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Vasario 10 dieną sovietų 
Rusijos komisarai ir jų a- 
gentai suvaidins dar vieną 
tragišką komediją Lietu
voje, būtent, praves “rin-i 
kimus” atstovų į Rusijos. 
seimą.

Visiems yra žinoma, kad
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Rusijoje nuo bolševikų jsi-'Lietuvoi€ 
galėjimo niekad nebuvo ;fi

Lietuvos Partizanai 
Priešinasi

New Yori<_(LAIC)
Rusijoje imu Lietuvoie leidžiarnas laik-į
galėjimo niekad nebuvo ra-tig „T fc Lietuva”/ 
laisvųrinkimų. Vien . tik|Nr 245 1945 £ x 
bolševikai- komunistai tu-jne. kad A Panemu^ ■ 
ri vergišką laisvę Neabe- Garli Pakuonio vals- 
jojame, kad sovietų komi- čiuose veikiančioio arti. 
sarai jau žino koks nuo-, dalinifl uyėsulas”
simtis balsuos uz jų pa-, narjai. vjncas Juške.
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rinktus kaididatus: Pavyz
džiui, 1940 metais, kai Ru
sijos raudonoji armija už
grobė Lietuvą, tai ten pra-[ 
vedė “rinkimus”. Buvo pa
rinkta tik tiek kandidatų, 
kiek jų reikėjo “išrinkti”. 
“Rinkimų” rezultatai Lon
done buvo paskelbti dar 
“rinkimams” nepasibai
gus. Sovietų Rusijos žinių 
agentūra Tass paskelbė, 
kad “balsavo 99 nuošimtis 
su dalimis”. Taigi ir šį kar
tą, beabejo, “balsuos” gal 
dar didesnis nuošimtis. 
Kodėl ne 100 nuoš.?

Kaip žinoma, nei Jung. 
Valstybės, nei Anglija, nei; 
kitos demokratinės valsty
bės nepripažįsta Rusijai 
grobio — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Jos praves-; 
tus “rinkimus” vadina ko-i 
mediją ir klasta. Taigi da-j 
bar Rusija padarys dar 
vieną klastą. Ji skelbs pa
sauliui, kad Pabaltijo vals
tybės “nusibalsavo” pasi
likti prie matuškos Rusi
jos.

Stalinui parsidavėlių lai
kraštis “L.” sako, kad “Tai 
bus nepaprasta savotiška liūs streikų kontroliavi-įr puse centų per!

I

TEL.vSOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday),VASARIO (February),8 D., 1945 M.

vičius, Antanas Blusevi-; 
čius ir Simas Raslauskas[ 
buvo karo teismo teisiami. 

Į už okupantams atsidavu-! 
[siu pareigūnu žudymą. Pa-i 
aiškėjo, kad Juškevičius,1 
partizanų pasiųstas, nas’- 
^tengė gauti Pakuonio 
Vykdomojo Komiteto raš
tininko vietą ir iš ten par
tizanams viską pranešinė
jo. Juškevičius ir Blusevi- 
čius sušaudvti, o Raslaus- 
kas gavo 15 metų kator
gos. ;

i “Tarybų Lietuva” Nr. 
i 247 plačiai rašo apie 3 ki
ltus nubaustus vyrus, ku
riuos vadina politiniais 
banditais. Jie, esą, plėšę ir, 
rusams ištikimus tarnau
tojus, mirtimi grasindami 
terorizavo. Iš jų du broliai 
Strumilai pasmerkti mi- 
riop, o Kaziui Ėlapšiui pa
skirta 15 metų katorgos.

Case Streiku Kontroliavi- , .. ......
mO BiliUS Priimtus PilIHU vadai svarbiausiais ir pa-;

Bandymu ’

I

Trys kariškiai, būtent, iš kairės į dešinę pulk. W. A. Simpso”’, dire' to
rius Evans Signal Laboratorijos; Ma;. Gen. Van Dusen, Chi^f Engineering 
ir Technical Service; ir Lt. Col. J. H. DeVVitt, Jr., viršininkas projekto, 
kuriuomi buvo su radar pasiekta mė įuo. Tai istorinis įvykis, kad nuo že
mės paviršiaus buvo su radar pageba pasiųsta telegrafiniai ženklai net 
į mėnulį.

i Rusijos Atstovas Pasmerkė Žo
1—• - I lVe I • A •I ____________

! Washington, D. C., vas. į 
7 — Praneša, kad plieno! džio Laisvę Amerikoje
grindiniais klausimais jau 
susitarė. Beliko mažesni;

Washmgton, D. C. vas. 7, klausimai išspręsti.
— Kongresmano Case bi-; Sakoma, kad darbininkai.

t
Prieoinasi UNO Patalpų Vietai 

Massachusetts Valstybėje

Prez. Trurran Sumažina Maistą 
Šio Krašto Žmonėms

šventė.” Taip, kvislingams 
ir savo tautos žudykams 
bus “nepaprasta šventė”. 
Daugiau lietuvių, patrio- 
tingai nusiteikusių bus iš
vežta į Sibirą, daugiau nu- į iduota Kongresui, bet dau- 
žudyta už tai, kad jie ne- guma kongresmanų juos 
nori vergijos —žiaurios; visus atmetė, 
priespaudos.

mui priimtas pirmu ban- valandą, o plieno korpora- 
dvmu, 197 balsais prieš 
115.

Trisdešimt - keturios pa- 
; taisos ir du kiti biliai buvo

Suvienytų ¥sutų Organi-| kaip ir Lenkijos valdžios 
zacijos delegacija, kuri pripažinimas, būtent, Ru- 

cijai leis pakelti apie $5.25 buvo atvykus į Jung. Va’-!munijos komunistinė vai-! 
toną plieno. , : stybes parinkti ir padaryti į džia turėjo persiorgani- j

---------------- tyrinėjimą vietų dėl tosizuoti ir įsileisti kitų parti
ni ’ D 12 C - j organizacijos centro patai-jų atstovus, ir pasižadėti,! 
N8UJ3S mIK) jTUOgOS pųt sugrįžusi į Londoną, į- kaip galima greičiau, įvyk-

Daugiau Maisto Siųs Į Europą
VVashington, D. C., vas. 7 eksport u o t i 225,000,000 

— Prezidentas Truman pa- bušelių kviečių. Apart 
ruošė 9 punktų planą, pa- kviečių, per pirmuosius 6 
gal kurį bus sumažintas mėn. bus pasiųsta į įvai- 
maisto kiekis šio krašto rius kraštus apie 375,000 
žmonėms, o daugiau mais- tonų riebalų ir aliejų, ku
to bus siunčiama į Europą, rių čia ir dabar jau trūks- 
kad žmonės nekęstų bado ta, 1,600,000,000 svarų mė- 
išlaisvintose srityse. sos, taipgi ir pieno produk-

Jung. Valstybių valdžios tų. 
agentūros, Prez. Truman į- 
sakymu, prižiūrės, kad 

; maistas būtų taupomas, 
kad nebevartotų kviečių 
“tiesioginėje” alkoholio ir 

: alaus produkcijoje.” Pra
dedant kovo 1 d. labai ma- _ ..._____ _____
žai galės vartoti ir kitokių reitų metų spaliu “Pravdo- 
javų alkoholio ir alaus je” buvo paskelbtas sąra- 
produkcijoje. Žmonės tu- šas rinkiminių apygardų į 
rėš valgyti juodesnę duo- Aukščiausi Sovietą ir į 
ną. (Lietuviai ir kiti Euro- Tautybių Sovietą. Iš tų są- 
niečiai ir dabar suvalgo rašų matyti, kad senosios 
daugiau juodos duonos), lietuviškos sritys, kaip 
Malūnininkai negalės lai- Breslauja, Vydžiai, Ašme- 

jkyti daug kvietinių miltų na, Krėva, Svyriai, Pasto- 
• savo malūnuose ir taipgi viai, Smurgainiai ir tt. pri- 
! kepėjai. Ūkininkai turės skirtos prie Baltgudijos. 
sumažinti gyvulių šėrimą; Kaip atsimename, visos 
grūdais. tos srytys 1940 metais bu-

Visa tai daroma, kad iš-.vo “perleistos” Sovietinei 
gelbėti Europiečius nuo Lietuvai. Ryšium su tuo, 
bado. ‘anuometinė raudonoji Lie-

Prez. Truman apskaičia-įtuvos kvislinginė vyriau- 
•vo, kad šią permainą pada-jsybė net buvo nusiuntusi 
į rius, bus sutaupyta 25,-’oadėką Stalinui. Pasirodo, 
000,000 bušelių kviečių. Y- kad dėkojo per anksti... Ką 
ra numatyta per pirmuo- viena ranka šiandien duo- 
sius šių metų 6 mėnesius da, rytoj kita atima.

Sovietu Rusija Atima 
Žeme Nuo “Sovietą 

Lietuvos"
New York (LAIC) — Pe-

MASINIAI AREŠTAI LENKIJOJE

v •

Ant Kūjo • Pjautuvo 
Nukryžiuotoji

New York (LAIC) — 
Springfieldo diecezijos 
žurnalas “The Catholic Mi- I 
rror” įsidėjo puikų straips
nį apie Lietuvos kančias— 
“Iron Souls”. Jo autorius, 
kapitonas Aleck Richards, 
parodo gilų Lietuvos isto
rijos žinojimą, ypatingai 
naujausius laikus. Straips
nio pradžioje, nukryžiuo
tos ant kūjo ir piautuvo 
Lietuvos paveikslas. Ypa
tingai autorius atjaučia 
sunkią išvietintų lietuvių

Taigi spėja- 
■ ma, kad Case bilius, kuris 
i suvaržo darbininkų kai 
Į kurias teises, bus priimtas 
j daugumos balsų.
i

I

Kūrinys teikė savo raportą.
1 Delegacija parinko kai-

Varšuva, Lenkija, vas. 7 politinio teroro. Valstybės 
—AP korespondentas pra- sekretorius Bymes per J. 
neša, kad šiomis dienomis V. atstovą Gerald K. Keith 
lenkų valdžios slaptoji po- įteikė Lenkijos užsienių 
licija suėmė nuo 75,000 iki reikalų ministeriui W. 

Rzymovvski’ui įspėjimą dėl 
nijos anti - komunistiniai!. Užsienio korespondentai politinių žmogžudysčių, 
vadai, ir Rumunijoje.

dyti laisvus rinkimus.
Vnrlr H ATCI_ Ra- Delegacija parinko kai- Visiems yra žinoma kas

švtoias Balvs Sruoga na- po &eriausi4 vietą Connec-jdabar vyksta Lenkijoje.' 

•, Yorko sienos, o antra ge- dar tebera laisveie Rumu-o antra ge- dar tebėra laisvėje Rumu-I10?;?00 asmenų, 
iriausia buvo numatyta, 
; Massachusetts valstybėje.

Knights of Columbus or- 
ganizacija suruošė bankie- 
itą savo vadą, teisėją Swiftį 
pagerbti, Bostone. Ir tame, 
bankiete teisėjas Swift pa-1 
sakė kalbą, kurioje jis pa-j

8 Valstybių Delegatai Reme Angliją i .. ■ • v • j✓ ~ & & Jv;vergus milijonus žmonių,
—7—;——. visu keliu nuo Suomijos, 

Austrijos, net

vasario giesmė”.

Kaltinimus Prieš Angliję
Sirija Įteikė UNO Prašymą

t

padėtį. Ryškiais žodžiais indelį debesį, 
nupasakoja kas dabar da
rosi Lietuvoje, nepamirš
damas nei atkakliai krašto:

• keliais atvejais kreipėsi į 
nolicijos viršininką gen. 
Radkievvicz, bet jis atsisa
kė su jais pasimatyti. Rad- 
kiewicz yra komunistų 
partijos narys. Todėl bū
damas lenkų saugumo po
licijos viršininku ir terori
zuoja Lenkijos gyvento
jus. Tūkstančiai suimtųjų 
laikomi kalėjimuose be jo
kio kaltinimo.

Kiek laiko atgal Anglijos 
užsienių sekretorius Be-. 
vin ir taipgi Jung. Valsty- ruošimas “ 
bių valstybės sekretorius sai panašiai, 
Bymes griežtai pasmerkė ■ Lietuvoje ir kituose Rusi- 
Lenkijos saugumo policiją jos pavergtuose arba do- 
dėl vedamo tame krašte minuojamuose kraštuose.

Jung. Valstybės ir Angli
ja pripažino dabartinę 
Lenkijos vyriausybę, kuri 
buvo sudaryta Maskvoje, o 
vėliau, reikalaujant Ame
rikai ir Anglijai, įtrauktas 
vienas kitas nekomunis
tuojantis asmuo. Pripaži
nimo sąlyga buvo, kad 
Lenkijos vyriausybė kaip 

i galima greičiau pravestų 
laisvus rinkimus.

Taigi dabar ir eina pasi
rinkimams” vi- 

kaip buvo

Londonas — Šiomis die
nomis Sirijos ir Libano 
valdžios įteikė Suvienytų 
Tautų Organizacijos sau
gumo tarybai prašymą, 
kad ji priverstų Angliją ir; 
Prancūziją ištraukti savo 
armijas, kurios yra laiko-

Londonas, vas. 7 — So-! Kai Suvienytų Tautų Or- Lenkijos,
vietų Rusijos delegacijos’ganizacijos saugumo tary-beveik iki Romos vartų. 
..........  r bos susirinkime Višinskiui jis taipgi pasakė, kad:

paaiškėjo, kad aštuonių mums reikia melstis už,m2? Artimuose Rytuose, 
valstybių atstovai palaiko UNO (Suvienytų Tautų 
Angliją, tai jis pareiškė, Organizacijos) pasiseki- 
nedarysiąs spaudimo, kad mą. 
Anglijos kariuomenė su-j — 
daro pavojų taikai.

Višinskis atsiėmė‘jos atstovas griežtai už-
> prieš vietą 

stovas Bevin ištraukė rei- įjNO patalpoms Massa- 
kalavimą, kad taryba nu-chusetts valstybėje.

Vadinasi, Rusijos komi-

kaltinimai prieš Angliją, 
iškelti Suvienytų Tautų 
Organizacijos saugumo ta
ryboje, pradžioje sudarė

Britai ir prancūzai buvo 
pasižadėję savo armijas iš
traukti, bet gruodžio 13 d.,

•į Teisėjo Swift kalba ne- 1945 nutarė armijas pa
vadi-'patiko Sovietų Rusijai, iri laikyti neribotam laikui.

• a a ___ • Va _ • V __________
laisve ginančių partizanų, i savo kariuomenę iš Graiki- kaltinimus, o Anglijos at- protestavo

Rusijos delegacijos pir
mininkas Višinskis reika
lavo, kad Anglija atšauktų naši,

nei to baisaus jungo, kurį j°s> nes Jos 5en buvimas 
Lietuvos žmonėms tenkaį sudaro taikai pavojų. An- 
dabar nešti, “j
— geležinės sielos — tiems į 
didvyriams ir yra taiko-; 
mas pavadinimas. Lietu
vos, Pabalčio ir Rytų Eu
ropos dabartinių nelaimių 
priežastį autorius įžiūri 
nevykusioje USA užsienio 
politikoje, ‘vergiškame pa
sidavime” Stalinui, už ku
rias nuodėmės jis Ameriką 
kviečia prie atgailos. Capt.

Išrinko 15 Teisėjų

AMERICAN
RED CROSS 

+

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

” 1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.
Londonas, vas. 7 — Su-: 

vienytų Tautų Organizaci- ' 
jos saugumo taryba išrin-

Iron Souls” S11.)08 užsienių sekretorius balsuotų taip ar ne, būtent, Į Vadinasi, Rusijos komi-
i—— 1-1*: Anglija kalta ar ne dėl lai-!sarai ir Amerikoje siekia „_____

kymo kariuomenės Graiki-,užgniaužti žodžio, spaudos!ko 15 teisėjų į Tarptautinį 
j°j- ;ir religijos laisvę. Visa A-;Teisingumo Teismą. _ . A . _ ,. _ - . - ..

Jung. Valstybių delega- menkos padoresnioji spau- Teisėjas Green H. Haek- Lietuvių Radio programa. Lietuviškos dainos, muzikos 
. ... . da merkė Rusij iworth į. j Valstybių kūriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro bangomis

---------------- lyra vienas iš penkiolikos iš WESX stoties- Salcm- 1 Jūsų namus. Programa tę- 
AmArilra PrinaTiiMt Rumuni. išrinktų jų. j sis visą v alan ą. u w • v i, a- •funvHM i iivomiiv iMuiiuiN i ________ Sios radio programos koncertas įvyks sekmadienį.

I IKmnea hn gegužės - May 19 dieną, So. Bostone. Dainuos įžymus
j UZmilSc UU jTreiKIcnlIS [dainininkai, gros Bostono simfonijos artistai. Kviečia- 

Tris Sužeidė me iš anksto įsigyti tikietu s, įsirašyti koncerto rėmė-
______ | jais ir taipgi pasižadėti išplatinti tikietų savo koloni- 

Bloomington, III., vas. 7 joje.
— Toledo, Peoria & West-! Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs-

Bevin iškėlė įvairių kalti
nimų prieš sovietus, ir rei
kalavo sovietii atstovas 
pripažinti, kad britų ka- „ „
riuomenė nesudaro taikai’cijos pirmininko Stettinius 
pavojaus. 1 _ .

šeštadienį, vasario 9 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

pasiūlymas palikti sovietų! 
---- Rusijos skundą be spren-

A. Richards straipsnį bai- dimo tapo priimtas, 
gia šauksmu prieš melą —| Višinskis su Bevin pasi-; 
prieš sovietų melą esą Bal- sveikino, 
tijos tautos yra slavų kil-j Tačiau kaltinimai vieni 
mės, prieš sovietų insinua- kitiems geriau supažindino 7 — Jung. Valstybių vais
ei ją esą jos savo noru pri-'visus su Rusijos komunis- tybės departamentas pra
si jungė prie “Motinos Ru-Jtų imperialistine politika, neša, kad pripažino naują 
SIJOS ] 
imus nuodus, .. .. ___ -____________ _____ JBI
[tautos yra neramumų ir, tinę propaganda stumia .ta Maskvoje. Tas pripaži- užmušė du streikierius ir; 
karų šaltinis. pasaulio taiką į pavojų. Inimas yra lygiai toks pat, tris jų sužeidė. ‘

--------------- yra vienas
Amerika Pripažino Rumuni- Išrinktųjų, 

jos Valdžią

Washington, D. C., vas.

ir prieš skleidžia- Bevin viešai kaltino Rusi-j laikinąją Rumunijos vai- em geležinkelio, kurio dar- kitę arba asmeniai priduokite šiuo adresu: 
odus, kad mažos ją, kad ji su savo komunis-džią, taip kaip buvo sutar- bininkai streikuoja, sargaii DARBININKAS RADIO

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
‘ Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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įvairios žinios
MOLOTOVAS SMERKIA GAN- 

DUS APIE TREČIĄJĮ KARĄ
--------------------------------------------------- i: * r:

Londonas, vas. 7 — Rusi-] jams, atsidūrus sąjųngi- * 
jos užsienių komisaras ninku pusėje, įlietuvtfjė’$
Molotovas pasmerkė “pa-! pritrūko , gydytojų.' Jvaipt 
vojingas kalbas apie tre- žinome, bolševikai |višą^ęi<|i 
čiąjį pasaulinį karą’’. Jis 1 Lietuvos gydytojų iš\3efeė

DARBININKAS 
Lietuvos Rusinimas Visu !

Tempu
I- --------------- ,

Ne v. York (LAIC)—Lie
tuvos mokyklose visokiais 
būda*s stengiamasi aukš-!

;. tinti rusu kultūra. Pavyz-'
- džiui." šiais mokslo metais 

per ištisą mėnesi Pedago
gikos Institutuose Kaune 
jr Vilniuje, kaip “Pravda”*-**•—• - - _ - t

i

as ' rusų įiedągogas \ 
Ušinski, nuo kurio 

sueina 75 metai.'

I

2

I

Bolševikų Paštas: Kaune 
Laiškas Į Kitų Kambarį 

Ėjo 52 Dieni
I New York (LAIC) — 
Net pačių komunistų, laik
raštis “Tiesa” Nr. 253 pik
tinasi susovietintos Lietu
vos paštų betvarke. Kaip 
pavyzdį mini tokį atsitiki
mą: Kaune iš miesto Ben- 

» . drojo Skyriaus laiškas ke-
/ '.•.liavo net 52 dieni į tame 

,'^ąt name ęsąntį karių Šei
mų Aprūpinimo‘.skyrių. > ‘ 

’ Ką gi bekalbėti apie-laiš
kus iš Amerikos!

Antras; kla usimąs: ar 
tai apsimoka, naudoti paš
tą laiškui persiųsti iš vie
no kambario į kitą?

— ■ - 11 — '

i Lietuvoje Trūksta Cukraus 
I Neu York (LAIC) — 
! Lietuvoje jau pradeda 
įveikti dar nepriklailsomy- • 
!bės laikais įsteigtieji cuk- 
i raus fabrikai. Atsižvel
giant į raudonosios armi
jos dalinių išlaikymą gy- 
iventojams cukraus trūks- 
I ta kad iš ūkininkų daugiau 
išspausti, įvesta cukrinių 
runkelių premija. Kaip 
praneša oficialus dabarti
nės kvislinginės vyriausy
bės laikraštis “Tarybų 
Lietuva”. Nr. 247, runkelių 
augintojai gauną pusantro 
kilogramo (apie 4 svarus) 
cukraus už 100 kilogramų 
(apie 250 svarų) grynų 
cukrinių runkelių.

' ■ ...

praneša, bus minimas Lie- 
i tuvki ■ visai svetima^ ir ne- 
I ifciįjįi 

:■ K. D.
mirties
Visose mokytojų semina- 

i rijose organizuojami posė
džiai su paskaitomis apie 

; tą rusą. Miestuose ir ap
skričių centruose ‘tuo tiks-' 
lu net šaukiami specialūs 
mokytojų suvažiavimai.1
Pedagoginės literatūros 
’ ‘ \ ’’’ lietuvių’

Petro lietuvių parapijos bažny- kalbon išverstą rusų prof. 
čioje. West 5th St., So. Bostone. Medynskio knygą: “Didv- 
Lietuvos Nepriklausomybės su- gis rusu auklėtojas K. D. 
kakties minėjimo proga, paša- Ušinski”. Leidžiamos ir ki-

♦

sako, kad palaikymas šim- į Sibifą, ar net. kaip Dr?./ 
tų tūkstančių prieš-Rusi- Žemgulį, žiauriai nužudė;/ 
ją kareivių Vokietijoje, I- Dabar Lietuvoje negausiai y 
talijoje ir Austrijoje yra pasilikusius gydytojus to- 
paraginimas karui neko- lydžiui kilnoja iš vietos į 
munistiniuose kraštuose. ; vietą.

Molotovas tą kalbą paša- Vilniaus spauda, pavyz
kė per radio Maskvoje. Jis džiui. praneša, kad į Salo- Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J.,

j

sakė, kad Rusija labai aty- cius pasiųsti du gydytojai vasario 10 d.. 10 vai. rytę, šv. leidykla išleidžia
J*’ • 1-- _______ _________D«r> TTCI v.*,, Jdžiai seka “taikos ardyto- ir akušerė. Pravartu paste- 
jus ir intrygas prieš tarp- bėti, kad į Sibirą deportuo- 
tautinį saugumą’’ ir kad ti gydytojai laikomi politi- 
viskas kas reikalinga bus niai nusikaltėliais ir ver- 
padaryta. kad raudonoji čiami ‘ 
armija būtų taip gera, kaip darbus. Jiems praktikuoti 
ir armijos kituose kraš
tuose. Jis ypatingai pabrė
žė “šimtus tūkstančių” vo-' 
kiečių kareivių Britų zono
je, Vokietijoje, “dešimtis 
tūkstančių” lenkų karei-1
vių Italijoj ir “baltgudžių Rusai Lietuvoje auga kaip 
t »» a . • • • i • 1 4- T įafiity/io lmmii

dirbti katorginius kvs gražų pamokslą. Kiekvienas tos knvsos lietuvių kalba 3ari° 10 d..
Tiems nvalrtilrunti .. .......................................... « ... . J ° v L>^

neleidžiama.
lietuvis, kurio širdyj dega meilė apie tą rusą.

• ir užuojauta savo tėvų žemei
i tikrai bus ligi giliausių sielos gi-

Kunurnv lau IncnaYfAriiK W Pal‘cstas ““M pamokslininkoRUZIietOT Jau inspenonus Dalyvaukime visi anose

New York (LAIC) pamaldose ir pasimelskime Tė 
vvr.ės išlaisvinimo intencija.

Lietuvos Ūkininkai Nenori 
Okupantams Pristatinėti 

Pieno

korpusus” Austrijoje kai- aP-t mielių. Lietuvos komu- 
» grasinimus rūstų laikraštis “Tiesa gi-

KUN. JONAS BALKŪNAS,
Maspeth, N. Y., lietuvių parapijos klebonas, kuris va-;

. š. m.. 2 . ai. po pietų, Municipal Building sa-į 
.Įėję, So. Bostono, Lietuvos nepriklausomybės sukakties 
minėjimo propa, pasa’ ys labai svarbią kalbą. Jis yra 
labai populiarus kalbėtojas. Jis yra valdyboje daugelio 
organizacijų ir daug rūpinasi Lietuvos reikalais. Ben
dras Bostono Lietuvių Komitetas Lietuvos Nepriklau
somybės šventę paminėti nuoširdžiai kviečia visus lie- 

į tuvius dalyvauti masiniame susirinkime ir išgirsti nuo- 
[ mones garsių kalbėtojų, kurie turi daug vėliausių ir pa-

po galimus grasinimus 
tarptautiniam saugumui.

Rusijos komisaras nė žo
džio nepasakė apie šimtus 
tūkstančių kareivių jos o- 
kupuotuose kraštuose, ku
rie sudaro pavojų tarptau
tiniams saugumui. Rusijos 
komunistinė propaganda, 
grobiai pavergtuose * kraš
tuose. terorizavimas gy
ventojų, trėmimas į Sibirą 
yra tai didžiausias pavo
jus taikai ir viso civilizuo
to pasaulio pažeminimas.

Karas buvo vedamas už 
visų tautų laisvę, laisvą 
apsisprendimą, o štai, ka
ras pasibaigė, Rusija ne 
tik nepaleidžia savo karei
vių civiliam gyvenimui, bet 
jų dar daugiau mobilizuoja 
ir ginkluoja. Prieš ką? Na
gi prieš beginklius paverg
tus žmones Pabaltijo vals
tybėse. Balkanuose ir ki
tur.

UlbLŲ ld.1 h! doLlo llvčd 
įria Mūra vos kaimo (netoli’ 
{Kauno) mokytojus. Ypač.
aukštinimas Kuznecov. Už. 

i sumanų kompropagandos ; 
' vedimą Kuznecov buvo pa- 
i keltas inspektoriumi.

I
I
Į
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Nekaip Sekasi Su Marksiz
mo • leninizmo Paskaitomis

i

Lietuvoje Trūksta Gydytoju
I

New York (LAIC) — 
Daugeliui Lietuvos inteli
gentų. jų tarpe ir gydyto-

Kę Dabar Rašo Lietuvos 
Laikraščiai

New York (LAIC) —
Be grūdų, Lietuvos ūkinin- grindinių žinių, kas liečia Lietuvą ir jos nepriklauso- 
kai yra apdėti ir kitomis mybę. 
rekvizicijomis. Jie turi ga-------------------------------------------------------------------
benti net mėsą ir pieną. pĄCTDT TOCTM A T N AI TTAT Mėsos ir pieno pramonės r1N/YVJJ/Y1 
komisaras J. Čygas nusi
skundžia “Tiesos” Nr. 244, 
esą pieno prievolę blogai 
vykdo Marijampolės, Laz- (LAIC) 
dijų, Švenčionių ir Trakų tuvių leidžiamas 
apskritys. Mėsos prievolę laikr., sausio 20 d. rašo: kratiškiausią pasauly Sta-
blogiausiai vykdo Vilka- “Jau praėjusių metų ru- lino konstituciją” ir rinki-j Vasario mėnesyje įvyks- 
viškio, Kretingos ir Trakų denį Lietuvoje pradėta{mų nuostatus ir, savaime tantieji rinkimai bus pra-
apskritys. milžiniška priešrinkiminė aišku, duoda suprasti, kad vesti rusų okupantų visiš-

Gruodžio 
pradžioje Vilniuje 

buvo susirinkimai Lietu- 
, Rinkimai visoje bolševi- v?s rinkimų (į Tautų So- 
kų Rusijoj įvyksta vasario; vlet5> Emisija. Konusijos 

;12 d. Į vykstančius Kaune nariams nurodymus davė 
;ir Vilniuje bei provincijoje;rusų vaidininkas Zykm, 
mitingus suvaryti pnevar- kur,s y.ra Sovietų Sąjungos 
ta Lietuvos tarnautojai ir igaliotimu ryšium su Lie- 

; darbininkai į Aukščiausią!?’^, Sovietiškąja Respu- 
Tarybą pasiūlė sekančius: Pą-aikyti.

!“lietuvius”: Staliną. Kali.! KalP. f™me- rudumai 
niną, Molotovą, Michailo- ^us
'vą, Vorošilovą ir kt. Tam P.n? • Iki
i kitko išstatyti kandidatais!8101 V18‘ besaliskiems ko- 
lir šie atmatos: Sniečkus,!respondentams i Lietuvą 
Paleckis. Lukoševičienė,įleisti prasyma> Maskvos
Kareckas, gen. Vitkaus-{ 
kas, Sumauskas, “genero-; 
las Macijauskas. Į tą kom-{ 
paniją papuolė ir vargšas 
Kipras Petrauskas...

Rinkimų rezultatai mums 
jau dabar aiškūs: bus iš- 

i rinkti visi pasiūlytieji 
i (puiki vieno sąrašo siste-J 
Ima!). Balsuos 99.99';. O 
!gal šiais metais kiek nusi
leis?

Vienu žodžiu, — komedi
ja. Komedija virs tragedi
ja, jei pagalvosim, kad tai 
yra maždaug 170 milijonui 
žmonių išprievartavimas”. 1

i

New York (LAIC) — 
' Okupantų režimą, atsto
vaudami ir būdami visiš
koje komunistų partijos 
kontrolėje, Lietuvos laik
raščiai yra gausūs pagyri
mais voždžiui Stalinui ir 
bolševikų sistemai. Besi
domintiems kas juose yra 
dedama duosime keletos 

“Tie-! 
, spalių 25 d. 

(1945) rašo, kad Vilniaus 
mieste jau sudaryta 112 
agitatorių kolektyvų ir 
dirba apie 1200 agitatorių.! 
Ryšium su rinkimais į, 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą kas kart auga agitato-’ 
rių ir agitkolektyvų skai-* 
-■ ------- - - “XI

i

N’ew York (LAIC) — 
Priluckis, Lietuvos Komu
nistų Partijos (bolševikų) [numerių apžvalgą: 
Vilniaus miesto komiteto’sa” Nr. 250, 
sekretorius agitacijos it I. 
propagandos reikalams, 
praneša, kad ruošiamasi 
pertvarkyti Vaka r i n i s 
Marksizmo - Leninizmo 
Universitetas Vilniuje, nes 
iš užsirašiusių 320 klausy
tojų. nustojo lankę net 140 
žmonių, o į kvietimus sto- čius. Įdėtaš skundas prieš’ 
jo tik 70. Pertvarkytas Skaudučių apylinkės, Ne-i 
“universitetas” turės du varėnų valsčiaus vykdo-; 
fakultetu: istorinį ir eko-imojo komiteto pirmininką! 
nemini. Be kitų “profeso-;A. Šatinskį, už apsileidimą, 
rių” jame dėstys Švietimo'pyliavų pristatyme. Fizi-i 
Liaudies komisaras Ziugž-lnės Kultūros Instituto di 
da, Stasenko, Knyva, Gud-i rektoriumi 
jurgis ir iš Maskvos pa- skirtas Doc. St. Janonis, 
kviestieji lektoriai.

Vilniuje pa-

Draugijų Valdybų Adresai
Prie Kauno universiteto 

įsteigta Fizinės Kultūros 
katedra.

KOMEDIJAI LIETI JVOJE"ų ų-
———- - - - - - - - - Rusas Zykin Instruktuoja

KnkinwKomisijąLfetUvoje
New York (LAIC) —

propaganda — “rinkime ; nebalsavusieji gali greit i koj kontrolėje, 
geriausiuosius iš geriau- atsidurti netoli Japonijos mėn. 
šiųjų į didžiosios Sovietų‘sienos.. .

New York (LAIC) — Sąjungos Aukščiausiąją 
“Tarybų Liepia” Nr. 250 Tarybą ir Tautybių Tary- 
rašo, kad Joniškio kapuose bą!” Radijas, laikraščiai 
buvo palaidotas Julius daugiau nieko ir nežino. Po 
Gedminas, žuvęs nuo “na- kaimus kasdien valkiojasi 
cionalistų” rankos. komjaunuoliai ir rusų po-

Partizanai Lietuvoje

VĖL LIETUVOS ŪKININKUS 
GRŪDA Į KALĖJIMUS

New York (LAIC) — sąmoningai ir planingai. 
Lietuvos ūkininkams už- 

j dėtos tokios didelės grūdų, si ir pirmojo bolševikmečio i 
! mėsos, pieno, bulvių ir ki
tokių produktų duoklės,' 
kad daugelis neįstengia iš
pildyti. Už tai jie grūdami 
į kalėjimus, o jų ūkis kon
fiskuojamas. “Tarybų Lie-

Panašiai buvo tvarkyta-

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė, 
<525 E 8th St.. So. Boston, Masa.

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmir.inkė — B. GaiUtinienA, 

8 Winfield SL. So. Boston. Maso.
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 
Fin. RaSt. — B. Cūnienė,

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

iždininkė — Ona Stantuliūtė.
177 West 7th SL, So. Eoston. Masa 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H SL. So. Boston. Mas3.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalai* kreipkitės 
r»rr>tokniu raMKiinKe

«V JONO EV. BL. PA8ALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBĄ
1

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th SL. So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkii
702 E. 5th St. So Boston, MasaĮ

Prot. Raut. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa 

Fin. P.ašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa

' Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh SL. So. Boston, Masa 

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

i
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 

F f?f. Ra R^tnn Ma**

Pasvalyje komunistų pa- tuva„ Nr 247 < kad
reigunato surinko 100 kg. Vilkaviškio apsk rities innm avomi cnlHninm *•(apie 250 svarų) saldainių 
vaikams apdalinti Sovietų “Liaudies” Teismas 1945 

metų spalių mėn. 15 d. nu-.. . . „ - įlietų »peilių nitu. u. nu-revoliucijos šventes proga bau^ £kininkus už skirt
/rudi cvrAntncn cn 1d n 47(rusų šventėse saldainius 
dalina, o lietuvius net už pyliavų nepristatymą: — 

j Viktorą Bukšnaitį iš Bo-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatėm geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 13O4-V7
PRANAS GERULSK1S, Namu Tel. Dedham ĮSOk-R

buvo atmesti.metu. Duoklių nesugebėję 
išpildyti ūkininkai, pa-! 
prastai, buvo gabenami į 
Proveniškių koncentraci
jos stovyklą (desėtkas 
mylių į rytus nuo Kauno, 
miškuose).

Karui su vokiečiais pra
sidėjus, keli šimtai ten už
darytų nelaimingųjų NK
VD sargybos buvo išžudy-l 
ti. Žuvo ištisos ūkininkui 
šeimos su mažamečiais' 
vaikais imamai. Šios žudy
nės istorijoje žinomos kaip 
“Proveniškių skerdynės”.

THE WEATHER
J MOMKATE TEM-

MltATUM ANO
CIOUOY - Mtol 
day ta take 
vsad cooking 
fat ta tlta meat 
daalar.

i 
i

• • • . . . • . AIX WX CX A_x LA ZYOl LCI>X vX XOuzsimm.mą apie tautinę Wu kai žaliosios vaJsč„ 
šventę j kalėjimus grūda). !g mgt kalėjimo ir pusės 

turto konfiskavimu, Anta
ną Dzingulevičių iš Južkų 
kaimo, 5 metams kalėjimo 

įsu pusės turto konfiskavi
mu; Juozą Jasulaitį iš Bo- 
nių kaimo, 1 met. kalėjimo 
su viso jam asmeniškai 
priklausomo turto konfis
kavimu.

Tarp kitko, tokios rūšies į 
reiškiniai pasitaiko vis 
dažniau. Mat, iš individi- 
nio ūkio reikalaujamos 
duoklės yra taip nustaty-1 
tos, kad, ankščiaus ar vė- tras buvo Wurzburge ame- 
liaus, ūkininkas turės su- rikiečių okupuotoje 
klupti. Tokius ūkininkus 
Sovietai vadina “buožė-

__• M 
mis .

Tuo atveju, ūkininkas 
suimamas, neva teisiamas, 
jo ūkis konfiskuojamas ir 
priplakamas prie arty- 
miausio kolchozo ar sov- 
chozo. Tas viskas daroma

Žinutėje iš Alytaus giria
mi šaltkalvis J. Vaitonis ir 
tekintojas J. Barauskas, 
kurie sugebėjo paleisti ap
griautą vietinį žemės ūkio 
mašinų fabrikėlį “Ukmaši- 
nos .

Radviliškyje pradėjęs 
veikti stiklo fabrikas. Per! 
savaitę pagaminęs apie! 
2,000 cilinderių lempoms. Į

Panevėžio apskrities pra
monės “kombinatas” stei
giąs Pumpėnuose dvi kal
kines ir vieną plytiną.

Tarp skelbimų yra ir šis: 
Puškino vardo muziejui 
Vilniuje reikalingas sar
gas.

šiaip vasario rinkimams 
paskirta daugiau pusės 
laikraščio...

Į

Veikti aistros valandą — 
reiškia plaukti jūron aud
ros metu. Bošenas.

PALENGVINK KANČIAS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprastą strėnų gėlą. 
Johnson’s Back Plaster.’ Leng
vina skausmą, sustingimą, j- 
veržimą. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalams 
Johnson <&. Johnson kokybės.

Europoje 157 Lietuvių 
Sąjungos Skyriai

Vakarų Vokietija — ,, 
(LAIC) — Šalia VLIK’oj 
visus Europos išeivijoje į 
esančius lietuvių jungia, i _ __
jiems vadovauja ir juos in-.per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo- 
formuoja Lietuvių Sąjun-; * 
ga, kuri įvairiose Vokieti-i 
jos vietose turi 157 sky
rius. Iki šiol sąjungos cen-

zono
je. Dėl vietos, administra
cijos neprielankumo, są
jungos centras buvo pri
verstas persikelti j anglų 
zoną, Detmold miestą.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
■jpines jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dyais: 6 coliai

davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

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

Į

Niekam nieko bloga ne
padaryti dar maža.

Vaižgantas.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lictuvišką 

Žodyną:
Vardas ...............................................................................—
Adresas .....—.......................................................... ................



DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such 
New Year, Gooa Friday, MemoriaJ Day. Tndependence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
--------- by-----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
ttrtered m aecood-claaa matter Sept. 12. 1915 at the »o«t offlce at Boato* 

Masa. under the Act of March S. 1870.
Acceptance for malling at special rate of postage provided for ln Section 110? 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
BUBSCRIP^iON KATES

Jomeatlc yearly ____________ $4.0C
Domestlc once per week yearly $2.00 
torelgn yearly _____________  $5.00
Voreign once per week yearly $2.5Q

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama ____    $4.0*
Vieną kart savaitėje metama $2.0C
Užsieny metams ...........  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metams $2-50

DARBININKAS
M6 West Broadvay, South Boston Maso

Telephone SOUth Boston 2680

Penktadienis, Vasario 8, 1946

Vaizdas parodo naujojo Jung. Amerikos Valstybių dešimtuko abi pu- 
ses. Tai naujas šios šalies dešimtukas su bu v. Prez. Roosevelto galva. Jis 
buvo numatytas paleisti apyvarton vasario 5-tą, bet kad pagerbti buvusį 
Prezidentą Rooseveltą, paleista su jo gimtadienio sukaktimi, sausio 20.

I
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pripildys didžios ir kilnios 
mintys. Tik religija, tik ji 

I viena, pajėgia išrišti svar- 
Atimkim° pasauliui Die-įir tai, ką Plutarchas paša- blausius gyvenimo klausi- 

priekaištais, būk vą, ir kas iš jo liks? Liks kė:

Jeremijas Gotthelf (1798- 
1854), progai pasitaikius, - 
pasakė: “Tiesiog negalima 
įsivaizdinti, kas pasidary
tų sielai, jei iš viršaus 
mums nesišypsotų nė vie
nas šviesos spindulėlis, jei 
Dangiškoji Duona mūsų 
nemaitintų ir jei gyvenimo 
piktžolės bandytų nustelb
ti mūsų sielą... Įsivaizdink 
tamsią dauba, kur saulė 
niekados nešviečia; įsivai
zdink tą baisų gyvenimą, 
kuriuo tau reiktų ten gy
venti, apsuptam tamsos ir 
rūkų, tarp nuodingų auga
lų ir kirminu nuo kuriu 

vienas žmogus alksta Die- niekad negalėtum ištrukti, 
vo”, 
ras savo Odisėjoje..

Nors. 991 būt, dar nela
bai nažisti pasaulį ir “mo
dernišką gvvenimą”. 1__
vis dėlto ir tau nęs’tai-, 
ko valandėlių. l">da t-mka 
susidurti su baisiomis šio 
modemiško cnn^imo pro
blemomis. Metu bėgvi tau 
vis darosi aiškiau, kad juo 
didesnė yra žmonijos pa
žanga technikos ir pramo
nės srityse, juo rafinuotiš- 
kesni darosi josios pasi
smaginimai, juo mažiau ši
tie laimėjimai patenkina 
aukštesniam tikslui pa
skirtą mūsų sielą.

Žmogaus siela ilgisi Die-į
* v Ir nors kažin kaip: 

bet poe- stengtumeisi šitą ilgesį nu-'

džiauti Dievą ir i amžiny
bę. Dantės “Dieviškoji Ko- 
medi »a”. Beetbove^o “Mis- 

sollemnis”. Mozarto 
“Reouiem”. Haydn’o “Su
tvėrimas”, Wagnerio ‘Par- 
sifalis’, Bacho. I iszto, 
Brahms’o kuriniai, iš ku
riu dvelkia Dievo ieškan
čios sielos ilgesvs. — jie 
visi, visi patvirtina ts»i. ką 
Tertuliionas (gvv. 3 šimt. 
po Kristaus) pasakė, ‘žmo
gaus siela iš prigimties yra 
krikščioniška”.

Taip, veltui norėtum įsi
degusia ugnį užgesinti me
tamomis žemėmis. “Kiek-

Kur tik Rusija pasisuka, visur susikerta su civili
zuotu pasauliu. Charakteringas bolševikų atstovo Vi
šinskio susirėmimas su Anglijos “socialistinės” vyriau
sybės Sekretorium Bevinu. Išstumtas iš diolomatinės 
pusiausvyros atkakliais Višinskio priekaištais, būk vą, ir kas iš jo liks? Liks kė: “Lengviau yra iš smė- mus. Nes jei žemės gyvem
tai Anglija vedanti Graikijoj fašistinę politiką, Bevi- pasibaisėtina, į tūkstan-Jio pastatyti ore pilį, negu mas yra tik pris:rengimas 
ras metė Višinskiu! į akis viešą apkaltinimą, kad Ru- čius paskirų dalelių suski- sujungti visuomenę be ti- amžinvbei, tad tuoj supra- 
sija, per savo komunistinę propagandą, stumia pašau- lusi, prieštaravimų pilna kėiimo į Dievybę”. si, kad jo tikslas nėra pa-
lio taiką į pavojų. Toks apkaltinimas, paremtas ištisa būtybė, skęstanti skausmo ( Juo daugiau mokysies, skęsti ligi ausų smagu- 
eile visiems žinomų faktu, glūdi mintyse daugelio šim-įir kančios tvane, drebanti mano mielas, juo labiau riuose bet rengti sielą tam 
tų milijonų žmonių, ypač tų, kurie betarpiškai susidū-'nuo besiartinančios mir- pajusi žemiško buvimo amžinajam, virš prigimti- 
rė su Sovietų tvarka ir, pasidėkojant bolševikiškam ' ties žvilgsnio. Todėl teisin-j niekingumą ir savo pačio niam josios paskyrimui, 
“išlaisvinimui”, turi užrakintą burną ir negali pasisa- gas yra posakis: “Kur nė-,menkystę. Bet jei galvosi; žinai Goethes ‘Faustą’, 
kyti, ką mano apie savo “išlaisvintojus”. Tai tiems ne-'ra tikėjimo, ten viskas! apie amžinybės dalykus, Tai yra amžinos žmogaus 
laimingiems žmonėms Bevinas, taip sakant, žodį iš,svyra”. Teisinga taip pat pamatysi, kaip tavo sielą kovos su blogiu įkūnijimas, 
burnos ištraukė. Galima įsivaizduoti, koks džiaugsmas! " ~ ~ ‘ . .Veikalo didvyris išbando
jų širdyse sukilo, jeigu jiems kokiu nors būdu teko trys mažutės respublikos — Lietuva, Latvija ir Esti-, vįską; pradeda mokslu, z 
apie tą incidentą sužinoti. Pagaliau! Grįžta atgal na- Ja tiesiog prarytos, be mažiausio pasiteisinimo ar pa- įmasį magijos, pereina per vo 
,.i—i:xi—------- siaiškinimo. Nef mūsų Valstybės Sekretorius Bymes kūno smagurius, b"*

pereitą savaitę užprotestavo prieš masinius žudymus tas randa patenkinantį tildai’ moderniškos!oV’ei 
Lenkijoj... Kiek menesių atgal buvo kaltinama, kad problemos išrišimą tik ti- vilizaciios kuriniais — 
10,000 politinių Lenkijos vadų kažinkus dingo, ir tik--’ , J

į tai spėlioti betenka, ar jie nužudyti, ar Sibiran ištrem-Į---------------------
■ ti. Tas Britanijos ir Amerikos apkaltinimas neatšauk- jj j SKRUOSTŲ 
tas, ir rusai jo neužginčyjo ir neišaiškino”

Tad matome, kiek vis naujų nusikaltimų ant meš-' Sakai kad miršta dainos,

PASAULIS BE DIEVO

Žinai Goethes ‘Faustą’.

chališkos apgavystės banga su džiaugsminga žinia, 
kad tikroji Anglijos demokratija nuplėšė veidmainin
gos “demokratijos” kaukę nuo didžiausių pasaulio ap
gavikų veido. Pagaliau, daiktai tikraisiais vardais pa- 
vadyta.

Jau dabar visi žino, kas yra šių laikų Rusija. Ne-i 
nori žinoti, ar apsimeta nežiną tik tie užsispyrėliai, ku-! 
rie, pamatę, kad Rusija nebe tokia, kokią jie įsivaizda-Į 
vo, nenori prie savo klaidos prisipažinti. Kitaip negali- kos kailio surašoma. Sąskaita auga ir kada nors teks Kad liūdna ir griaudu, 
ma jų “nežinystės” išaiškinti. Apie imperialistinius ji suvesti. Pabaltės valstybės jau meškos viduriuose. Kad visas laimės džiaugsmas 
Rusijos siekimus, ar, tiksliau tariant, apie tarptautinį Jos virškinamos, bet nebe jos vienos. Yra ir stambes- už skruostų raudonų, 
jos grobcmiškumą, rašo visa rimtesnio ji spauda. Tarp nių kąsnių, kurie net meškos viduriams bus per sun-į 
kitų laikraščių, “Boston Post”, ryšiumi su UNO patal-jkūs. Milžiniškas suvienodytas tautų gromulys kaulu Bet kas už rausvo skruosto, 
pų kivirčiais, štai kaip pasisako:
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”...

pasakė iau Home- negalėtum iš tos daubos iš
lipti ir grynu oru pakvė
puoti. Taip lygiai būtų, jei 
malonės šviesa nespindėtų 
mūsų vidaus pasauliui, jei 

i aukštybių balsas nebūtų 
mūsų sielos saulė, veikian
ti tamsybių šmėklas ir u- 
; kanas”.
I Kuo yra saulės šviesa 
gamtos gyvenimui, tuo yra 
įtikėjimas mūsų sielos gy
venimui. Puikybės pilni 
žmonės dažnai pasiprieši
na Dievui ir pamiršta, kad 
visa, ką jie turi puikaus, 
gražaus, idealaus, visa jie 
vra iš Jo gavę. Kiekvieno 
žmogaus siela visuomet 
trokšta geresnio, ideales
nio pasaulio. Argi šis troš
kimas yra be prasmės? A- 
naiptol! Turi būti pilnai, 
absoliutiškoji Tobulybė, 
turi būti Dievas.

Taigi nepamiršk, mano 
drauge, kad jauną savo 
sielą geriausiai ištobulinsi 
tik tada kai pripildysi ją 
kilniomis mintimis, kryps- 
tančiomis į amžinąjį, visa
galį, be galo tave mylintį 
Tėvą.

Daugelis žmonių, ypač 
jaunystėj, bando savo lai- 

Tęsinys 7-tame pusi.

_____ u_________ ■ au- ,
i kėjime į atlyginantį ir bau- tomobiiiais, teatrais, radio 

arba pasilinksminimais — 
tylos valandėlėmis siela ! 
vis tiek ilgėsis Dievo, ilgė- ! 
sis amžinosios savo Tėvy
nės. '

Dievo negalima iš pasau
lio išvaryti! ;

“Nors žmogus kažin kaip 
svyruotų, vis tiek gyvena 
pievas, gyvas šventoji Va- 
ilia. O aukštai viršum laiko' 
ir erdvės skraido Aukš-; 

! čiausia Mintis”. (Schiller).! 
i Pas daugelį netikinčių 
rašytojų galima pastebėti,! 
kad juo daugiau jie apie 
jDievą kalba, juo labiau da
irosi netikį. Atrodo, kad 
(jiems tiesiog reikte reikia 
i dėl kitų prieš Dievą kalbėtu 
• nes jų pačių siela visuo
met į Jįjį linksta. Jie norė
tų apie Jį nieko niekam ne
sakyti, bet vis dėlto tiek 
daug iš tikrųjų kalba. La
bai gerai pažinęs žmones į

RAUDONŲ

atsistos barbarų gerklėj. Pavergtosios kautos net;už 3uoko dainų;
Ką gi tokio teisėjas Sivift pasakė, ko nebūtų pa-smaugiamos apie nepriklausomybę galvoja. Štai kaip žiema iau žemę klosto 

sakę kiti įžymūs žmonės Britanijoj ir Amerikoj? Jis Dr. P. Jolantui pasisakė vienas lenkų inteligentas rIr speigas uz langų- 
“Ach, kad greičiau pasibaigtų šitas balaganas!” (Ba- ir šypsos baltas sniegasnepasmerkė UNO, kaip rusai jam prikiša. Priešingai,

jis pareiškė, kad mums reikia nužemintai pasimelsti už laganas tai sukalta iš lentų pašiūrė pigiems daiktopa- Kaipašen ir kaip tu; 
UNO pasisekimą. Bet paskui pareiškė, kad visas pa- laikiams laikinai sudėti). “Visi sąmoningai jaučia — Po juo ramiai sau miega 
saulis žino, jog Rusija pavergė milijonus žmonių, visu sako Dr. P. Jolantas (“Amerika” No. 5) — kad Lenki- žiedai žalių laukų, 
keliu nuo Suomijos, Lenkijos, Austrijos, net beveik iki ja politinės nepriklausomybės neturi, kad dėl jos dar Otudžiu iš v ido 
Romos vartų. Ar gi kas tuos žinomus faktus užginčy-: teks kovoti. Todėl į viską žiūri, kaip į laikinumą, kurį u ziaSuslsvei ° 
ja? Į reikia kęsti, kol ateis laikas kovai. Kad tas nekantriai . .

“Britanijos Užsienių Sekretorius Bevin viešai pa- ir su ilgesiu laukiamas laikas ateis — dauguma tiki ir ”a las

Ir taip vis stūgaus vėjas,
reiškė, kad susikirtimas tarp Britanijos ir Rusijos kilo nebijo jokios kainos. Patriotizmo, entuziazmo ir tauti- 
dėl rusų imperializmo. Visas Rytų Europos tautas, ku- nes savigarbos lenkai nestokuoja”.
rias raudonoji armija užgrobė, Rusija tampriai supla- O kuo lietuviai prastesni? Ar jie neužtektinai su-1 Bus šalta ir baugu, 
kė į vieną bloką - gromulį. Rumunijoj, Bulgarijoj, Ju- sipratę ir nepakankamai ryžtingi bei patriotingi viso- Bet tu ir vėl atėjęs 
goslavijoj ir Austrijoj savivalda ar koks demokratinių kiais būdais — raštu, žodžiu, aukomis ir darbu dėl sa- Sakysi; tai gražu!..

rias raudonoji armija užgrobė, Rusija tampriai supla-

rinkimų šešėlis visiškai nušluota, o buvusios laisvos j vo nepriklausomybės kovoti? K. A. Šatas. I

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XXII.

Belaisvių Stovykloje
Belaisvių stovykla buvo kokia pusė kilo

metro tolio nuo karo ligoninės. Tai milžiniš
ka daržinė ar pašiūrė, sukalta iš lentų, pro 
kurias švilpė vėjas. Kiemas erdvus, aptver
tas labai aukšta spygliuota tvora. Stipri sar
gyba, viduje ir iš lauko, dabojo stovyklą die
ną ir naktį. Ypač akiliai buvo saugojama nak
ties metu. Sargyba tuomet būdavo padvigu
binama. Tiesą pasakė von der Goltz, kad iš 
belaisvių stovyklos pabėgti kaip ir negalima, 
nebent jei kas pakiltų orlaiviu, ar išsikastų 
po žeme tunelį, apie ką, žinoma, svajoti nete
ko.

Nors paprastai buvo skelbiama, kad be
laisvių stovykloje reikia sunkiai dirbti, bet 
tikrenybėje tai ne tik sunkiai dirbti nereikė
jo, bet ir jokio darbo nebuvo matyti, nes ka
ro pradžioje belaisviams skiriami darbai dar 
nebuvo pilnai sutvarkyti. Tačiau ir nedarbas 
nebuvo kokia lengvata. Belaisviai verčiau 
būtų dirbę negu visą dieną dykinėję. Ir ne
būtų taip nuobodu, ir badą greičiau užmirštų. 
O bado teko pakęsti. Puodukas kažkokio api- 
tamsio drumzlino skyščio, kurį, tur būt dėl 
pašaipos vadindavo kava; pusbliūdis ne tai 
veršiškos, ne tai šuniškos putros, kurioje kar
tais plūduriavo pašvinkusios žuvies žeber
klai; gabalas sumaltos iš dirsių ir kažkokių 
drožlių duonos; retkarčiais kokia apipuvusi

bulvė — tai ir viskas. Ir to visko labai mažai. 
Jauni pajėgingi kareivių pilvai dūzgė kaip 
tuščios mašinos, prašėsi darbo, bet veltui. 
Teko juos diržais prismaugti, kad taip gar
siai nesiskųstų.

Belaisvių sąstatas buvo labai įvairus. Nors 
karas neseniai dar buvo prasidėjęs, bet jau 
suskubo ten atvaryti ir prancūzų, ir anglų, ir 
belgų. Daugiausia buvo rusų. Tačiau ir lietu
vių atsirado nemažas būrelis. Visi belaisviai 
skirstėsi į ratelius, kiekviena tauta atskirai. 
Rateliai tarp savęs kiek santykiaudavo, nes 
visi jautėsi broliais nelaimėje, bet tampriausi 
santykiai užsimegzdavo tik kiekvieno ratelio 
viduje. Alkani, neturį ką veikti belaisviai iš
liedavo savo energiją pasikalbėjimuose ir 
ginčuose. Pačiuose rateliuose susidarė kuo
pos, į kurias telkėsi tolygių pažiūrų žmonės. 
Nors čia nebuvo karininkų, tik eiliniai karei
viai ir puskarininkiai, bet tarp jų nestigo ir 
inteligentų. Lietuvių būrelyje, be kelių de
šimtų eilinių nemokytų kareivių, atsirado 
kokia dešimt inteligentų, daugiausia neišti
kimų rusams Lietuvos piliečių, kurie buvo nu
varyti į frontą kaipo paprasti kareiviai. Su
prantama, netrūko revoliucijonieriškų tipų. 
Netrukus ten atvarė ir Pilvutį. Tada gyveni
mas užvirė visu smarkumu. Ginčams nebuvo 
galo. Kadangi lietuvių inteligentų būrelis bu
vo neskaitlingas, tai jis taip ir nesuskilo į 
kuopas. Visokio plauko inteligentai kuopėsi 
vienon krūvon, bet tipai toli gražu nebuvo 
vienodi ir kits į kitą šnairavo. O būta ten gan 
įdomių tipų.

Andrių ir Pilvutį jau pažįstame. Greta jų 
tuoj prasimušė priekin, daugiausiai savo iš
kalba ir linksmu būdu, puskarininkis Valeri
jonas Storpirštis. Jo pavardė buvo netiksli. 
Jam reikėjo verčiau Storpilviu vadintis, nes

pilvelį turėjo apystorį, gi jo pirštai buvo plo
ni ir ilgoki ir kojos gana mažos, beveik aris
tokratiškos. Jis pats iš savo pavardės šaipy
davosi ir, rodydamas savo ilgus gražius pirš
tus, nusiskųsdavo, kad likimas, suteikęs jam 
netikslią pavardę, bereikalingai jį nuskriau
dė.. Storpirštis buvo daugiau negu paprastai 
iškalbus, prie to, gerai išmokslintas, daug 
keliavęs ir daug skaitęs. Net Pilvutis vengda
vo su juo ginčytis, nes visados pralaimėdavo 
ir tai negarbingai. Mat, Storpirštis mokėdavo 
panaudoti aukštesniosios rūšies satyrą ir vi
siškai suvystydavo savo oponentą. Pilvutis 
pykdavo ir karščiuodavosi, ir tuomi dar la
biau savo pralaimėjimą pabrėždavo. Tačiau 
Storpirštis Pilvučio neniekino. Kaip tik prie
šingai, atidžiai klausydavosi jo revoliucijo
nieriškų kalbų ir sudarydavo įspūdžio, kad ir 
pats į tas pažiūras yra palinkęs. Tik jei Pil
vutis jau perdaug kur nušuoliuodavo, tai, 
žiūrėk, Storpirštis ir joja ant jo, kaip ant lau
kinio nesuvaldomo arklio. Andrius tiesiog 
negalėdavo tokia užbaiga atsigerėti ir kiek 
įmanydamas stengdavosi suvesti juos į gin
čą.

Į tuos Storpirščio - Pilvučio ginčus labai 
pašiepiančiai žiūrėdavo puskarininkis Valde
maras Pataška. Jis tai vadindavo vaikiškais 
žaislais, bet ir pats nejučiomis į juos įsivelda
vo ir nemažiau už anuodu karščiavosi. Pataš
ka pirmiau vadinosi Potockis ir, sakoma, bu
vęs didikams Potockiams giminingas, bet jis 
pats karštai tą užginčydavo ir net pakeitė 
savo pavardę, kad nebūtų jokio įtarimo, jog 
jis ką nors bendra turi su aristokratais. Kiek 
įmanydamas stengėsi apsimesti demokratu 
ir net proletaru, bet tas jam nevisiškai pasi
sekdavo. Mandagumas ir geras išauklėjimas 
taip ir prasiverždavo pro nuduoto storžieviš

kumo klodą. Iš visų lietuvių belaisvių Pataš
ka daugiausiai santykiaudavo su kitatau
čiais, nuo kurių jis gan gerai pramoko pran
cūzų ir anglų kalbų. Su vokiečiais santykiau
ti buvo, žinoma, ne madoj, bet reikiant ir su 
jais susikalbėdavo. Belaisviai jį vadindavo 
užsienių ministerių, gabiai atstovaujančiu 
lietuvių reikalus. Pataška buvo taktingas ir 
gabus, o kai įsileisdavo į disputą, tai net pats 
Storpirštis tik juokeliais nuo jo šiaip taip ap
sigindavo.

Trečias gan įdomus tipas buvo Justas A- 
pysenis. Ir pavardę tokią turėjo ir tikrumoje 
buvo jau apysenis, bet dar judrus ir pilnas 
gyvastingumo. Ties Soldau jis buvo pašautas 
į koją ir tebešlupčiojo. Apysenis buvo lėtas ir 
ramaus, pasyvaus būdo, bet kartais įsikarš
čiuodavo ir tada be atodairos čaižė bet kokio 
oponento savimeilę. Tada jam netrūkdavo nė 
iškalbos, nė sarkazmo. Normaliai, dažniau
siai tylėdavo ir klausydavo, ką kiti pasakys. 
Vienintelis jo draugiškumo reiškinys tai nuo
laidi, vos-vos ironiška šypsena. Kadangi A- 
pysenis iš prigimties buvo taikus ir vengda
vo nesantaikos ir barnių, tai draugai jį ger
bė ir net kiek mylėjo. Tik retkarčiais pasi
šaipydavo iš jo pavardės. Į tai Apysenis bū
davo atsako:

— Juokitės, juokitės, o ateis laikas, kada jūs 
visi pasensite, gi aš visados būsiu tik Apyse
nis.

Apysenis, kasdieniam gyvenime nuolai
dus, nepatenkąs niekam į kelią ir mandagus 
iki nedrąsumo, kovoje yra parodęs ne tik 
drąsos, bet ir atkaklumo. Mūšyje visados 
verždavosi pirmyn. Kai Andrius vieną kartą 
pasigyręs nudūręs vieną geriausią vokiečių 
karį, Apysenis, nieko netardamas, parodė 
jam du pirštu.
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“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:
Juozas Levonaitis, Hartford, Conn.........................3.00
Mr. & Mrs. Chas. Kalisauskas. Brockton. Mass.....2.00
Louis Gentel, Cambridge, Mass....................
V. Grabauskienė, Clifton, N. J. 
Juoz. Macejunas, Rochester. N. Y..................
Ona Marcinkevičienė, Pittsburgh, Pa...........
M. Bemat, Dorchester. Mass. .....................
Ig- Grubinskas. So. Boston, Mass.
J. Avižinis, Norwood. Mass............................
K. Mažeika, Worcester, Mass......................
Mrs. A. Legis. E. Orange, N. J.....................
V. Bernatonis, Elizabeth. N. J. 
Mary Jurgutis, Elizabeth. N. J. ...................
Mrs. A. Urlikas, Mason City. Io\va...............
Boles Tatarunas. N. Andover, Mass............
I. Ivanauskas. Phila., Pa...............................
K. Zokas, Phila.. Pa.......................................
S. Kibartas. Phila., Pa....................................
I. Spanaitis, Paterson, N. J..........................
Ben. YVaicekauskas, Collinsville. III...............
A. Enusevičius, N. Chelmsford, Mass..........
K.’ Shaknites. Roxbury. Mass.........................
Stanley Žakas, Chicago, III............................
Mrs. M. Victor, Detroit, Mich.......................
A. S. Pocius. Chicago, Iii..............................
Alena Rusienė. Dorchester. Mass..................
Zofia Zičkienė, Dorchester. Mass..................
Sofia Jegelevičiūtė, Bristol. Conn.
Jos. Zeidat, Brooklyn, N. Y. .......................
S. Razulevičius, Norwood. Mass. .............
M. Zailckienė. YVaterbury. Conn...................
G. Bumblauskienė, Chicago, Iii. ...................
Jonas Mickevičius. Brooklyn, N. Y...............
S. Aleknevičienė. Lowell, Mass.....................
Mrs. A. Jacetvicz. Boston. Mass....................
Eva Jackevicz, Brockton, Mass.....................
Ona Sidabrienė, YY’orcester. Mass..................
Petras Palevičius. YY’orcester, Mass..............
Adomas Kacevičius, YY’orcester, Mass..........
Juozas Ramanauskas, YY’orcester, Mass.......
Pranas Statkus, YY’orcester, Mass..................
J. Andriliūnas. Athol, Mass........... ...............
M. Kabisaitis, Athol. Mass.............................
J. Stačiokas, Athol, Mass. ...........................
J. Silkauskas. Athol. Mass.............................
V. Zeegar. Rochester, N. Y...........................
Mrs. Peter Bobel. Rumford, Me.....................
Z. Zekienė, YVaukegan, III.............................
J. Makauskas, YY’aterbury, Conn..................
Kastancija Mickevičienė, So. Boston. Mass. 
A. Švagždienė. Chicago, III..............
V. Januška, Phila., Pa......................
Ant. Ponalis, Phila., Pa....................
K. Ragažinskas, Canada .................
Peter Bertman, Canada .................
A. Avižinis. Providence. R. I............
Povilas Vadluga. So. Boston, Mass. 
Jonas Raudeliūnas. Brighton, Mass. 
V. Čiufeeikis, So. Boston, Mass. ......
A. Gedraitis. So. Boston, Mass. 
Jonas Šastavickas, Norvvood, Mass. 
Elena Liuolienė, Brockton, Mass. ... 
P. Balevičius, Brockton, Mass. ....
Ad. česnavičius. Brockton, Mass. ... 
J. Daugelevičius, Brockton, Mass. ... 
John Jara, Mineville, N. Y...............
T. Y’alantienė, E. Chelmsford. Mass.

T
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1.25
1.00
1.00
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Mergady Sodalicija 
Bcodtfone

buvo
visos
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'surengti sodaliečių pusryčiai po 
į bendros šv. Komunijos.

1936 m. sodalietės'uoliai rinko, 
aukas tais metais įsteigtam pa
rapijos fondui.

Kitą sezoną sodalicijai pirmi
ninkavo p-lė Emilija Oksaitė, o 
naujas vikaras kun. Antanas 
Balti-ušiūnas buvo paskirtas 
Dvasios Vadu.

1938 m. buvo atvykę Norwoo- 
do Sodalicijos atstovės kviesti į 
Sodaliečių kongresą ir Brockto
nietės vienbalsiai nutarė jame 
dalyvauti. Nuo to laiko mūsų 
sodalietės kasmet dalyvauja 
Naujosios Anglijos Apskr. su
važiavimuose.

1939 m. buvo surengtas Soda
liečių apskr. piknikas Romuvos
Parke, Brocktone ir mūsų pre-. 
fektė p-lė Juozapina Loliūtė va-: 
dovavo šiam sėkmingam išva-i 
žiavimui kaipo generalinė pir
mininkė.

; Tais pačiais metais atvykęs į 
mūsų parapiją kun. Feliksas. 
Norbutas buvo paskirtas Dva-j 
sios Vadu ir iki šiol rūpestingai 
vadovauja sodalietėms ir visam 
parapijos jaunimui. Nuo to lai
ko sodalicijai pirmininkavo p-lė 
Pranė Galinskaitė, p-lė.Zuzana 
Jermalavičiūtė. p-lė Emilija 
Jermolavičiūtė. p-lė Ona Nor
kiūtė ir p-lė Elena Laucevičiū
tė. Dabartinė Šv. Roko Mergai-1
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Prefekčių susirinkime 
nutarta, kad šiais metais 
sodalicijos tikrai stengsis palai- 

1.00 kyti sodaliečių skyrių “Darbi-
1.00 ninke” ir kad kas mėnuo būtų 
1.00 aprašoma viena iš N. A. Apskr. 
1.00 sodalicijų.
100
1.00
1.00
1.00
1.00 istoriją.
1.00’
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 vo penkiasdešimt
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00I dabailinė Šv. Roko par. Sodali-
L00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

K. Kudzma, Waterbury, Conn. 
1.09!” 
1.00

Tūlos moters ryšulyj, kuri kaltinama nušovi
me kito asmens rasta šie dalykai: literatūra apie 
detectyvus ir "G-Men’, peilių, durtuvų ir ką šis 
vaizdas tik parodo.

Lietuvos Generalinio Konsulato
Nevv Yorke Paieškomi Asmęhys

• ■ ; • • • •

> . (Tęsinys)
• • ■ * ' 1

TVEREGA - Suslavičiūtė, 
Malvina, duktė Vinco, kilusi iš 
Trakų apskr.. gyvenusi New 
Yorke.

TUMASONIS. Aleksandras, 
kilęs iš Noragėlių km., Seirijų 
v., Alytaus apskr., gyvenęs Ka
nadoje.

TUMELIS. Juozas, kilęs iš 
Alksnėnų ir gyvenęs Newark, 
N .J.

TUMELYTE - Grinslauskie-, 
nė (?). Ona. kilusi iš Alksnėnų J 
gyvenusi Newark, N. J.

TYLIENE - Vasiliauskaitė,
Domicėlė, gyvenusi Čikagoje.

I

URBŠYTE, ‘ Marija, kilusi, iš ' 
Raudonės v., Raseinių aps., gy
venusi Čikagoje.

VAICEKAUSKAITE, Julė, ki
lusi iš Viliosiu km., Šiaulėnų v., 
gyvenusi Kingston (?).

VAINAUSKAI, sūnus Jono 
Vainausko,-gyvenusio Viduklėj, 
Raseinių apskr.

VAKULSKIENE, Morta, kilu
si iš Pagraušių km., Anykščių 
v., Utenos a., gyvenusi Brook
lyn, N. Y.

j VALAITIS, Jonas, sūnus 
Juozo, kilęs iš Bagotosios km., 
Pilviškių v., Vilkaviškio a.

VALENTINAS, Julijonas, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

VALENTINAVIČIUS, Anta
nas, kilęs iš Griškiškio v., Kė
dainių apskr., gyvenęs Phila
delphia, Pa.

VALIENE . Kaladžinskienė, 
kilusi

ĮKun. Feliksas Norbutas, 
mylimas Šv. Roko par. Mergai
čių Sodalicijos Dvasios Vadas. 
Jo įspūdingi patarimai palaiko 
sodaliečių idealizmą. Jis yra ir 
Vyčių vadas — tikras jaunuo
lių prietelis.

Šis mėnuo skiriamas Brock- 
tonui, todėl bandysiu nors 
trumpais bruožais apibūdinti 
Brocktono Mergaičių Sodalicijos

t

Peržiūrėję protokolų knygas, 
susekame, kad Švč. Panelės So
dalicija Brocktone buvo įsteig
ta kun. St. Kneižio pastangomis 
1929 m. liepos mėn. 10 d. Stei
giamajame susirinkime dalyva- 

su viršum
mergaičių. Pirmąja prefekte 
buvo išrinkta p-lė Anielė Jar- 
malavičiūtė. o kun. Kneižvs bu- mos įplaukė ir padidino dar vis 
vo pirmas Dvasios Y’adas. mažą kasą.

Sodalicija entuziastiškai vei-' 1#J1 m. Morta Silanskaitė te Uabart,BC sv. Kol!o Mergal. 
ke. mergaites nuoširdžiai darba- užėmė prefektės vietą ir naujas . prefektė yra p-lė
vosi rengdamos ^vairių pramogų vikaras kun. J. Skalandis buvo 
(Whist. birthday parties ir gra- paskirtas Dvasios Vadu, 
žiu vaidinimų.). Stambios paja- 
__________________________ 1 Mergaitės ir toliau nuoširdžiai

darbuojasi, ypač stengiasi pa
laikyti lietuvišką dvasią sodali
cijos veikime.

Per porą metų, vis dar kun. 
Skalandžio vadovybėje, pasikei
tė kelios prefektės: p-lė Agnietė 
Kubiliūtė. p-lė Margarita Sinke- liečiu turi atsakingus darbus į- 
vičiūtė ir p-lė Vincenta Zakevi-įvairiose įstaigose: “City Asses- 
čiūtė. sor”, “Statė House Secretaries”,

Kun. Skalandžiui išvykus iš “Army Nurses , “Pharmacists 
Šv. Roko parapijos. Sodaliečių ir tt. 10 buvusiųjų Brocktono 
Dvasios V’adu buvo paskirtas sodaliečių yra vienuolės, dauge- 
kun. Juozas Petrauskas, o pre- lis sodalicijos narių yra pasižy- 
fekte buvo išrinkta p-lė Juozą- mėjusios kitų lietuviškųjų orga- 
pina Sakalauskaitė. __ _____
buvo statomas naujas didysis 
altorius parapijos bažnyčioje ir 
sodalietės paaukojo šiam tiks
lui S100.00.

1934 m. Sodalicijai vadovavo 
kaipo Dvasios Y’adas klebonas 
kun. Jonas Švagždys, o prefektė 
buvo p-lė Agnietė Tamulevičiū
tė. Tais metais buvo pirmą sykį

----—:
1.00!
1.00 
1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
....75 
.... 50 
.... 50 
.... 50 
....50 
.... 50 
.... 50 
....50 
.... 50 
....50 
....50 
.... 50 
.... 50 
.... 50 
....50 
.... 50 
....50 
.... 50 

50 
....50 
.... 50 
.... 50 

50 
50 

... 50 
so: 

.... 50| 

.... 50 

.... 50 

.... 50 

.... 50 
50 
50 

remė-

P-lė Julija Adomaitytė,

Zofija Lukasevičiūtė.
Karo metu sodalietės pasižy

mėjo Raudonojo Kryžiaus. 
BALF, ‘Community War Fund’ 
ir kituose vajuose.

N. Anglijos apskr. valdyboje 
yra buvusios brocktonietės 4 Į 
vice-prefektės. viena prefekte ir 
sekretorė. Daugelis mūsų soda-

I

cijos protokolų raštininkė,
“Švč. Panelės Komisijos” narė., 
uoliai dalyvauja taip pat choro! 
ir Vyčių veikime.

Šiais metais baigs Brocktono;
High School ir ketina siekti 
aukštesnio mokslo.

A. Paulekas, YVashington, Pa.............
Juzė Pivariūnienė, Mattapan, Mass.

•Kaz. Karčiauskas, Dorchester, Mass.
, Mrs. Tillie Kegolis, Shenandoah, Pa. ... 
j Feliksas Rumskis, New Haven, Conn.

Clement Drevinsky, Middleboro, Mass.

Tuo metu nizacijų veikime.
Ilgiausių metų šiai sodalicijai, 

kuri gražiai darbuojasi ir lai
mingai yra pergyvenusi sunkius 
depresijos ir karo metus!

Brocktonietė.

P-lė Ona Norkiūtė,
buvusi N. A. Sodaliečių apskr. 
vice-pirm., pirmininkė ir dabar
tinė sekretorė. Šv. Roko par.x I Mergaičių Sodalicijoje ji yra' 
buvusi piimininkė ir sekretorė, i 
o dabar yra “Tikybinių Tiesų” į 
komisijos pirmininkė. Be toj 
p-lė O. Norkiūtė yra 1-mos Vy
čių kuopos sekretorė ir Vyčių N. 
A. apskr. raštininkės pagelbi- 
ninkė; du sykiu ji dalyvavo L. 
Vyčių metiniuose seimuose New 
Yorke ir Chicagoje kaipo aps
krities delegatė.

P-lė O. Norkiūtė yra baigusi; 
Brockton High School. 1 metus 
lankė “]x>st graduate course”, 
laimėjo “20th Century Catholic 
Club” stipendiją ir lankė Mass. 
College of Pharmacy.

Z. Slikauskas, Chester, Pa. .................................
• Mrs. A. Baranauskas, Scranton, Pa....................
S. Veleckaitė, Buchland, Conn............................
Joanna Linckus. Chicago, III...............................
Mrs. M. Wersosky, Witherbee, N. Y..................
S. Kazlauskiene, Haverhill, Mass........................
M. Silanskienė, Haverhill, Mass. ..."...................
M. Trečiokas, Dorchester, Mass. .....................

’ K. Valatkevičius, So. Boston, Mass. ..................
Mrs. Zabarauskienė, So. Boston, Mass. ..........
Alek. Spaicys, Brooklyn, N. Y.................‘..........
Peter Jaskal, Lavvrence, Mass............. ...............

,Peter Tamašauskas, Lavvrence, Mass.................
Jos. Stankevicz, Dorchester, Mass. ..............
Veronika Gudaiaienė, Wilkes Barre, Pa. , 
P. Jankauskas. YY’ilkes - Barre, Pa. ..................
K. Zablockis. So. Boston, Mass...........................
J. Jankauskas, Waterbury, Conn........................
Pranas Grabauskas, YVorcester, Mass.............
Anelė Molis, Worcester, Mass. ...............
Juozas Bačys, Worcester, Mass..........................

į Pranas Lengvinis, Worcester, Mass..........
J. Gailiunas, Athol, Mass................... ............ .
Rev. P. Juraitis, Athol, Mass. .........................
E. Kvedarauskienė, Athol, Mass. ...............

,A. Nevedouskas, Athol, Mass. ........................
J. Raslauskas, Athol, Mass................................
J. Ambrasas, Athol, Mass..................................

<S. Andrelienė, Athol, Mass................................
K. Zinka. Malden, Mass...............  ...................
Cecilia Wiltrakienė, Detroit, Mich.....................

į V. Krizcvich, YVaterbury, Conn.......................
K. Vaitkevičius, Athol, Mass. ...... ...............

i B. Sipavičius, Worcester, Mass.........................
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų 

■ jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.
“Darbininko” Administracija.

P-lė Lena Matulytė,
Šv. Roko par. Mergaičių Sodali
cijos veikli narė, “Švč. Panelėc 
Komisijos” pirmininkė, parapi
jos choro iždininkė ir buvusi Vy
čių 1-mos kuopos fin. rašt. Šiais 
metais baigs Brockton High 
School ir žada siekti aukštesnio i
mokslo.
'---------------------------------------------

WORCESTER, MASS.
1

I
Aušros Vartų parap. Sodalici- 

jos 1946 m. valdyba:
Prefekte — p-lė Veronika Jur- 

gelionytė; vice-pref. — p-lė Liu
cija Miškinytė; sekretorė — 
p-lė Marcelė Miškinytė; iždinin
kė — p-lė Irena Balukonytė; 
maršalės — p.p. Marija Baluko
nytė ir Lilija Smolskytė.

Naujajai valdybai buvo su
rengtos pagerbtuvčs su skanio
mis vaišėmis, kurias paruošė 
p-lė Rita Keršyto. Už tai ji ir vi
sa komisija buvo apdovanota 
orchidėjomis.

Metiniame susirinkime soda
licijos Dvasios Vadas kun. K. 
Vasys išreiškė papeikimą ne
veiklioms ir neatvykstančioms į

I

Veronika, duktė Alekso, 
iš Kuršėnų v.. Šiaulių a.

VALUCKAS, Antanas, 
Kazio, kilęs iš Kašarkų 
Deltuvos v., Ukmergės apskr. 
gyvenęs New York, N. Y.

VAŠKELEVIČIAI, Vaclovas 
ir Juozas, Amerikoje žinomi 
kaip Walter Waskel ir Joseph 
Waskel. gyvenę Omaha, Nebr. 

1 VILTRIKYTĖS, Katarina ir 
Magdalena Valilionienė, kilu
sios iš Majoriškių km.. Vilka
viškio a.

VISOCKLAI, tėvas ir brolis 
Kazio Visockio arba Charles 
Visockio. Tėvas dirbo Hotel 
Delmonico New Yorke, o brolis 
Down Town Athletic Club, taip
gi Nevv Yorke.

VITAUSKAS, Antanas, kilęs 
iš Viduklės. Raseinių ap.

WALLY arba Valilionienė - 
Viltrikaitė, Magdalena, kilusi iš 
Majoriškių km., gyvenusi Flori
doje.

WILTRAK arba Viltrakytė, 
Katarina, kilusi iš Majoriškių 
km., ir gyvenusi Ten Eyck St., 

! Brooklyn. N. Y.
WIMERIENE - Ramanaus

kaitė, Otilija.
W0IT, Leon, kilęs iš Joniškio, 

Šiaulių a., gyvenęs New Jersey 
Valst.

ZDANAVIČIUS, Mykolas, sū
nus Jurgio, kilęs iš Žiežmarių 
v.. Trakų apskr., gyvenęs Bos
ton. Mass.

ZIGMANTĄ VIČIUS, Petras, 
sūnus Juozo, kilęs iš Daujėnų ir 
gyvenęs Čikagoje.

ZOVE. Ferdinandas, kilęs iš 
Svėdasų. Rokiškio a.

ŽELVYS, Vladas, sūnus Pra-

sūnus
km.,

•9

susirinkimus narėms. Dvasios 
Vadas sakė, kad jis labiau ver
tina narių kokybę, negu kieky
bę ir pasiūlė apsileidusias na
res pašalinti.

Šių metų gavėnios vaidinimui 
yra pasirinkta “Piloto Duktė”. 
Vaidinime aktyviai dalyvaus
šios panelės: Marcelė ir Liucija j
Miškinytės, Marija ir Irena Ba- ’ no. kilęs iš Padubisio km., Šilu- 
lukonytės. Irena ir Rita Keršy-1 
tės. Lilija Tamulevičiūtė, Juo- 
zapina Kaliūnaitė, Petronėlė 
Marcinkaitė, Viktorija Kunigo- 
nytė, Pranė Banionytė, Filis Za- 
karaitė, Nelė Smolskytė, Virgi
nija Šilaiytė, Albina Tomsonai- 
tė ir Veronika Jurgelionytė.

V. J.

vos v.
ŽEMAITIS. Jonas, sūnus Ta

mošiaus. kilęs iš Juozapavo, gy
venęs Shenandoah. Pa.

ŽILVYTIS. Jonas, gyvenęs Či
kagoje.

ŽVIRBLIS. Stasys, sūnus Mo
tiejaus. kilęs iš Remeišių, Uk
mergės apskr., gyvenęs Brook-

LAWRENCE, MASS

Šv. Pranciškaus parap. Švč. 
Panelės Sodalicijos valdyba 
1946 m.:

Prefekte — p-lė S. Kaziliū-Į 
naitė; vice-pref. — p-lė Marija- 
Kleponytė; sekretorė — p-lė Ge- [ 
novaitė Zenevičiūtė; iždininkė 
— p-lė Ona švenčionytė.

»

jlyn, N. Y.
! Ieškomieji ar apie juos žinan-
■ tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:
Consulate General of Lithuania 

Jfl ~Wcst 82nd Street, 
Nevc York 2Jh N. Y.

OI. KAS SODAI

Oi, kas sodai, per sodeliai — 
Kada žydi, kada ne?
Oi, kas bernai, per berneliai. 
Kada myli, kada ne?
Oi. kas bernai, per berneliai. 
Kada myli, kada ne?
Oi. kas mergos, per mergelės. 
Kad taip dažnai ulioja?
Tu turtingas, o aš vargšė. 
Tai tu manęs neimsi. 
Tinginys tu, o aš darbšti. 
Netekėsiu už tavęs.

CRAYONS MAKE ray decorations 
for fift boxes of toys and school 
rapplies sent children abroad by. 
Jūuor lled Cross members in this 
eountry. Lašt year 500.0M boxes 

were packed for shipment.
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— Ką pasafcoja-’tie, kurie skrido išmesti atominę 
bonibą. —Su lėktuvu bėga.nuo pavojingo spro
gimo. — Kaip atrodė iš už 200 mylių. — Ką rado 
nuvykę į sprogimo vietą. — Ką pasakojo japonų 
gydytojas ir policijos vadas. — “Atveskite nuo 
atominės isterijos“, — sako majoras Seversky.
— Jei bomba kristų ant New Yorko ar Chicago...

— Koksai bus ateities karas. —

PASKUTINIAI 
PASIRUOŠIMAI

Pamažu atsiskleidžia vi
sa eilė paslapčių, kurios 
supo baisųjį naująjį ginklą
— atominę bombą ir jos 
veikimą. W. L. Lawrence, 
specialus karo departa
mento patarėjas, aprašė, 
kaip jisai skrido su atomi
ne bomba Japonijos nai
kinti. Jie turėjo tam spe
cialiai paruoštus tris lėk
tuvus. Du iš jų bombų vi
sai nenešė ir tik vienas ne
šė atominę, kuri turėjo 
tiek jėgos, kiek yra 20.000
— 40.000 tonų dinamito.

Prieš tą baisiąją kelionę 
lėktuvais, vidurnaktį, bu
vo lakūnams nurodyti ga
limi taikiniai, nusakytas 
skridimo aukštis ir nuro
dytos vietos, kur nusileisti 
nelaimės atvėjuje. Pasi
ruošimas buvo baigtas j 
jautria kapeliono malda. 
Jaunas, 25 metų majoras 
vadovavo žygiui, gi 27 me
tų kapitonas turėjo ato
minę bombą išmesti.

ŠVELMO UGNIS
Kiti lėktuvai nešė spe

cialius aparatus atžymėti 
sprogusios bombos jėgai
— specialias fotografijos 
kameras, vartojamas ju
dant dideliame greityje.

Valandą pasklidus, kilo 
audra. Oras buvo taip pri
tvinęs elektra, kad prope
leris ir laivo nosis net sa
votiškai ėmė žibėti. i Vyaaius ir jvyno per

Ar stipri elektrosU-[45 sekundas, —pasakojo 
tu m na nAiRsnrnp-nins aro-L . -

Lėktuvuose esantieji ant 
akių užsidėjo specialius 
gaubtuvus, kaip kad “vel- 
deriai” kad turi.
— Ten ji krinta! — rikte

lėjo kažkas. Iš lėktuvo pil
vo leidosi juoda bomba. 
Lėktuvas staiga pasuko į 
šalį, kad suskubtų pabėgti 
nuo sprogimo vietos.
ATOMINE EKSPLIOZIJA

Sprogo.
Nors buvo vidurdienis ir 

šviesu, pro langus ir pro 
tamsiuosius lakūnų aki
nius sušvyto nepaprastai 
stipri šviesa. Kai tik kiek 
apgeso, lakūnai nusiėmė 
šalmus, bet tarytumei vi
same ore švytėjo kažkokia 
žalia ugnis. Nepaprasta 
trenksmo banga pasiekė 
lėktuvą ir supurtė jį visą 
nuo nosies iki uodegos. Po 
to sekė dar ketvertas kitų 
staigių trenksmų, lyg pa
trankos būtų spiovusios į 
lėktuvą iš visų pusių.

UGNIES STULPAS
Stebėtojai lėktuvo užpa

kalyje matė miližinišką 
ugnies kamuolį kylantį lyg 
iš žemės įsčių, greit šoko į 
dangų gigantiškas raudo
nos ugnies stulpas, kokių 
10.000 pėdų aukščio.
— Jis kyla lyg meteoras. 

Tai nebuvo nei dūmai, nei 
dulkės, net nei ugnies de
besys, bet lyg koks baisus 
gyvūnas gimęs prieš mūsų 
akis ir vis keičiąs savo pa- 
vydalus. Ir tas įvyko per 

tampa neišsprogdins ato-jJ^k^J‘ r jJ
minės? i Kelių sekundų laikotar-

Nieko pavojingo... Mes y jo atitrūko nuo
tą matome dažnai, tai šv. milžiniško stiebo ir su bai- 
Elmo ugnis, - aiškina ra- giu greičiu j aukštįi
miai puotas. ....Igal kokių 60,000 pėdų į vir-

Lektuvai pradėjo artėti -
prie salų. Apsuko keletą! - - -
ratų, ieškodami prošvais
tės debesyse, kad pamaty
tų taikinį. Bet debesys 
taip tankūs! Lėktuvą pa
siekė radijo 
slaptai siųstoji 
žinia. Galutinai 
— bomba turi 
Nagasaki.

Buvo viena minutė po 
dvyliktos, kai lėktuvai pa
siekė miestą, kurį turėjo 
sunaikinti baisioji bomba. 
Pasigirdo radio signalas.

DXBHIN?NKAS

Sodąlietčs šventė
Pereitą sekmadienį parapijos 

Sodaliečių kuopa iškilmingai at
šventė savo Sodaliečių šventę 
su šv. mišiomis ir iškilmingais' 
pusryčiais. Per mišias kuopos 
dvasios vadas, kun. Antanas 
Dubinskas pagyrė Sodalietės už 
pereitųjų metų darbuotę ir ypač 
pagyrė tas Sodalietės 
buvo ištikimos savo j 
Skatino, kad visos ir per atei
nančiuosius metus netik pačios, 
bet ir kitas paragintų įstoti ir

jimu visas pastangas dėti, kad 
būsimos sukaktuvės būtų kuo- 
iškilmingiausios. Šiame dalyke 

(pakviestas kun. A. Dubinskas ■ 
!su pagalba ir patarimais.
I

Kai U. S. Motors, Ine., Los Angeles. Calif., kilo CIO unijos darbininkų 
streikas, tai ten stojo piketuoti 1500 darbininkų tos dirbtuvės vartuose. 
Tuomet darbdaviai, matomai, išrūką „-c teismo sprendimu sumažinti pi
ketų skaičių. Policija su asai - U.U i ančiomis, kaip ir bombomis. įgy
vendina teismo įsakymą.

l 

no namai sukrito ir pradė
jo degti. Miestas degė ir 
kalnai buvo ugnyje. Aš 
buvau mylia nuo Hiroshi- 
mos, norėjau įeiti į miestą, 

____ ____ ____ , bet negalėjau dėl baisaus 
pasakoja korespondentas, karščio. Viskas buvo su- 
— bet šimtai gyventojų ju- naikinta ligi žemės.

Sėkminga Vakarienė
Vietinės Moterų Sąjungos {pe

reitojo sekmadienio vakarienė 
kurios ir šokiai- h'ykusieji parapijos 

idealams, igražioje saJė^ Pav>'ko- Darbš* 
jjčios gaspadinės ir parengimo 

, (komitetas labai sėkmingai atli- 
ko savo pareigas. Komiteto na- 

. , .. ttT 1° / rėmis buvo: V. Paulionienė. A.pasirinkti Panelę Švenčiausią >r „
kaipo gyvenimo idealą.

Po mišių įvyko iškilmingi pus-j
; Matukaičiūtė, A. Paškauskienė, 
!O. Bikulevičienė, V. Frankienė, 
!O. Garcia, M. Starinskienė ir 
i kitos, kurios savo darbu ir bi- 
1 lietų pardavimu prisidėjo.
i Šį metinį Moterų Sąjungos 
• parengimą parėmė labai gražus 
būrys žmonių. Prie garbės sta
lo sėdėjo: kun. A. Dubinskas. 
klebono pavaduotojas, kun. A. 
Mažukna. kuris taip gi atliko 
programos vedėjo pareigas, ad
vokatas T. Grajauskas su žmo-

ir nepalyginamai stiprės-,
ni. Gi Japonijoje daugelis! ryčiai, kuriuose buvo taip gi ap- 
žmonių žuvo ne nuo pačios 

! bombos, bet buvo griūnan- 
įčių namų traiškomi. Taip, 
kad maj. Seversky net 
drįsta tvirtinti, jog atomi-

________ ____________________ o______ Kiek-; nė bomba Amerikos mies- 
dėjo tarp vietų, kur dar vienas gyvas sutvėrimas, tuose tepadarytų maždaug 
buvo daug neišimtų už- buvo pajuodęs ir negyvas/tik tiek žalos, kiek vienas 
griūvusių lavonų. Buvo ar bemirštąs”.__________ (galingųjų lėktuvų (Super-
jaučiamas nepakeliamas! Vienas japonų laikrašti- fort) su stipriųjų pa- 
dvokimas. Net ir iš japonų ninkas, kurs atvykęs į Hi-jm’žtstų (ne atominių bom- 
imperatoriaus palociaus roshimą pirma negu bet by) našta. Taip, kad tasai 
tame mieste nieko kito ne- kuris amerikietis, negalėjo; karo specialistas nori nu- 
liko, kaip kelių pėdų aukš- atsistebėti, neberadęs, ge- raminti dėl atominės bom- 
čio krūva savotiškų griu- ležinkelio stoties, kuri bu-; bos ‘ besinervinančius _ ir 
vėsių. vo viena didžiausių Japo- šaukia, jog reikia atvėsti

Net ir medžius užmušė nijoje... :nuo tos atominės isterijos,
atominė bomba, tik stiebė-; — Lyg kas būtų nušlavęs,! Bet ir jis pagaliau pripa- 
si belapės šakos. Nebuvo miestas pranyko, — taip įžįsta, kad jei ligi šiol pa
matyti nė vieno, kuris šyp-; jisai apibudino bombos; vartotosios atominės bom- 
sotųsi. Tyliai slankiojo iš-!padarinius, 
likusieji gyvaisiais. Vis- į 
tiek jiem neteb"-." hz: 
veikti, nebent apvalyti bai-Į 
saus sunaikinimo vietą.

GYDYTOJO ŽODIS
Vienas japonų gydyto-;kitas specialus karo pata- 

jas, kurs buvo 12 mylių; rėjas,* garsus aviacijos 
nuo Hiroshimos, pasakojo, konstruktorius majoras 
kad jis net tenai jautė; Aleksandras P. de Severs- 
sprogimą. Jis skubėjo į ky. Jis rašo, kad tos atomi-’ 
miestą, bet negalėjo jo pa-įnės bombos, sunaikinusios 
siekti iki pavakarių, nes į Hiroshimą ir Nagasaki, 
keliai, tiltai ir geležinkeliai' sprogo gerokai aukštai, jų 
buvo daug kur sunaikinti, didi kaitra jau buvo nuo-

Jis pasakojo, kad buvo tolio susilpninta, kol pasie- 
bejėgis gelbėti nuo žaizdų, kė žemę ir sunaikinimas 
pradegintų bombos švytė-: daugiausia atėjo . iš to 
jimo, jis nepajėgė kovoti trenksminio vėsulo. Su- 
nei su kitais sužalojimais,- naikinimas buvo taip stai- 
bombos padarytais. Savai- gus, kad žmonės nesusku- 
tėms praslinkus po sprogi- bo pasislėpti — apie 60,000 
mo, buvo apskaičiuota, iš jų sudegė mirtinai, o 
kad Hiroshimoje viena a-'griuvėsiai palaidojo galbūt 
tominė bomba 33,000 žmo-; apie 200,000. Daugelis gy
niu užmušė, 30,000 buvo vais pasilikusių metėsi 
dingusių, 14,000 sunkiai bėgti, kaikur tiltų atramos 
^užeistų ir 43,500 netaip nuo susigrūdimo lūžo ir 
sunkiai sužeistų, o visi ki-| tūkstančiai sukritę į van- 
ti buvo apdeginti ir jie ne-į denį prigėrė, 
gale ji prisišaukti gydyto-' 
jų, nes šių buvo taip ma-

• zai.
MIESTAS IR KALNAI

UGNYJE
Hiroshimoje bomba buvo 

numesta 8 vai. 15 min. ry-, 
to, giedrią dieną, kai buvo Į 
tiek daug žmonių gatvėse.; 
Įspūdis buvo taip baisus, 
kad kiekvienas manė esąs 
pataikytas atskiros bom
bos.

— Aš mačiau labai, labai; 
šviesų, kaip didelę saulę,—Į 
pasakojo vienas 1 
kas.

Policijos 
dar turėjo 
galvos, pasakojo i 
bombą krintančią su 
mis parašiutais. Ji 
iki 1,000 — 1,500 
aukštumos.

— Aš pamačiau, — 
kojo jisai, — pirma lyg 
mažą kibirkštį, o paskiau 
didelę šviesą. Kaip vėjas ji 
nešėsi aplinkui tolyn. Ma-

siau. Atsistojęs centre, į 
kurį atominė bomba krito, 
nieko kito nematai, kaip Į 
baisaus, visiško sunaikini-; 
mo liekanas.
— Buvo šalta diena, —

i

bos nesančios iš baisiau-
—T KURIUO BŪDU ŽUVO j šių, tai jos vis dėlto galin- 

neoeDUVo _ ko. ŽMONIŲ jčios būti tik žaislelis prieš
įū 1 - 1------------ -----------— ——.1- —

I Tas istorines vietas, kur. ■ . .
'pirmąsias aukas skynė a-' *
Tominė bomba, atlankė ir, y

bangomis 
viršininkų 
nustatyta 
kristi ant

AROLSES CONTROVERSY 
—Licut. Gen. Sir Frederick 
E. Morgan, chicf of opera- 
tions in Germany for 
UNRRA. aroused an iritcr- 
national eontroversy whcn 
be chargcd that thousands of 
Volish Jcws wcrc flowing 
’nto American zonc of Ger
many with help of seeret 
Jcwish organization. UNRRA 
summarily demanded his 

resignation.

Staiga vėl kitas didysis 
“grybas” pradėjo kilti iš to 
milžino pilioriaus. Lyg 
baidyklei, kurios galva nu
kirsta, pradėjo augti nau
ja.

Kai tas pirmasis grybas 
skriejo erdvės mėlyne, jis 
pakeitė formą, pavirsda
mas lyg milžiniška gėlė, 
kurios didžiuliai lapai lin
ko žemyn — iš oro balti 
kaip sniegas, o viduje — 
ružavi. Taip atrodė kai la
kūnai dar paskutinį kartą 
žvelgė iš 200 mylių tolio.
VYKSTA Į VIETA, KUR 

BOMBA KRITO
Praėjo kiek laiko ir spe

cialusis karo departamen
to patarėjas W. L. Law- 

įrence grįžo atgal į tą vie- 
įtą, bet jau ne erdvėmis, o 
i žemėje pažiūrėti kas nuti
lko. Nagasaki miestas, kur 
i buvo tiek mūro, plieno ir 
į sienojų, išdraskytas ir ap
verstas dulkėmis. Žiūrėto
jui priminė tuos laukus, 
kuriais skėrių spiečiai bu- 

ivo perėję, tik čia atrodė 
dar baisiau. Atrodo lyg 
miestas, kurs sudegė prieš 
keletą mėnesių ir kur nu
rinkti griuvėsiai. Atominė 

. bomba, atrodė, net 
įgriūvėsiu sutirpdė.

HIROSHIMOJ
i Hiroshimą, kur 
! mesta pirmoji
bomba

dalį

buvo 
atominė 

atrodė dar bai-

mo, buvo

tarta pereitųjų ir šių metų dar-; 
buotė. Kuopa pasigyrė ir dėkojo 
senajai valdybai už uolumą sa-! 
vo pareigų atlikime ir ateinan
tiems metams išrinko šią valdy
bą : Oną Ceplinskaitę. pirm.. Da
ratą Šimkevičiūtę. v-pirm., Ur
šulę Petrikaitę, ižd., Eleanorą 
Šimkevičiūtę ir Marijoną Sta- 
lionytę, raštininke.

Graži dovana, kaipo ištikimy-|na- J Kašmskas su
bės ženklas buvo suteikta vi
soms. kurios per paskesnius 
metus dešimts kartų ėjo prie 
šv. 1

(Sodaliečių, kurios gavo dova
nas už ištikimybę 1945 m., 
dai tilps “Darbininke”, kai 
giau bus vietos, jfiBd.).

tas, kurias karo specialis
tai ateityje sugebės išvys-

KAIP GI ATRODYS 
ATEITIES KARAS

Britų maj. generolas
F. C. Fuller taip pavaizda
vo neseniai paskelbtame 
straipsnyje busimuosius 
karus:
— Vieton miestų, kaip vi

kingų laikais apsuptų sie
nomis, mes galime vaiz
duotis, kad valstybės bus 
apjuostos radar (specialūs 
prietaisai net nakčia “ma
tyti” tolimus daiktus) a- 
paratais, kurie nuolat 

■ “klausysis” artėjančio su
naikinimo ženklų. Netolie
se nuo tų įrankių bus pa
slėpta dviejų krypčių gink
lai — atominės, propele
riais varomos (lekiančios) 
raketos. Vienos —puoli
mui, kitos apsigynimui, 

i Pirmosios bus išleistos 
. —— 7 o prieš didžiuosius priešo
j jie neištirpo tuose atomų miestus..., antrosios gi ra- 
; išsiskaidymuose, o mirė ketos bus valdomos radar 
'kaip paprastai žmones aparatų, kurie pagavę žen- 
j miršta gaisre. Pagautieji klus artėjančių priešo ra- 
ekspliozijos centre gavo,į ketų, automatiškai išmes į 
sunkius vidaus sužaloji-j erdves tas apsigynimo ra
mus, ypač nlaučių. Spėja-; ketas, kad jos išsprogdin- 
ma, kad galėjo būti mirčių;tų prieško siunčiamas le- 
ir nuo radio aktyvumo. įkiančias bombas.

JEI BOMBA KRISTŲ t : jr taip — myliomis virš 
AMERIKOJE (mūsų galvų bus kovoja-

Nors atominės bombos mos negirdimos kovos tarp 
padariniai yra baisūs ir vi- baisių sprogdintojų - rake- 
si su tuo sutinka, tačiau tų ir tarp tų, kurios jas 

berniu-į minėtasis karo specialistas naikina. Protarpiais už- 
maj. de Seversky tvirtina, puolimo raketos prasis- 
kad žmonės perdaug yra į- kverbs ir 40,000 pėdų auk- 
sibaiminę ir perdaug tų štumo grybu dulkėmis ir 
bombų padarinius perde- dūmais iškils Londonas, 
da. Esą, jei Hiroshimoje Paryžius ar New Yorkas 
tiek daug išgriovė, tai dėl ir... nuolatinis karo suku- 
to. kad japonų pastatai rys eis, kol bus sunaikinta 
menkos rūšies. Ta bomba į
nepalyginamai mažiau te-į “Mūsų laikais reikalin- 
galėtų-padaryti Amerikos j gesni tiesos apgynėjai su 
miestuose, kaip New Yor-:plunksna, negu tiesos skel- 
ke ar Chicagoje, kur p'a- bėjai sakykloje”— (Pijus 
statai ant tvirtų pamatų1 IX).

Žmonių žuvo daug, bet

J.

žmona. A. Miceika, vietines Ta
rybos pirmininkas. daktaras 
Urlakis su žmona. Kalbėtojai

Komunijos su Sodietėmis. Zerij°si parengimu ir

LRKSA Susirinkimas
Vienas iš

j Moterų Sąjungos darbuote.
Į Kun. A. Dubinskas savo ir kle- var- 

dau j bono vardu visas pasveikino ir
(kvietė visus gražiai linksmintis, 
į Po vakarienės įvyko sėkmin
gi šokiai. Buvo teikiamos dova-

š sėkmingiausių ir nos geriausiems šokėjams. Taip- 
gausiausių šios kuopos susirin- S* buvo ir kitokių laimėjimų, 
kimų įvyko pereitą sekmadienį. 
Buvo aptarti kuopos bėgamieji 
reikalai ir ypač daug laiko pa
švęsta sv 
mo ] 
tuves. Ši kuopa tai atšvęs kovo! 
3-čią su atatinkamomis iškilmė
mis. Išrinktas komitetas tuo- 
jaus patieks galutinus pasiūly
mus.

Pakviestas kalbėtojas, kun. 
Antanas Mažukna, Tėvas Mari
jonas, priminė nariams jų pa
reigas visuomenėj, nušvietė 
kiekvieno lietuvio kataliko pa
reigą priklausyti prie Susivieny- 
mo ir ką kiekvienas susilaukia. 
Ragino visus narius vienu ar ki
tu būdu viešai pagerbti grįž
tančius iš kariuomenės parapi
jos jaunuolius ir juos paraginti į 
stoti Susivienymo kuopon ir už-Į 
imti senstančiųjų veikėjų vie
tas.

Susirinkimas baigtas užsimo-;______M '
Į 

paskutinė laboratorija, ga-; 
minanti atominę jėgą.

Daug kas dievinome; 
mokslą. Jis tikrai padarė; 
stebuklus, bet — jei mora-i 
linės jėgos nekontroliuoja-į 
mas, jis gali virsti į žmoni-! 
jos saužudybę. j

Dr. J. Prunskis.1

; Įvykiai Parapijoj
I < Penktadieni iškilmingai pa- n ypač uaug iuiku ... , . _ . . laidota sena parapijiete Elzbieta----- žarstant apie Susi vieny-i i t j

, (Einikienė. kun mirė vasario 5 penkiasdešimts metų sukak- •d. A. a. Einikienė per ilgus me
tus sirgo. Paliko nuliūdime su
augusią šeimą, kurie jau ir savo 
šeimas yra sukūrę.

ir Sekmadienį kun. A. Dubin
skas pakrikštyjo Vlado ir Vil
mos Kuprūnų sūnų Jurgio ir 
Teodoro vardais. Krikšto tėvais 
buvo: Teodoras Kuprūnas ir E- 
lena Zimirlink.

Prieš Kalėdas labai sunkiai 
susirgęs uolus parapijietis, Ka
zimieras Pugevičius jau buvo 
bažnyčioje. Sakosi geriau jau
čiasi, nors ims laiko pilnai pa- 

! sveikti. Pugevičių šeimos sūnus 
i Kazimieras ruošiasi į kunigus 
j šv. Karoliaus Kolegijoje.
I
I

Koresp.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal <141 visokiu reikalų 
Patarnavimas Dienų ir N akt]

vadas, kuris 
bandažus ant 

matęs 
i dvie- 

krito 
pėdų

i

pasa-
į

MŪSŲ
TIESIOGINIS mortgyčių 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

t.Washimgtoni 1

CooperativeBank
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONUOSE *

giasi prie bažnytinių naujų var-Į 
gonų šventinimo koncerto. Pa-j 
rapijos nariai turės progą 
ginsti naujų giesmių ir solo 
duetų.

6♦

LIETUVAITE KALBĖJO KITA
TAUČIAMS APIE PAVERGTA 

LIETUVĄ
DU NAUJI LANGU

Šiomis dienomis į šv. Juozapo 
bažnyčią tapo įdėta du naujujos svetainėje eina daug pagra

žinimų. Andriejus Dzedulionis lan?u- Vienas Penato Aušros 
sukalė ir prirengė naują scene- ^art’4 panelėsšvč. ii kitas Šilą-, 
rijos uždangalą, Jurgis ir Jonas stebuklingas Marijos pa- 

1 Kazlauskai atliko visa artistiš- 
Šiomis dienomis Massachu- ka pjūšybos darbą. Dabar vai- 

setts valstybės gubernatorius tinimams turėsime naują kam-1 
Maurice J. Tobm paskyrė Dr. barįo sceną. Malonu matyti kaip 
P:ana A. Revnolds (Rimgaila) 
Worcesterio Apskričio medika- 
lio egzaminatoriaus asistentu.

Kaip žinoma.
Tobin yra
Mikelk
čių) iš Hardwick. Mass., Agri- Parapijos Sodalietės kas pir- te užsimokėti, ir taip gi už Ka- 
kultūros Departamento Patarė- madienį turės lietuvių kalbos lendorių. 
jų Tarybos nariu. Taigi Dr. pamokas. Malonu išgirsti, kad draugus 
Pranas A. Reinolds yra antras merginos rūpinasi savo tėvų LDS organizacijos arba užsira- 
lietuvis. paskirtas gub. Tobin. ! prigimtą kalbą geriau suprasti, syti laikraštį ‘ Darbininką”.

Dr. Pranas A. Reinolds yra Kaip yra skaudu, 
gimęs, augęs ir pradinius moks
lus baigęs So. Bostone. Medici
nos mokslus studijavo ir baigė 
Tufts Medical School ir Univer- 
sity of Marvland. Jis yra vedęs 
p. Pauliną 
Brockton. kun. Alberto Abra- 
činsko. Šv. Petro lietuvių par. 
vikaro, sesutę. Auklėja du vai
kučiu. Dr. Revnolds praktikuo
ja Athol. Mass.. ir yra labai po
puliams gydytojas. Per daug 
metų buvo medikalio štabo na
riu Gardner ligoninėje.

Sveikiname Dr. Revnolds ir 
linkime geriausių sėkmių medi
kalio egzaminatoriaus pareigo- s 
se!

Dr. Revnolds Paskirtas Me 
dike!:o Egzaminatoriaus 

Asistentu

mūsų parapijos jaunuoliai 
i gabumus prie tokių darbų. 
, lio!

gubernatorius 
paskyręs \Vitold J.

(Vytautą J. Mikelevi-
Agri-'

LIETl VIŲ KALBOS 
PAMOKOS

veikslas. Tai vis geradarių žmo
nių aukos. Juozas.

____________ i I 
LDS 97 kuopos "susirinkimas 

turi iv-v^s Pas raštininką Tarną Ver- 
siacką. 77 Chapel St.. vasario 12 
dieną. 7:30 vai. vakare.

! Visi nariai kviečiami ateiti į 
' susirinkimą. Neužsimokėjusieji 
už organą ‘‘Darbininką", galėsi-

I
I

kada jauni- • 
mas nenori lietuvių kalbos nau
doti suėjimuose. Gražus pa
vyzdys. tai prancūzai. Jauni, se
ni. visi viešai miesto gatvėse ei
dami kalbasi tarp savęs pran-

Abračinskaitę iš cūziškai.
GYVOJO ROŽANČIAUS

NAUJA YALDYBA

Pakvieskite ir savo 
ateiti ir prisirašyti prie 

* I
Į

i

LOWELL, MASS.
ŠV. VARDO BROLIJOS 

NAUJA VALDYBA
Sekmadienį, sausio 27-tą Įvy

ko metinis šv. Vardo draugijos 
susirinkimas,
valdyba: pirm. Zigmas Stanevi
čius. Jr.:

i
Išrinkta sekanti ‘

I

i

Gardner, Mass. — Sausio 28 
Colonial Hotel įvyko Gard

ner Quota klubo (moterų) pa- 
, rengimas: prakalbos, vakarienė 
ir pasikalbėjimas. Lietuvaitė, 

i adv. Stepanija Vaitkevičiūtė,ra užsimezgę didžiausi meilės 
1 (VVatkevich), Amerikoje gimus,! jausmai dėl senos tėvelių tėvy- 
į augus ir mokslus baigus, pasakė nės Lietuvos, kurią žiauriai nai- 
turiningą kalbą apie pavergtą kiną ir išnaudoja Staliniška Ru- 
Lietuvą. Jos kalbos tema buvo y sija.
-----------------------------------------į Mūsų advokatė buvo gerai pa- 

m . kalbėti. Ji įrodinėjo
žiniomis 

kaip žiauriai ir barbariškai 
Maskvos bolševikai persekioja, 
tremia niekam nenusikaltusius 
Lietuvos žmones, vien dėl to, 
kad jie yra lietuviai, kad jie my
li savo kraštą, kad jie kovoja 
dėl laisvės ir nepriklausomybės. 
“The Gardner News” laikraštis 
pirmame puslapy j labai plačiai 
rašė apie adv. Vaitkevičiūtės 
kalbą, kas labai nepatiko Stali
no batų laižytojams.

Ir štai iš tylios lietuvių koloni
jos, iš tarpo pavargusių, suse- 

veikėjų iškilo 
balsas kita-

“Lithuania and her fight for 
freedom.” Aš manau, kad jai 
būtų buvę daug lengviau kalbė
ti apie ką kitą negu apie Lietu
vą. Bet, matomai, jos sieloje y-

greso atstovo lėšoms ir Tary- siruošus 
bos reikalams, kurių vardai dar iaiškais įr laikraščių 
nebuvo paskelbti. Aukojo šios kajp žiauriai ir 
draugijos ir asmenys: ALRK 
Federacijos 10-tas skyrius $15.; 
Neperstojančios Pagalbos Pa
nelės Švč. Moterų draugija $10.; 
L.R.K. Susivienymo Amerikoje 

; 81-ma kuopa $10.; Gyvojo Ro
žančiaus draugija $5.; Moterų 
Sąjungos 27-ta kuopa $5.; V.
Ikasala $3.; Po $2.00 — G. Ka
kanauskas, D. Chubatienė, S. 
Razulevičius, P. Babilas. Po 
$1.00 — A. Repšys, Jonas Paz- 
niokas, P. Mickūnienė, A. Kuo- 
dienė, L. Palevičius, K. Jurgevi- nėjusių lietuvių 
čienė, F. Viesulienė, O. Vaika- naujas lietuvaitės 
zienė, O. Mačienė, A. Palevičie- taučių tarpe, seniausiame Gard- 
nė, A. Preverienė, S. Jasionis, A. nerio viešbutyj, užtariantis Lie- 
Venckus (pirmiau aukojęs $2., tuvą, kuris taip labai nudžiugi- 
o dabar $1.). no kiekvieną getą tėvynainį ir

| Draugijoms ir asmenims, ku- paskatino Tėvynės vadavimo 
rie aukojo, komisija taria šir- darban, būtent, stoti į pagalbą 
dingiausią ačiū. Komisija, savo pavergtiems broliams, kad

I jie kogreičiausiai išsilaisvintų 
į iš mongoliškos vergijos ir atsta- 
■ tytų laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

MARIJONA KIŽYTE,
artistė dainininkė iš New Yorko. Ji atvyksta į Bostoną 
vasario 10 d., ir 2 vai. p.p., Municipal Building salėje, 
So. Bostone, rengiamam masiniame susirinkime, kad 

! atžymėti Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, išpildys 
dalį dainų programos su antra artiste - dainininke.

, Bendras Bostono Lietuvių Komitetas Nepriklausomy-ziaunų oku- , _ . ... Z ..... - .. ,... , bes šventę paminėti, nuoširdžiai kviečia visus sios ko-
imaĮ. ?? S’ lonijos ir apylinkės lietuvius skaitlingai dalyvauti šio- 

„ . ise iškilmėse.tundrose ir Europoje..____________

Rašt. Tanias Yersiaekas.

LIETI VOS NEPRIKLAUSO
MYBES SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Lietuva tebėra

į pantų vergijoje.
tančių jos piliečių yra išblaškyti
Sibiro
Daug jų nužudyta, tūkstančių J g St Brigids par. bažnyčios, 
tūkstančiai pasmerkta mirtimi Abington, Mass.. St. Patrick ka

puose.
; Lai Dievas suteikia a. a. Po
vilo Skupo vėlei amžiną ramy
bę. Velionio šeimai reiškiame gi- 

Įlią

I
i

Sausio mėnesio pabaigoje. Gy
vojo Rožančiaus Brolija turėjo 
metinį susirinkimą. Išrinkta se
kanti valdyba: pirm. Apol. Žu
kauskienė: vice-pirm. Karol.
Versiackienė: prot. rašt. Mar. 
Andriuškevičienė: fin. rašt. A. 
Vilkišienė; kasierka Mar. Bu- 
jienė: maršalka Dom. Milienė. 
Atstovės į Federaciją — Elena 
Kazlauskienė. Agota Kučinskie- 
nė. Ligonių lankytojos — Leon. 
Baumilienė, Mare. Slivinskienė; 
pramatorkos — Ieva Dzedulio- 
nienė.
Valentinienė. M. (St.) Bujienė. '

Įvauti Lietuvos nepriklausomy- 
i bes paskelbimo 
kelkime balsą prieš pavergėjus. 
Pagelbėkime pavergtiems Lie
tuvos žmonėms atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Kvieslys.

— kankinami ir badu marinami 
jųjų brangioje tėvynėje.

Sekmadienį, vasario 10 d. mes. 
Lowell’io lietuviai melsimės už 
Lietuvą. 4 vai. po pietų, para
pijos svetainėje įvyks prakal
bos ir koncertas. Kalbės Tėvas 
Jakaitis. MIC.. p. Antanas F. 
Kneižys. vietinis klebonas kun. 
P. V. Strakauskas. Koncerto, 
programą išpildys vietinis cho-Į 
ras ir solistės, vadovaujant var-Į 

Roz. Kasparavičienė. T. gonininkei p. V. Dzedulionytei.!

N EPRIKLAUSOM YB£S 
PRAKALBOS

Vasario 10-tą dieną mūsų ko-
vice-pirm. Silvestras fonijos Federacijos skyrius ren- 

Balkus: prot. rašt. Tarnas Ver- gįa prakalbas prisiminti Lietu- 
siackas: fin. rašt. Mik. Andriuš
kevičius : kasierius Adomas Dze- 
dulionis: maršalka Vincas Ve
lička. Ligonių lankytojai — 
Zigmas Laimutis. Jokūbas Bu- 
ja. Atstovai į Federaciją — VIa-j.............................................
das Paulauskas. Tarnas \ ersiac- .bėję varg. Veronikos Dzedulio- 
kas.

Klebonas visus vyrus apdova- pildys Valentinų 
no jo 7-20-4 cigarais, atlyginimui rjaį 
už gražų pasidarbavimą 
rengimą 
Mykolas 
gražų rožančių 
klebono, kun. P. V 
r.es jis daugiausia naujų narių 
prirašė per paskutinį vajų.

Vyrai paskyrė S10.00 iš kasos rius-_ kurįe užprenumeravo» laik- 
parapijos vargonų ra!?teh 

Nutarta netolimoje Cn.ž.13 
mas.

i

anglių — aliejaus ir ledo parda
vėjas. Linkime p. Aleksandrui 
Navickui kogreičiausia pasveik
ti.

užuojautą.

NORtfOOD, MASS
Lietuvos Nepriklausomybės Mi
nėjimas — Kalbės Svečiai Kal- 

būtojai — Dainuos Choras.
Sekmadienį, vasario 17 d., 

lietuviai kviečiami daly- 3:30 vai. po pietų įvyks Lietu

minėjime. Pa

Minėjo Auksinį Gimtadienį

' Šiomis dienomis p. Petronėlė 
Naujokaitienė, gyv. 558 Plea- 
sant St., minėjo savo 50 metų j 
amžiaus sukaktį. Šia proga p. j 
Naujokaitienės dukrelė p. Julia' 
Perekšlienė, pasikvietus į talką
PP- Agotą Kurienę, Ievą Tvas- nuijūdimU palydėjus į mirusių-; 
kienę. p. Perekšliertę (savo uos- jų miestą _ Kalvarijos kapus/ 
vę), p. Bartulienę. ir kitas šei-imūsų mylimą Vyrą. ir tėvelį, i 
mininkes. ir taipgi vyrus — p. Augustą Kašėtą, nuoširdžiai 

. Kazimierą Naujokaitį (jubilia-. mes buvom užjausti ir raminami 
i didelio skaičiaus geraširdžių.

BROCKTON, MASS.

DĖKOTAME
P. Aukštikalnis.

Sausio 27 d., 1946 m., gedulo ' 
procesijoje su didžiu gailesčiu ir 

j nuliūdimu palydėjus į mirusių-
DfTROlT, MICH

(VVEST SIDE)
ALRK Moterų Są-gos 64-ta 

kuopa Šv. Antano parapijoj, 
sekmadienį, vasario 10 dieną, 6 
valanda vakare, mokykloje 25- 
tos gatvės ir West Vemor 
H-wy, ruošia pramogą “Bingo“. 
Įžanga 35c. Prie įžangos bilieto 
25 dovanos laimingiems. Pelnas 
skiriamas parapijos Seselėms 
Šv. Pranciškaus.

Seselės darbuojasi nuoširdžiai, 
kad įskiepinus į mūsų jaunąją 
kartą Dievo ir Tėvynės meilę, ir 
išauklėti gerus šio krašto pilie
čius.

Įvertindami jų darbuotę, pa
gerbkime skaitlingu dalyvavi
mu.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
parapijiečius ir visus geros va
lios Detroitiečius.

Rengimo Komisija. 
«

Remkime tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
"Darbininką”

vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjimas, ALRK 
Federacijos skyriaus vadovybė- tės vyrą), savo; vyrą Joną
je. Šv. Jurgio lietuvių parapijos Prekšlį, p. P. Kurą ir kitus, su-i kurie supratę valandos liūdnu

mą teikėsi paguosti savo išmin- 
Ypatingą 

padėkos žodį tariame — Klebo-

ruošė nepaprastai šaunų bankie- : .
Naujokaitienę tingais patarimais.

■ i _........
p. v.! Dalyvavo apie šimtas svečių nui kun. Jon‘ui gvagždžiui; Msg.

; kunigams — 
Norbutui, Juozapui 

Jonui Skalandžiui, 
Jonui Bernatoniui, Antanui Ka- 

Sveikinimo kalbeles pasakė w i 11 i a m G u n n,
šie: pp. Vadluga. V. J. Kudirka,'Carozza> pranciškui 
p. Kudirkienė (Waterbury, Virmauskui pranciškui Stra. 
Conn.), B. Adomaitienė, p. Gu- kauskuj Albertui Abračinskui; 
zevičius, G. Kakanauskas, P- taipgi jėzaus Nukryžiuoto Sese- 
Smilgienė, E. Balutis, adv. Juo- j^mS( §v Kazimiero Seselėms, 
zas ir p. B. Cūniai, adv. B.;§v. Vardo Draugijos nariams, 

kurie nešė karstą, Mayorui Jo- 
i— - - . Pranas Nevins, ggpjj yy Downey, Dr. Budrec-

tęl Skupienę. dukterį Veroniką site kalbėtojų nuomones ir svar- Alena Novikienė (Moterų Są- kįuj Į)r Vaitkui Dr A There
’ ir jo žmonai iš Chazy, N. Y., p. 

! A. F. Kneižiui, graboriui Vy- 
, tautui Jakavoniui, visiems gi-

A. Kurienė, Kazys Naujokaitis minėms< kaimynams ir priete- 
I (jubiliatės vyras) ir kiti.

A-' Toastmasteris A. F. Kneižys‘ mirtieg valandoje — už gausias 
24 sveikino savo šeimos vardu ir( mišias ir abelnai už visas 

visų tų, kurie neturėjo progos yžuojautas. Taipgi dėkojame 
SK I ^rbin!n!rai’L. ir oLDarbminkų

V* F, P- įsaujoKaitienei šventai su- jokn Foot ghoe Co., sa
vininkams, Knapp Bros. Shoe 
Co., darbininkams ir kitiems.

Nuliūdę .
Žmona Juzė Kašėtienė, 

dukterys: Ona, Pranciška ir 
Florencija, ir sūnus Jonas.

vos Nepriklausomybės sukaktį. 
Kaibės Antanas Kneižys ir kun. 
Jonas J. Jakaitis. MIC.. Mari- 

, jonas. Muzikalinę dalį progra
mos išipildys Šv. Juozapo para- 

, pi jos chorai ir solistai, vadovy-
._.O. -------------------------------- ■

•nytės. Kitą dalį programos iš- 
1 šeimynos na-

su-------------
metinės vakarienės.: SVIAS KUNIGAS
Andriuškevičius gavo Kunigas Antanas B. Mešlis, 

nuo parapijos Jėzuitas, iš Pomfret. Conn., bu- 
Strakausko vo atvykęs Pas mus “Žvaigždės” 

laikraščio reikalais. Gavo 63 
naujus skaitytojus ir gerada-

r.^UjicrriS parapijos vargonų 
varpams. Nu tarta netolimoje 
ateityje surengti diskusijas.

NAl JAS SCENOS 
PAPUOŠIMAS

Šiomis dienomis mūsų parapi-
I

svetainėje, St. James Aųę.
Kalbūs svečiai ir vietiniai kai- tą p. Petronėlę 1 

būto jai; dainuos parapijos cho- pagerbti jųjų namuose, 
ras. naujo vargonininko, 
Sereikos vadovybėje. Į ir viešnių, ne tik vietinių, bet ir vValter Gili*

Lietuva tebėra pavergta. Šim- iš kitų kolonijų ir net iš Water- peyksuį
. 38 North Avė., nuo-tai tūkstančių lietuvių ištremta

NO. ABINGTOH, MASS.
Vasario 5 d. mirė Povilas Sku-

pas. gyv
širdus lietuvių katalikų įstaigų.! j Sibirą ir į Europos kraštus.
ypač laikraščio "Darbininko” ii- Mūsų pareiga visais 
gametis skaitytojas ir rėmėjas, būdais pagelbėti Lietuvai atgau- 
Į šį kraštą atvyko iš Lietuvos.
Skupų kaimo. Gelažių parapijos, grąžinti į Tėvynę visus tremti-
Jis vra sūnus Petro ir Paulinos'nius. kurie dabar yra didelia-
“Venskiūtės iš Vasniūnų) Sku i me varge ir skurde.
pų. kurie yra mirę. į Ar yra viltis Lietuvai atgauti

Paliko dideliame nuliūdime nepriklausomybę ir laisvę? Atė- Sykes. p. Andriušis, pp. Nevie- 
žmoną Veroniką (Kazlauskai- ję į prakalbas ir koncertą, išgir- ros. veteranas

I
galimais

ti laisvę ir nepriklausomybę ir

būry. Conn. buvo atvykus p. Iz. petrauskui 
Kudirkienė.

ir žentą Charles Audette ir anū- bias žinias apie Lietuvą ir jos jungos vardu), Ieva Marksienė, 
kelį Charles. Lietuvoje, jeigu kovą dėl laisvės. Ona Siaurienė, Julia Perekšlie-!
yra dar gyvi, paliko tris seseris' Jokios įžangos nebus. Visi nė (duktė) ir jos vyras Jonas. 
— Oną. Marei joną ir Petronėlę, J kviečiami ateiti! 

Įbrolį Jurgi, dėdę kun. Venskų' _____
' ir pusbrolį kun. Venskų.
Į Laidojamas iškilmingai penk- leksandras Navickas.

Didysis parapijos choras ren- tadienį. vasario 8 d.. 9 vai. rytą'Weld Avė., įžymus biznierius

Lietuves pabėgėliams. 
L< v.'c Piečių pr sirody-

CHORAS RENGIASI PRIE 
KONCERTO

Šiomis dienomis susirgo p.
gyv.

liams už atjautimą ligoje ir

£
ARANCE SALE

Aukotojų vardai, kurie vėliau 
aukojo Amerikos Lietuvių Kon-

Kiek laiko atgal buvo susirgęs 
p. G. Kakanauskas, bet jau da
bar jaučiasi sveikesnis ir pra
dėjo dirbti. CSN.411 WA5HINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

laukti deimontinio jubiliejaus.
! P- Petronėlė Naujokaitie: 

N; nuoširdžiai visiems i 
dėkojo už sveikinimus,

Z? brangių ir daug gavo.
dėkojo šeimininkėms,

«i
& -------------- i
JAI Antradienio vakare, vasario 5 
jkĮk į d., parapijos svetainėje įvyko 

j Moterų Sąjungos 27 kuopos 
| kortavimo vakarėlis. Dalyvavo j nemažai žmonių ir daugelis gavo 
■ įvairių ir brangių dovanų kaipo 
I laimikį.

Nau jokaitienė' 
nuoširdžiai visiems ir visoms 

, linkė ji- j 
mus ir dovanas, kurių labai Į 
brangių ir daug gavo. Ypatingai:

i mai ir visiems kokiu nors būdu ‘ 
.jįį j prisidėjusiems prie šio bankieto 

jąją pagerbti. j
I

ait
it
it

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne
sį skelbia didžiulį CLEARANCE SALE. Šiame išpardavime mūsų 
krautuvėje yra labai platus ir didelis kailinių pasirinkimas nuo 10 iki 
50 size’o. Po švenčių kailinių kainos yra numažintos - numarkiuotos. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite January 
Clearance Šalę — ateikite į mūsų krautuvę ir įsigykite lengvomis są
lygomis kailinius.

SENUS KAILINIUS išmainome į naujus. Tai, kam dėvėti senus, 
kad šiais metais galite įsimainyti į naujus? Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos kailinius gausite 10 nuošimčių nuolaidos.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

'Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

■n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

I
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- Kodėl? Sakysf, jei koncertas z I 
rengiamas tikrų artistų, -kodėl * .

4

V
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Tėvynaini! Tėvynaini! Šaukia 
tave močiutė tėvynė Lietuva. Ji 
randasi neprietelio žiauriuose

A • • i

ŽINUTES
• 4 ’ ’ •

r '
i

tosios

DAKTARAI

GRIŽO IŠ LIGONINĖS

i • Ar gali su visai#. Bostono lie-nžudyti.'"Jos gyvenimas yra mir-’

Šidlauskienė, gyv. žįstamas svetimos tautos jun- 
Ji žy- gas, kuriems netiko ant savo 

kūno ir dar daugiau dvasios pe-

i

Jau kelinta savaitė, kaip serga

!tis LDS narys ir“!

SERGA . z' .. '<>1 TROwbridg« 6330

J. Repshis, M. D.. 
(REPŠYS) ‘

. ■ • * ' *
Lietuvis Gydytojau 
278 HARVARD 8TREET

Kampas Inman arU Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—b

• • •

tis — ir tai mirtis baisiausiose
kančipse. Sukasi žmogaus pro
tas, alpsta širdis vien pamįsli- 
juš apie jos sopulius ir nelaimes, ji®. nėra rengiamas mieste, lipn- 

į Tėvynaini! Daryk, iš'visų sa- certinėje salėje? Kodėl'jis ne- • . .
vo pajėgų, ką tik gali, išgelbėti taip skelbiamas kaip kitų artis- Me* vienas į vieną sustosim į ko- 

nąguose.; Priešas jai išrado nau-‘ PetuV% M baisiausių kanii-, tu ? .' . ! KMp mŪžiąas amžių baisus! [ vą,

tuviais minėti 16 vįas.? Jei gali Nedaroma nė įžangos. Ką tėvy-
— minėk, vas. 10 d. Jei gali, eik nainiai suaukuos, tas liks tėvy- Vasario šešioliktąją visi geros

valios lietuviai f hiinėsimt- Lietu
vos nepriklausomybės dvidešimt 
aštuonių h\etų-sykakt;. Jau 'dvi
dešimt ^ aštuntą £ąrtą minėsime 
šią sukaktį.-ir-prisiminsime, kad 
daugelio mūsų gimtinis kraštas 

Lietuva, buvo nepriklausomą

bažnyčion pasimelsti . Tėvynės nės gelbėjimui, 
labui. Jei gąli, ateik.Bostono lie
tuvių koncertan ir prakalboje. 
Jei gali,, paaukok ir piniginę au
ką .jos didiems reikalams. "į# Getie- ‘
ir labai sunku būtų, -padaryk, va ^ve Dorchester. Tąi ilgame- ’ 
viską tautos gerovei. Kad1,ir bai-, --
susiūtų oras‘vasario 10 d./iš- 
pildyk savo tėvynainiškas parei
gas.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Beitadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS- —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tautos diena. Visi Bostono lie
tuviai, kaip vienas švęs Lietuvos 
nepriklausomybės šventę kaipo 
tautos dieną, vas. 10 d.:

Iš ryto pasimels Lietuvos la
bui. Kas galės ateis bažnyčion 
pasimelsti, priimti sakramen
tus, pasiklausyti pamokslų.

10 vai. ryte, bus laikomos iš- 
kilmingos šv. mišios Lietuvos 
gerovei ir sakomas tautos šven
tės pamokslas.

2 vai. p. p., erdvioje Munici- 
pal Bldg. salėje įvyksta puikus 

: viešas koncertas su prakalbo- 
j mis.
i Koncertas bus pirmaeiliais. —

į Labai svarbu yra visiems Bosto- 
! no lietuviams žinoti koks tas 
i bus per koncertas Lietuvos ne- 
• priklausomybės minėjime, vas. 
Į10 d. Reikia visiems žinoti, kad iv.. - ...

■

— Lietuva, puvo nepriklausomą
- -- ' -valstybė. Daugelis mūsų užmir-'

rėmėjas. e ina grei o pa- svetimųjų jungą, begyven-
sve °* P’ darni šioj laisvės šalyje. Užmir-

į šome, kad ten palikome savo ar- 
; timuosius, gimines, verkiančius 

Šiomis dienomis po sunkios o- tėvą ir motiną. Gi visi jaunes- 
peracijos grįžo iš Carney ligoni- nieji, kuriems svetimas ir nepa
neš Uršulė
City Point, So. Bostone.
miai stiprėja savo namuose.

Taipgi grįžo iš Carney ligoni- čių nešti sunkų rusų jungą, gal 
nes Elžbieta Kumpienė, gyv. 19 nė negalime taip mistiškai minė- 
Lyon St., Dorchester ir su ja ti nepriklausomybės, tačiau vi- 
atvyko viešnia, kuri rodo didelių sų tauriųjų vyresniųjų pavyz- 
pretenzijų prie dainininkės ro- džiai mums gali įkvėpti to pa
lės.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ŠOKIAI
kuopos

A. J. NAMAKSY
R E AL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boeton 0848

Res. 37 Oriole Street
We*t Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Lietuvos Vyčių 17 
Sportininkų sekcija ruošia šau
nius šokius Lietuvos nepriklau
somybės šventėje, šeštadienį, 
vasario 16 d., 8 vai. vakare, Mu- 
nicipal Building svetainėje, E. 
Broadway, So. Bostone.

Šokių rengimo komisija, ku
rios pirmininku yra Kazys Ga-

ties jausmo, kurs visą jų kraują 
užvirindavo entuziazmu, kai jie 
ateitimi tikėjo...

O tos idealios energijos ir ryž-

BARBORA DARLYS, 
buvusi Lietuvos Operos dainininkė, dabartiniu laiku 
gyvenanti New Yorke, vasario 10 d., š. m., atvyksta į 
Bostoną ir Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, ku
ris įvyks Municipal Building, So. Bostone, 2 vai. po pie-

•apskr. /Atvažiavo į J.A.V. 1928 
m.„ 1938 buvo grįžęs Lietuvon. 
Turęjo > restoraną.
' LŪKŠJS - Lukoševičius, Vla

das. kilęs iš Panevėžio. Gyveno 
Montreal, Kanadoje.
' MERŽV4NSKAS, Vladas.. .

MICKUS?Petras, gyvenąs • 
Chicagos; apylinkėje. 
‘-MINALGA; . Pranas, sūnus ‘ 
Prano, kilęs iš Bakanų kaimo, 
Veiionos vaisė., Kauno apskr.

PAKŠTYS, Jonas, kilęs iš 
Pakščių km.. Šėtos vaisė.

PUTRIMAS, Elena, duktė. Jo- , 
no ir Kazimieros, gimusi'Mon
treal, Kanadoje. •

ŠALČIUKAS, . Juozas ar Ka
zys, kilęs iš Juknonių km., Že- ' 
maitkiemio calsč., Ukmergės ap.

VAITKEVIČIUS, Petras, sū
nus Zigmundo, kilęs iš Pakal
niškių km., Smalvų valse., Zara
sų apskr., arba jo sūnūs.

ŽELIAŽEVVSKAI, Aleksan
dras ir jo žmona Cirilija Barei
kaitė, kilusi iš Musninkų m., 

! Ukmerkės apskr.
ZUOKAITĖ, Ona, duktė Kazi

miero, gimusi 1916 m. Graužė- 
nų km., Veiionos vaisė., Kauno 

: apskr. Iš Lietuvos išvyko 1938 
i metais.

Consulate of Lithuania, 
30 No. La Šalie St., 
Chicago 2, Illinois.

t

tingumo šiandienėse aplinkybė- »PiMys koncertinę dalj su antra dainininke. Šia
proga Bendras Bostono Lietuvių Komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę paminėti kviečia visus pa- 
triotingus lietuvius dalyvauti rengiamose iškilmėse ir

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

šis koncertas bus netik gražus, putis jr Longinas Švelnis, kvie-. 
bet pirmaeilinis koncertas. Ja- čia visus, ypač jaunimą atvykti 
me dalyvauja įžymi dainininkė 
panelė Marijona Kižytė iš New 
Yorko, operos artistė Barbora 
Darlys iš Chicagos ir pianistas 
Tadas Šidlauskas iš New Yorko.

Panelė Kižytė raštu užtikrina,! I>aukštienės iš Žemaitijos, Skau- 
vas. 4 d., kad koncertas bus ne
paprastas:

“Mes atvažiuojame, Darlys, 
Kižis ir Tadas Šidlauskas. Esu 
tikra, kad Jūs turėsite puikų 
koncertą. Šidlauskas yra geni
jus prie piano”.

ir dalyvauti šokiuose.

Atsišaukite
Paieško p. Onos Mockaitės-

dvilės par., Norkiškės dv. Ji gy
veno Chicagoje. Ieškomoji ar
ba apie ją žinantieji prašomi at
sišaukti šiuo adresu: Mr. W. 
Balutis, 36 !Ą Mercer St., So. 
Boston 27, Mass.

TO CARVE SHANK

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 Vest Broadway,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

b Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!

f Pristatome Alų ir Toniką

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

BORIS BEVEBAGE CO.
; J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai.

& 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Place boneless *ection on cnt »»• 
fscc. Remove unilorm slieea 

■cross the grain of the mest. Ali ex> 
ccsi fat should be consiįned to the 
used fat container. Every drop i» ur. 
Senti V needčd. Turn it in for »alva<t

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

Brangenybių (jewelry) ir Dovanų (gifts) 
parinktos per Grožės specialistes.

Nuo Sausio 15 iki Vasario 15, 1946 yra 
nupigintas Permanent Wave $15.00 už $10.00 

Casper’s Beauty Salon 
and Gift Shop

738 & 740 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU. 4645

se, daug reikia visai mūsų tau
tai, o ypač mums amerikiečiai.

Tad-gi, švenčiame dvidešimts'.„ . - , . . - . „. . . _ .
aštuonių metų Lietuvos Nepri-j ls^rstl Srazi4 damU, kalbų ir vėliausių žinių apie Lie- 
klausomybės Akto paskelbimo; t-UVOS buitį.___________________________________________
sukaktį ypatingu momentu, kai!
Lietuva vis dar randasi svetimo 

(okupanto rankose, kai tūkstan
tiai rinktinių jos sūnų, tauriau
sių patrijotų be laiko nuvarytų į 
kapus, kai apie pusė jos gyven- mės ieškoti be Dievo. Bet 
tojų atplėšti nuo gimtosios že- man visada daros liūdna,1^ 
mės vargsta ir nyksta ištremti matant kilnų 
Rusijon ir 1 
vos nepriklausomybės atstaty- norintį savo 
mo kliūtys išrodo labai didelės tvarkyti be Dievo. Tiesa, 
ir kaip kurie iš mūsų pasiduoda- vėliau daugelis grįžta prie 
me pesimizmui, dėl Lietuvos paliktų savo idealų, I— 
laisvės ir nepriklausomybės at-( tuščiai praleistos jaunys- 
statymo.

Deja, lietuvių tauta, yra per-’juodas šešėlis, lydi juos vi- no netikinčio sieloj. Iš vir- 
gyvenusi daug sunkių momentų, są gyvenimą. šaus atrodo, lyg viskas bū-
todėl ir šią kovą yra pasiryžusi Paskaityk tik Goethes tvarkoj. Bet ramią nak-
tęsti, kol vėl bus laisva ir nepri- prisipažinimąt kuris rodos,. tokiu netikinčių žmonių 
klausoma Lietuva! i jau gyveno didžiausiame siela gailiai, gailiai verkia.

Lietuvos nepriklausomybės pertekliuj ir buvo visų ger- 
šventę gražiai paminėti, rengia biamas. Savo senatvėj jis 
Bendras Bostono Lietuvių Ko-į pasakė: ____________
mitetas vasario 10 d., 2 vai. po 
pietų Municipal Building salėje. 
So. Bostone. 10 vai. rytą bus šv. 
mišios už Lietuvos laisvę ir už 
tuos, kurie žuvo už laisvę kovo
dami.

Paminėjimo programa labai į-
vairi :

Koncertuoti atvažiuoja Barbo
ra Darlys ir Marijona Kižytė iš 
New Yorko. Jos yra labai atsi-'Qoethe). 
žymėję tarp lietuvių ir svetim-j Arabai turi nuostabų pa- 
taučių. B. Darlys yra koncertą- davimą apie i_______
vusi Lietuvoje ir kitose Europos verksmą.. Kai tylią, giedrią 
valstybėse su puikiausiu pasise- naktį 
kimu.

Lietuvos reikalais
kalbą svečias kalbėtojas kun. mažyčių smėlio grūdelių,! 
Jonas Balkūnas iš New York. rodos, kad dejuoja koks 

• Programoje dalyvauja Lietuvos mirštamai sužeistas l . _ 

Garbės Konsulas adv. Antanas ris.
; Shallna ir kiti įžymūs svečiai. | — - --------------------------------- -

Vasario 16-tos aktas yra ir ros ūžtų ir kas teks dar pergy-:nių apskr., Šėtos valsš., 
bus lietuvių tautos kelrodis, venti. šio nusistatymo tauta ne- vylų km.
Laisvės ragavę — jungo nevilk- atsižadės. Tad mes, Amerikos GIRAITIS. vardas nežinomas, 
sim! Tai yra tautos šūkis, kurio lietuviai skaitlingai susirinkę į kilęs iš Pašlavančio kaimo.
ji laikysis. Nežiūrint, kaip aud- vasario 16-tosios minėjimą va- GVILDIENĖ - Skliaudaitė. 

i ■ ■ ■ — sario dešimtą, vieningai sušu- Petronėlė, duktė Kazimiero, ki-
REIKALINGAS tuojau za- kime - pakelkime balsą už Lie- lusi iš Gudelaukio, Raudonės v., 

Į krestijonas. Patyrimas nebūti- tuvos ir mūsų brolių laisvę.
Inas. Pamaldžiam, ramiam as
meniui garbingas, pastovus ir 
lengvas darbas. Alga gera.

; Kreipkitės pas kun. Pr. M. Ju
rą, 94 Bradford St.. Lawrence, 
Mass. arba į “Darbininko” ad-

1 ministraciją.

PASAULIS BE DIEVO

PKIV ATIsKOS lekcijos anglų 
kalbos dėlei ateivių. Speciali dė
mesį kreipiame į akcentą ir tai- 

i syklingą ištarimą. Dėlei pamokų 
; susitarkite telefonu: ASP 9442. i__________________________

!

į Pradžia 3-č j ame pus J. Ida arabų karavano vadas, 
.................. —• — .1—tai tyrai verkia. Jie rau- 

-- - ;da dėl to, kad yra nevai- 
Jie apverkia žydin-

> siūbuojančius 
javų laukus, kvepiančius 
vaisius, kuriuos, jie patys 
vedė, kol dar nebuvo išde- 

bet »us^’ išdžiūvusi Sachara”. ; 
Brangusis! Toki išdžiū- 

tės atsiminimas, lyg koks vę, tušti tyrai yra kiekvie-

Ltt ir nyiusui įsiremti 1110.10,111 n.uuU jaUnUOlį, -- _ ąndllC 

kitose šalyse. Lietu- kvailos minties suviliotą, L i v <

gyvenimą

Res. Šou 3729 Šou 4S18 !

Lithuanian Funtitire Co. I
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local < Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.Į

So. Boston FuraitureCo.

Poetas irgi sako: “Be Die
vo žmogus yra lyg laivas

Aš esu laikomas bG ^karo. šalia Dievo jis 
tokiu žmogum, kuriam lai- -Ta s^urdus i.r nuogas; 
mė yra ypač palanki, nesi- ^?e,yu-’2, ~ H1^as *r 
skųsiu ir nepeiksiu savo 
gyvenimo, nors visas jis 
buvo tik vargas ir darbas. 
Aš negaliu pasakyti, kad 
per šituos 75 metus būčiau 
buvęs laimingas ilgiau, 
kaip keturias savaites”; 
(Eckermann, pokalbis su

dis”. (Schubert).
“Iš. Draugas” .

■ -----
!

Lietuvos Konsulato Chica- 
goję Paieškojimai

ADOMAITIENĖ - Skriaudai-j 
tė. Marijona, duktė Kazimiero, 
kilusi iš Gudelaukio, Raudonės 

Sacharos valse.. Raseinių apskr.
BARONAS. Jurgis, kilęs iš 

vėjelis Kaiminėlių km.. Musninkų valŠvelnus vėjelis Ramunėlių km., Musninkų val- 
I skrenda per begalinę dy- sčiaus, Ukmergės apskr. Gyve- 

pasakys kurną ir palyti milijardus; na New Yorke.
BRENCIUS. Pranas Antanas.
CIVILKA. Adolfas, sūnus 

Žvė- Baltraus, kilęs iš Vaidatonių 
“Girdite?” — sako ta- km * Kėdainių apskr.

GERDVYLAI, kilę iš Kėdai- 
Gerd-

Darbuos gi mes eisim, 
kur šaukia tėvynė. 
Apginsim, broliai, ką protė

viai gynė —
Tėvynės nelaimės pražus !

MAIRONIS.
Pr.

| Visoki baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
| 3801/* West Broadway,

Tel. ŠOU 2758
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GBABORIA1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius tr 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l» 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3990

Raseinių apskr.
i JAKUTIENĖ - Klimaitė, Ona.
! LAUCIUS. Jonas, kilęs iš Au
telių km.. Švedasų valse.. Rokiš
kio apskr. Anksčiau gyveno 
Chicagoje.

LINKEVIČIUS, Vladas, kilęs
lįš Vidiškių miesto, Ukmergės!

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MAS&

0. A. Zaletskas, F. E. Zalotskaa 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj
Koplyčia termenlms dykai

NOTART PUBLIC

į
Tai. 8OU Boeton 0B1S

BOU Boston 2808
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WATERBL'RY, COHN
LIETI VOS NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIMAS
į

Lietuvos Nepriklausomybės 
28-sis sukakties minėjimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 17 d.,‘ 
Šv. Juozapo Mokyklos Audito
rijoje. 7 vai. vakare. Kalbės 
miesto Mayoras John S. Mona- 
gan. Marianajiolio Kolegijos 
profesorius, kun. Juozas Dam
brauskas iš Thompson. Conn., 
A. L. Tarybos Centro Valdybos 
narė Elena Devenienė, ir adv. F. 
J. Bagočius iš Boston. Mass.

Į rengimo komisiją įeina: gar
bės pirm. kun. J. J. Valantiejus. 
adv. C. V. Balanda. J. Bernotas. 
Elena Devenienė. sheriff Al 
Francis, P. Jokubauskas. J. Kai
rys. Tarnas Matas. Antanas O- 
rantas. Jokūbas Trečiokas, adv. 
F. D. Zailckas. Morta Zailskie- 
nė ir komp. A. J. Aleksis.

Muzikalę programo dalį išpil
dys Šv. Juozapo parapijos Cho
ras. vad. komp. A. J. Aleksiui. 
Po programai gros šaunus or
kestras ir bus šokiai.

Brangūs lietuviai ir lietuvai
tės! Šiuomi nuoširdžiai kviečia
me į šį Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą skaitlingai at
silankyti. nepaprastai gabių 
kalbėtojų pasiklausyti. Lietuvos 
laisvės bei lietuvių tremtinių 
reikale atitinkamų 
priėmimo balsavime

, kimus visuomet skelbia bazny- 
; čioje. kurie įvyksta kiekvieno■ 
mėnesio trečią sekmadienį. 1 v. 
po pietų, o šv. mišios antrą mė
nesio sekmadienį. 7 vai. rylą.

Rašt. L. Liutkevičienė.
—

Sausio 26 d. kario veterano 
Albino Liutkevičiaus motinėlė 
suruošė “Birthday party" dėl jo 
gimimo dienos proga.

Veteranas Albinas Liutkevi- 
čius jau keli mėnesiai kaip yra 
garbingai atleistas iš karo tar
nybos. Jis išbuvo tarnyboje apie 
4 metus.

šis parengimas jį labai sujau
dino. Veteranas Albinas gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanų. Jo motinėlė p. Uršulė 
Liutkevičienė visus pavaišino 
kalakutų vakariene savo na
muose 122 Norton St.

Ten Buvęs.

'•' , ■’ Au "J
' SS. M

į 
I

HARTFORD, CONN
Vasario 2 d. pp. Antanas ir 

Ona (Manikaitė i Staniuliai, 
gyv. 101 Hur.gerford St.. susi
laukė dukrelės. Tai yra pirmoji 
šeimos narė. p. Ona Staniulienė 
yra pp. Juozo ir Petronėlės Ma-' 
nikų. gyv. 89 Zion St.. dukrelė.:

Sveikiname pp. Staniulius. su-! 
Šliaukusius dukrelės, ir linkime: 
geriausios sveikatos!

rezoliucijų 
dalyvauti 

ir prie smagios muzikos savųjų 
tarpe, linksmai laiką praleisti.

Šį Lietuvos minėjimą rengia 
YVaterburio Lietuvių Taryba.

Sausio 20 d. įvyko Jėzaus 
Kančios .Ari 
susirinkiir 
vadas, 
dėjo su 
tas raportas iš pereitų metų.

Nutarta ruošti kortavimo va
karėlį parapijos naudai. Vaka
rėlio ruošimui komisija: Uršulė 
I lutkevičienė. Magdalena Ka- 
rlnauskiene. Kortavimo vakarė- 
1 s pyks kovo 31 d.. 2 vai. po 
pietų. Šv. Juozapo parapijos 
naujoie svetainėje. Kviečia vi
sus dalyvauti.

Dai>"cavusieji susirinkime ir 
valdyba atsišaukia į visus na
rį s. kad dalyvautų susirinki
muose. Dvasios vadas, kun. V. 
Ražaitis šios draugijos susirin-

Liudininkais buvo p. Vincas 
Zoba ir p. Amilija Pukaitė.

Laike ceremonijų giedojo pa
rapijos choras ir p. Ona Urbo
naitė giedojo solo: “Avė Maria”.

Vestuvių puota įvyko pas jau
nosios motinėlę (našlę!, p. Pet
ronėlę Staniškienę. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių, kurių! kų, 
tarpe buvo ir kleb. kun. J. Ce- gražių šokikių, taip kad ne vie- 
pukaitis. jnas kuris ateis nesigailės. Įžan-

Sveikiname ir linkime malo- ga — gana pigi — tik 80 centai, 
naus vedybinio gyvenimo!

Leketaitė; korespondentas — 
Edmundas Vaškas; meno —Ta
rnas Overka, Irena Baliukonytė.

Klebonas, pirmininkas Burda 
ir visos komisijos nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius Worces- 
teryje ir apylinkėje atvykti ir 
pamatyti šį parengimą. Bus juo- 

gražių lietuviškų dainų,

PRISIMINĖS A. A. KAZĮ 
DRYŽĄ

' Bilietus galima gauti pas bile 
kurį narį ar klebonijoje.

į Tad neužmirškite dienos. Va
sario 20 d. vakare visi keliai ro-

Vasario 7 dieną suėjo trys me- io į Worcesterio Mechanics sa- 
tai kai mirė uolus veikėjas 
karštas Lietuvos patriotas a. 
Kazys Dryža. Pasimelskime!

ir lę, kur visi atsilankusieji galės 
a. linksmai ir gražiai praleisti va

karą. Lauksime. C. J. J.
II

šios kolonijos vienas veikėjas, 
gavęs nuo kunigų — J. Balkūno 
ir Dr. K. Urbonavičiaus brošiu- 

irelių: “Lithuania Under Red 
Fascism", vieną jų pasiuntė 

: “The Catholic Standard and 
i Times” laikraščio editcrblų ra-' 
■ švtojui, prelatui Edward 
|Hawks, prašydamas, kad jis iš 
tos brošiūrėlės įtalpintų į savo 

. laikraštį Lietuvos Vyskupų laiš- į 
į ką. Taipgi pasiuntė knygą: — 
i “Lithuania Under the Sickle and ' ;
Hammer” kitam katalikiško! 

[me jaunavedžiam linksmaus ve- laikraščio “Nord Amerika” re-Į 
dybinio gyvenimo. 'daktoriui, Mr. Alphons’ui L.!

_________ i Ellerkanui.
Sekmadienį, vasario 10 d., 7 Paseka buvo ta, kad “The Ca- 

val. vakare, parapijos svetainė- tholic Standard and Times” lai- 
je įvyksta vasario 16-tos Lietu- kraštyj tilpo net du ilgi straips-j 
vos Nepriklausomybės paskel- niai apie pavergtą Lietuvą ant- 
bimo akto minėjimas. Kalbėtoju raštėmis: “The Fate of Lith- 
pakviestas kun. J. Balkūnas ir uania” ir “Democracy in L th- 
kiti. Muzikalę programos dalį uania", ir brošiūrėlės siuntėjui 
išpildys muzikas p. M. Karbau-' prelatas Havvks atsiuntė iškar- 
skas su savo grupe. Visi lietu- pas ir laišką, kuriame tarp kit- 
vįai kviečiami dalyvauti ir drau- ko (verčiant lietuvių kalbon) 
ge būrelyje prisiminti gražiai, štai ką sakė:

Per gerą mokyklos Lietuvos praeitį jos nepriklau-' “Siunčiu Jums straipsnį, kurį 
somybės metuose ir j>ergyventi parašiau “The Catholic Stand- 
kruviną jos vergijos dabartį.įard and Times” laikraštyj. Ma-, 
Dalyvaukime visi ir pasirodyki- • nau. jis bus kur kas plačiau 
me, kad mylime savo tėvų kraš-! 
tą. Jokios įžangos nebus. Visi 
kviečiami.

Muzikos mokytojas aiškina palikto laiškelio nužudytosios Suzanne 
Degnan, 6 m. amž., mergaitės kambaryje rasto prasme muzikos ženklais. 
Arthur C. Becker, DePaul Universite.o muzikes žinovas mano, kad tas 
paliktas laiškelis galėtų būt rašytas muziko.

Henrikis P. Burda,
Aušros Vartų par., Worcester, 
Mass., jaunimo rengiamo Mins- 

Itre Show, komisijos pirminin- 
! kas. Nuoširdžiai kviečia visus 
! atvykti į jaunimo parengimą, 
ivas. 20, Mechanics salėj, Wor- 
Icester ,Mass.
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«iKOLONUOSE

I
kius metus buvo mūsų parapijos 
bažnyčios prižiūrėtojas. Už jo 
gerą širdį ir mandagumą buvo 
visų parapijiečių mylimas, o y- 
patingai jį mylėjo mokyklos 
vaikučiai. 1 
prižiūrėjimą, net mokinių skai- I 
čius buvo padidėjęs. Jis mylėjo 
vaikučius visus kaip savo, ger- 

, bė juos ir nesigailėjo žiemos 
metu daugiau darbo įdėti, kad 
tik mokykla ir bažnyčia 

žmoną Stanislavą,
Toks maldos va- sūnų Alfonsą, kuris randasi A- . Tr x .Liūdi Kontrimų seimą, 

kusi brangaus tėvelio ir 
liūdi jo giminės ir draugai, taip
gi liūdime ir mes. visa parapija, 
netekusi vieno geriausių veikė
jų. Liūdinčiai Kontrimų šeimai, 
reiškiame gilią užuojautą, o a. 
a. Juozą Kontrimą prisiminsime 
savo maldose.

j Velionis vasario 7 d. iš N. P.' 
par. bažnyčios palaidotas Šv. 
Mykolo kapuose. Jam paskutinį 
mandagų patarnavimą suteikė 
graborius Pranas Vaitkus.

Rap. CAMBRIDGE, MASS

HEW BRITAIN. CONN
Maldos Apaštalavimo 

Draugijos Susirinkimas
Vasario 1 d., po pamaldų įv\- 

Koresp. ko M. A. d. susirinkimas, kuria
me dalyvavo kun.
kun. Eenesevičius.

iš

A. f A. 
JUOZAS KONTRIMAS

Vasario 3 d. mirtis išplėšė 
mūsų tarpo vieną geriausių mū
sų draugų. Juozą Kontrimą. Ve
lionis. pergyvenęs sunkią ope- 

Matutis ir raciją, už keletos dienų atsisky- 
Direktorius rė amžinybėn.

kibrolijos draugijos pasiūlė draugijai prisidėti vaju-' Velionis paliko didžiausiame 
as. Dalyvavo dvasios je dėl Lietuvos nepriklausomy-' nuliūdime

kun. V. Ražaitis ir pra- bės atgavimo.
usirinkimą malda. Išduo- jus dabartiniu metu įvyksta vi-'menkos Laivyne kur nors toli- 

sose lietuvių parapijose, kuriose mame Pacifike ir. nežinia, ar jis
■ randasi Maldos
■ draugijos vietiniai
' riai prižadėjo įvykdinti sekantį 

sąrašą gerų darbų, kurie bus 
padaryti per visą vasario mėne
sį. būtent, šv. mišių 294; šv. ko
munijų 294: rožančių 371: sta
cijų 178; Žaizdų vainikėlių 106. 
Taip pat dvi narės prižadėjo už
sakyti dvejas skaitytas mišias 
ta intencija. Apart to. mūsų pa
rapijoje kas mėnuo pirmą penk- pamaldų, įvyko Gyvojo Rožan- 
tadier.į yra laikomos giedotos čiaus susirinkimas. Kun. M. A. 
mišios Maldos Apaštalavimo Pankus, klebonas, perstatė nau- 
draugijos narių intencija.

i Susirinkimas užsibaigė malda tent, kun. Benesevičių.
, už lietuvius tremtinius.
i padėtis yra apverktina.

Apaštalavimo suspės parvažiuoti atsisveikinti 
skyriai. Na- su tėveliu, nors visos pastangos 

yra dedamos jo atvykimui. 
Taipgi likosi didžiame nuliūdime 
duktė Stanislava Railienė, 
tas Antanas ir anūkas.

Velionis per paskutinius

žen-

Gyvojo Rožančiaus 
Susirinkimas

Sekmadienį, vasario 3 d., po

būtų

nete- 
vyro. Sekmadienį, vasario 10 d., 

tuoj po paskutinių mišių, para-' 
pi jos svetainėje įvyksta LDS 8! 
kps. svarbus susirinkimas. Visi' 
nariai raginami dalyvauti. Yra' 
svarbių reikalų, ir taipgi reikia' 
ruoštis prie parengimo kuopos' 
naudai.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY“ rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity-
I mų tinkamų seniems ir jauniems.

I OOEJNG curmudgeonly, 
rc’.ary of the Interior 

i I-. Ickes listens to 
• S nate’s Atomic 

C’ n ttf-e hearing 
gton. He recom- 

ariministrator, 
! y President and 

to Cabinc-t.

Praeitą ketvirtadienį, palaido
tas iš Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčios a. a. Juozas Widutis. 
Velionis buvo automobilio su
žeistas 1944 metais ir nuo to lai
ko teko jam sirgti. Paliko nuliū
dime savo sūnų. Kazį Widutį.

Jau kuris laikas kaip sunko
kai serga p. K. Tamulynas. Šio
mis dienomis taipgi sunkokai 

I grifu susirgo ir jo žmona.
Sergantiem Tamulynam pade- 

Linkime 
į p.p. Tamulynam greitai pa- 
l sveikti.
Į —
Į Taipgi sunkiai serga p. Tamu- 
jlynų dukrelė, p. A. Jurgeliūnie- 
i nė. Ligonė randasi namuose, 
i motinėlės p. Tamulynienės prie- 
į žiūroje. Linkime greitos sveika
tos.

!ją Dvasios Vadą draugijai, bū-'
L ~ . Nutar-'j

kurių ta suruošti pramogėlę, kovo 3. į

:Taip pat užsakvtos giedotos mi-! , ,L. . ~ da draugai namuose,sios šv. Kazimiero šventėie. ko-! „ ,
(vo 4 d. už Lietuvą. Pagirtina, 
j kad narės už Lietuvą ir lietu-
Ivius tremtinius prižadėjo atlik- 
jti sekančius gerus darbus: šv.
Komunijų— 84; rožančių—450; 
stacijų — 96. Daug dalykų yra 
nuveikta per maldą: per maldą 
tik ir Lietuva galės atgauti ne
priklausomybę.

skaitomas negu, kad būtų išti
sas Lietuvos Vyskupų laiškas, 
iš kurio aš sėmiau svarbiausias 
mintis”. ___

“Nord Amerika” redaktorius, i “VY1J” redaguoja įžymi* ir paty- 
; cęs redaktorius Ignas :r

Mr. A. L. Ellerkanas, dėkoda- 
mas už siuntinį, savo laiške taip, 
rašo: I

I

“Ačiū labai už atsiųstą teisy
bę skleidžiančią knygutę: ‘Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer.’ Sunku net ir įtikėti, 
kad tokios baisenybės gali įvyk
ti mūsų ‘civilizuotoje’ gentkartė- 
je. Darbuokimės tad visi 
kad įgyvendinus geresnį 
čionišką Pasaulį.”

redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su- 
icviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
<ta nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska;'.ytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES" kaina metams tik $3.00

-VYTIS’
366 W. Broadvvay. 

So. Boston 27. Mass.Vasario mėnuo, tai katalikiš
kos spaudos platinimo mėnuo. 
Dabar patogus laikas visiems 
užsirašyti į savo namus katali
kišką laikraštį. Susipratęs lietu
vis nebus be gero laikraščio sa
vo namuose. Ar Tamstos namus 
lanko laikraštis “Darbininkas”? 
Jei ne. pasikviesk jį. Dabar ge
riausia proga laikraštį “Darbi
ninką” užsiprenumeruoti. Kaina 
metams tik S4.00. du kart į sa
vaitę.

- ■ I -
I

Pora savaičių atgal, garbin
gai paliuosuotas iš karo tarny
bos karys F. Burokas. Karys 
Burokas tarnavo ir dalyvavo 
Pacifiko mūšiuose. Jis aplankė 
beveik visas salas, esančias Pa
cifike. Kariai Burokai, Pranas 
ir Alfonsas, atlikę savo užduotį 
krašto naudai, grįžo į namu
čius ; tik jų brolis karys Bene
diktas Burokas už šio krašto 
laisvę paguldė galvą Vokietijos 
laukuose.

i Sveikiname sugrįžusius karius 
■ Burokus, o žuvusiam kariui B. 
. Burokui reiškiame pagarbą ir 
lai svetimas kraštas būna jam 
ramus ilsėtis. A. D.

i

Grabnyčių dienoje. 7 vai. įvy
ko šv. mišios Tretininkų inten
cija. Po mišių, nariams buvo su
teikta generalinė absolucija. Tą 
dieną gan daug žmonių dalyva
vo bažnyčioje.

Vasario 17 d.. Park Street sa
lėje įvyksta Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėjimas. 
Kalbėtojai iš kitų miestų priža
dėjo pribūti. Visi New Britain’o malonu vėl pamatyti savo senus vyko tėvelių p.p. Banių namuo- 
lietuviai kviečiami dalyvauti tos parapijiečius ir pergyventi anų se. Dalyvavo gražus būrelis sve- 
dienos minėjime. j dienų atsiminimus. J.J.M. . čių ir giminių bei draugų. Linki-

Sekmadienį, parapijos kuni
gai buvo nuvykę į New Haven, 
Šv. Kazimiero parapijos paren
gimą, kur įvyko mortgage’o su
deginimo apeigos. Tarpe kalbė
tojų buvo ir kun. M. A. Pankus, 
klebonas, buvęs tos parapijos
ketvirtas klebonas. Jam buvo!

šeštadienį, sausio 26 d. apsi
vedė p.p. Banių sūnus, buvęs šio 

I karo veteranas - marinas, Alek
sandras Banys su p-le Nellie 
Harris. Jauniesiem liudijo p. 
Albinas Banys ir p-lė H. Katar-. 
skylė.

Šaunus vestuvių bankietas į-

I

r

i PHILADELPHIA. PA.
Šiomis dienomis ištekėjo 

Amilija Staniškaitė už veterano 
Aleksandro Vaitekaičio. Mote- 

j rystės Sakramentą suteikė kle
bonas kun. J. čepukaitis Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje. Jungtuvės buvo su šv. mi
niomis jaunavedžių intencija.

P-

kartu, 
Krikš- 

XX.

VORCESTER, MASS

Aušros Varly Parapija II

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

(Kada Jums reikalingi akiniai leis 
' kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

• Tel. 6-1944

397 Main St.,
PARAPIJOS METINIS 

MINSTREL SHOW
Kasmet Aušros Vartų parapi

jos jaunimas parapijos naudai
surengia didelį gražų vaidinimą,, 
metinį ‘Minstrel Show’. Šių me-' 
tų parengimas įvyks trečiadienį,: 
vasario 20 d.. 7:30 vai. vakare ■ 
miesto didžioje Mechanic salėje 
ant pat Main gatvės. Po vaidi
nimo bus šokiai, kuriems gros 
vienas iš geriausių miesto or
kestrų — Russ Cole su savo 
grupe.

Jaunimas jau kelinta savaitė 
kaip praktikuoja ir vedėjas, 
varg. Vincas Burdulis, tvirtina, | 
kad šių metų parengimas bus 
geresnis už pereitų metų. Per
nai visiems patiko ir jaunimas 
nuo žmonių susilaukė daug 
komplimentų.

Komisija yra sekanti:
Garbės pirmininkai — Kun. 

K. A. Vasys. klebonas; kun. Jo
nas C. Jutkevičius.

Pirmininkas — Henrikis Bur
da; raštininkė — Aldona Va- 
raškaitė; muzikos — Pranciš
ka Kaliūnaitė, Elena Katinaitė, 
Aldona Dubickaitė ir Elena Ka
ma ndalytė; programos — Jo
nas Mažeika, Vytautas Rakaus
kas. Irena Repeikaitė, Virginija

i

MEXICAN DELEGATE Sen- 
or Don A. de Rosenzvieę 
Diaz speaks to UNO Gent ra 

Assemblv in London.




