapi
jos reikalų palaikytojai. Palin- 
kėtina jiems sulaukti savo 50 
metų Jubiliejaus ir apsivaini
kuoti ta svarbia sukaktimi, kas 
mūsų kolonijose labai retai į- 
vyksta.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
NO W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Kvietimas. Kuo labiau mes , 
esame su Dievu tuo mažiau 
mea esame bedieviai, tuo toliau 
mes stovime nuo komunizmo. 
Apvaikščiokime artėjančią tau
tos šventę su Dievu. Tai gero
kai pasiirsime nuo komunizmo, 
štai tam žygiui progos.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, šeštadienį, vasario 1

bus klausomos šv. išpažintys, 
iš ryto, per šv. Mišias, 3:30 v. į 
p.p. ir 7:30 v. v., prie tautinės 
šventės minėjimo prisirengti, i 

Vakare 7:30 vai., tą šešta
dienį bus laikoma šv. valanda 
išprašymui nepriklausomybės 
Lietuvai. Jo Ekscelencija Vys
kupas V. Brizgys sakys pa
mokslą per šią šv. valandą. Bus 
tai tinkamas susitelkimas Lie-: 
tuvos nepriklausomybės nau

12 d„ d*i-

DAKTARAI

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antimis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Oflso Valandos Makyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki Mai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Sekm. 9 v. r. bus giedamos 
šv. Mišios už kareivio Stepo- 
Povilo Janeliūno sielą.

Šiose šv. Mišiose Šv. Vardo 
draugija priims šv. Komuniją.

10 v. r. Jo Ekscelencija Vys
kupas Brizgys atnašaus šv. 
Mišių auką ir sakys pamokslą.

Stepo Dariaus Legionierių; 7 
Postas dalyvaus šiose šv. Mi
šiose ir eis prie šv. Komunijos.

2 v. p. p., So. Boston High 
School salėje, įvyks So. Bosto-

Generolas J. Černius, 
buvęs Nepriklausomos Lietuvos 
ministeris pirmininkas; taipgi 
neseniai atvykęs iš tremties.

I

I

I
Mass. Valstijos Gubernatorius, 

Paul A Dever, 
didelis lietuvių draugas ir rė

mėjas.

statyboj Tik keturioliktame 
šimtmetyje - paskutinis - darbi
ninkas pasitraukė nuo katedros 
ir pranešė, kad Dievo garbės 
šventovė jau užbaigta.

Ir Sov Boston’o lietuviai dir
ba prie Dievo garbės šventovės. 
Jie atnaujina savo šventovę į- 
vairiomis savo pastangomis. 
Tai rodo jų meilę ir prisirišimą 
prie savo bažnyčios. Iš jų ne
reikalaujama bažnyčios atnau
jinimui aukoti laiko ar darbo. 
Jie prašomi savo aukomis ir 
dovanomis prisidėti prie bažny
čios atnaujinimo, kad butų gra
žesnė Dievo garbės šventovė. 
Palengvinti žmonėms pildyti tą 
svarbią priedermę atlikti Ko
mitetas ruošia milžinišką Pen
ny Sale kovo 12 d., So. Boston, 
Municipal Building. Laimėjimai 
yra nesuskaitomi, dovanos be 
galo gražios, tikslas yra visij 
pritariamas. Komitetas tikisi,

REIKALINGA
Patyrę ir Nepatyrę 

smosuAi
Dirbti moteriškas blouses. ; 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALLIED BLOUSE CO.
30 Kneriand St., Boston 

(21-1-18)
I

Ros. SO 8-3729 80 8-4818

Uųi iBTC vOs

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dietance 
Moving

9N - 928 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Br. 1 C. SejHNV
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akintus.

594 E, BguMiray, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

▼•I. TROwbrMgą 8330
If no answer call AV 2*4026

L
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offiee Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

TEL. PA—7-12»-W

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-8141, Se. Boston, Mass.

Adv. K. J. Kalinauskas, 
Federalio Distrikto prokuroro 
asistentas ir Bostono Lietuvių 
Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Siekti pirmininkas, 
sekmadienį, vasario 13 d., 2 v. 
po pietų vadovaus programai.

Švento Vardo Draugija

sekmadienis. Draugijos

Sekmadienį, vasario 13 d. y- 
ra Šv. Vardo Draugijos Komu
nijos 
nariai bendrai priims Šv. Ko
muniją per šv. Mišias 9:00 v.r. 
ir pasimels dėl Lietuvos lais
vės. Sąryšyje su iškilmingu 
Vysk. Brizgio šv. Mišių atna
šavimu 10:00 v. susirinkimas 

Mišių neįvyks.po

WHIST PARTY
Pupelių žaidimas. RengiaIr

Sald. Šird. V. Jėzaus R. K. Dr- 
ja, šeštadienį, vasario 26 d., 
1949, 7th St. salėje, 7:30 vai. 
vakare. Bus daug įvairių dova
nų. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti ir smagiai laiką 
praleisti. Komisija.

ir 1

»

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

I
I

jo Ekscelencija Vyskupas 
Vincentas Brizgys, 

kuris yra neseniai atvykęs iš 
tremties ir dabar lanko lietu
viškas parapijas lietuvių kolo
nijose. Sekmadienį, vasario 13 
d. šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje, 10 vai. rytą, So. Bos
tone, atnašaus šv. Mišias ir pa
sakys pamokslą, o 2 vai. p.p. 
pasakys prakalbą. Tos pačios darbininkai mirė, jų vietas kiti atsilankykime, 
dienos vakare bus Cambridge, užėmė. Šimtmetis 
Mass. j^1" taip dirbo prie katedros džiajame Penny Sale.
-------------- : |_ ___ ___  
nio gyvenimo .tikėjimo ir Tavo, 
meilės laisvę.

Švenčiausioji Jėzaus 
mes Tave mylime.

Švenčiausioji Jėzaus 
mes Tavimi pasitikime.

Švenčiausioji Jėzaus 
mes Tau visiškai atsiduodame. High School auditorijoje, Tho-!

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mas Park, įvyks Lietuvos Ne-1 
pasigailėk mūsų.

Nihil Obstat
Fr. M, Juras

Censor Deputatus bėtojai: Mass. Valstijos guber
natorius, didelis lietuvių drau
gas ir rėmėjas, Paul A. Dever,

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Catifomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreipkitės pas: 

CHAS. LIKSIS 
Realstatininkas 

719 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

nininkai ir paprasti darbinin
kai savo geriausius gabumus kad parapijiečiai skaitlingu at- 
pašvęsdavo Dievo garbei. Bet silankymu beveik gali ir sek- 
Notre Dame Katedra nebuvo mingai baigti bažnyčios atnau- 
baigta pirmais metais ar ant- jinimo Fondo Vajų. Taigi visi, 
rais. Tie pirmieji pasišventėliai vyrai ir moterys, jauni ir seni, 

pasilinksminki- 
praėjo, ir me ir pamėginkime laimę di-

no lietuvių visuomenei prakal
bos su paįvairinimais. Kviečia
mi visi su Dievu minėti tautos 
šventę.

Pasiaukojimas. šeštadienį 
per šv. valandą bus pakartotas 
šis pasiaukojimas.

Viešpatie Jėzaus, pasaulio 
Valdove.

Lietuvių tauta, Dievo Ap
vaizdos išgelbėta iš šimtmečius 
ją slėgusios vergijos pančių, 
tūkstantis devyni šimtai trisde
šimts ketvirtais šventaisiais 
Metais, liepos mėnesio 1 dieną, 
iš visos Lietuvos dešimtimis 
tūkstančių susirinkusi Kaune, į 
Pirmąjį Tautinį Eucharistinį 
Kongresą, su savo Nepriklauso
mos Valstybės aukščiausia pa
sauline ir dvasine vyriausybe, 
kariuomene ir, dalyvaujant iš 
užsienio atvykusiems savo vai
kams, suklaupusi prieš išstaty
tą viešoje adoracijoje Šven
čiaus} Sakramentą, pasiaukojo 
Tavo Dieviškai širdžiai, prašy
dama globoti 
ir viešpatauti 
dyse.

Deja, 
priešai, 
suirutės 
tuvai vergijos pančius. Dešim
tys tūkstančių, Tau pasiauko
jusių vyrų, moterų ir nekaltų 
vaikučių, išvežti iš savo kuklių 
namų, vaitoja ištrėmime, mer
di kankinami kalėjimuose, tūk
stančiai paguldė savo galvas 
už laisvę ir tikėjimą, o gyvi li
kusieji, kovodami dėl pamintų 
tautos teisių, vos mirgančios 
vilties kibirkštėlę temato.

Toje tat sunkiausioje mūsų 
tautos valandoje, mes, Ameri
kos Jungtinių Valstybių lais
vieji gyventojai, lietuviai kata
likai, atnaujiname Tavo 
viškai Širdžiai padarytąjį 
šą pasiaukojimo aktą.

Viso dangaus ir žemės 
vaizdoje mes pareiškiame, 
mes tebepripažįstame ir visuo
met pripažinsime Tavo Dieviš
kąją Širdį mūsų tautos tikruo
ju Valdovu. Tiek laimėje, tiek 
varge, mes būsime amžinai iš-Į 
tikimi Tavo valdiniai ,o Tu būk 
mūsų Karalius, Guodėjas, Gel
bėtojas ir Gynėjas.

Gailestingiausioji širdie, at
leisk mūsų tautos nuodėmes ir 
klaidas ir sustabdyk skaudžius 
teisingos bausmės smūgius, nes 
Tavo meilė yra be galo atlaidi.

Geriausioji širdie, kuri ver
kei žiūrėdama į savo išrinkto
sios tautos nelaimes, priimk il
gus ir sunkius mūsų tautos iš
kentėtus vargus ir nebeleisk 
toliau viešpatauti mūsų bran
gioje tėvynėje.

Mus be galo mylinčioji Šir
die, nors paniekinta ir atmesta, 
Tu kantriai nešei kryžių ir prie 
jo laisva valia pasiaukojusi iki 
paskutinio kraujo laso, atida
rei žmonijai amžinosios laimės 
vartus, padėk ir mūsų tautai 
dabar su tokia pat kantrybe, 
meile ir pasiaukavimu nešti 
savo kryžių, kad jis ir jai at
keltų vartus į pilnutinę tauti-

Nepriklausomybę 
visų lietuvių šir-

ir mūsų tautos

Širdie,

Širdie,

j aar vis taip airoo pne Katedros džiajame uenny sale.

Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbi 
mo 31-mųjų Sukaktuvių Minėjimas 8
Sekmadienį, vasario 13 d., 2 

Širdie, vai. po pietų, South Boston-

I VISOMS LIETUVIU 
DRAUGUOMSn 

KLUBAMS
I

' priklausomybės 31-rių metų su- 
, kakties paminėjimas. Minėjime 
dalyvaus ir kalbės žymūs kai-

g

GRABORIAI

Imprimatur
t Richard J. Cushing, D.D.

Prašome visas lietuvių 
draugijas, klubus ir kitas 
organizacijas, veikiančias 
Jung. Amerikos Valstybė
se, savo Vasario 16 dienos 
parengimų pajamas skirti 
Amerikos Lietuvių Tary-

>. - . — --

S. BarasevUSus ir Sūnus
FoBeral Heme

254 W. Broaduay 
South Boston, Mase.

JOSEPH BABASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Tavo 
pasinaudoję visuotinės 
proga, vėl uždėjo Lie-

Die- 
vie-

aki- 
kac

Archbishop of Boston J- E- Vyskupas V. Bri^ys, ge- būdu remi įt

---------- a n ch«.u«o « t J°s vykdomą Lietuvos19 d., 7:30 v. v„ pa- konsulas A. 0. Shallna, p. J. ' v £
-<2= a__ t-r- AnHAn»« ir Įriti torai* vimti. VlCluejimo V d J U.

Vasario 19 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salėje, vadovybėje Sv. 
Petro parapijos moterų ir mer
ginų klubo, įvyks didelė Whist 
Party.

Statyti Katedra

buvo

Audėnas, ir kiti žymūs vieti
niai veikėjai. Sveikins estų ir 
latvių atstovai. Dalyvaus Da
riaus Stepono 317 postas 
ir atitinkamomis ceremonijomis 
pagerbs žuvusius dėl laisvės.

Bus puiki meninė programa, 
kurią išpildys ‘Gabijos”, “Biru
tės” ir “Dainos” chorai, vado- vykdomu

ALT Vykd. Komitetas.

Numatomų ALT Va
laus pajamų paskits- 
tymas pagal atskiras 

valstybes

CASPER
FUNERAL HOME

187 Doreheste/ Street 
South Boston, Mass.

- C*sPer 

(KA8RERA8)
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

1163 metais Paryžiuje 
pradėta statyti Notre Dame 
Katedra. Tuose laikuose visi 
parapijiečiai susieidavo ir au
kuodavo laiką ir darbą, kad 
galėtų statyti arba atnaujinti 
Dievo Namą. Todėliai Pary
žiaus gyventojai suplaukė prie 
bažnyčios statymo vietos ir 
pradėjo tą šventą ir Dievui ma
lonų darbą. Sugrįžę po savo 
darbų, jie ateidavo kasdavo 
bažnyčiai pamatus, sunešdavo 
medžiagą, klojo pagrindus, sta- laisvę ir myli savo tautą, tene- 
tė sienas 
čią. Akmenkaliai, dailydės, me- mą.

Ryšium su šiuo
vajumi

metu 
ALT 

vaujant muzikei Amelijai Tata- Vykd. Komitetas yra nu- 
roniūtei; giedos solistai: Dr. J. statęs atskiroms valsty- 
Antanėlis ir kiti. |bėms minimales kvotas,bėms minimales kvotas, 

įtikėdamasis, kad atskiros 
sv- tų valstybių kolonijos pa- 
So- čios pasiskirstys numaty- 
v- tas surinkti sumas. Kvo- 

iškilmmgas tos tokios;

Tą pačią dieną 10 vai. 
Petro lietuvių bažnyčioje, 
Boston, J. E. Vyskupas 
Brizgys atnašaus i..........
šv. Mišias ir pasakys pamoks- Califomia 
lą.

Visi lietuviai, kurie brangina Illinois

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Mato St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

$2,500 
10,000 
22 OOO

(Chicaga — 15,000) 
ir dailindavo bažny- lieka neįsijungę į šį paminė ji- Indiana ....................... 1,00

Kep. Iowa, Kansas, Maine 1,000
---- Maryland ................ 2,000 

Massachusetts.......15,000
Michigan ................ 5,000
New Hampshire,

Nebraska ........... 1,000
New Jersey ............ 4,000
New York ........... 15,000
Ohio ......................  4,000
Pennsylvania ....... 12,000
Wiscon8in ..............  3,000
Kitos valstybės........ 2,500

ALT Sekretoriatas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 5VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Gsiliūnienė.
8 Winfield SL. So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th 8t.. So. Boston. Mass. 

Finansų RsSL — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvay — 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 192 E.
Seventh 8t.. So. Boston. Mass. Į 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protmtolų raštininkę.

k

Connecticut

SV. JONO EV. BL. PA9ALPINK8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Sukutis.
684 Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,1
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
| 699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, 8o. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėneeio, 
2 vai- po pietų. Parapijos salėj,

Dėkoja

WAITKUS
ZUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

—hBRmntojBB
(Notary Pttbiic)

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Nattya modernitka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
mlsiMirenio kainomis.

Kainos tos pačios ir I kitus

R

Heilbronn'o ligoninės (Vokie
tijoje) lietuviai ligonys dėkoja 
Širdingiausiai broliams ir se- 

192 e. 7th st.. so. Boston. Mas». Amerikiečiams už suteik-
Visais reikalu, kreipki.jjgHjg per BALFą pašalpą

tės pas protokolų rettininką. .. . . f.
'mautu, rūbais ir vaistais. Jie 
prašo ir toliau jų nepamiršti, 

i nes tik Amerikiečių pagalbos 
dėka jie turi vilties pasveikti ir 
vėl būti naudingais žmonėmis. 
Nepamirškime mūsų nelaimin
gų ligonių tremtyje. Nepagai- 
lėkite aukos ir remkite BAL- 
F”ą, tą vienintelę mūsų šalpos 
organizaciją.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 

Brooldyu 11, N. Y.

Vincas Balukonia, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

Reikale Saukite; TeL TR-8-8434.
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ne. Prasidėjo valdybos linki
mai: pirmininku buvo pasiūly
ta p. J. Zuraulis, rašt. M. Sta
kionis, ižd. V. Akstinas, vice 
pirm, p-nia L. Venčienė; spau
dos kom. du iš Federacijos sky
riaus ir du iš kairiųjų. Čia jau 
katalikai parodė džentlemeniš- 
kumą. jiems nusileisdami. Da
bar klausiama apie muzikalę 
programą. Vienas iš kairiųjų 
atstovų pareiškia kad jie jau 
užprašę nezaležninkų P. M. 
chorą .ir seseris Černiauskai
tės atlikti muzikalę programą. 
Mes ir čia nusileidome. Nusilei
dome ne dėl to, kad mes, kaipo 
tokiems, simpatizuotume, bet 

* dėl to. kad pradėtasis darbas 
būtų vykdomas ir Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo ak
tas iškilmingiau švenčiamas. 
Mes, kaipo bažnyčios ir tėvy
nės mylėtojai, kairiesiems nu
sileidome net 100*7. Programa 
jau buvo nustatyta, kalbėtojais 
pakviesta “Keleivio” ko-redak- 
torius p-nas Januška, tremtinis 
dr. S. Lūšis ir, jeigu būtų gali
ma gauti, J. Pr. prel. M. 
pavičių. Jeigu prelatas M. 
pavičius neatvyktų, tai 
vieton ALT Centro narį,
P .M. Jurą, kuris yra žymus 
kalbėtojas ir Lietuvos atstaty
mo 
kas 
kas 
dos 
ėjo

Kurie Esame Kalti Vienybės
Ardyme?

Per kelis pastaruosius metus 
buvo bandoma sueit į vienybę 
ir bendromis jėgomis dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą. Šū
kis bei užsimojimas yra geras 
ir tą niekas negali užginčjl. 
Pasirodo, kad tokios vienybės 
trokšta ir mūsų kairieji. Kiek 
jau buvo praeityje bendrų su
siėjimų ir kalbų apie tą vieny
bę bei bendrą veikimą, bet vis 
nebuvo galima prieiti prie galu
tino susitarimo, nes buvo sta
tomos katalikams nepalankios 
sąlygos.

Šį metą vėl buvo atsilankiusi 
delegacija pas kleboną, kun. P. 
M. Jurą, minimos vienybės tik
slu. Kun. Juras tuo tarpu nega
lėjo duoti teigiamo atsakymo. 
Buvo sušaukta 
cijos skyriaus 
kuriame buvo pranešta 
bendrąjį Lietuvos 
aktą. Federacijos skyrius vien
balsiai nutarė priimti pakvieti
mą. nes kaip praeityje, taip ir 
šiuo kartu yra būtinas reika
las veikti sutelktomis jėgomis 
šiuo kritišku momentu ir su
kelti lėšų Lietuvos reikalams. 
Kairiųjų pusę atstovavo L. P. 
Klubo pirm. J. Zuraulis; ALT 
skyrių: M. Stakionis, V. Aksti
nas ir A. šaurys: A.L.R.K. Fe
deracijos skyrių: kun. P. M. 
Juras, kun. J. Bernatonis. F. A. 
Krancevičius, L. Venčienė ir L. 
Svenčionienė. Buvo užklausta, 
ar nezaležninkų parapija atsto- kūnas sužinojęs, kad ALT Cen- 
vaujama .kaip savistovi grupė, tro narys, kun. Juras, pakvies- 
ar kaipo priklausanti prie ALT tas kalbėti, labai nusigando ir, 
skyriaus. Atsakymas buvo, kad gavęs sau pataikūnus.

ALRK Federa- 
susirinkimas, 

apie 
paminėjimo

Kru- 
Kru- 
j°jo 
kun.

darbuotojas, visuomeninin- 
ir LDS pirmininkas. Vis- 
buvo tvarkoje, ir jau spau- 
kom. pradėjo veikti. Viskas 
labai sklandžiai, tik nelai

mei pradėtąjį darbą kai kurie 
asmenys pradėjo ardyt.

Nezaležninkų vadas A. Ba-

I įspūdžius, lankant tuos istoriš- 
Įkus paminklus, kurie randasi 
tik Romos mieste? Visi laukia
me.

Skaitydamas sąrašą svečių, 
kurie dalyvavo Prel. Krupavi
čiaus ir prof. Sidzikausko va
karienėje, pastebėjau, kad buvo 
praleistas vienas iš radio vedė
jų, Juozas Ruzgą. Taipgi buvo 

ir Zinzale-

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė

Baltimorės lietuviai minės 
liūdnas 31 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 
sekmadienį, vasario 13 d. ir 
trečiadienį, vas. 16 d. Sekma
dienį, 11 vai. r jie kleb. kun. 
dr. Mendelis atnašaus šv. Mi
šias už pavergtąją Lietuvą ir 
jos kenčiančius žmones. Jam praleisti Paulioniai 

‘padės kun. Antaas Dubiskas ir tai. Jie visi prisidėjo prie pa
gerbimo mūsų brangių tautos 
vadų.

Sodalietės turėjo savo metinį 
ištikimybės diplomų išdalinimą, 
komunijos pusryčius ir rinkimą 
naujos valdybos pereitą sekma
dienį, vasario 6 d. Tik, deja, 
šiam korespondentui neteko su
žinoti, kas įėjo į naują valdy
bą. Linkime naujos valdybos 
narėms geriausio pasisekimo jų 
darbe.

šeštadienį, vasario 5 d. šv. 
Alfonso bažnyčioje, buvo laiky
ta pirma ATSITEISIMO šv. 
valanda pagal pageidavimus 
Švč. P-lės, apsireiškusios Fati- 
moje. Klebonas, kun. dr. Men
delis paskelbė, kad yra tveria
ma Atsiteisimo Draugija — 
Reparation Society, kurios tiks
las bus, kas pirmą šeštadienį 
nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. 
vakare turėti atsiteisimo šv. 
valandas. Visi yra kviečiami 
prisidėti prie to atgailos darbo, 
kaip vyrai taip moterys ir mer
gaitės.

į Alicija šantienė jau kelios 
savaitės, kaip-nesveikuo ja. Gu
li namie. Kun. Antanas Dubins- 
kas atnešė jai šv. Komuniją 
pereitą penktadienį. Linkime 
šantų mamei veikiai pasveikti. 
Tai yra tikra lietuviška mamy
tė, mylinti savo tikėjimą ir 
tautą.

j Kleb. kun. dr. Mendelis, kaip 
1 girdėjau, aukavo $50.00 skau- 
1 čių vajui per ponią Velzienę, 
to vajaus atstovę. Yra dedamos 
pastangos surinkti tam tikrą 
sumą pinigų vasaros kempėms.

Liudviko Bistricko ir Sylvi- 
jos Mikušauskaitės užsakai bu
vo pagarsinti pereitą sekmadie
nį. Abudu jaunieji priklauso 
prie šv. Alfonso parapijos. Jei 
ne klystu, jų jungtuvės bus su 
šv .Mišiomis Užgavėnių sekma
dienį, vasario 27 d.

Teko sužinoti ,kad visi domi
si vakariene, kuri įvyks para
pijos naudai vasario 27 d. ir 
kuriai pirmininkauja kun. Jo
nas Mendelis. Kadangi kun. Jo
nas turi daug prityrimo, tad 
maoma, kad bus daug tą vaka
rą naujo. Laušime.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, ne? pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

•>
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ku. Jonas Mendelis. Girdėjau 
per radio sekmadienį pakvieti
mą visoms draugijoms daly
vauti šiose iškilmėse.

Trečiadienį, vas. 16 d., didelė 
patriotė Motina M. Immaculata 

I ir mokyklos vaikučiai turi už-
Sėdi, iš kairės j dešinę: Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) pirmininkas Leo- prašę šv. Mišias 8 vai. ryte, 

nardas Šimutis, Lietuvos Įgaliotas Ministeris ir Nepaprastas Pasiuntinys Jung-1 Per tas šv. Mišias jie patys 
tinėms Amerikos Valstybėms p. Povilas Žadeikis, VLIKo pirmininkas prelatas giedos. Vakare 7 vai. Lietuvių 
Mykolas Krupavičius, ir Vykdomosios Tarybos pirmininkas p. Vacys Sidzi- svetainėje, Hollins St. lietuviš- 
kauskas. Antroje eilėje, iš kairės į dešinę: Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
attachė Juozas Rajeckas, LAIC direktorius adv. Kostas R. Jurgėla , ALT sekr. 
Dr. Pijus Grigaitis, ALT iždininkas Mikas Vaidyla, ALT vice pirm. adv. Anta
nas Olis, ir VLIKo įgaliotinis prof. Pranas Padalskis.

kų draugijų Taryba, vadovau
jama Antano Miceikos rengia 
Nepriklausomybės puotą, ku- 

(LAIC Photo) Irioje dalyvaus, jei ne pats Gu- 
------------------------ i bernatorius, tai jo atstovas, 

nariai duodasi save už nosies kas dar negavo, iš anksto bilie- Marylando Kongresmonai ir 
vadžiot tiems, kuriems Lietu- tus dėl vakarienės paimti,1 miesto burmistras, D. G. Tho- 
vos reikalai yra visiškai nesvar- nes, kaip teko girdėti, jau daug ‘ mas D’Alesandro, Jr. 
būs. yra užsisakę net visą stalą su

ALRK Federacijos skyrius draugais bei draugėmis. Komi- tinkamos protesto rezoliucijos 
kad taipgi šioje prieš neteisėtą, brutalų inkor- 

estradoje ir griežtai tą iškilmingai paminės 20 d. vakarienėje dalyvaus viešnių ir'poravimą . Lietuvos į Sovietų 
kad jo noras būtų vasario parapijos salėje. Iškil- svečių iš apylinkinių kolonijų. Sąjungą ir biaurų persekiojimą 
nepaisant kad jis mingos šv. Mišios bus atnašau-

16
ta-

SU MALONUMU
Mutual Savings Banx draugingai 

darys su jumis biznį, nežiūrint ar 
jūsų sąskaita yra didelė ar maža.

Savings Bankai neturi šerininkų. 
Visas pelnas priklauso indėlinin
kams. apmokėjus išlaidas ir legalius 
reservus.

Kada jūs atidarote taupymo sąs
kaitą ar norite gauti mortgyčių pir
kimui namo, jūs visuomet būsite 
draugiškai priimti jūsų Mutual Sa
vings Banke.

Kodėl neateiti dabar ir susipažinti 
su ja

Puotos metu bus išneštos ati-

pradėjo vienybę ardyti. Nors 
praėjusiais metais jis buvo 
ALT skyriaus kviečiamas 
Vasario paminėjimuosna.
čiau jis nedalyvaudavo, šį me
tą ir neprašytas užsimanė ir Lietuvos nepriklausomybės ak- sija pranešė, 
jis būti 
reikalavo, 
išpildytas, nepaisant kad jis mingos šv. Mišios bus atnašau- Vikaras, kun. A. Zanavičius, įr kankinimą lietuvių. Tai bus
pats ir jojo parapija prie ALT jamos 9:30 ryte, po pietų 3:30 kviečia visus sugrąžinti biliete- per dvi dienas: vasario 13 d. ir
nepriklauso ir nėra asmeniniai vai. prakalbos, kurias pasakys liūs ir rezervuoti sau vietas.
Lietuvos reikalus rėmęs. ALT dr. S. Lūšys, dr. Leimonas, ku- Vakarienė įvyks vasario 20 d.,
ir klubo pirmininkas Bakūnui ris atvyksta iš Vokietijos ir, 6:00 valandą vakare parapijos
nusilenkė ir šį kartą pradėtąjį jeigu atvyks, prel. M. Krupavi- 
darbą bei vienybę suardė. Ap- čius, kun. Juras ir kiti. Visi 
gailėtina. kaJ ALT skyriaus dalyvaukime.

F. A. Krancevičius.

HAVEN. CONN

į Sovietų

vasario 16 d.

svetainėje.

Nepriklausomybės šventės 
Minėjimas Vasario 13 d.

Vasario 13 d., 4:00 valandą 
po pietų visi šios kolonijos, 
taipgi apylir.kinių kolonijų lie
tuviai ir lietuvaitės bendrai 
kviečiami atsilankyti į šv. Ka
zimiero parapijos svetainę, 339 
Greene St., kur įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mas.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras tai dienai yra prisiruošęs 
padainuoti gražių patrijotinių 
dainelių, kurios atvežtos yra 
mūsų tremtinių iš Vokietijos ir 
kurias mūsų lietuviai dainavo 
tremtyje. Dalyvaus mūsų gabi 
solistė, ponia Agota Vokietai- 
tienė, kuri visuomet maloniai 
palinksmina lietuvių širdis. Tai 
dienai pritaikintas kalbas pasa
kys Dr. Juozas Pajaujis, kuris 
yra atvykęs iš tremties prieš 
metus laiko, taipgi kalbės jau
nas gabus lietuvis Senatorius, 
Pranas Mončiūnas - Monchun, 
iš Hartford, Ct., gerb. klebo
nas, kun. A. E. Gradeckas, ir 
kun. A. Zanavičius.

Įžangos nereikės mokėti. 
Kviečiam visas draugijas bei

M.
ŽINUTĖS

Kaip “Darbininko”,
44*

NASHUA, N. H.

taip
Draugo” skaitytojai Baltimo- 

rėje pasigenda tolimesnių ap
rašymų p-lės Valčečkaitės į- 
spūdžių iš jos kelionės po Eu
ropą praeitą vasarą, kaip an
tai: apie Romą, apie jos pasi
matymą su Šv. Tėvu, apie jos

Lietuvių valgomųjų daiktų 
kooperatyvinė krautuvė, įsteig
ta 1920 m., kurioje buvo 200 
šerininkų. neblogai veikė ir tu
rėjo gražaus jjelno. Tad už 
$9.000.00 nusipirko namą, ku
riame buvo krautuvė, o kitą 
vieno aukšto mūrinį namą pa
sistatė dėl resetorano. kurį vė
liau pavertė Lietuvių Piliečių gt^ntė’ savo 50 metų (Auk-

CANTON, MASS.
švente Auksinį Jubiliejų

Vasario 7 d. pp. Petras 
Paulina Gecevičiai, gyv. Revere

ir

klubu. 1948 metais klubas pasi
darė pašalpiniu. Šėrininkai per-į 
leido kooperacijai namus ir vi-! 
są biznį, kuriems už šėrus koo-' 
peracija išmokėjo po $225.00. 
Dabar visas pelnas eina į klubo 
kasą pašalpos fondo reikalui ir, 
jei leis galimybės, statys gerą 
namą, nes jau turi žemės skly
pą dėl namo. Dabar tas klubas 
turi vieną valg. daiktų krautu
vę ir du namus.

Sausio 30 d. buvo susirinki
mas ir nominacijos į valdybos 
pirmininkus ir kitas valdybos 
vietas. Nominuoti veiklesni klu
bo nariai. Pirmininku nominuo
tas adv. L. Velička.

vedybinio gyve- 
Šia proga Jubi- 
išauklėta šeima 
tėvelius pagerbti

šeštadienio vakare,

Darbai
Kaip anksčiau buvo rašyta, 

kad Taxtron kompanija nori iš- 
nuomuoti Jackson kompanijos 
10 metų pastatus. Turėjo būti, 
kad Taxtro Co. pasirašė 10 me-, 

kuopas į šį parengimą atsilan-.tų nuomos sutartį, ir darbai 
.kyti ir, jei galima, prisidėti su eina Pilnai P° 40 val- P«r su
jaukėte. Visi New Haven lietu- Sustoja kitos dirbtuvės ir 
j viai, kaip ištikimi savo tautos atleidžia darbininkus. Tad 
sūnūs ir dukros, gausiai atsi- darbių skaičius didėja, 
lankykime į šią brangią mūsų ' 
tautos šventę.

sinį Jubiliejų)
‘.‘|nimo sukaktį, 

jliatų gražiai 
suruošė savo 
vakarienę 
vasario 5 d., jų sūnaus ir mar
čios, p. Juozo ir Marian Gece- 
vičių namuose, 86 Revere Ct., 
kur dalyvavo artimiausios gi
minės.

Pp. Gecevičiai gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nų. Jų žentas p. Jonas Gudelis, 
Monarch Bakery, Roslindale, 
Mass., savininkas, iškepė didelį 
tortą. P. J. Gudelienė, Jubilia
tų vyriausia šeimos narė, buvo 
vyriausia bankieto rengėja, o 
Jubiliatų sūnus Juozas ir mar
ti Marian, ir sūnus Jonas jai 
pagelbėjo. Jubiliatų sūnus Vin
cas tą vakarą per telephoną iš 
New Yorko sveikino savo tėve
lius.

i Jubiliatai pp. Gecevičiai yra 
gyvenę Bostone ir Brocktone, 
bet daugiausia metų pragyveno 
Cantone. p. Petras Gecevičius 

. nors jau sulaukė 75 m., bet dar 
I stiprus ir tebedirba Plymouth 
Rubber kompanijos dirbtuvėje, 
kur jo sūnus Jonas yra virši
ninku (foreman). Pažymėtina, 
kad Jubiliata'ms pabroliu ir pa
merge buvo pp. Vincas ir Vik
torija Kohanskai, gyv. Dor-

be-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir NaktJ

dar

šv. Kazimiero parapijos 
metinė vakarienė

Kaip teko girdėti iš rengėjų, 
šiemet parapijos vakarienė tik
rai bus šauni ir skirtinga nuo' 
kitų metų buvusių vakarienių. 
Bilietai jau yra išsiuntinėti vi

siems parapijiečiams ir šios katalikišką spaudą— laik- cevičius ir linkime jiem geriau-i 
j kolonijos lietuviams. Patartina, 1 rastĮ “Dartininką”! Įsios sveikatos. Rap.'

šv. Kazimiero parapija
Šv. Kazimiero parapija 

neturi klebono, bet tikimasi, 
kad greitu laiku bus paskirtas. 
Dabar visais parapijos reika
lais rūpinasi kun. J. Bucevi
čius, pagelbsti prancūzas vie- chester, kurie dabar švenčia ir 
nuolis iš Hudson, N. H. Kazys, savo 46 metų vedybinio gvve- 

---------------------- nimo sukaktį. į 
Sveikiname Jubiliatus pp. Ge-Skaitykite ir platinkite

sios sveikatos. Rap.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis 

Room 206
Tai. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Weteter, Mass,




