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George Washmgton 
(1732-99)

Šiandien minime George 
Washington, pirmojo 
Jung. Valstybių preziden
to gimtadienį. Jis buvo ir 
yra gerbiamas kaipo įžy
miausias šio krašto gynė
jas. Todėl jis vadinamas 
šio krašto tėvu. Kaipo gin
kluotų jėgų vadas buvo ne
pamainomas.

George Washington buvo 
prezidentu du terminu. Ta
čiau trečiam terminui grie
žtai atsisakė. Jis buvo toli 
matąs, energingas ir tak
tingas vadas. Negalima 
praeiti nepaminėjus Wash- 
ingtono santykių su Kata
likų Bažnyčia. Jie buvo 
nuoširdūs ir draugiški. Jis 
daug pagelbėjo katalikams 
įsikurti ir yra gausiai au
kavęs pastatymui katalikų 
bažnyčios Philadelphijoj.

Jis buvo principų žmo
gus. Jeigu šiandien gyven
tų George Washirtgton, tai 
jis griežčiausiai išeitų 
prieš kai kuriuos mūsų ne
va vadus, kurie, anot K., 
prie gyvos galvos princi
pus mugėse pardavinėja.

Jis miręs, bet jo darbai 
tebėra gyvi!

New York (LAIC) — 
Sovietų oficiozas “Izviesti- 
ja” Nr. 11 skelbia vieno1 
aukšto valdininko apžval
gą kolchozų ūkio Sibire.! 
Straipsnio pradžioje pa-! 
brėžiama, kad per eilę me-1 
tų daugelyje kolchozų vi-! 
siškai nebuvo išpildytos 
pyliavos; net sėklai teko 
grūdus skolintis.

---------------- j 
DAUG GRŪDU TUMI Į 

IŠVEŽTI RAUDONAIAI, 
ARMUAI

New York (LAIC)—Val
kininkų valsčiaus ūkinin-; 
kai, kaip praneša “Prav-! 
da” Nr. 301, jau suvežė 
Raudonosios Armijos a- j 
ruodan šimtus pūdų grū-i 
dų. Be to, tasai pats vals-' 
čius < 
lę išpildys 118 procentais, 
o Trakų valsčius bulvių 
duoklę visais 107. Iš to ga
lima suręsti, kad okupan-' 
tai ūkininkams 1 
naujas pyliavų normas.

t

Nacių karo kriminalistų teisme, Nuernberg’e, laike teismo tardymo 
sėdi iš kairės j dešinę: Rotund Hermann Goering, Rudolf Hess ir .Toachim 
von Ribbentrop. Užoakalyj jų su juodais akiniais sėdi Kari Doenitz, kuris 
po Hitlerio pasiskelbė Vokietijos valąs.

Išgavusi Atomo Paslaptis
Paslaptys Buvę Mažos Vertes 

Smerkia Kanadą Dėl Nedraugiškos 
Procedūros

Londonas, vas. 23 — So- Jis atsakęs, kad jis buvęs 
vietų Rusijos valdžia pri- nuėjęs į Teisingumo De- 
sipažino, kad jos agentai partamentą, “bet jie neno- 
išgavo atominės bombos rėjo jo klausyti”. Po to ji 
paslaptis ir radio vietas pasiuntusi Gosenko pas 
Kanadoje, bet pabrėžė, kad Kanados karališką polici- 
gautos žinios nebuvo ‘svar- ją, kurios tvrinėjimas ir 
bios’. ! susekė šį šnipų lizdą.

Maskva smarkiai puola Ivor Gosenko ir jo šeima 
Kanados valdžią dėl jos prašė apsaugos nuo raudo- 

i “prieš - sovietiškos” veik- nųjų teroro. Taigi dabar 
los, kuri “nesuderinama su jis ir jo šeima yra pilnai 
draugiškumo santykiais apsaugoti. Kur jie yra žino 

• tarp tų dvieju kraštų”, tik du Kanados viršinin- 
į Raudoniems fašistams la- kai.

, kad Kana- Gen. Walter G. Krivits- 
! TMDRDTAT A idos valdžia paskelbė, jog kv, kuris misteriškai mirė
| tVlv/OClVL'šnipai išgavo militares in- Washingtone 1941 m., yra 

New York — J. V. Atsto- ■ ' --------------------- t formacijas. Raudon i e j i taip pat rišamas su šnipų
uždėjo VU Buto atstovės iš Con- Roma, vas. 21— Vakarį Naujiems Kardinolams, tvirtina, kad jie nieko nau- lizdo atidengimu Kanadoj, 

neetieut, Clare Boothe Jo Šventenybė Pijus XII.kuriu iš 32 dalyvavo 29, ja neišgavo, 
Luce (respublikonė) pe- kalbėjo per radio į visą pa-i uždėjo ant jų galvų biret- nežinoję.

1 
I

v •

duoniniu grūdų duok- i Kongresnąnė Luce Priėmė POPIEŽIUS PIJUS XII SMERKIA
Katalikų Tftčjfcg

BOLŠEVIKAS BLOGAI 
PASIRODĖ

ką jie būtų Jis buvo nušautas viešbu- 
tyj vas. 10, 1941 m. Oficia
liai buvo pažymėta kaipo 
saužudystė. Tačiau jo šei
ma ir draugai teigia, kad 
jis buvo nužudytas. Kri- 
vitskio tikra pavardė buvo 
Samuel Ginsberg. Sakoma, 
kad tuo laiku Krivitskio 
suteiktos žinios Kanados 
policijai turi ryšį su Ivor 
Gosenko žiniomis, kurios 
ir atidengė tą šnipų lizdą.

Komunistų spauda, ypač 
lietuvių komunistų bando 
įvairiais būdais užglostyti. 
Ji sako, kad tai yra ‘‘raga
nų gaudymas”. Tačiau yra 
žinoma, kad Sovietų Rusi
jos militaris atstovas buvo 
atšauktas. Taip pat ir Ru
sijos ambasadorius Kana- 

i dai yra Maskvoje.
’ Sovietų Rusijos agentai 
’ veikia ne tik Kanadoje, bet 

Ja uaiuus. pu., o*™ IC.UUV.X4JU a^uu-.* - ______ * ir Jung. Valstybėse. Ame-
Sovietų Rusijos kaltinto- to jas, vokiečių kulkosvai- ™s, kadjis hu P. ,rikos spauda ne kartą iš

sako Miss Fraser. “Vėliau’, |viešumon sovietų Ru- 
tačiau, jis aprimo ir sakė:;slJos agentų veikimą. Apie 

i “Aš perdaug žinau. Yra! įveikimą turi žinių ir 
Tai raudonųjų įrodynėji- dalyku, kurie gali privesti,FBI kaip praneša anglų 

• ~ ’ ■ • • ’ > J spauda. Tik kažin kodėl
mūsų valdžia vis tęsia glo
stymo politiką.

deda iš šių dalių: 1. UNO orga- reitą penktadienį, vasario šaulį. Jis pasmerkė moder-itas.
niraHja 2. Sovietų Rusija su 15, tano priimta į Katali- ninį imperializmą, kuris i Šiomis dienomis, ____ _____
strateginėmis sienomis (prie- !kų Bažnyčią. Ji per pen- neša nuodus, sudarančius Kardinolų ivesdinimo pro- jį‘neatšikUusus raudonųjų 
varta užgrobtomis žemėmis).!kis mėnesius gavo katali- žmonijai pavojų. !ga, į Vatikaną yra at- valdžios paskelbė viešai a-

Popiežius *$>ijus XII kreiptos viso pasaulio a- pie susektą šnipų lizdą. 
griežtai pasmerkė masinę kys. Tai yra dvasine jėga, Raudonieji labiausia bijo 
žmonių depbrtaciją, pri-kurios ir pragaro vartai viešumos. Todei jie dabar 
verstą žmonių perkrausty- negali nugalėti. Katalikų įr šėlsta, prieš Kanadą

iu valią. At-.būdajs stengiasi sumažinti gekė*tą*7nfr>ų~UzdąT'štli 
iuFį ir ragino Jos autoritetą, bet veltui. kaip? pereitu metų rugsė

3. Sovietų Rusijos karo pajėgos kiškas pamokas nuo Pre- 
— didžiausios visame pasauly, lato Fulton J. Sheen.

p. Chamberlin pareiškė, kad
Stalinas grasina savo vasario prej

Šv. Patriko katedroje 
-------  o------------ —-|i7rei. Sheen suteikė jai 
10-os dienos kalba pasaulio tai-jkrįk§to ir sutvirtinimo Sa
kai, nes nei vieno žodžio nesakė j kramentus. Atstovė Clare 
apie UNO pasaulinę taikos or-j Boothe Luce gimė ir buvo 
ganizaciją ir nei vieno padėkos išauklėta episkopalų tiky- 
žodžio Amerikai už 10 bilionų boję ir lankė tos tikybos

Per CBS radio tinklą buvo 
transliuojama vasario 17 d. nuo 
10:30 iki 11:00 įdomios diskusi-j 
jos (People’s Forum) apie So
vietų Rusiją ir jos ateities poli
tiką. Šiose diskusijose dalyvavo 
Sovietų Rusijos garsūs žinovai. 
— William Henry Chamberlin! 
ir Amerikos komunistas ar ko-i 
munistų simpatiza torius Cor-! 
liss Lamont, prezident Council 
of Soviet - American Friend- 
ship.

Mr. Chamberlin iškėlė faktą, 
kad Sovietų Rusija yra didžiau
sia sutarčių laužytoja visame 
pasauly ir dėl to pasaulis negali 
susilaukti pastovios taikos ir 
ramybės. Jis citavo iš Stalino iš
kilmingai pareikštų (1930-1939 
metais), žodžiu, kad Sovietų Ru
sija neužleis kitiems nė vienos 
pėdos savo žemės ir taipgi neuž
ims nė vienos pėdos kitų šalių 
žemės. Jis tuomet nesakė, pa
brėžė ponas Chamberlin, kad 
Sovietų Rusija neužims nė vie
nos pėdos kitų kraštų žemės iš
skyrus Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Suomijos dalis, Lenkijos dalis, 
Rumunijos dalis, Danijos Born- 
holm, Irano dalis, Kinijos dalis, 
Japonijos dalis, ir tt.

Į šį argumentą ponas Lamont 
nieko negalėjo atsakyti, o tik 
pasiūlė 100 dolerių lažybų, kad 
Rusija tikrai apleis Iraną nusta
tytu laiku. Tuomet p. Chamber
lin jam priminė, kad Sovietų 
Rusija dar ir dabar valdo Man- 
džiūriją, nors jam laikas buvo 
nustatytas keletą kartų šį kraš
tą grąžinti Kinijai.

p. Lamont iškėlė Sovietų Ru
sijos saugumo planą, kuris susi-

lend-lease pagalbą, bet kalbėjo mokyklą. Ji yra buvus re-

AMERICAN 
RED CROSS

Sovietai labiausiai šėlsta 
naU;ĮU prieš Kanados valdžią, kad 

.a— —— — —■ . ■ - - - i ■ - - - — —’ ——   — f <7 

at‘ valdžios paskelbė viešai a-

mą ir priverstą vyrų repą- Bažnyčios priešai įvairiais Kaip Kana<jos valdžia su-
triaciją prieš
sišaukė i pasauk ir ragino Jos autoritetą, 
grįžti prie Dievo. 1 Ji auga ir stiprėja.

NUŽUDĖ 22,m ŽMONIŲ
tik apie penkmečius, kad Sovie- daktorė įvairių žurnalų. UAITMU D AI TIVAMTETT
tų Rusija būtų galingiausias Labai veikli Jung. Valsty-i JAKU LAJlNlCjl
kraštas visame pasaulyj. |bių Kongrese. ~ Būdama 

p. Chamberlin taip gi pabrėžė .Kongreso Militario Komi- 
negirdėtą Sovietų Rusijos žiau->eto narė, Mrs. Luce SU ke- 
rumą Lietuvoje, Latvijoje, Esti-j iįoiįka kitų savo kolegų 

j joje, Lenkijoje ir kitur, iš kur lankėsi Europoje. Ta pro- 
Į žmonės masiniai deportuojami į ga jį turėjo audienciją pas 
i Rusijos gilumą, šaudomi ir be
jokios priežasties kalinami.

Šios diskusijos labai svarbios 
tuomi, kad jos ypatingai buvo 
transliuojamos Amerikos ka
riuomenei užsienyj. Ir per šias

jo 2 d., sako Elizabeth Fra
ser, Ottawa Journal rapor- 
teris, atėjo pas ją Ivor Go
senko, Rusijos ambasados 
viršininkas, ir papasakojo 
idomių dalykų, kas ir ati
dengė rusų šnipų lizdą Ka
nadoje. Iš pradžių ji nesu
prato ką jis nori jai pasa
kyti. Manė, kad jis nori su-' 
žinoti kaip tapti Kanados, 
piliečių. “Aš buvau įsitiki-

I

•
Nuernberg, Vokietija, no. Smirnov sako, kad vi- 

vas. 21 — Kaip žinoma, so tame forte naciai nužu- 
Vokietijos nacių pareigu- dė 70,000 prancūzų, čeko- 
nai yra kaltinami ir teisia- slovakų ir kitų tautų žmo-1 
mi už žiaurius kriminališ- nių. Per dvi dienas 1941 
kus darbus. j m., sako raudonųjų kaltin-'Popiežių Pijų XII ir Ame

rikos moterų vardu ji su
dėjo sveikinimus Jo Šven
tenybei.

Mrs. Clare Boothe Luce 
pareiškė, kad ji šį rudenį das nužudė 22,000 žmonių 

, Lietuvoje. Tos 
Ji yra viena įžymiausių as- skerdynės buvo vykdomos, 
menybių, kuri vėliausiai į- Smimov tvirtino teismui, 
stojo į Katalikų Bažnyčią. “Mirties Forte” arti Kau-

i
I 

diskusijas buvo labai aiškiai is-lnekandidatuos į Kongresą. Kaune,
dėstyta Sovietų Rusijos visi 
kruvini darbai. O sovietų drau
gas Lamont buvo toks silpnas, 
kad beveik nieko negalėjo atsa
kyti ir dar ne vietoje prabilo: 
“Aš su visu tuo sutinku”. Net 
negalėjo nei vieno žodžio tarti 
pateisinimui Amerikos komunis
tų penktos kolumnos, kurių 
dienraštyje, pagal p. Chamber
lin, buvo parašyta, kad Ameri
kos komunistų didžiausias prie
šas Amerikoje yra Amerikos nia, kad J. E. vyskupas 
valdžia. Po tokio pasirodymo' Petras P. Bučys, MIC., Tė-

J. E. VYSKUPAS BUČYS AT
VYKSTA J JUNGTINES 

VALSTYBES
Šiomis dienomis gauta ži-

jas Ivan Smirnov įrodinė- džiai tratėjo į nuogai nu-
jo, kad 1941 m. gruodžio rengtus vyrus, moteris ir sako M1SS Fraser. 
mėn. naciai per 48 valan- į vaikus.

i ' __ ___________
j mai. Niekas neabejoja, kad prįe kito karo ir mano vir- 
Lietuvoje ir kituose Pabal- šįninkai žino, kad aš tai ne
lijo kraštuose buvo ir yra užgiriu.
baisios žmonių skerdynės.; “Mirtis man, jeigu jūs 
Tačiau nei sovietų Smirno- man negalite pagelbėti. Aš 
vas, nei kitas kuris raudo- esu pasmerktas dingimui 
nųjų pareigūnas nepasakė,‘įr mirčiai.”
kiek Žmonių nužudė sovie-' Tuomet Miss Fraser sa
lų Rusijos budeliai? Kiek ko< kad ji paklausus Go- 

, kodėl jis nenueina 
ir nepapasakoja tai Kana
dos valdžios viršininkams.

I
W.vietų Rusijai, į vietą 

Averell Harriman.
____  _ ___ _  r____J_  , , . Lt. Gen. Smith yra Šv. 
ponas Corliss Lamont greičiau- ’vų Marijonų Kongregaci- Petro ir Povilo berniukų 

, mokyklos, Indianapolis, 
Į jau yra kelionėje į Jung. Ind., alumnas. Jis Jung.

Valstybių vardu pasirašė 
vokiečių pasidavimo doku- 
fentą Rheime ir taip pat 
Italijos pasidavimo doku
mentą.

šia susilauks Earl Browder liki-! jos vyriausias generolas, 
mo. j' - ---- - -

Diskusijos užsibaigė Stalino į Valstybes.
cituotais žodžiais, kad komuniz-l Kaip žinoma, LDS ir 
mas negali išsilaikyti tik vienoje“Darbininkas” yra išleidęs! 
valstybėje (Sovietų Rusijoje),lj E vyskupo Bučio para-1valstybėje (Sovietų Rusijoje), į j E vysfcypo Bučio para- 
kuomet visos kitos šalys pri-;šytą įdomų ir plačiai skai-i 
klauso prie “kapitalistinės” sis- tomą veikalą “P. švč. Ap-! 
temos, ir todėl kova yra neiš- sireiškimai Liurde”. 
vengiama. Ek-sas. ________

NEW HAVEN, CONN.
11

Naujas Ambasadorius Rusi
jai Yra Katalikų Mokyklos 

Alumnas

Raudonieji Vagių Vokiečius 
Mokslininkus

žmonių išvežė j Sibiro kon- senko 
?entracijos stovyklas? 
Kiek žmonių numarino ba
du?

Alijantų militaris teis
mas turėtų sudaryti komi
siją ir ją pasiųsti į Lietu
vą ir kitus kraštus, kurie 
tebėra sovietų Rusijos pa
vergti, ir ištyrti kiek ne
kaltų žmonių nužudė na
ciai ir raudonieji. Šalę na
cių kriminalistų turėtų sė- 
dęti ir sovietų raudonieji 
kriminalistai.

Telefonu Unijos Nubalsavo 
Streikuoti

Memphis, vas. 21 — Tele
fonų darbininkų unijos 
dauguma balsų nubalsavo 
streikuoti, jeigu nebus pa
keltos algos $2.00 dienai.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Londonas — Pranešama, 
kad sovietų Rusijos agen
tai gaudo ir išveža vokie- 

'čius mokslininkus, kurie 
.Washington, D. C. —Pre- ką nors žino apie atominės 

zidentas Truman paskyrė energijos produkciją, 
į Lt. Gen. VValter Bedell

Amerikiečiams Nėra Vietos 
Čekoslovakijoj

šeštadienį, vasario 23 d., 1:15 vai. no pietų vėl tu
rėsime progą klausytis gražios lietuviškos radio pro
gramos iš WESX stoties, Salėm. •

RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 19 d., 3:30 vai. po pietų, 

Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio programos me
tinis koncertas. Jau yra pakviesti ir pasižadėjo išpildy
ti lietuviškų dainų ir muzikos programą įžymūs artis
tai - solistai ir grupės.

Kviečiame visus iš anksto ruoštis į koncertą. Kon
certo tikietai spausdinami. Jau įsirašė keli koncerto 
Garbės rėmėjai. Kviečiame ir kitus tuojau įsirašyti,

Frankfurt, Vokietija — 
Čekoslovakijos valdžia iš
leido įsakymą, draudžian- „ ______ _________ „__r___
tį Jung. Valstybių kariams kad galėtume pradėti skelbti radio programose, 
ar civiliams įeiti į Čekoslo
vakijos teritoriją.

Isenhower vyriausias štabo ramybėj, tuomet ir kitus’ Priežastys 
ambasadorium so- galėsi nuraminti. Imos.

Sekmadienį, vasario 24 d., 
vai. ryte, Šv. Kazimiero par. 
salėje įvyks metinis LDS 28 kp. 
susirinkimas, į kurį kviečiame 
visus narius atsilankyti ir apsi
mokėti savo duoklę už organą1 Smith, kuris buvo Gen. Ei- Pirmiau pats užsilaikyk 
“Darbininką”. Į

Juozas Lukša, fin. rašt.'narys, ambasadorium so- galėsi nuraminti.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 

nepaduoda- way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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SKl* j Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

BALF PIRMININKAS APIE LIE
TUVIŲ PADĖTĮ VOKIETIJOJE

Bendrojo Amerikos Lie- nimo reikalą dabar smar- 
tuvių Šalpos Fondo pirmi- kiai organizuoju. UNRRA 
ninkas kun. Dr. J. B. Kon- pritaria ir pagelbsti”, 
cius šiomis dienomis cen- Iš šio pranešimo seka vie- 
trui atsiuntė keletą prane- na labai aiški išvada: būti- 
šimų, kuriuose tarp kitko 
sako:

“Pasimačiau su lietu
viais daugelyje vietų ir pa
tyriau jų gyvenimo ten e- 
sančias sąlygas; buvau jų 
bendroj valgykloj — tai 
yra liūdnas vaizdas — visi 
sustoję į eiles su savo lėkš
tėmis. gauna sriubos ir ki
tokio maisto, kad apsigin
tų nuo bado. Atrodo suvar
gę, nuliūdę. Kai kur lietu
viai gyvena privačiai, tik i 
bažnyčią ir į valgyklą su
eina drauge.
“Drabužių pirmoji siunta 

jau pasiekė juos ir dauge
lis apsirengę iš Amerikos 
gautomis drapanomis. Už 
tai yra labai dėkingi ir pa
tenkinti. kad gali šilčiau 
apsirengti žiemos metu. 
Vaikučiai avalynės visai 
neturi ir todėl daugelis jų 
negali lankyti mokyklų; 
vyrams avalynės irgi dide
lis trūkumas. Su Liet. Rau
donojo Kryžiaus vadovybe 
kalbėjaus ir patyriau, kad 
skubiai reikia vaikučiams 
batų, apie 8,000 porų.

“Studentų būklė labai 
sunki. Keli šimtai jų pri
imti į universitetus. Jiems 
pagalba būtinai reikalin
ga.

“Aplankiau lietuvių me
no ansamblius. Mačiau ar
tistinių šokių ir gėrėjaus 
jų dainomis. Mergaitės šo-i 
ka basos, nes neturi bate
lių, o su mediniais padais; 
negali šokti. Nufilmavau 
jų šokius ir grupę spalvota 
filmą.

“Pradinės mokyklos ir 
gimnazijos veikia. Kadan
gi patalpų neturi, tai kla
sės išblaškytos po priva-! 
čius namus. Paišelių netu-į 
ri. nei plunksnakočių: ma-j 
čiau, kad 10 vaikučiu turi; 
tik vieną paišelį; kai vie
nas greit užsirašo, tuoj pa
duoda kitam ir tt. Net iri 
rankvedžių neturi, tai turi; 
iš mokytojo užrašų ant! 
lentos sau užsirašinėti. 
Reikia pasiųsti paišelių, 
plunksnų, popierio. Mo
kyklų rankvedžių spausdi-

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. F rancis, Greene, Maine

PRASIDEDA IŠKILMINGOS 

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

>V. ANTANO NOVENA.

Išlindo Teisybė, Kaip Yla 
Iš Maišo

Šiomis dienomis pasirodė 
knygų rinkoje dviejų Stali
no garbintoju veikalas — 
“THE GREAT CONSPI- 
RACY” (Didysis Sąmoks
las). kurį parašė Michael 
Sayers ir Alberte Kahn ir' 
išleido Little Brown ben-i 
drovė. Autoriai greičiau-'

I

nai reikia vaikučiams ba
tų, taip pat reikia mokyk
loms paišelių, plunksnų,_____
plunksnakočių, sąsiuvinių;šia yra komunistai arba; 
ir kitų reikmenų. Lietuvių I komunistų simpatizato- ■
organizacijos ir atskiri as-iriai, nes jie labai aukštai' 
menys prašomi atsiliepti i iškelia Staliną, o jo prie-; 
šiam mažų vaikučių pagal-:šus, kaip Trockį ir kitus' 
bos šauksmui. griežtai pasmerkia. Taipgi;

Aukščiau minėtus daik-, pasmerkia Lenkijos pa
tus prašome siųsti į BALF. triotus, kurie nepasiduo- 
sandėlį. 101 Grand Street, jda Rusijos vergijon. 
Brooklyn 11. N. Y.

BALF Vadovybe.

Kinija Negali Nusikratyti 
Rusų

C'hungking, Kinija, vas. 
21 — Kinijos valdžia jokiu 
būdu negali nusikratyti 
sovietų Rusijos raudono-

Tūlas “New York Times”; 
laikraščio kritikas knygų; 
skyriuje labai neigiamai į 
atsiliepė apie tą knygą, i 
pastebėdamas, kad tokia X 
knyga galėtų pasirodyti 
tik Maskvoje.

Tos knygos 337 puslapyj 
randame nepaprastą žinią, 
sakome, nepaprastą, nes

sios armijos Mandžiūrijoj.; į^į šiol jokioje komunistų 
Raudonieji jau nuo vasa- į spaudoje tokios žinios ne
rio 1 d. t-------  —4'"
Mandžiuriją. bet ir iki šiol 
neapleido. Ir ne tik neap
leido, bet stato naujus rei
kalavimus. Tarp Kinijos 
valdžios kariuomenės ir 
komunistų, remiamų Rusi
jos raudonųjų, atsinaujino 
kautynės.

GRAŽUS MANO
JUODBĖRĖLIS

Gražus mano juodbėrėlis
' Lėks kaip raiba* sakalėlis. 
Josiu per žalias gireles. 
Plauksiu per jūras mareles.
Sudiev, sudiev, jūs mergelės. 
Sudiev, baltosios gulbelės: 
Palūkėkit valandėlę. 
Sulauksit jauno bernelio.

Jaunas dienas aš įgysiu
Ir pats save sugrąžinsiu. 
Tada, tverdams jums darželį. 
Kalbėsiu meilius žodelius.

turėjo^ apleisti į jjUVO> būtent, apie Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių 
užgrobimą 1940 metais.

Rašo:
“In the middle of June, forest- 

alling an imminent nazi putsch 
in the Baltic Statės, Soviet arm- 
ored divisions occupied Estonia, 
Latvia and Lithuania“. Lietuvių 
kalba bus: “Birželio mėnesio vi-; 
dury j, kad pašalinti gręsiantį 
nacių putčą Pabalti jos valstybė
se, Sovietų motorizuotos divizi
jos okupavo Estiją, Latviją ir 
Lietuvą’’.

Suprantama, pasakymas 
apie kokį ten “nacių put
čą” yra grynas prasimany-Į 
mas. Geriau būtų pasakę, 
kad “po Stalino su Hitleriu 
susitarimo Sovietų moto
rizuotos divizijos okupavo 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.” 

Iki šiol visi komunistų a- 
įgitatoriai ir visa spauda 
Į skelbė ir skelbia, kad “Lie
tuvos liaudis laisvai nusi- 
balsavo prisidėti prie So
vietų Unijos,” o štai šioje 
knygoje aiškiai pasako, 
kad Sovietų divizijos oku
pavo (užgrobė) Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Taigi yla išlindo iš mai
šo. Okupantų kraštų gy
ventojai neturi jokios lais
vės. Jie yra raudonųjų fa
šistų vergai. XX.

Ir rankeles jums suspausiu. 
Ar myli mane, paklausiu. 
Bet jau manęs neprigausit. 
Kilpom žirgo nesugausit.
Sudiev, sudiev, jaunikaičiai. 
Sudiev, jaunystės ponaičiai: 
Palūkėkit, vėl parjosiu.
Vėl linksmai su jumis šoksiu.
Einu taku, klausiu kelio 
Saulė leidžias už kalnelio.
Dar nė miško neišvydau 
Ir čia pat namie paklydau.

Už visus Šv. Amano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — iškilmingos šv. M išios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS 

sV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Sv. Mi
šiose. kad per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovio* Taikos!
Ki is\es Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvy nei Lietuvai! 

ir — Padėkoti Dievui ( ž (.autas Malones!
Iki Kovo-M' rch 19 d. prašomo prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FKANCTSCAN FATIIERS

Mount St. 1 rancis Greene, Maine,

i
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Berlyno vokietės renkasi malkų pakūrenimui 
savo pečių, kur nors sugriautų namų užkampyj.

PREZIDENTAS TRUMAN 
PASIRAŠĖ DARBŲ 

ĮSTATYMĄ
VVashington, D. C., vas.Ipadarė po to, kai Kanadoj 

21— Vakar Prezidentas į susektas šnipų lizdas ir bu- 
Truman pasirašė Kongre- vo pasakyta, kad šnipai iš- 
so priimtą bilių, pagal ku- gavo atominės bombos pa- 
rį valdžia dės pastangas, slėptis ir jas išdavė sveti- 
kad darbininkai gautų; mai valstybei. Tai jis pasa- 
darbus. Prezidentui pasi-’kė, kad 
rašius, šis bilius tapo įsta-1 Anglija 
tymu.

nei Kanada, nei 
nežino visų tos 

bombos gaminimo paslap- 
Prezidentas Truman su- čių. Jas žino tik Jung. Val- 

darys iš trijų vyrų ekono- stybės.
minę tarybą, kurios parei- ----------------
ga bus vykdyti tą jstaty-į Belgijos Katalikai Laimėjo
mą, kad nei vieno darbi
ninko nebūtų darbo.

A-Bomba Tebėra Amerikos 
Paslaptis

v •

Briuaelis, Belgija — Bel
gijos katalikai gavo dau
giausia balsų. Katalikai 
turi seime 92 vietas. Socia
listai gavo 70 vietų, komu
nistai 23, liberalai 16, ir

VVashington, D. C., —
Jung. Valstybių valstybės 
sekretorius. Byrnes, kalbė- nauja partija —U.D.B. vie- 
damas apie atominę bom- ną.
bą, pareiškė jos gaminimo Belgijos regentas pa- 
paslaptis tebėra vien Jung. kvietė katalikų vadą Au- 
Vajstybių paslaptis. :gust de Schrijver sudaryti

p. Byrnes šį pareiškimą naują ministerių kabinetą.

SOVIETŲ RUSIJA GINA MAŽŲ 
JŲ TAUTŲ TEISES, SAKO 

MASKVA

f

New Y’ork (LAIC) — 
Buvęs Lietuvos universite
to profesūros narys kun. 
St. Yla už patriotinį veiki
mą nacių buvo kalinamas 
baisiojoje Stutthofo sto
vykloje. “Pusantrų metų 
išnešiojau žaizdą plau
čiuose, dabar jaučiuosi pa
kenčiamai, — rašo kuni
gas. Nors gyvas išėjau iš 
kalinimo, bet su visai pą- 
kirsta sveikata”. Šiuo me
tu kunigas gydosi sanato
rijoje.

į

JOJAU DIENĄ

'Jojau dieną, jojau naktį,
Nieko gero neprijojau, 

.Tiktai ežerėlį. (2) 
! Ir prijojęs ežerėlį.

Pasigirdžiau sau žirgelį.
Savo juodbėrėlį. (2)

; Kai pagirdžiau — begreitesnis. 
! Kai užsėdau — be judresnis 
jMano juodbėrėlis. (2)

Iškilus viešumon, kad 
Kanadoje susektas šnipų 
lizdas ir kad sovietų Rusi
jos militaris atstovas gavo 
slaptas žinias apie atomi
nę bombą, tai sovietų ko
misarai tuojau suriko: 
“Tai padaryta tuoj po 
UNO susirinkimo užbaigi
mo, kuriame sovietų Rusi
jos delegacija gynė mažų
jų tautų teises”. Taip skel
bia visa komunistų spau
da.

Keista, ar ne? Sovietų 
Rusijos delegacija “gynė 
mažųjų tautų teises”, ka-

da ji yra pavergusi mažą
sias tautas, kurios neturi 
jokių teisių, kaip pavyz
džiui Lietuva ir kitos Pa
baltijo valstybės, kurios 
neša sunkią Rusijos vergi
jos jungą. Rusija taip pat 
dominuoja Lenkiją, Čeko
slovakiją, Balkanų valsty
bes. Jeigu Rusija gina ma
žųjų tautų teises, tai ji pir
miausia turėtų grąžinti 
teises Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo vals t y b ė m s. 
Taipgi turėtų atsisakyti 
nuo dominavimo kitų vals
tybių, kurios nenori būti 
Rusijos vergijoje.

(Čia pradedame talpinti kaip amerikiečiai ir anglai. Bet 
laišką lietuvio tremtinio, kurį Prancūzijos srityje pavojus iš
gavo Amerikos lietuvis. Nei;vežtiems būti yra didesnis, nes 
rašė jo, nei gavėjo pavardžių Į Prancūzijoje yra didelė komu- 
nepaduodame, kad nedavus nistų įtaka, kurie, kaip ir visur, 
progos Lietuvos okupantams varo ne savo tautinę, bet yra 
arba jų agentams terorizuoti nuolankūs Maskvos įsakymų 
likusius pavergtoje Lietuvo- vykdytojai ir tuo būdu savo 
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- šalies išdavikai; be to, prancū- 
kupantai arba jų agentai, zai turi su rusais sutartį, pagal 
sužinoję, kad tremti- kurią rusai grąžina prancū- 
niai turi giminių arba arti- zams jų belaisvius, o prancūzai 
mųjų, tai juos ne tik perse-; išduoda rusams žmones, kilu- 
kioja, bet tremia į Sibirą ar-1 sius iš tų šalių, kurias šie im- 
ba kalėjimuose kankina. To- perialistiškai yra pagrobę. Kad 
dėl gavę laiškus nuo tremti- ! civilių žmonių prancūzai būtų 
nių iš Europos niekad nėra- j išdavę rusams, mes neturime ži- 
šykite į Lietuvą saviesiems, j nių; bet karo belaisvių lietuvių 
kad tas ar kitas dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius.
Talpinsime dalimis. Red.)

(Tęsinys)
Rašytas spalių 3 d., 1945

“Brangus Drauge:
Bet netrukus visus apėmė di

delis rūpestis, ar nebūsime pri
verstinai repatrijuoti, atsieit — 
grąžinti į plačiąją socialistinę 
tėvynę. Reikia pasakyti vakarų 
aliantų garbei, kad jie to nepa
darė: nepripažino rusų reikala
vimo lietuvius Rusijos piliečiais 
ir, kaipo tokius, varu nevertė 
pasiduoti į rusų rankas. Ameri
kiečiai šitą liniją išlaikė gana 
nuosekliai. Neturime nė vieno 
fakto, kad jie ką nors iš mūsų 
žmonių -prieš jų pačių norą būtų 
rusams atidavę. Pažymėtina vi
sa eilė gana charakteringų fak
tų. Kai vasarą Turingija ir kitos 
Amerikos kariuomenės užimtos 
sritys buvo perleidžiamos ru
sams, amerikiečiai lietuvius į- 
spėjo ir net savo priemonėmis 
iš perleidžiamų rusams sričių 
išvežė. Vokiečiai, norėdami sve
timšaliais nusikratyti, apgau
lingu būdu tai vienur, tai kitur, j praėjęs. Toks mūsų nujautimas 
remdamiesi neva amerikiečių Į dar ir tuo pagrįstas, kad Vaka- 
parėdimu, mėgina mūsų žmones j rų Aliantams. atrodo, pradeda 
grasinimais užsirašyti į grįžtan- ’ atsiverti akys dėl rusų tikrųjų 
čiųjų namon sąrašus; nekartą!tikslų. Reikia manyti, kad įvy- 
ir nevienoje vietoje burmistrai i kių raida Aliantams galutinai 
įsako paskirtą dieną ir valandą) atskleis rusų imperialistinio 
ateiti su daiktais į susirinkimo gobšumo nuogumą. Dieve, 
punktus. Tokiais pavojais mūsų'duok! 
atstovai kreipiasi į amerikiečių; 
komendantus, ir tie kiekvienu 
atveju deklaravo, kad mes prieš 
savo norą neprivalome pasiduoti 
rusams, ir sudraudė rusų smar
kavimą bei vokiečių burmistrų 
sauvaliavimą. Tokios pat žinios 
ateina ir iš anglų srities. Pran
cūzai elgiasi šiuo atveju taip,1 skleidėjai.”

iš Prancūzijos yra patekusių į 
rusų nagus. Aš pats kalbėjausi 
su vienu man gerai pažįstamu ir 

Šis laiškas yra ilgas, labai rimtu vyruku, kuris iš be
laisvių stovyklos apgaulingu bū
du su visu šimtu draugų belais
vių buvo jau vežamas Rusijon, 
bet pakeliui pabėgo. Jo tvirtini
mu. iš taip vežamų daug pabė
ga. Vagone, kuriame jis buvo 
vežamas, buvo 4 lietuviai. Jis 
pabėgo trečias, rusų siena dar 
buvo toli.

Ar praėjo galutinai pavojus, • 
kad galiu patekti į ruso nagus? 
To sakyti dar negalima, nes Ru
sijos valdovai dar vis nepaliau
ja spaudę Aliantus padaryti 
niekuomet negirdėtą civilizuo
tam pasauly žygį — politinius 
emigrantus ar politiniais sume
timais nenorinčius grįžti į prie
šų okupuotą tėvynę išduotų o- 
kupantams. Tikimės, kad tokio 
žingsnio laisvų šalių valstybės 
vyrai nepadarys. Bet žinodami 
jau šimtmečiais pagarsėjupsią 
rusišką “toleranciją“ ir žiaurų 
kerštingumą, nesiskaitantį su 
jokiomis juridinėmis ar žmoniš
kumo normomis, turime budėti. 
Jaučiame, kad kritiškiausias šio 
pavojaus momentas jau yra

(Bus daugiau)

“Pasaulinės spaudos su
judime ir įvairių nuomo
nių skleidime, katalikiš
ki laikraščiai yra kaip tie 
pranašai, tiesos ir dorovės 

— Pijus XII.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

ANGLIJA NEBENORI TARTIS 
SU SOVIETŲ RUSIJA

♦-------------- ;----------
Londonas, vas. 21 — An

glijos valstybės ministeris 
{Phillip Noel - Baker pa- 

, reiškė parlamente, kad 
Britų užsienio politika, ne
žiūrint, kad būtų blogiau 
ar geriau, pasiliks surišta 

įsu Suvienytų Tautų Orga
nizacija.

Britanija, nežiūrint kaip 
j kas nekalbėtų, nebenori 
j trijų didžiųjų pasitarimų 
dėl vieningumo.

Vilniaus Apylinkės 
Agitatoriai

9

New York (LAIC) —Ra
šydamas apie rinkiminę 
kampaniją Vilniaus apy
linkėje, “Izviestija” Nr. 12, 
mini šiuos agitatorius: Ef- 
rozina Semenovna Žūk, 
Taisia Prolova, Ekaterina 
Razina, Aleksandra Grad- 
ska, kaip matome, visos 
Maskvos instruktorės.

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W, Broadway, ____ So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $..... ......... ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Miestas ir Valstija .....................-..................................... .

knyga(s)
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Pabliahed erery Tuesday and Friday ezcept Holidays such v 
New Year, Good Friday, Memorial Day. Tndependence Dav 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa

SAINT JOSEPH’S UTHUANIAhMI. C. ASSOCIATION OF LABOS
•atorad m Mcond-clua natter Sept. 12, 1915 at the poet office at Borto- 

Mus. under the Act of Mareli 3, 1870.
Secaptance for malling at special rato of postage provided for in Section 110> 

Act of October 8,1917. authorized on July 12, 1918
BUB8CRIFr' iON RATE8-

Joaneatle yearly------------------$4.00
Oomeotic once per week yearly $2.00
Voreign yearly____________ $5.00
Soreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________$4.01
Vieną kart savaitėje metams. $2.00
Užsieny metams ___________ $5.00
Užsieny 1 kart sa-ttj metams $2.50

DARBININKAS
•86 West Broadwty, South Boston, Ma»

Telephone SOUth Boston 2680

Nebus Taikos, Kol Su Dievu
Nesusitaikysim Amerikiečiai jūreiviai įlipę į kalną žvelgia į Hong Kong miestą Kinijoj.

— Neverk, aš pats eisiu1 
kad Tavo sūnus

Prieš pcnkioliką šimtų jis nelaimingajai moteriai 
metų Europoje buvo bai- ištarė: 
sūs laikai. Siautėjo karin
ga puslaukinė tauta van- vergijon, 
dalai. Kartą jie įsiveržė į būtų laisvas!..
Romos žemes, į kampani-Į Vandalai jo pasiūlymą 
jos kraštą. Jų panrotis bu- priėmė. Sūnų paleido moti-l 
vo — jaunus, stiprus vy- nai, o vyskupą išsivedė 
rus vergais išsivesti. Ta- vergijon. Šv. Pauliną nu-s 
čiau jie leisdavo žmogui iš gabeno į Afriką, kur jis

— Apie vyskupą, kurs išėjo vergijon, kad išlais-į 
vintų našlės sūnų. — "Geriau be apsiausto, ne
gu be meilės". — "Tu lašinsi džiaugsmą į pri-į 
slėgtų širdį". — Apie ką rašo iš tėvynės išblokš
ti poetai: Vytė Nemunėlis (B. Brazdžionis), Si-j 
dabraitė ir Orintaitė. — Paskutinė kun. Lipniu-i 

no kelionė. —

Gaila, kad Pearl Harbor tardymas susinarpliojo vergijos išsipirkti. Nolos buvo sodininku vandalų dįįų štai kartą elgeta su- Vyte Nemunėlis skun- 
.. ... . - tiko Šv. Kotriną Sienietę ir džiasi —

taip susijaudino dėl skau- duose. Jo šventumas pada- iabai prašė išmaldos, 
džios jo žmones ištikusios rė taip didelės įtakos, kad -- - -
nelaimės, kad išleido visus net vandalų valdovas ry- rįu ™ atsakė ta.

1 TAI n 1 CF11GJ iGniflzi YYOfloTYlO C -ii įolnicnnnii O _ m. • « —. •

O tame pačiame išvietin- 
tųių lietuvių laikraštyje 

I “Žiburiai”, skaitome tuos 
i mūsų poetės P. Orintaitės 
atodūsius:
Kur tėvynė, kur tavo namai. 
Karo siaubo vaikomas 

paklydėli ?
Kur tavųjų sodų jazminai?
Kur liepynai, kvepiantys 

šalikelėje?

į neatmezgamą mazgą, nes kitaip, to uosto tardytojai arkivyskupas Šv. Paulinus kunigaikščio šeimos so- 
galėtų jau pradėti kito uosto, būtent, Jaltos, nagrinė
jimą” — sako “Boston Daily Globė”. Prie to dar gali
ma pridėti, kad būtų ne prošalį išnagrinėti ir Maskvos, 
Teherano, Casablankos ir Potsdamo konferencijas, nes 
jos visos maskolišku degutu dvokia. Tai buvo trijų 
žmonių “tarptautiniai koncertai”, kuriuose Maskva 
grojo, o Londonas su Washingtonu šoko. Už Kremlio 
muziką du pastarieji dalyviai brangiai užmokėjo — 
svetimų tautų lėšomis. Bet tos tarptautinės puotos su
silaukė neskanių pasekmių: ir čia, kaip ir po kiekvieno 
“linksmo baliaus”, teko nejaukiai atsirūgti. Išsipagi- 
riojimas visuomet yra sujungtas su nemaloniais atsi
minimais. Pokilio dalyvis lyg pro miglas šį tą atsime
na: aš vakar tur būt pridirbau tokių skandalų, kurie 
kaip degutas prie mano šlovės prilips. Taip, tokie da
lykai nenukrapštomai prilimpa ir įsiskverbia į — is
toriją. Žmonės, kurie prie gyvos galvos principus mū- 
gėse pardavinėja, yra labai jautrūs dėl istorijos nuo
sprendžio, kad ji kartais jų darbus tikruoju vardu ne-i 
užvardytų. Deja, tai neišvengiama: į istoriją neįsime-Į 
luoši. ~ Į

grupuojasi į vieną pastovų vaizdą, o jau istorijos fa- amerikonybę ir krikščionybę, kaip komunistai siekia verktą ašarą artuno akyje v
brikantai griežtai šaukiami atsiskaityti: ką jūs daro- ją suardyti... Mes trokštam taikos, o bet gi taikos nėra ir neleisti jai pro blakstie-

parūpo ne tik kitų tautų,“bet ir pačios Amerikos liki- moralybės nuostatų. Deja, prie klystančio pasaulio džiaugsmas ir pačiam. Tei- kia iš poezijos lietuves ra- krauju ir ašaromis rašyti, 
mas, apkaltina politikos vadus, kad jie stumia žmoni- reikia ir mūsų Ameriką priskaityti, nes ir mūsų šalis singai rašytojas Doss yra sytojos Alės Sidabraites, kai gilūs atodūsiai raštą 

— L',—. ikunos eilerastis Augsbur- lydėjo.
t- tu.į kitus nusikaltėlius, nes ir mes įjųkelio iškry-i — Tu lašinsi džiaugsmą į go lietuvių laikraštyje bu- rpie mūsų broliai nusipel-

mciniię 1<1XOVV >x paua.u Visiems gerai žinoma pasireiškianti mūsų visuo- P^tegtą širdį ir Dievas vo atspausdintas tik 1945 no gilios užuojautos ir mei-
valstybės vergu. Logingą ir natūralų civilizacijos prin- menėje pagoniška kryptis, ^kuri gadina krikščionišką Masins džiaugsmą j tavąją.
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POETŲ LUPOMIS
* . ~c x - - -- ' -J ‘ vaikų auklėjimo, £1 mokyklos moko visko, bet nemokoj DarniekadaLietuvane-

' Anot°Notre Dame Universiteto Prezidento, kun. kaip pažinti ir garbinti Dievą ir užlaikyti dorovės prin-!turėjo taip juodų dienų 
O’Donnellio žodžių: “Mes laimėjom karą, bet ar laimė- cipus.. Todėl pasibaisėtinai plinta jaunamečių nusikal-jkaip dabar. Mūsų tautą iš- 
sim revoliuciją, tai dar teks pamatyti”. Iš tiesų, revo
liucijos kautynės — kol kas dvasinės — jau vyksta. 
Tai dviejų ideologijų kova: krikščionybės su grynai 
pagonišku materializmu — vis vien, ar tai bus Rusijos 
komunizmas, ar Vokietijos nacizmas, ar Italijos fašiz
mas. Du pastarieji jau nugalėti, belieka dar komuniz-

džios jo žmones ištikusios rė taip didelės įtakos, kad

pinigus išpirkinėdamas žosi jį išlaisvinti. Šventa- I

— Kad aš nieko nebetu-j

|— Tai galėtumei man
tuos belaisvius — vergus, sis vyras dabar užsipuolė savo apsiaUstą ati- 

Kai jau nieko nebeturėjo, prašyti, kad išleistų ir vi- duoti,_ meldė elgeta.
nei pinigų, nei daiktų, ku- sus jo šalies pavergtuosius i 
riais galėtų pavergtąjį vyrus. Jo prašymas buvo 
laisvėn išpirkti, jis dar pa- išklausytas, 
matė vieną motiną grau
džiai rankas belaužančią— 
ji buvo našlė ir jos pasku- MOTERIS IR ELGETA 
tinį sūnų vandalai vedėsi Heroiškų krikščionių 
vergijon. šventajam Nolos tarpe mes užtinkame ne- 
vyskupui taip pagailo, kad-paprastų meilės pavyz-

Tėvų nameliai brangūs, 
Negera mums be jų 
O ten grandiniai žvanga 
Aplaistyti krauju.
Ne tiek ten lapų puolė 
Juodan purvan rudens, 
Kiek į Sibirą brolių 
Į mirtį išgabens.

Ir verks našlaitės girios 
Ir ąžuolai linguos
Ir žemė, tartum mirus, 
Paskęs vargų varguos.

i 
I 

Šventoji negalėjo at
stumti varge esančio žmo
gaus ir... nusiėmė savo ap
siaustą. Drauge buvusieji; 
norėjo ją nudrausti nuo 
tos aukos, primindami — 
kaip gi ji galėsianti gatvė
je pasirodyti be vienuoliš- 

. ko apsiausto. Ir tada Šven-___ __ _____
:Tablet” Febr. 9) — paneigia viską, kas yra amerikie- toji pasakė tuos gilaus dė- ngs išblokštųjų dalį:

SIENOS MIESTO

! tiška ir krikščioniška, ir mes būtume neįmanomai kvai- mėsio vertus žodžius: Lyg piligrimai mes išėjom,
iii, jei manytume, kad tuos dalykus galima suderinti? —Geriau man bus pasi- broliai,
i Komunizmas tai gryna bedievybė. Mes turime prieš jį likti be apsiausto, negu be Išklydom, nešini benamių 
j taip pat smarkiai kovoti, kaip jis prieš mus kovoja, meilės! j naštą.
Mes turime taip uoliai ir ištvermingai ugdyti ir plėsti Pamatyti, kad ir neiš- --------------------------

te? kur einate? Sąžiningieji visuomenės vadai, kuriems ir nebus, kol pasaulis negrįš prie Dievo ir nesilaikys nas nusisverti, yra aiaens

ją, neišskiriant Ameriką, į tiesioginį gyvulišką mate- nėra laisva nuo nusikaltimų. Verčiau nerodykime pirš-JPasakęs^ 
rializmą, kurs paneigia religiją, dorovės principus, as
meninę žmogaus laisvę ir padaro pilietį nereikšmingu pę~

cipą apverčia aukštyn kojom: užuot kad valstybė tar- amerikiečių gyvenimą.... Mūsų šeimas ardyte ardo’ 
nautų piliečiui, pilietį priverčia būti valstybės belais- lengvai gaunami moterystės persiskyrimai ir gimdy-* 
viu. Tai tūkstančių metų atogrąža bei grįžimas į bar- mų kontrolė. Sudraskytoj šeimoj negali būti tinkamo | 
barybę Egipto ir Babilonijos laikų. , vaikų auklėjimo, £i mokyklos moko visko, bet nemokoj

Nieks nelaukia, nieks tavęs 
nevaišina —

Motina nelaidota griuvėsiuose... 
O to karo maro—žemė kruvina..

Juozas Gaigalas akis at- Alpsta siela ir—viltis išblėsusi... 
kreipia į kruviną iŠ tėvy- Kas dabar tave priglaus, kas 

ranką duos?
Svetimoj šaly tu—plikas elgeta.. 
Karčią duoną valgysi ne tuos 

| namuos,
Ar atpirktų kas tau vargą tą?...

JIE ALKSTA IR 
LIETUVIŠKO RAŠTO 
Rodos tie visi posmaiGilus pesimizmas dvel-

lės.
Gražu, kad laisvės i” per

tekliaus šaly, Amerikoje, 
įgyvendami lietuviai su rū- 
! pėsčiu stengiasi, patenkin- 
iti visus gausiai plaukian- 
; čiuose pabėgėlių laiškuose 
surašytus prašymus. Gra
žu, kad rūpestingai talkina 
BALF’o organizuojamose 
drabužių ir kitokiose rink- 

, Tai svarbus ir 
šventas darbas.

Iš jų laišku mes patiria
me apie didelį alkį, pasiil- 

Tęsinvs 5-tame pusi.

Užgeso žiburys. Širdy kaip ka
pinyne —

Rami ir abejinga švinta man 
diena.

Nutrūko ilgesio, kaitrių jausmų 
grumtynės,

Atrodo visko man. ach, visko 
jau gana!

Žvelgiu be sielvarto į praeitį ir
; laimę,

timai”. Įtiko pati kruviniausioji
Savaime suprantama, kad toks religijos ir mora- nelaimė, ir jos priblokštie- 

lybės ignoravimas paruošia derlingą dirvą komuniz- jį sūnūs taip mūsų meilės 
mui veistis. Tad mūsų svarbiausias uždavinys: viso- išsiilgę.

1 Tik paklausykime, kaip žvelgiu be vilties ateities naktin, Kavose. 
______ _____  „ - , _ _ _ Iš viso, tenka skundžiasi ištrėmime 
mas, iš visų trijų pavojingiausias. Prieš jį visam pa- rinitai pabrėžti ir visuomet mintyje turėti šitą kun. dūrę mūsų broliai, 
šauliui tenka įtemptai kovoti. I~ " ’ ’ _ _

“Komunizmas — sako kun. O’Donnell (žiūr. “The lio taikos, kol mes patys su Dievu nesusitaikysim”. K. laikraščiuose skaitome:

mis dvasios pajėgomis ne tik priešintis bedieviškai 
propagandai, bet ir ją pulti, atakuoti. atsi- Kažkaip man aišku, rodosi, 

Štai, Į savaime,
iO’Donnellio išvadą: “Mes negalėsime įvykdyti pašau- Europoje jų leidžiamuose Kad viskas nesustabdomai jau 

.................... ; j veda pražūtin.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

xxni.
Klasta

— Na, pagaliau ir Balaamo asilaitė prašne
ko. Pataikei, brolau, kaip pirštu į dangų. Tu 
įsikibęs į autoritetą, kaip skęstantysis į skus
tuvą, nes jauti, kad kitokio išsigelbėjimo tau 
nėra. Autoritetas tai smagi skraistė tokiems 
susmukėliams prisidengti. Bet nesirūpink: ir 
revoliucija iškelia autoritetą, tik ne buržujiš
ką. Prieš darbininkų autoritetą visi liurbiai 
dreba.
— Prieš bedievių priespaudą visi geri žmo

nes dreba.
Kazelėkas ištarė tai pusbalsiu, bet Pilvu- 

tis nugirdo. Jis aitriai nusišypsojo.
— Aha! Tamsta jau iš kitos bačkos. Nujau

ti, kad valstybės autoritetas jau braška, tai 
griebiesi už kito: nori sukelti religinį fanatiz
mą. Bet mes ir su tuo apsidirbsim.

Kazelėkas net sudrebėjo. Per jo sudžiūvu
sį kūną šovė tarsi elektros srovė. Šį kartą jau 
nebe pusbalsiu atrėžė:
— Žinau, žinau. Pirmaeilinis revoliucijonie- 

rių - bedievių tikslas — išpjauti visus tikin
čiuosius!

Visi neramiai sukruto. Ore kybojo nauja 
audra, tikybinis ginčas. Ligi šiol nieks nebuvo 
jo kėlę^- Net Hlvutis tos temos vengdavo.

'Dabar jau prasidės. Visi nepatenkintai su
žiuro į Kazelėką: kam jis tą klausimą išpro
vokavo? Buvo numanu, kad tas dalykas nu
skambės neskaniu disonansu ir suskaldys į 
partijas jų neskaitlingą būrelį. Religiniai gin
čai visuomet būna opiausi.

Užviešpatavo klaiki tyla. Visi juto, kad 
mestoji bomba turi sprogti. Bet tuo pačiu 
momentu įbėgo uždusęs Pusdešris ir riktelė
jo:
— Vokiečiai ateina!
— Kas? kur? kokie vokiečiai? — pasigirdo 

iš visų pusių.
Iš tikrųjų, tai ta žinia atrodė lyg ir komiš

ka. Kas čia baisaus ar įdomaus, kad vokie
čiai ateina? Juk jie visi kaip tik ir yra vokie
čių nelaisvėj. Kas čia per naujiena?

Tačiau Pusdešris, tarp vokiečių kareivių 
bebizniaudamas, nugirdo, kad kai kuriuos 
lietuvius belaisvius norima areštuoti ir štai 
dabar čia ateinąs puskarininkis su dviem ka
reiviais. Ir iš tiesų trys apginkluoti vokiečiai 
artinosi tiesiog prie lietuvių būrio.
— Pilvutis und Stobris! — iššaukė feldfebe

lis.
— Visi neramiai susižvelgė. Pilvutis su An

drium žengė pirmyn.
— Jawohl. Kommen Šie! — pamojo jiems 

feldfebelis.
Tuodu norėjo ką paklausti, mėgino aiš

kintis. Bet vokiečiai žodžių neeikvoja. Gin
klas iškalbingesnis. Kareiviai atkišo durk
lus, puskarininkis čiuptelėjo revolverį. Pir
miau negu nustelbę belaisviai spėjo atokti, 
Pilvutis su Andrium jau maršavo karo nuo
vadom Likusieji neramiai viens į kitą dairėsi. 
Staiga visų akys sutartinai įsmigo į Kazelė

ką. Žvilgsniai buvo už žodžius iškalbingesni. 
PataŠka nusispjovė ir pro dantis koštelėjo:
— Autoritetas jau pradeda veikti.

Vargšas Kazelėkas dairėsi aplinkui, tarsi 
gailestingumo ieškodamas, bet visur susidū
rė su pykčio ir paniekos žvilgsniais. Storpirš
tis lyg šyptelėjo ir pažvelgė į Apysenį, bet tas 
nė akimi nemirktelėjo. Jo veidas apsidengė 
sfinkso kauke. Kazelėkas lyg norėjo ką pasa
kyti, bet, tur būt, susivokė, kad nėra jokios 
vilties įtarimus išblaškyti. Be to, visi tylėjo, 
tad ir nebuvo į ką atsakinėti. Toks tylus pa
smerkimas skaudesnis už pikčiausius žodžius. 
Kazelėkas tai suprato ir, nė žodžio neprata
ręs, nežymiai išslinko iš susirinkimo. Pusdeš
ris kiek išsižiojęs žvalgėsi į visų veidus, bet 
nieks nepasiskubino su paaiškinimu. Ir ką 
Čia beaiškinti. Nieks nieko nežino, tik įtari
mais save kankina. Pagaliau, nejaukią tylą 
nutraukė Apysenis, šaltu abejingu balsu jis 
pareiškė:

— Čia kažkas ne taip. Palauksim, kol viskas 
paaiškės.

* * *

Karo lauko teismas skubotas ir energin
gas dalykas. Pasiteisinimų mažai, apeliacijos 
jokios. Įrodymai, tiesa, nuodugniai ir smulk
meniškai nagrinėjami, bet jie remiasi vien 
liudininkų parodymais, gi liudininkai daž
niausiai kariškiai, kurių žodis imama kaip 
neįlaužiama tiesa. Teisėjai, be abejo, teisingi 
ir nenori kaltinamųjų skriausti, bet jie vei
kia kaip mašinos, laikydamiesi vien įstatymo 
raidės. Žmoniškesnis elementas jų sąskaiton 
neįeina. Juridinio išmokslinimo jie mažai te
turi, prityrimo dar mažiau. Jų vaizduotė ne

siekia išnarplioti susipainiojusias tariamojo 
nusikaltimo vinges, susekti tikruosius kalti
namųjų motyvus, surasti pateisinamąsias 
aplinkybes. Į apkaltinamąjį jie dažniausiai 
žiūri kaipo į kaltą ir tik dėl formalumo dnoda 
jam kiek progos pasiteisinti. Karo teismo 
nuosprendis skubus, griežtas ir kraštutinis. 
Dažniausiai tai mirties bausmė.

Ir Pilvučiui su Andrium teko pakliūti i to
kio teismo nagus. Teisėjų veidai nieko jiems 
gero nežadėjo. Jų buvo trys: vienas apysenis 
ir du visiškai jauni vokiečių karininkai. Čia 
pat stovėjo trys kareiviai liudininkai. Pilvu
tis juos pažino, nes tai jiems buvo kalbėięs 
apie sabotažą ir revoliuciją vokiečių armijoj. 
Išdavė, biaurybės. Puskarininkis su dviem 
sargybiniais stovėjo belaisvių užpakaly. Jis 
trumpai atreportavo, kad kaltinamieji nesi
priešino areštuojami. Geruoju pasidavė. Vie
nas iš jaunesniųjų teisėjų pašiepiančiai šyp
telėjo. Nejaugi tai jiems bus įskaityta į nuo
pelną? Juokinga. Kaip jie galėjo ginkluotai 
sargybai priešintis?

Vyresnysis teisėjas perskaitė apkaltinimo 
aktą. Jis buvo trumpas. Kaltinami revoliuci
nėj propagandoj, kurią varė vokiečių armijoj 
karo metu. Aršesnį nusikaltimą vargu ir be
galima įsivaizduoti. Andrius net išsižiojo iš 
nuostabos. Pilvutis kaip Pilvutis, bet kaip gi 
jis Andrius, čia pritampa? Su vokiečių karei
viais jis niekad nėra kalbėjęs, išskyrus kani- 
toną von der Goltz, bet ar gi Galčius?... Ne, 
tai neįmanoma. Čia kažkokia klasta ar nesu
sipratimas.

(Bus daugiau)
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Veronika Levickienė, Pittston, Pa.....................

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų 
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.

“Darbininko” Administracija.
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CAMBRIDGE, MASS. laimingą motiną, ir atlikę gyvu- žudytos motinos nusiėmė kepu- 
lių darbą, durtuvu ją bemirštan
čią nudūrė. To dar nebuvo ga
na, sugriebė kūdikį, riktelėjo

res, atiduodami jai pagarbą, o 
senelę pasiuntė į Vokietiją, pir
ma kol jie iš ten pasitraukė.

Vasario 12 d. garbingai atleis- Sveikiname karius Santackus ir }angą savo draugams, ir kū- Pasirodo, kad iš dviejų raudonų 
tas iš karo tarnybos p.p. A. J. tėveliams reiškiame užuojautą dikį išmetė per langą. Buvę kie- 
Santackų sūnus, Stf. Sgt. Sta- dėi jų sūnaus žuvimo, 
sys Saataekas. Karys Santac- 
kas ilgą laiką išbuvo Anglijoje 
ir vėliau dalyvavo mūšiuose 
Prancūzijoje, p.p. Santackų du 
sūnūs. Pranas ir Domininkas ir
gi po ilgos tarnybos prieš Kalė
das grįžo į namučius. Jiems a- 
biem teko dalyvauti Afrikos. 
Sicily. Italijos. Pran«ūzijos. Bel
gijos ir Vokietijos mūšiuose, 
p.p. Santackų kitas sūnus, jū
reivis Jurgis, besikaudamas su 
japonais vasario 21 d. 1945 me
tais žuvo Pacifiko vandenyne. 
Už jo vėlę ketvirtadienį, vasa
rio 21 d. mūsų bažnyčioje at
našaujamos šv. mišios, vienų 
metų atminties nuo jo žuvimo 
dienos, p.p. Santackų penktas 
sūnus Petras šiomis dienomis iš-: 
vyko karo tarnybon, p.p. San-, 
tackų šeima, tai bus pirmutinėj 
kuri davė penkis sūnus Ameri
kos ginkluotoms jėgoms iš mū
sų Cambridge lietuvių tarpo.

me rusai, krintantį kūdikį, lig 
žaidimo sviedinį, šautuvo buožė
mis jį bekrintantį sudaužė. Ar 
begalima būti jau žvėriškesniu 
gyvūnu pasaulyje, kai rusai, iš- 
tikrųjų, kad ne. šį įvykį pasako
jusi senelė, verkdama sakė ka
reiviui. kad jūs Amerikos lietu
viai žinotumėte mūsų pergyven
tas kančias, tai jūs nekęstumė- 
te rusų lig baisiausių žvėrių, 
vengtumėte jų ir kiekvienu mo
mentu, kur gavę progą, laisvoje 
Amerikos šalyje, žemintumėte 
juos. Gaila, kad pas mūsų Ame
rikos lietuvius to nėra. Kai ku
riems rusai tai net draugai. re- 

i šėtonus ko-

AR RUSAI YRA 
ŽMONĖS?

Kiek laiko atgal, man teko 
kalbėti su vienu kariu, grįžusiu 
iš Vokietijos, kuris papasakojo 
kančias vienos nelaimingos lie
tuvės. Jis ją suradęs Bavarijoje, 
ir ji jam papasakojusi kaip ru
sai elgėsi Lietuvoje antrą kartą 
užėmę Lietuvą. Ji gyvenusi mie
stelyje arti Kauno su savo duk
rele. kurios vyras buvo vokiečių 
ištremtas į Vokietiją. Einant 
smarkiems mūšiams, jie negalė
jo pasitraukti, nes jos dukrelė 

■ buvo nėščia ir laukėsi gimdymo.- mia juos ir remia 
. Kada vokiečiai pasitraukė ir pir- munistus. Gal jums įdomu suži- 
mieji rusų žvalgai įpuolė į mies- noti kaip ta senejė pabėgo į Vo

kelį. jie įsiveržė į jų namus ant- k;etįją
rame aukšteTĮsiveržę, iig šėto
nai puolėsi prie lovos, kur gulėjo traukė ir vokiečių kariai tą mie- 
motina su kūdikiu jk> dviejų gt^lį užėmė iš naujo. Vokiečių 
dienų gimdymo, su laukinių žvė- kariai,
rių aistromis, jie išniekino ne- kad ir žiaurūs būdami, prie nu-

velnių, vokiškas buvo švelnes
nis.

_____________ i
L? ■■ ■>. ■ I ' W MB—H— ■■

Šią savaitę pas tėvelius p.p. 
Monkus svečiavosi jų sūnus jū
reivis S. Monkus. Jūreivis Mon
kus, sugrįžęs į tarnybą, išvyks
ta į jūres. Linkime^ sėkmių, p.p. 
Točiomų sūnus jūreivis W. To- 
čionis, kuris tarnauja Maine 
valstybėje, svečiavosi pas tėve
lius ir taipgi dalyvavo Šv. Var
do vyrų draugijos parengime. 
Parengime buvo atsilankęs ir ką 
tik sugrįžęs iš Korėjos Sgt. J. 
Mockevičius. Turėjome progos 
pasiklausyti jį dainuojant.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
2:30 vai. p.p. Inman Sočiai Klu
bo patalpose įvyko šv. Vardo 
vyrų draugijos draugiškumo 
vakaras. Dalyvavo gražus būre-j 
lis vyrų su Dvasios vadu kun. 
A. Baltrušįūnu. Jaunuolis E. 
Lenkauskas parodė įdomių fil
mų. Kun. A. Baltrušiūnas paaiš
kino Šv. Vardo draugijos svar-jA. Stankūnas, 
bą. Vėliau turėta užkandžiai ir/’Laundry” ; 
žaidimai. 1 
dainų. Garbė 
šiūnui. kad jis taip sugeba gra-: dainininkams pianu akompana- 
žiai suorganizuoti vyrus. |vo.

Kiek laiko atgal grįžo garbin-' Kiek laiko atgal buvo apsir- 
|gai atleistas iš karo tarnybos‘gęs p. I. Šakalys. Dabar jaučia- 
Sgt. W. Laurinaitis, pp. Lauri-,si geriau ir turėjo progą daly- 

Vokiečiams padarius naiėiū Jau du sūnūs grįžo iš ka- vauti Šv. Vardo vyrų draugijos 
smarkesnį puolimą, rusai pasi-'ro tarnybos. Džiaugėsi tėveliai, parengime, p.p. Šakalių vienas 

I kad jų sūnus laimingai sugrįžo, i sūnus eina į kunigus, o antras 
Sveikiname karį V. Laurinaitį. ’ yra vyresniu leitenantu armijo- 

i. užėję šį tragišką radinį, linkėdami geriausių sėkmių civi- je ir randasi kur nors Pacifike. 
liame gyvenime. * A. D.

Vietinis mūsų tarpe biznierius 
, kuris turi savo 
įstaigą, pasidarė 

kurie neapsėjo ir be puikus muzikas.' šv. Vardo vyrų 
kun. Ą. Baltru-j draugijos parengime jis puikiai

i
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Bostono Edisono Company’jai ir jos 
kostumeriams šie 1946 metai yra la
bai reikšmingi, nes šįmet Boston Edi

sono veiklai sukanka 60 metų.
Nuo tos valandos, kai 1886 metų \a- 

sario 20 Kompanija paleido iš savo įmo
nės elektrą. Boston Edison aprūpina gy
ventojus elektros energija šviesai ir pa
jėgai, taip normaliais laikais, taip ir ka
ro metu.

Kompanijos sukaktuvės pripuola tuo 
laiku, kai pasaulis stovi taikos tarpdury. 
Užpakaly lieka daug rūsčių mėnesių, 
neišdildomai įsmigusių į žmonių atmin
ti. Prieky matosi tranzicijos metai, ku
rie turės parodyt, ar pajėgs šalis palai
kyt gamybą ir samdą, išvystyt sveiką 
krašto ekonomiją ir. kitoms šalims pa
dedant. palaikyti taika.

Planai Artimai Ateičiai
Turėdama prieš save šitas istorines 

apystovas, Bostono Edisono firma žen
gia septintą dešimtmetį, pasitikėdama

nes turi savo organizacijoje 
kurie gali aprūpinti kylantį 
pareikalavimą šitame didelia- 

ir rezidencijų 
pradėjo penk- 

bus išleista 
numato padi-

ateitimi, 
žmonių.
elektros 
me pramonės, prekybos
mieste. Kompanija dabar 
mečio programą, kuriai 
$40.000,000. ši programa 
dintą elektros gamybą, transmisijos lai
dų išplėtimą, įvedimą tūlose vietose al- 
ternatyves sroves vieton tiesioginės, ir 
kilų dalykų modernizavimą.

60-ties metų sukakties proga. Bostono 
Edisono Company’.ios kostumeriams pra
vartu žinoti, kad pradedant ateinančiu 
mėnesiu bus nupiginta elektra, kas per 
metus sutaupys jiems §1,200,000. Jei 
1886 metais elektra buvo prabanga, tai 
1946 metais ji yra visiems prieinama 
nebrangi būtinybė.

Bostono 
toliau dirbti 
dėkoja savo 
dėjimą prie 
santikių.

Pirmutinė elektros stotis Bostone atidary
ta 1886 m. vasario 20 d- arklydėj, kuri buvo 
Haymarket ir Bumstead gatvių kertėj.

Maža 1886 m. stotis aptarnaudavo lik 
800 lempų. Tos lempos buvo rankom daro
mos, su angliniais filamentais, tamsios, greit 
išdegdavo ir brangios, palyginus su 1946 m. 
lempomis.

BOSTON EDISON COMPANY’JOS
GAMYBOS STOTYS... 1946

Edisono firma pasižada ir 
gyventojų labui ir kartu 

kostumeriams už jų prisi- 
sudarymo tokių smagių

L Streeto Stotis. South Bostone 
pagamina 256.000 kilovatų energijos

|I
I

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys t Ii

C baries L. Edgar Stotis. Fore River, 
North Weymouth.

Pagamina 160,000 kilovatų jėgos

“VAI LEKITE DAINOS t

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildyta Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
; 3S6 West Broadway So. Boston 27, Mass.

I

-I i
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Elektra, tai nenuihtatnas, ištikimas mo
derniškų namų tarnas. Ji greitai Kaunama. 
Ji nebrangi. O kiek pareigų ji atlieka!

-Ji duoda gera -iv'' '•}— išverda maistų 
(gardžiai!)... užsaldo maistą- minko teš
lą .. paėirškina pusryčiams duonos... išverda 
kavos... pagruzdina vaflius... skalbia drapa
nas... išima dulkes:... ; u mazgoja puodus... siu-

va... šildo vandeni... atlieka air-conditioning... 
linksmina per radiją (o ne užilgo ir per te
leviziją).- duoda vaikams saulės spindulių... 
džiovina plaukus... ir operuoja kitus elektros 
prietaisus, kokių tik vra ar bus.

f'aip, daugiau patogumų, parankumų, poil
sio, saugumo... žodžiu, geresnio gyvenimo 
dabar ir ateity jus galit tikėtis iš Bostono 
Edisono patarnavimo.

BOSTO5 EIHSOA COMPAA Y

60 Metų Tarnybos Praeity ... ir Šviesi Nauja Era Ateity

Naujausia Bostono Edisono stotis 
prie Mystic River, Everett.

Pagamina 100.000 kilovatų jėgos.
...Viso Labo 510.000 kilovatų pajėgumas, 
kuris gali aprūpinti elektros energija visus 
gyventojus, pramonę ir komerciją Bostono 
Edisono Company'jos teritorijoj.

i
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.Karpavičius, kun. Bronius Ma-; 
žukna, kun. J. Bakanas, Leite-(WORCESTER. MASS.

Šv. Kazimiero parapija minėjo nantė Vilkaitė, p. Aleksandra vi- 
28 metų Lietuvos nepriklauso- čienė, poeto Aisčio žmona, kuri'

B

Pradžia 3-čiame pus), 
girną lietuviško spausdinto 
žodžio. Gražu, kad Ameri
kos lietuviai jiems užpre
numeruoja laikraštį, nu
siunčia, suaukoja knygų.

DVI SVARBIOS 
DOVANOS

Šioje srityje galima pri
siminti dar porą dalykų. 
Visi žinome, kaip sunku 
patekus svetimon šalin ne-; 
žinant kalbos. Mūsų pabė
gėliams svarbiausia dabar 
anglų kalba, nes jų daugu
ma yra amerikiečių ar an
glų zonoje, o be to — kiek
vienas norės šnekėtis su 
USA konsulais dėl įvažia
vimo į Ameriką. Tuo gi 
tarpu jie neturi nei vado
vėlių, nei žodynų. Gera 
jiems dabar dovana būtų 
“Angliškai - Lietuviškas 
Žodynas”. Laimė, kad jis 
gaunamas “Darbininke” 
(.kaina $3.00; kreiptis: — 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.).

Žodynas šiandien yra la
biausiai pageida ujama 
knyga iš tėvynės išblokš
tų lietuvių.

Bet jie išsiilgę ir lietu
viškų pasiskaitymų. Viena 
rimčiausių paskutiniu me
tu Amerikoje išleistų kny
gų, be abejo, yra buvusio 
Lietuvos Universiteto rek
toriaus vyskupo P. P. Bū- 
čio parašytasai veikalas: 
“Šv. P. Marijos Apsireiški
mai Liurde”. Ta kelių šim
tų puslapių storio knyga 
galės daugeliui atnešti su
raminimo ir sustiprinimo 
sunkiuose pergyvenimuo
se. Ją taip gi išleido “Dar
bininkas” ir ji kaštuoja 
$3.50. Tačiau, kas mūsų 
mieliems pabėgėliams už
sakys abi knygas kartu, 
“Darbininkas” atiduos už 
$5.00. Prieš išsiunčiant 
knygas BALF’ui, laikraš
tis pažymės aukotojo var
dą, pavardę ir adresą, kad 
knygos gavėjas galėtų pa
rašyti aukotojui padėkos 
laišką.

VIENAS PAVYZDYS
Neperseniai viename lai

kraštyje mes skaitėme a- 
pie paskutines dienas iš-

trėmime mirusio garsiojo 
Lietuvos jaunimo priete-! 
liaus kun. Alf. Lipnicko- 
Lipniūno. Kai rusams ar
tėjant būrys lietuvių patri- 
jotų iš Stutthofo koncen
tracijos stovyklos buvo na
cių varomas į vakarus/ 
kun. Lipniūnas, nors bai
siai kalėjimo išvargintas, 
nešėsi ant kupros keletą 
svarų savo rankraščių, 
spausdinių. Maistą, duoną 
išdalino draugams, bet su 
rašytuoju žodžiu nesisky
rė.

Štai, kaip tie mūsų kul
tūrininkai, nelaimių nuka
muotieji myli spaudos žo
dį, ir kaip didelė jiems do-1 
vana bus lietuviškos kny
gos, laikraščiai, šalia dra
bužių, maisto ir kitos pa
galbos. Dr. J. Prunskis.
RUDUO IR JAUNYSTE
Jau velkas žemė juodą šydą — 
Netekome skambių dainų... 
Darželiuos gėlės nebežydi — 
Taip ilgu saulės spindulių... 
Šiaurys kartoja išsišiepęs — 
Voratinkliuos vainikas vysta — 
Seklyčioj liūdna ir klaiku... 
Jaunyste, šiaurį kviesk imtynių 
Širdies liepsna tirpdyk ledus! 
Paskui—žibuoklių pirmutinių 
Vainikan rinksi sau žiedus!..

A. Sl-kas—‘

i Amerikietis kap. Arthur H. Graubart iš 
Los Angeles ( Calif., kairėj, įsako vokiečių krui- 
serio Prinz Eugen. kapitonui, (su balta kepure), 
vairuoti kruiserį iš Bostono į Philadelphia ir į 
Pacifiką, kur bus pastatytas atominės bombos 
sunaikinimui bei patyrimui sunaikinimo pasek
mes.

SAPNAS______
Per dieną snaigėm krito.
Per naktį tik sapnais... 
Graži čia karalaitė, 
Sapnuotoji ateis.
Kalnų kalnai už marių. 
Kalnuos pilis sena. 
Jaunutė karalaitė 
Iš ten ateis linksma.
Jai juokas žydi lūpos’ 
Ir saulė ant kaktos... 
Sušalusiai našlaitei 
Ji laimę dovanos.
Pro vėjo šaltą dainą.
Pro snaigių suktinius 
Ji, sapno karalaitė.
Į pasaką ves mus.
Paparčio žiedas rankoj 
Žydės gražiai, linguos — 
Išgirs ji vargšo skundą. 
Bedalį ji paguos.

Jai laime žydi lūpos... 
Aplink — žiedų žiedai... 
Bet dieną snigo snaigėm. 
O naktį tik sapnais...

«!•
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Sodalietės, Kurios Gavo Dova
nas Už Ištikimybę 1945 m.

1

ŠV. ALFONSO PARAPIJA

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

Naudingos Maldaknyges
AN1OLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina................... ...........
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 28S pusi............................................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ....................................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina .............................

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina .................................

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ............................................

RAMYBES ŠALTINIS — Kun. Pr. M. .Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
'DARBININKAS"

366 W. Broadway. Sa. Bes ton, Mas*.

$1.50

“Ponas. Kazimierai! Mes lenkai 
daugumoje visuomet mėgstame 
kaltę suversti kitiem, bet nie
kad savęs nekaltinam, kad lietu
viai nutolo nuo mūsų dėka mū- 

įsų netaktiškam, nerimtam elgė- 
Isiui, pavyzdžiui: mes ruošdami 
: čia 150 metų Kosciuškos gimimo 
■ sukakties minėjimą užkvietėme 
į ir lietuvius. Jie sutiko dalyvauti. 
Į Mūsų klebonas < jau miręs) 
kun. Gabrielius Krauza kelios 

. - .. . ... . . .- ‘ i dienos prieš minėjimą sušaukėmybes akto paskelbimo sukaktį. sausiO 30 d. š. m. atvyko iš Eu- , , " . , •n . . . j J ekstra mitingą, kuriame lis ta-Ryte buvo aukojamos visos sv. ropos. Jai teko pergyventi dvie- . o .. . . J. .............. *. .. . . .. . . irę: Broliai ir seses, su mumis
„ . ... ........ . . kartu bus ir lietuviai ir lietu-BaznyciOje mėtėsi į akis Lie- tuvoje. Trumpais, bet jausmui-■ 
tuvos vėliavos spalvos degan- gaįs bruožais pasakojo, kaip 16' 
čios žvakės, kurios puošė alto- d. vasario. 1941 metais, pilnu- 
rių. Visus pamokslus sakė kunJtėlėje didžiulėje įgulos bažny- 
Dr. J. Vaškas, MIC.. Mariampo-; čioje, Kaune, žmonės sukiaujię

► lio kolegijos rektorius. Giesmės jr net šventoriuje ant sniego ir 
ir gi buvo parinktos.

GIRDĖTI LIETUVIU
I 
i 
t 
«

mišios dėl Lietuvos išlaisvinimo, jy žiaurių -okupantų režimą Lie-
r-k _ * * • _ i_r _ t ± _ • __

j- ' —— L, L4 V U • A A IX Į-/C4 AO , V J d LAOA A Ai XX- ; ’ T T —> j viskai kalbės Kun. Juozas Kau-
į lakis. Tai žiūrėkite, kad nesišai- 
| pytumėte, nesijuokite iš jo kal- 
j bos. Suprasite ar nesuprasite, 
bet reikia įimtai užsilaikyti, 
kad nebūtų, dėl kaikurių nerim- 

tautai gėda, 
užsilaikyti 

kartų geriau 
nedalyvauti.’ 
Pirmininku- 

kun. Krauza.

ledo vienu balsu meldė Marijos, 
giedodami giesmę:
“Marija. Marija. Skaisčiausia 

lelija...
Išgelbėk nuo priešo baisaus". ' 

Visur buvo uždrausta susi- Į 
rinkti. Leista tik bažnyčiose. ’ 

1942 metais, prie antro oku- 
i panto, prisipildė Muziejaus So- 
delis. ir ta pačia malda šaukėsi 
Marijos pagalbos. Tautos him
nas 
bet vistiek pasigirdo grausmin- 
gas balsas: 
[Mūsų”.
.mene buvo apstatytas visas so
delis, bet neišdrįso nė vienas pa- 

j kelti rankos. Prisiminė apie 
įgautus drabužius Europoje iš 
Amerikos Lietuvių Bendzojo 
Fondo.

i Kalbėjo karys J. Kiškis karš-i 
i tai. prisimindamas vasario 16 d.l 
i minėjimus Kaune, laisvoje Lie-i 

Pietsch, Mildred Pilipauskaitė, buvoję.
Elzbieta Preibytč, Mrs. Magdė

Popietinė Programa
4:30 vai., prisipildžius bažny-j 

tinei svetainei, pasirodė būrys 
dvasiškių ir profesionalų, 

i Klebonas kun. Augustinas 
i Petraitis pasveikino visus susi- 
I rinkusius ir paaiškino tos die
nos tikslą.

Pradėjo programą mokyklos ‘ 
vaikučiai, Seselių mokytojų pui- ' 
kiai išlavinti, patrijotišku vaiz-l 
dėlių — “Pavergta Lietuva”. ' 
Atliko kalbomis, eilėmis ir dai
nomis.

Patri jotines kalbas pasakė 
kun. Dr. J. Vaškas, MIC.; mo
kytojas K. Pauliukonis, p. J. 
Grigaitis, Dr. Zikas, Dr. Petras

tumo, visai mūsų
Todėl kas negalite 
rimtai, tąi šimtą 
tame 
įvyko minėjimas, 
vedėju buvo pats

’ i Pirmoji kalba buvo angliškai, o

minėjime

buvo uždraustas giedoti.

Juškauskaitė, Alora Kendrick. 
Dolores Keydash, Mary Teresa 
Keydash. Mrs. Anna King, Bet
ty Knapik. Katherine Kuhlbum

• Eugenija Adomaitytė, Marijo- 
; na Akelaitytė, Juozapina Au- 
; gaitytė. Kotryna Bagdonaitė. 
(Janina Biežytė, Janet Bridickai- 
tė, Mrs. Albina Brooks, Mrs. 
Anna Buchness, Magdalena Bu

zelytė. Lottie Burke. Ona Čap- 
linskaitė. Darata Čuėudytė, Ona 
Danaitienė, Helen Gardner, 

’ Louise Gawthrop, Mrs. Adelė 
Gustaff. Mrs. Nellie Healy. Ma
rijona Ivoškaitė. Regina Jon-j- 
čaitė, Alverta Jovaišaitė. Elena

t

phine Paviionytė, Ona Petkiūtė. 
Pranciška Petkiūtė. Eleanore 
Patrick. Florence Patrick. Ur- 
sula Patrick, Mrs. Nellie;

_ ... T . „ o ,. lEleanor Stem.Lelija Lekavičiūte, Mrs. SopniaL, „ , , . .T . / __ , , T . . .x_ Straus, Marcele Strazdauskaitė.Lipton, Magdalena Lukosaite,
Viola Makarauskaitė, Emilija
Markelionienė. Juozapina Ma-
šinskienė, Ona Maskevičiūtė.
Angelą Maskevičiūtė, Marijona
Mažeika. Petronella Melcavage,

; Mrs. Marian Mierzwicki. Ona
Nageliūtė. Mrs. Mary Nauyalis,
Marijona Nemuraitė, Marijona

(Norkiūtė, Bernice Norkiūtė, i kevičiūtė, Lorraine Mattox, Joa- 
įMrs. Julia Pastarnokas. Dėl-J

■ —
; --------

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYT}” 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.

!

ii

po jos — lenkiškai. Lietuviai 
korimčiausiai užsilaikė. Taip pat 
ir lenkai buvo ramūs. Bet kaip 
tik pradėjo kalbėti kun. Kaula- 
kis lietuviškai, tai net svetainė 
sudrebėjo nuo juoko nerimtų 
mano tautiečių. Kalbėtojas nu
tylu. Vedėjas, net pajuodęs dėl 
užsirūstinimo. suriko: Broliai 
ir sesės! Ar iš proto išsikraus
tėte!!... Nurimkite.' Bet kaip tik 
kalbėtojas " vėl pradėjo kalbėti, 
tai ir vėl iš visų pusių pasigirdo 
juokas. Kunigas Krauza. maty
damas. kad nebegali lenkų nu- 

! malšinti. atsisuko į kun. Kauia- 
|kį ir drebančiu balsu tarė: "Gur
giamas Kunige, malonėkite su
stoti kalbėjęs, nes. kaip matote, 
niekaip negaliu tų'mano galvijų 
numalšinti!., ” Tai buvo mums 
lenkams baisiai skaudi (nes nuo 

I savo žmogaus >. bet užpelnvta
I. Walsh. už; ... ... „ , t.- *il morale zandme... O kun. Kaula- 

’įkis. sustojęs kalbėti, tuoj pasu
ko žingsnius link durų... ir visi išpildė due-.,. , _ ..[lietuviai jį paseke...

‘"Lietuva Tėvynė 
Nors vokiečių kariuo-

i

Adv. Ant. Mileris, taręs kele-
Ramanauskas. Marijona Ružin- žodžių, perskaitė rezoliucijas, 
skaitė. Vera Shilinski. ±____
Šimkevičiūtė, Leoną Šimkevi- 
čiūtė. Darata Šimkevičiūtė. E- 
leanora Šimkevičiūtė. Mrs. Ceci- 
lia Snyder, Marijona Stalionytė,

Mrs. Evelyn

Stella Strazdauskaitė. Anasta- 
jsia Štreimikytė. Mary Edith 
Thrush. Doris Tracy. Evelyn 
Tracy, Dolores Višnauskas. Li- 
llian Walsh. Mrs. Agnės Wiš- 
nauskas, Mrs. Amelia Yurksta, 
Pranciška Žaliagirytė.

Mokyklos Skyrius
Rūta Razauskaitė. Agota Ma-

na Lin kaitė.

Albina' ^urios priimtos vienbalsiai, ir 
bus pasiųstos šio krašto vyriau
sybei. Taipgi išreikšta padėka 
senatoriui David
nuoširdų Lietuvos reikalų gyni
mą.

Dainų programą
tas — p. Katarina Jakutytė ir
jos brolis Robertas. Didžiulis j Tuomet aš savo 
bažnytinis choras sudainavo ke-įbosą” pertraukiau, 
lėtą liaudies dainų. ‘O ką lietuviai sakė

klebonas kun. A. i‘Sudiev!?’ Bet jis į 
padėkos progra-i simą atsakė: 
Baigiama Ame-j Mes tik iš daugelio jų lūpų gir- 

~ piktą murmėjimą:
K. Vidikauskas.

RYTINIU ==
VALSTYBIŲ ŽINIOS

BROOKLYH.M.Y.
Sausio 24 d. Moterų Sąjungos

29 kp. suruošė surprize party
tuvių jaunimo juuvjiiną. - — .

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity- S®'0 narę P- Mortą ir jos vyrą 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTI” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 

j “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
; Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie-
ka nei vienos katalikiškos jaunime

; organizacijos, ar nors mažiausio sky«
: riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”.
i Visi skaitykime “VYTI!” 

“VYTIES” kaina metams Uk $3.00
“VYTIS”

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

Jokūbą Šertvvčius pagerbti, jų 
40 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.

Priklauso padėka ir Šertvy- 
čių dukrelei Alenai, sūnui Leo
nui ir marčiai, nes jų pagalba 
šis parengimas buvo sėkmingas.

’ Pirm. S. Subatienė pasveikino 
i Jubiliatus ir linkėjo jiems il- 
■giausių metų. Po to pakvietė 
. Sąjungietes. kurios savo svei- 

Apsišvietęs žmogus yrai^n^ma^s *r linkėjimais supynė 
i • v • trrovionci inhilio t u darkai vairi.tas, kuris žino savo šio gy

venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotu vi ą 
Direktorius

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

Llmosinal dčl visokių rolka*ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

gražiausį jubiliatų garbei vaini
ką ir įteikė kuo|>os vardu gra
žią dovaną.

p. Šertvytienė i>er 30 metų 
priklausė prie Moterų Sąjungos 

į 29 kuopos ir su dideliu pasišven- 
Itimu darbavosi. Ji niekad neat- 
isisakė nuo jokio darbo. Ji vra 
l ...: energinga veikėja.

Baigiant programą, pp. Šert- 
vyčiai pareiškė didelį dėkingu
mą Sąjungietėms ir rengėjoms 
ir bendrai visoms dalyvėms už 
sveikinimus, linkėjimus ir kuo
pai už dovaną. Aguona.

Vedėjas,
Petraitis tarė

;mos dalyviams.
rikos ir Lietuvos himnais. Su-ja. j dėjome

• rup...”

AMSOMIA, COHH.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

28-sios sukakties minėjimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 24 d.. 
Šv. Antano parapijos salėje. 
5:30 vai. vakare.

Kalbės p. Juozas B. Laučka iš 
New York ir garbės pirm. kun. 
V. Karkauskas.

Koncertinę dalį išpildys Šv. 
Juozapo parapijos choras iš Wa- 
terbury, Conn.. vadovaujant 
komp. A. J. Aleksiui.

Po programai, gros šaunus 
orkestras ir bus šokiai.

Bus paskelbtos atitinkamos 
rezoliucijos.

Brangūs lietuviai ir lietuvai
tės, vietiniai ir apylinkės! šiuo- 
mi nuoširdžiai kviečiame į šį 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą skaitlingai atsilankyti ir 
pasiklausyti kalbų Lietuvos lai
svės bei lietuvių tremtinių rei
kalu ir gražių dainų. Muzikai 
grojant linksmai laiką praleisi
te. Rengimo komisijon įeina S. 
Bujauskas. O. Vailionienė. J. 
Kantautas.

Šį Lietuvos minėjimą rengia 
A.L.T. Ansonijos skyrius.

J. K-tas, koresp.

“boarding- 
tardamas: 

išeidami, ar 
mano klau-

‘Gerą Sudiev!..

Vietiniame lenkų savaitraštyj 
ly- “Gwiazda -— žvaigždės” vasa- 

Tado Kos-irio 7 d. laidoje tilpo žinutė apie 
Gen. j kun. Juozo Zidanavičiaus mirtį.

PHILADELPHIA, PA.
šįmet, vasario 12 d. suėjo 

giai 200 metų nuo
čiuškos gimimo dienos. 
Tadas Kosciuška kaip Europo-I Dienraštyj “Philadelphia Re- 
je. taip ir Amerikoje kovojo užjcord" tą pačią dieną tilpo pra- 

! laisvę. Lenkų įžymus rašė jas. į nešimas apie tūlų kiūbų federa- 
i Juozas Kraševskis apie Tadą; ei ją. Pasirodo, kad tų klubų fe- 
įsako: "Kosciuška lietuvis
Brastos..."

Čia papasakosiu kas atsitiko)
1 Philadelphijoj minint jo gimimo 
150 metų sukaktį. Apie 40 metų 
atgal gyvenau pas lenką — poz
nanietį. Žyviolovskį. Jis buvo 
geras ir rimtas žmogus. Nors 
karštas Lenkijos patriotas ir 
uolus katalikas, bet iš kitų tau
tybių ar tikybų nesišaipydavo. 

j Kartą išsikalbėję, kokia yra 
priežastis, kad lietuviai su len
kais nenori bendrauti, jis tarė:

iš deracijos valdyboje yra ir mū
sų tautietis. Petras J. Satinskis.

Įžymūs Svečiai
Sekmadienį, vasario 10 d. čia 

lankėsi Brooklynietis. kapitonas 
i Paulius Labanauskas ir Shenan- 
doah’riečiai — Dr. ir jo žmona 
S. T. Siedlikai. Kartu su jais ir 
jų vyresnioji dukrelė, p. Pranė 
Siedlikaitė. kuri savo gabia 
plunksna rašo straipsnius ang
lų kalba apie pavergtą Lietuvą.

XX.i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Mt.W^SHINGTON
COOF•ERATIVE BARKI
430 BIOABWAT • SOVTH IOITON

i
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Vasario 20 d. mirė Juozas Gu- ir šiaip gražių dovanų. P-nia L. 
daitis, 32 metų amžiaus. Chel- Skeivienė nuoširdžiai dėkoja vi- 
sea veteranų ligoninėje. Paliko soms už nuoširdumą ir įvertini- 
dideliame nuliūdime žmoną p. 
Louise (Dovidauskaitę > Gudai
tienę ir tėvus. Jiedu tik 10 
mėn. kaip vedę. Velionis buvo 
šio antrojo pasaulinio karo vete
ranas.

iowai. MASS. GARDNER. MASS.

mą.

Po turiningos paskaitos 
Juvenalio Liaubos "Lietu-

Vasario 17 d. — sekmadienį 
Lcuiston iečiai įspūdingai at
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Vasario 16 d. 
sukaktį.

Rytmetį 10 v. skaitlingai su
plaukė lietuviai į pamaldas už 
Lietuvos laisvę. Tėv. Vaškys pa
sakė patriotišką pamokslą, o 
|>-lė M. Pranckus — Italijos O- 
peros solistė — gražiai pagiedo
jo "Avė Maria”.

2 vai. po piet Lietuvių salėj į- 
vyko masinis lietuvių susirinki
mas. 
Tėv.
va — Kongrese" — priimtos ir 
pasiųstos telegrama rezoliuci
jos Prezidentui Trumanui. Vals
tybės Sekretoriui Byrnes ir a- 
biem Maine valstybės senato
riams.

Jaunieji karo veteranai tvir
tai pasiryžo smarkiai kovoti su 
Lietuvos šiukšlėmis, kurie, iš
sižadėję savo krašto Lietuvos 
kęsinasi įvairiais būdais teršti 
Amerikos Demokratiją ir gerą 
lietuvių vardą.

Choras padainavo daug gra
žių lietuviškų dainelių prie kurio 
vieningai prisidėjo visa publika.

Vėliau įvyko "Relief Fund" 
susirinkimas. Pasirodė. kad 
levistoniečiai jau išsiuntė karo 
tremtiniams 2000 svarų rūbų ir 
405 svarus kenuoto maisto. Gar
bė ir padėka jiems! 54 nariai 
užsimokėjo savo metinius mo
kesčius.

Užsibaigė himnais ir pakilusia 
nuotaika.

Valio'. Išbudusiam Lewisto- 
nui! Svečias.

'vos Vyčių Centro pirmininkas, 
i ir adv. Juozas Cūnvs, SuffolkI
Countv prokuroro asistentas, 
aiškiai išdėstė dabartinę pa
vergtos Lietuvos ir išblaškytų 
lietuvių tremtinių padėtį ir ra
gino visus vieningai dirbti ir 
aukoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo.

Vedėjas p. Antanas F. Knei
žys pačioje programos pradžio
je jierskaitė Gubernatoriaus 
Maurice J .Tobin proklamaciją, 
skelbiančią Lietuvos Respubli
kos Dieną Vasario 16, ir bai
giant programą perskaitė rezo
liucijas Lietuvos gelbėjimo rei
kalu. kurios buvo vienbalsiai 
priimtos.

Pertraukoje padaryta aukų 
rinkimas Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. Surinkta $79 su cen
tais. Rinkėjais buvo šie: pp. E. 
Balutis. K. Kašėta, p. Smilgienė 
ir p. Adolfas Kavaliauskas.

šią savaitę varg. p. Vaclovas 
Sereika su žmona yra išvykę-į 
New Jersey parai vežt i iš senos 
gyvenimo vietos kai kuriuos 
daiktus, kuriuos jie buvo palikę. 
Grįš prieš sekmadienį, jeigu tik 
galės automobiliu parvažiuoti, 
pp. Sereikos persikelia gyventi 
Tremont Street.

BR3CKT0U, MASS.
---------------------------- I

Iškilmingai Paminėjo Vasario 
16 — Puikus Koncertas — 

Surinkta $547.00.

NORWOOD, MASS.

Tuo pačiu laiku įvyko Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimas ir lietuvių ben
drovės salėje. Kalbėjo p. S. Mi
chelsonas ir p. A. J. Namaksy.

Pereitą savaitę p. Ona Červo- 
kienė su sūneliu Jonuku išvyko 
į Baltimore. Md. aplankyti gimi
nes pp. Kudirkus.

Sekmadienį. vasario
3:30 vai. po pietų .parapijos sve
tainėje įvyks Moterų Sąjungos 
27 kuopos susirinkimas. Valdy
ba kviečia visas nares dalyvauti.

Lietuvos Neprikhusomyl>ės 
Minėjimas Pavyko

Sekmadienį, vasario 17 d. bu
vo skirta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimui. 
Ryte ir po pietų melstasi baž
nyčioje. Kleb. kun. S. P. Kneižis 
pasakė pamokslą, primindamas 
pavergtą Lietuvą.

3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyko prakalbos iv 
koncertas. Parapijos choras, va
dovaujamas varg. Vaclovo Se
reikos. sudainavo himnus ir ke
letą patriotinių liaudies daine- nimų. 
lių.

Turiningas kalbas pasakė vie
tinis kleb. kun. S. P. Kneižis. 
Norwoodo miesto selektmonų 
pirmininkas. p. Harry Batters 
pasveikino miesto vardu ir pa
linkėjo Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. Svečiai kalbėtojai, 
p. Pranas Razvadauskas. Lietu-

24 d..

Bažnyčios Fondas Auga
Pereitą sekmadienį naujos 

bažnyčios fondas paaugėjo 
$1.000.00. Mat. p. Vincas Zinke- I 
vičius ir šeima labai gražiai pa-1 
sirodė, įteikdamas 1 
$550.00 statybos fondui.

Žvalgaitis. r*m^u

MarijoH Vaikeliu Mokykla
Kas mėnesį, pasibaigus Mari- 

įos Vaikelių Sodalicijos susirin
kimui. įvyksta 
pamokos. Tas 
mūsų parapijos

!man dalyvauti

lietuvių kalbos 
pamokas duoda 
klebonas. Teko 
kalbos dėstymo 

klebonui pamokose ir negalėjau atsiste- 
i bėti Lowellio lietuvių vaikelių 

i užsilaikymu pamokose. 
Sodalicijos vaikelių didžiuma 
neblogiausiai mokėjo lietuvių 
kalbą. Už mėnesio kito bus gali- 
ma iš __ _ 
wellio Marijos Vaikeliai!

ALENA LIl’OLIENft,

Sekmadienį, vasario 17 d., 
Brocktoniečiai iškilmingai minė
jo 28-nių metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Minėji
mas prasidėjo šv. mišiomis. ku- žinoma Brocktone biznierka, ku
rias laikė kun. J. Petrauskas. rj turi savo biznio įstaigą 33 
Pritaikintą ir jaudinantį pamok- Sheldon St.. ir įvairiose katali- 
slą pasakė kun. Feliksas Nor
butas.

Tiečią valandą po piet. Šv. 
Roko par. salėje įvyko masinis 
susirinkimas, kuris pripildė erd
vę salę. Susirinkimą karšta kal
ba atidarė kun. F. Norbutas ir 
pristatė programos vedėju Dr. 
Alg. Waitkų.

Dr. \Vaitkus. prataręs keletą 
žodžių, perskaitė Mass. valsty
bės guberantoriaus proklamaci
ją. kuri buvo sutikta karštu del
nų plojimu. Po to kalbėjo Brock- 
tono miesto mayoras Joseph H. 
Downev. kun. V. Andruška iš 
Thompson. Conn. ir adv. K. Ka
linauskas.

Po kalbų p-lė Lina Matulytė 
sugrojo smuiką keletą lietuviš- užaugino dukterį Petronėlę ir 
kų meliodijų; jai akompanavo sūnų Vytautą, 
M. Militytė. Po to kalbėjo drau
gijų pirmininkai, 
tas Vincas Zinkevičius. M. Biek
ša ir M. Davis.

Padaryta kolekta nukentėju- 
siems mūsų broliams lietuviams. 
Brocktoniečiai gražiai pasirodė, 
surinko $547.00. Manoma, kad 
vėliau suma padidės.

Po kolektos

Federacijos 10 skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 24 d., tuojau po sumos, 
parapijos svetainėje. Visų drau
gijų atstovai - atstovės kviečia
mi dalyvauti.

i -------------
Pereitos savaitės pabaigoje 

pas pp. Pazniokus. gyv. 58 Hea- 
ton Avė., atvyko p. Emilija Vai- 
tiekiūtė iš Cicero, III., kur pra
leidžia savaitės atostogas. Ji y- Po kolektos labai įdomią ir 
ra susitarus su p. Jonu Paznio- jaudinančią ilgoką kalbą pasa
kų. veteranu, eiti moterystės kė vietinis klebonas kun. Jonas 
gyvenimam Tačiau jungtuvių švagždys. Po to p. Masaitė pui- 
diena dar nepaskelbta. kiai sudainavo solo.

------------- Choras gražiai sudainavo ke- 
pp. Ona ir Alena Pazniokaitės lėtą patrijotiškų dainų. Susirin- 

šiomis dienomis minėjo savo kimas baigtas Lietuvos himnu, 
gimtadienius. Gavo daug sveiki-

,, linkėjimų ir dovanų, p. 
i Alena Pazniokaitė yra slaugė.

—

gaivinti Aušros chorą? Prisius- 
kitę atvirutę, paraikydami savo 
nuomonę, šiuo adresu: Mr. Ale- 
kas Yuška, 65 Peabody St., 

Aušros choras buvo suorgani- Gardner. Mass., kuris tebėra 
zuotas kovo 11, 1938 m. Išgyva- Aušros choro sekretorium.

Atslšaukimas | Buvusius 
Aušros Choro Narius

vo 4 metus. Karas sutrukdė cho- j 
ro gyvavimą. Jauni vyrai buvo 
pašaukti karo tarnybon. Liku
sieji negalėjo išlaikyti choro.!

Nutarė pertraukti jo veikimą vyko LDS 65 kuopos metinis 
iki karo pabaigos.

Kaip žinoma. Aušros choras ta pati, būtent, 
pradžioje neturėjo nei 
eento ir savo kolonijoje neturė- vienė, fin. rašt. K. Nadzeika,

NASHUA.M.H
Sausio mėnesio pabaigoje į-

! susirinkimas. Valdyba palikta
pirm. T. Mit- 

vieno chell, vice-pirm. Anelė Zautru-

ii jų pasidžiaugti. Valio,°Lo- * n,uaiko- kuris. galėtt. « vestL fl'ul rašt' Agnietė Gaidienė, ižd.
Turėjome kreiptis pas šv. Pran- Andrius Tubinas. Dvasios vadas 
eiškaus lietuvių parapijos, kUn. J. Bucevičius.
Athol, Mass.,- vargonininką p.i Nutarta ruošti kortavimo va- 

jauna- Stačioką, kuris labai nuo- karalius kuopos ir kitų naudai.
'(širdžiai sutiko mokyti ir vado- Išrinkta komisija: T. Mitchell ir 

;;vauti chorui. Jis kas savaitę at- Ona Skirkevičienė. Nariai pasi- 
i vykdavo ir beveik visai be atly- žadėjo duoti dovanas.
I ginimo mokydavo chorą. Garbė ( po susirinkimo įvyko šeimi- 
I jam už tai. Pradžioje chore bu- niškas vakarėlis. Mūsų geros

Paimtas I Kariuomenę
Edvardas Valentinas, 

sis šv. Vardo Brolijos narys, 
vasario 14-tą dieną, tapo paim-? 
tas į kariuomenę. Linkime Ed
vardui sėkmingai pereiti savo 
tarnybą ir netrukus sugrįžti. , „.. . . - - , . >

!vo tik devyni nanai, bet po tn- moterėlės sunešė 
Motery Kortavimo N mčnes.ų choras tart jo pen- užkandžių.

I Vakanm kiordesunt narių.
! 79-Į AUŠKIS ChOHlS bUVO geTO! 1Š-

lavintas, ačiū muzikui p. Jurgiui 
Stačiokui, ir nebuvo gėdos pasi
rodyti visoje Naujoje Anglijoje. 
Mūsų choras yra dainavęs Dar
bininkų radio programose ir 
koncertuose. Choras išaugo ne 
tik nariais, bet ir finansiniai, 

i Ir dabar yra ižde apie šimtas 
(dolerių. Dabar chorui yra daug 
(lengviau pradėti veikti. Gali su
sirinkti bile dieną, persiorgani
zuoti ir pradėti praktikas, jeigu 
tik senieji nariai turėtų norą 
chorą atgaivinti, ir jeigu gautu
me vedėją. Mažai yra tokių ge- 

įraširdžių, kaip muzikas Jurgis 
Į Stačiokas.

f* nU‘, Atsišaukiu į visus 

Aušros choro narius ir kviečiu 
visus grįžti ir pradėti veikti. 
Kelkime lietuvių vardą kitatau

čių tarpe ir skleiskime gražias 
(lietuviškas liaudies dainas po 
šalis, plačiausias. Neužmirškime 

(gražių lietuviškų dainų ir mūsų 
' tėvų krašto — Lietuvos. Kvie
čiu visus buvusius Aušros choro 
narius pasisakyti: ar norite at-

Moterų Sąjungos Kortavimo 
Vakaras

Vietos Moterų Sąjungos 73-' 
čios kp. narės turėjo savo me
tinį kortavimo vakarą sekma
dienį, vasario 17-tą dieną. Kiek
viena Sąjungietė turėjo kortavi- 
mą savo namuose. Kartu Sąjun
gietės sujungė ir Lietuvos 

; priklausomybės sukaktį.

kiškose draugijose darbuotoja, 
pirmininkavus metus laiko Nuo
latinės Pagalbos P. Švč. draugi
jai metiniame susirinkime pasi
traukė iš pirmininkės vietos. 
Šios draugijos narės įvertinda
mos p. Al. Liudienės darbuotę 
ir josios nuoširdumą šiai drau- a,eD»’ vaaan» <uen»' vlsaa;
gijai ir narėms, praeitą mėnesio Peto“ “kMam“ j fondą apmo-j 
pabaigoje įteikė jai gražių dova-’kėjimui nau« al’or‘»us 

nų — dvasinių ir šiaip jau.
Jai buvo įteiktas sidabrinis! 

rožančius, puikus gėlių korsa-i B™“*8 savo 
žas. josios intencijai buvo pa.:Paniūrėsime, 

puoštas Švč. P. Marijos alto-' ' -■■■■■■•
rius; priimta daug Šv. Komuni-Į Sunkiai-Susirgo
jų. išklausyta šv. mišių ir atlik-: Vincas Velička, Šv. 

ta kitokių maldų. i
Pp. Petras ir Alena Liuobai

Ne

Apaštalavimo Maldos 
Centinis Kermošius

Šis surengimas įvyks sekma
dienį, vasario 24-tą dieną. Visas

įgalų. Nariai iš širdies rengiasi į 

; ir nori pralenkti visas kitas;

kuris keturis
- metus tarnavo karo tarnyboje Į

didis patrijo- ,r nesykį kovėsi su priešu Pači-!

Vardo
! I

(Brolijos maršalka, sunkiai susi-į 
įžeidė koją dirbtuvėje. Šiomis; 
dienomis po gydytojų priežiūrai 
ilsisi Šv. Jono ligoninėje.

fike. Dabar-gi jis grįžo garbin
gai atleistas iš kariuomenės.

P-nia Alena Liudienė yra la
bai nuoširdi “Darbininko” prie- 
telka ir rėmėja. Ji yra daug 
kartų dirbusi “Darbininko” pik- 
ninkuose ir šiaip įvairiuose pa
rengimuose.

P-nia Alena Liudienė yra la
bai dėkinga visoms Nuolatinės 
Pagalbos P. Švč. draugijos na
rėms už maldas. įvairias dova
nas ir josios didelį įvertinimą, i

RaportJ
i

labai skanių

• ■

Gilios Padėkos žodis
Kelios savaitės atgal mūsų 

klebonas kun. P. V. Strakaus
kas, išduodamas metinę parapi
jos dvasinę atskaitą, suteikė 
mums parapijos nariams daugi 
reikalingų ir naudingų patari-i 
mų. Jau seniai kaip mums rei-į 
kėjo Us savo klaidas permatyti 
ir stengtis ateities darbuotę nu- ; 
tiesti teisingesniu keliu. Mes 
jaunieji parapijos nariai esame ( 
klebonui nuoširdžiai dėkingi už. 

j jo tėviškus nurodymus ir pra-' 
•šome Dievo, kad tik mums su
teiktų stiprybę sąžiningai išpih 

aĮdyti.

Ahert L Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Roem 20S

Tei. t-1944
397 Main St.,

Mūsų nariui vargonininkui p. 
J. Tamulioniui vadovaujant, iš
pildė gražią dainų programą. 
Dainavo duetai — pp. Jonas 
Tamulionis ir Ona Skirkevičie
nė, Jonas Karauskas ir Antanas 
Zautra, Antanas Zapenas ir 0- 
na Skirkevičienė, A. Zautra ir 
J. Andriuškevičius, Jonas ir 
Uršulė Grausliai. Solo dainavo 
— Julia Okuliavičienė, T. Kise- 
lienė, M. Kasparavičius. Trum
pas kalbeles pasakė apie spau
dą p. K. Nadzeika, kun. J. Bu
cevičius. Klebonas negalėjo pri
būti. Jo sveikinimus perdavė 
kun. J. Bucevičius ir kuopai pa
žadėjo pilną paramą. Draugijų 
parengimam svetainė duodama 

buvusius dykai

Reikia pažymėti, kad tą sa
vaitę buvo LDS narės, p. U. 
Grauslienės gimtadienis. Jai su
dainuota “Happy Birthday". 
Taipgi ir pp. Grauslių vedybinio 
gyvenimo sukakties proga su
dainuota “Ilgiausių Metų”, taip
gi ir pp. Antano ir Anelės Zaut- 
rų vedybinio gyvenimo prqga 
sudainuota “Ilgiausių Metų”. 

I Jie už tai atsilygino vaišėmis. 
Pramogos surengimui ir daug 
darbavosi pp. T. Mitchell ir Ona 
Skirkevičienė. Kitos joms pagel
bėjo. Tokių vakarėlių reikia 
dažniau, nes geriau narius suar
tina ir priduoda noro darbuotis 
kuopos ir visos organizacijos 
gerovei.

( , Lai gyvuoja LDS 65 kuopa!
I j Dzūkelis.

Draugijos Narės Apdovanojo 
L Skeivienę

P-nia L. Skeivienė, išbuvusi 
Mirimai Neperstojančios P. Švč. draugi-

Vaserio 18 d.. Norwooc’.o ligo- jos protokolų raštininke per 
nlnjje miiė L. Davalga. gyv. keturis metus, pasitraukė iš sa- 
Llulville Avė. Laidojamas penk- vo pareigų. Pasitraukimo proga, 
tadienį. vas. 22 d.. 9 vai. rytą iš šios draugijos narės, atsidėko- 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos damos už josios darbą ir triūsą 
bažnyčios Highland kapuose. per tuos metus. įteikė dvasinių
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W. J. Chtsnotm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 62M !

CLEARANCESALE
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne

si 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 Sale — 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.

I-.I-FO
eCcvuistč 77 

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Fi

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
■ ŽODYNAS

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

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku-

■ 
E

Brangus, Klebone! Tavo Žo-' 
džiai mus paskatina prie švie-, 
sesnio rytojaus ir gilesnio lietu-.
visko susipratimo. Lowellio jau- ', * J™ į#1®“?8 Vien.“ a. «eri8U8-ių/ Jo fo™atas-dydis: 6 coliai 
nime! Sekime savo kleboną? K.4 po $4.(5); dabar 

tuomet mes būsime laimingi ir“ 
Lowellio lietuvių katalikiška ko-, 
lonija nepražus.

i

Sugrįžo Į Darbą
Per kelias savaites streikavo;

General Electric fabrikos darbi-j 
______  Nors algos buvo geros 

'ir valandos prieinamos... reikėjo! 
! išeiti į simpatišką streiką, prisi-! 
taikant Lynno dirbtuvės unijai.! 

M Vietos darbininkai pamatė savo 
K? klaidą, sugrįžo atgal į darbą. 
K i Buvo galimybių, kad ši dirbtu-' 
» vė būtų išėjus iš Lowellio mies- 

to. Tai būtų buvę mums darbi
ninkams didelė skriauda. Dabar, 
vėl ramybė tarp darbininkų ir J 
darbdavių. Juozas. ■

Lietuvai Remti draugijos- 
skyrius ruošia maskaradinį ba-' 
lių kovo 2 d., 7 vaL vakare, klu
bo svetainėje, Centrai St. Pelną! 

skiria Lietuvos tremtiniams, iš
blaškytiems po visą Europą. 
Gros J. Tamulionio orkestrą. 
Kviečia visus dalyvauti. Įžanga 
35 centai.

' ninkai.

ir-

M

.; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo- 
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.

DARBININKAS
M6 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

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

!žodyną:
Vardas .............. -....................................... .......................................... .

'Adresas ........—................................—....................... ...... .......................

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
L. Paulauskas.

Komunistų “rojus”— vi 
si lygūs ubagai.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

I
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VIETINES ŽINIOS?
LEGIONIERIŲ 
BANKIETAS

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ

rĮ^ T T T T C Q ’ ^s‘ Jums patiekti pagerbimo
Vi o L-iri 4-o Člt-oi Y'riičV i o <?i

Oi gražios širdys. Oi gražios— 
motiniškos širdys randasi Šv. 
Petro parapijos moterų mergi
nų kareiviams remti skyriuje. 
Šios motiniškos širdys vertė jų 
protus ir rankas tarnauti karei
vių gerovei berašant jiems laiš
kus, siunčiant dovanas, ruošiant 
parengimus, dirbant bandažus 
ir tt.

Už anuos labdaringus ir- pat- 
rijotingus darbus parapija ren-

DAKTARAI

Šou 4476
8

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass

tfiso Valandos tAskyru.- 
trečiadieniais tr Penktadieniais

I Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
tettadieniais Nuo 2 iki 8-tol.

t

l

Tel ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Sa. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

•I TROwbrldg« 6330

I.Rep$his,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STR6E3 

<xmpas Inman arti Centrai *.
CAMBRIDGE MASS

•tiso Valandos 2- 4 tr 6

įvairūs skelbimai
' A. J. NAMAKSY

OEAi ĖST ATE £ INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So Boston 0948

Res. 37 Oriole Streei
West Roxbury, Man
Tel. Parkway 1233-U

* *
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b.

atsargą, klausia, ar jo pen
sijos mokesčiais taksuoją,- 
mi?

Atsakymas — Ne. Mo
kesčiai už sužeidimus nėra 
taksuojami.
CATHOLIC WAK VETERANS 

Public Relations Bureau 
Empire Statė Building 

New York 1, N. Y.

bankietą. Štai vėl reiškiasi mo
tiniškų širdžių meilė. Ne. Ne 
mums rengkite pagerbimų puo
tas. Mes ir taip dirbsime. Ge
riau visi surengkime visiems 
tusų grįžusiems 

’ tareivėms didelį 
pagerbimą. Šiaip 
r.nn gerų širdžių

Šis auksinių širdžių skyrius 
susitarė su Šv. Vardo draugija 
ir jų veikliu dvasios vadu kun. 
Albertu Abračinsku rengti va
karienę su trūkumu bei neda- 
tekliu. Visi gražiai šiai vakarie
nei darbuojasi. Minimas karei
viams l___ ___ „______ x.___
daugiau lėkščių, šakių, puodų ir;Pasaulinio karo lietuvi* kar1^’ 
kitokių reikmenų - reikmenėbųJ bankietą atvyko arti 200 nese- 
Kiti ir kitos prisideda darbais. mai sugrįžusių kareivių, jūrei- 
išmislais ir pinigais. Ir iškilmių-^ ir mannų' ir kltų sve’ 
ga kareivių vakarienė prirengta. C11^

Taip daug gražių širdžių reiš- j 
kiasi ęnūsų kareivių priėmimui 
bei pagerbimui. Tos širdys yra: 
puikesnės 
dės.

Į

kareiviams ir 
priėmimą bei 
kalbėjo lūpos 
verčiamos.

Lt. Joseph F. Kennedy

Sekmadienio vakare, vasario 
17 d., lietuvių svetainėje įvyko 
Dariaus posto legionierių ban- 

remti” skyrius nupirko! k’etas Pagerbimui visų Antrojo

Baigiant vakarieniautų, atvy
ko būvusis laivyno leitenantas 
John F. Kennedy, sūnus buvusio 

už auksines žvaigž-įAmerikos ambasadoriaus Angli
jai. Jis dabar dažnai važinėja su 

_________ i įdomiomis paskaitomis. Jį drau
giškai priėmė ir kitiems persta- 

Proga kareivių pa- įg ponia Ona Vareikienė. Ka- 
bankieto, sekmadienį, da^gį jau buvo vėlu ir ilgai kal

vas. 24 d., atsilanko daug įžy- bai nepatogu, tai garbės svečias 
mių svečių. Jų tarpe matysime! pasakė trumpą kalbelę ir nuo- 
Dr. P. Jakmauh, Dr. M. Kasper, ^įrdžįaj pasveikino visus. Legio- 
Dr. Duserick, Dr. Mikalionį, ■ nierių įr jų žmonių vaišingumas 
adv. K. Kalinauską, adv. J. Cū- įr draugiškumas padarė svečiui 
nį ,adv. A. Young, adv. J. Gai-igerą įspūdj apie lietuvius Bosto- 
lių, kun. J. Bernatonį, kun. A. ne 
Janušonį, kun. Kapelioną J. i 
Daunį, kun. Vladą Jeskevičių,į 
S. J. ir daug kitų. Tėvas Jeske- 
vičius atnašaus šv. mišių auką 
10 vai. ryte, ir 11:30 vai. ryte,:i. ir i 

I
i 

I

I 
I

Svečiai, 
maldų ir

sakys pamokslus.

pp. Juozas ir Ona Guzevičiai, 
gyv. 27 Tampa St., Mattapan, 
minėjo savo trisdešimt metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Šia 
moga pp. Guzevičių giminės 
'-Teitą sekmadienį padarė jiem 

tikrą surprizą. Suvažiavo pas 
pp. Guzevičius su valgiais ir gė
limais ir juos nuoširdžiai svei- 
’ ;no. Dalyvavo ir šiaip artimie
ji draugai.

pp. Guzevičiai gavo daug svei- 
. kinimų, linkėjimų ir dovanų.

Reikia pažymėti, kad pp. Gu
zevičiai yra ilgamečiai LDS na
riai, buvę tos organizacijos val
dybose, daug pasidarbavę ir 
gausiai remia “Darbininką“, ir 
taipgi Darbininkų radio progra
mą.

pp. Guzevičių sūnus Albertas 
dar tebėra karo tarnyboje ir y- 
ra vedęs su p. į*eona Šerintaite 
ir auklėja dukrelę Veroniką. 
Marti ir anūkėlė gyvena kartu 
su tėveliais. Kitas sūnus Vytau
tas pereitais metais apsivedė su 
p. Adele Būdelyte, Baltimore, 
Md. (Jų jungtuvių vaizdas tel
pa šiame “Darbininko“ nume- 
ryj)-

Sveikiname pp. Guzevičius ir 
linkime jiem geriausios sveika
tos!

Visi praleido laiką linksmai.
Buvęs.

VYČIŲ BALIUS

L. Vyčių Centras smarkiai vei
kia. kad būtų viskas prirengta 
Maskaradiniam baliui, kuris į- 

______, , . 'vyks kovo 2, š. m., Municipal 
National Folk Festival Asso- Building salėje. Broadway, So.

KVIEČIA I CLEVE 
LANDĄ 
■f- —:____ »

Ten bus puiki orkes-ciation, pakvietė Bostono Lietu- Bostone.
vių Tautinių Šokių Grupę į savo ^-ra’ kuri gros šokiams. Taipgi 
dvyliktą metinį Festivalą. kuris bus duodamos gražios dovanos, 
įvyks gegužės 21—25 dienomis bus valSilJ ir gėrimų. Visi kvie- 
Music Hali, Cieveland Public 
Auditorium, Cieveland, Ohio.

; Festivalo ruošėjai (sponsors)

čiami dalyvauti. Rap.
PRANEŠAME,

, yra Westem Reserve University kacį rajįo koncertas įvyks sek-
I ir The Sesųuicentennial Com- • madienj, 
mision.

Tautinio Festivalo direktoriai 
M. J. Pichering ir Sarah Gertru- 
de Knote kvietimą baigia išsi
reiškimu: 
vai without Boston 
Folk Dance Group”.

gegužės - May 19 d
Jordan Hali, Bostone, 3:30 
po pietų.

vai.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA ŠAKALINIAI 

KAILINIAI
Išvažiuodamas į šiltą Califor- 

niją, savininkas nori parduoti 
gerus rusiškus sabalinius vyriš
kus kailinius. Juos matyti gali
ma nuo 8 ryto iki 7 vakaro, siu
vėjo Aiduko karutuvėj, 322 
Broadway, So. Bostone.

(19-22-28)

IŠSIRENDAVOJA nedidelė 
krautuvėlė. Gali būti tinkama ir 
ofisui. Krautuvė apšildyta. Ren- 
da $25.00 mėnesiui. Atsišaukite 
pas janitorių: 319 E St., So. 
Boston, Mass.

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

It won’t be a Festi-
Lithuanian Į

Rap.'

LANKĖSI
20 d.Trečiadienį, vasario 

“Darbininko" redakcijoj lankėsi
i Leit. Jonas Romanas. Jr.. kuris

■ ” •• I I........ ■"Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway |
SO. BOSTON. MASS. — Tel. ŠOU 4645 į

I'
Linksmų Šv. Kalėdų švenčių! ; į

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 8141,
ir 
i! 

So. Boston, Mass. , i

PAGELBĖKIME RAU 
DONAJAM KRYŽIUI 

PRAVESTI VAJŲ

Sekmadienį, vasario 24 dieną 
visose bažnyčiose bus padaryta 
atsišaukimai, kad pagelbėti A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
sukelti $1,901,150 Didžiajame 
Bostone, būtent, Bostone ir 39 
miestuose ir miesteliuose.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS

pp. F. G. Whitkens, gyv. So. 
Bostone, susilaukė dukrelės. Po
nia Whitkens ir naujagimė duk
relė yra geroje sveikatoje, p. 
Pranas G. Whitkens yra bran
genybių pardavėjas, 321 W. 
Broadway, So. Boston. 
nam!

SERGA

Sveiki-

Joana Grigaitė, gyv. D St., 
■” tebeser- 

gripu. Linkime pasveikti.

P-
Strand Cafe “cashier’ 
ga

Boston Elevated 
Rail way Co. 

PRANEŠIMAS

JAUNAVEDŽIAI VYTAUTAS IR ADELE 
GUZEVIČIAI - GUSTAFF

Baltimore, Md. — Lapkričio 25. 1945. 10 v. ryte, Šv. Alfonso 
bažnyčioje per šv. mišias priėmė Moterystės Sakramentą Vytau
tas Gustaff-Guzevičius ir Adelė Būdelyte. Jaunavedys yra sūnus 
Juozo ir Onos Guzevičių iš Boston. Mass.. o jaunavedė yra duktė 
LRKSA 13 kuopos sekretoriaus ir veikėjo Juozo ir Magdalenos | 
Būdelių iš Baltimorės. Dievas te laimina juodu naujame gyvenime.

I

I

pilnai išgydytas arba kol 
nuspręs, kad negalima iš-j 
gydyti.

Klausimas — Klausyto-! 
jas klausia, kaip Veteranų 
Administracijos “Lavini-1 
mas Prie Darbo Progra-
|ma-’ tikrai padeda vetera
nui ? •

Atsakymas — Visų pir
ma firmos, kurios Įvedė 
tuos “Lavinimas prie Dar-'

VETERANAMS PAGELBA

STRĖNŲ GĖLOS
fitai dvarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėl*. 
Johnson'* Back Piaster! Leng
vina skausmų, sustingimų, J- 
veržimų. Jautiesi puikiai I Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson A Johnson kokybės.

Res. Šou 3729 Bau 4818

Lithuanian FunritureCo.
MOVERS— 
insured and

Bonded 
-ocal A Long 

Otetanoe 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.Broadway,

f 
f

| šiomis dienomis garbingai at- 
i leistas iš karo tarnybos. Jis 
‘grįžo pas savo žmonelę ir tėve- 
llius pp. Joną ir Marijoną Roma
nus, gyv. Allston, Mass. 
i Taipgi lankėsi Dr. A. L. 
įpočius ir Dr. Pr. Galinis.

Aplankė “Darbininką” ir to
limieji svečiai Tėvai Pranciško
nai iš Maine — Tėv. Just. Vaš- 
kys ir Tėv. Juvenalis Liauba. 

Į Taipgi lankėsi LDS Centro pir
mininkas kun. Pr. Juras su vie
tiniu klebonu kun. Pr. Virmaus- 
kiu, Seseris, Julia Jakavonytė, 
ir nuoširdžiai kvietė “Darbi
ninko” štabą plačiai garsinti į- 
vyksiantį Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių Vienuolyno reikalu sei
melį. Seimelis įvyks kovo 31 d.

Lankėsi ir kun. S. Sąulėnas, 
Pranas 
Centro 
tininkė

Ka-

Razvadauskas, L. Vyčių 
pirmininkas ir fin. raš- 
p-lė Felicija Grendelytč.

"ŠURUM-BURUM"

S

šeštadienio vakare, vasario 23 
d., lietuvių svetainėje, E St., į- 
vyks Lietuvai Remti draugijos 
moterų komiteto ruošiamas va
karėlis Lietuvos tremtinių vai
kučių naudai.

Senesnieji galės kortuoti, o 
jaunesnieji pasišokti. Bus ir už
kandžių. Kviečia visus dalyvau
ti. Moterų Komitetas.

Boston Elevated Railway į- 
staigos vadovybė pranešė, kad 
šios įstaigos aptarnavimas mie
stų ir miestelių jier 1945 metus 
nepadarė jiems deficito, bet ne
bus apkainuoti, papildyti trūku
mo. Nors aptarnavimas }>er pe
reitus metus viršijo įeigas 
$507,885.08, vienok trūkumas 
bus padengtas iš atsargos fon
do.

1945 metai, buvo ketvirti me
tai iš eilės, kad nereikėjo mies
tams pridėti nedateklių. Per 
pereitus metus ši įstaiga yra 
pervežusi 420.096,165 pasažie- 
rus, tai yra padarius savo isto
rijoje rekordą.

Pagal paduoto raporto iš 1945 
m., kompanija turėjo įeigų 
$37,603,357.80, reiškia $143,- 
166.90 daugiau negu 1944 me
tais. Per pereitus metus aptar
navimas kainavo $38,518,742.88. 
Pereitais metais aptarnavimas i 
kainavo daugiau už 1944 metus 
$627,614.52.

Nežiūrint, kad operavimas per 
pereitus metus davė nuostolio 
$915,385.08. vienok miestai ne
buvo aptaksuoti. padengti nuo
stolius, nes viskas buvo padeng
ta iš atsargos fondo. Skl.

Remkite tuos profesio- 
□alus ir biznierius, kuri* 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Klausimas — Šis skaity-l 
tojas sako, kad jis buvo 
34 m. amžiaus, kada jis' 
buvo paliuosuotas iš tar-į 
nybos. Pirmiau nebuvo pa
dengtas GI Biiiaus mokslo, 
parūpinimu. Girdi, kad tas 
parūpinimas buvo pakeis
tas, ar dabar jis gali tęsti 
studijas ?

Atsakymas —Taip. Šian
dien Bilius padengia visus,
vyrus ir moteris ginkluo-jbo Programas“, turi gauti 
tose jėgose, nepaisant kiek; leidimą iš Valstybės Dė
mėtų turėjo kada Įstojo, oartamento, toj valstvhėj. 
tarnybon. Kurie dirba ir f kur programa veikia. Pri- 
negali lankyti dieninius ar valo mokėti veteranui, ku-! 
naktinius kursus gali pra- ris lavinasi kuogeriausią 
syti “correspondence cour- algą. Valdžia mokės vete-

• 4 • 9 IV* V 1 1 • 1 ' * 1 Vi -1 •

se i 
mokės iki $500.

Klausimas — 
nori žinoti, ką reiškia ‘tem- 
porary rating’ dėl sužeidi-į 
mo?

Atsakymas 
nežino ar sužeidimas bus 
nuolatinis. Tas “tempora- 
ry rating” pasiliks pakol kas, sužeistas, padėtas į

ir valdžia už tokį kursą iranui, be užlaikomųjų as- 
' menų, $65. per mėnesį, ir 
■veteranui su užlaikomiems 
! asmenims $90. per mėnesį, 
kol lavinasi, jeigu tas mo
kestis nėra aukštesnis už 
algas kitų darbininkų, ku
rie dirba panašų darbą.

Klausimas — Karinin-

Veteranas

Gydytojai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

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

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

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — B. Cūnienė.

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 tVest 7th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St., So. Boston. Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys
601 6th St.. So Boston. Maas 

vtce-Pirmininkaa - Pranas Tuielkla
?02 E 5th St.. So Boston. Mass

Prot Rai.t Jonas Gimt
5 Thomas Pk So Boston Hru.

G'tn Rašt Meksandras Ivaška 
♦40 E Sixth St So Bost.on Mas.

Iždininkas- Stasys K Gruranaričių- 
699 E Seventh St. So Boston Mas-

Maršalka Jenas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So Boston Ma.

'draugija laiko susirinkimus kas tn 
Ala sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Paraoijoe •»- 
492 E 7th St SU M«.

6\<

>H»iuwi«lwiwureĮi jyj

Užsisakykite Toniko Pas Mu.«
Pristotam geriausį tonika 

Piknikams. Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiem* 

Parengimams 
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham 130b-R

SULLIVAM'S, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIEBS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras.

“JOE” CASSERLY,
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

So. Boston FunritureCo.
Visoki baldai, lovos, matrosai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380y? West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geros. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1A1

S. SaraseviSiB ir Šonus
MOTERIS PAGELBININKU 

Lietuvių GraboHus W 
Balumuotojas 

ruri Notaro Tetom

254 W. Broadway
SO BOSTON MASS 

Tel. SOUth Boston 2990 
«on*u» gyvenamoji vieta 

838 Oorchester Avo 
Tel COLumMa 253'

■

i 
t

■

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street 

South Boston, Mass 

Joseph W.Casp« 
(KA8PERA8) 

uaMotuvIy Direktorius * 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
koplyčia Šermenims Dyka' 

Tol ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

O

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. IOU Boston 0815 

ŠOU Boston 200*



» A n B I NI N K A S1

a.

O 3R!TA!H CONN

16-tosvasario

paskirti adv. Cabelus
Politis ir aldermaras Kwi-

pn 
bei

VALSTYBIŲ ŽINIOS
c

Street salėje. įvyksta AVel- 
Home’ Party visiems iš 

karei- 
etc. Į- 
Bus ir 

'.etcianai kviečiami 
. tame į arengime jų gar-

Ateinantį šeštadienį, vakare.
Park
come Home' Party 
tarnybos sugrįžusiems 
vi ims. WAVFS. \VACS. 
.'.ar. veteranams dykai, 
šokiai. Vis

siems už dalyvavimą, ir pasiūlė 
trijų asmenų komitetą, kuris 
rūpinsis pasiųsti tinkamas re
zoliucijas Prezidentui. Guberna
toriui ir Senatoriams. Tuomi rū
pintis 
adv 
dcr.

--v • •■•■■ySk

V ■H .-T --
■* a1 . 1

k Z1

R

Penkia ’lrtu Sukaktis
Vasario 14 d.. 8 vai. vakare, 

šv. Andriejaus Guildas celebra- 
vo savo lenkių metų gyvavimo 
sukaktį su gražia programa ir 
banketu, kuris įvyko Briar Inn. 
New Britain'e. Kun. M. A. Pan
kus. klebonas ir Guild’o įsteigė
jas. savo kalboje pabrėžė svar
bumą Guild’o šv. Andriejaus pa
rapijos gyvenime. Per penke
rius metus Guildas nuveikė daug 
ąerų darbu parapijos gerovei. 
Klebonas linkėjo Guildui taip 
pat sėkmingai dirbti, patraukti 
daugiau moterų i savo eiles. Ki-

St. Helens, Ore., miestelyj, buvo plačiai padarytas mėginimas išaugin- 
rlaukus ant plikių galvų, štai tūlas specialistas peržiūri savo specia

lybes vaisius ir sako, kad plaukai atiuga.
ti

WA7E2SLRY. CONN.
LDS kuopos susirinkimas į- 

vyks 24 d. vasario, pirmą vai. 
po pietų, šv. Juozapo senos mo
kyklos kambaryje. Prašome 
skaitlingai atsilankyti.

J. Totilas, rašt.

Vasario 8 d.. Šv. Juozapo lie-

Vasariu 16
Sekmadienį, 

paminėjimas ir buvo tinkamai 
praleistas. 11 vai. rytą, šv. mi
šios buvo atnašaujamos šv. An
driejaus par. bažnyčioje už Lie
tuvą. 2 vai. po piet. pilna svetai
nė publikos susirinko Park 
Street salėje išgirsti ir pamatyti 
įdomią programą. Apeigų vedė
jas. kun. Matutis atidarė prog
ramą. perstatydamas pirmiau
siai Stanley Ryiz Legiono vete
ranus ir Auxiliaretes. kurie visi ti kalbėtojai: kun. Juozas Matu- 
su vėliavomis įmaršavo ir ūžė- tis ir kun. Benesevičius taip pat 
mė vietas scenoje, šv. Andrio- pareiškė daug gražių minčių ir 
jaus par. choras, ponios Isabe- linkėjo Guild’o moterims viso
lės Degutienės vadovybėje, su- gero ateityje. Iš moterių kalbė- tuvių par. mokyklos kambaryj įvyks kovo 17 d., 
dainavo Amerikos ir Lietuvos jo P P- Julia. Janušonytė ir Mrs. įvyko Federacijos 
himnus ir keletą kitų lietuvis- Adam Shivok. Toastmasterio susirinkimas. Dalyvavo gausus gerbimas, 
kų, patriotiškų dainų. Kadangi pareigas atliko Mrs. Adam Kwi 
miesto mavoras sirgo ir buvo der. p. Jenušonytė gavo dovanė- yra draugijų išrinkti. Pageidau- Gyvojo Rožančiaus 
ligoninėje, jį atstovavo Mr. Wil- lę už jos dviejų metų gražų pa- jama. kad visi dalyvautų. Taipgi Tretininkų — $2.45; Moterų Rū- 
liam Gibnev. Ponas Gibney pa- si-iarbavimą. Kitos vaidybos na- 
brėžė savo kalboj, kaip džiugu rėš gavo gėlių puokštes. Miss 
jam dalyvauti su žmonėmis, ku- Charlotte Ražaitis dainavo kele- 
rie nepriklausomybę savo tautos tą muzikos kompozicijų, o Mrs. 
taip įvertina. Kiti kalbėtojai bu- Jenovvski jai akompanavo. Va- 
vo aldermanas Adam Kwider. karas praėjo puikiausiai, 
kun. B. Benesevich. adv. Algir- Novena prie Kūdikėlio Jėzaus 
das Politis ir adv. Tarnas Ca’oe- prasidės ateinantį sekmadienį, 
lūs. Panelė Ona Valinčiūtė kan- vasario 24 d., vakare. Ves kuni- 
klėmis paskambino “Birutės gas Geraldas. C. P., Pasionistas. 
Kalnas” ir “Onytė". Rinkliavai kuri tęsis per devynias dienas, 
įvykus < aukų surinkta $167.50). Visos pamaldos bus laikomos

lietuviškai vieną valandą (7. 15 gimo skyrių ir kviečia moteris
p.mj, o angliškai 8 vai. Kūdikė
lio Jėzaus statula tam tikslui 
buvo par. likot a bažnyčiai vienos 
parapijietės Novena pasibaigs 
j o devynių dienų, šeštadienio po 
j iet novenos pamaldos bus lai
komos angliškai, o vakare. 7:30 

lietuviškai. KM.

kun. Matutis perstatė principalį 
tl : s ta JČt ją. p. Ju zą 
Tysliavą. Visų nuotaika buvo 
patrū t ška. Visi išėjo pasiryžę 
dirbti Lietuvos L bui iki tos die- 
r< s. v. vėl Lietuva taps nepri- 
1 r:?.. A, į eigos vedėjas už
baigė ■ rogramą. dėkodamas i

Lietuves nepriklausomybė s 
paskelbimo šventė praėjo lab: i 
gražiai. Vasario 17 d. 10 vai. 
’-ytą įvyko šv. mišios Amerikos 
ir Lietuvos gerovei. Choras, 
vad. A. Stanišauskui, labai gra
žiai giedojo, ir solo giedojo p. 
Ann Radvilaitė.

Po pietų, 3 vai. įvyko prakal
bos parapijos svetainėj. Žmonių 
susirinko gana daug. Susirinki
mą atidarė p. P. Remeika, kurs 
perstatė vietinį kleboną, kun. J. 
V. Kazlauską pratarti keletą 
žodžių. Klebonas jierstatė adv. 
F. J. Bagočių, kaųx) principalį 
tos dienos kalbėtoją. Adv. Ba- 
gočius labai plačiai apibudino 
Lietuvos ir tremtinių šelpimo 
reikalus. Ragino tvirtai laikytis 

Albertas irzjojoįsu Taryba ir dirbti kol bus lais
va ir nepriklausoma Lietuva.

Priimta rezoliucijos Lietuvos,

|>e dalyvauti. Taipgi s°vo linkė- 
iimus pareiškė mūsų klebonas 
hm. E. Gradeekcs, vikaras kun. 
K. Peredna, M. S., jaunojo tėve
lis p. Antanas Zimkus, p. Z A- 
bulis, jaunojo geras mokyklos 
draugas, p. V. Kripaitis. J. Če- 
|M>nis, ir p-lė Hilda Zimkiūtė, 
kuri yra mokytoja ir labai gabi 
pianistė. Visi linkėk) jaunai įk>- 
relei linksmaus ir laimingo gy
venimo. P. Vladas Norkūnas' 
pareiškė gražias mintis apie p. 
Zimkų didelį pasiryžimą išauk-'

į lėti ir išmokslinti savo sūnų ir 
dukrelę.

Panelei Hildai palinkėta links
maus gimtadienio ir sudainuota 
ilgiausių metų'

Pabaigoje nuoširdžiai prakal
bėjo į visus
žmona dėkodama tėveliam už 
surengimą šio pokilio ir visiems 
giminėms ir draugams už atsi- Latvijos ir Estijos išlaisvinimo 
lankymą ir pareiškė, kad yra reikalu, 
labai džiugu sugrįžti į šią šalį laikraštis “Bridgeport Post” du 

Moterų susirinkimai atlikus karo tarnybą

i

kurias vietinis anglų

g<. Reikia pažymėti, kad klebo- rinkimus.
nas kun. Valantis jus daug dar- įvyksta kas ketvirtą sekmadie- 
buojasi dėl Lietuvos, taipgi ir nį, 1 vai. po pietų, senos moky- 
kun. Dr. Bogušas. klos kambaryj. Jos renka aukas

Federacijos skyrius užprašė geram tikslui. Todėl ir vyrai ga- 
šv. mišias Lietuvos gerovei. lite lankyti jų susirinkimus. Bet 

Kovo 3 d. įvyks Šv. Juozapo jeigu negalite būti susirinkime, 
lietuvių par. choro vaidinimas, tai galite priduoti auką, kaipo] 
Kovo 10 d. prasidės šv. misijos tos draugijos narys pirmininkei 
tos parapijos bažnyčioje. Pra- p. Girdzijauskienei. Koresp. 
kalbos katalikų spaudos reikalu -------------

o spalių mė- Vasario 3 d. įvyko Gyvojo Ro- 
22 skyriaus nesyj įvyks karių - veteranų pa- ^čiaus draugijos susirinki

mas. Nutarta užprašyti šv. mi
šias vasario 17 d. prie Panelės 
Švč. už mūsų tėvynę Lietuvą. Zaromsku, 
Išrinkta atstovai į Lietuvių Ta- bingai karo tarnybą, tajo at- 
rybą, būtent, p. Aldona Mažu- leistas.
kaitytė ir Jonas Gailius.

Rašt. U. L.

Prasidėjo dovan” įteikimas iš 
ko abu jaunieji labai nustebo. 
Sekė šokiai.

Sea Cliff Inn tikrai yra pato
gi vieta smagiems pąre.ngi- 
mams., kuriuos šauniai priruo- 
šia mūsų tautiečiai Jonas ir Sue

i Norkai.
I
ii

i

kart įtalpino savo skiltyse.
Rezoliucijų net 13 kopijų bu

vo išsiųsta: Prezidentui, valsty
bės sekretoriui p. Byrnes, sena
toriams, kongresmanams ir ki
tų valstybių vyriausybėms.

Taipgi buvo aukų rinkimas. 
Žmonės aukavo Lietuvos reika
lams: $5.00 p.p. Žaliai, ir Viz- 
niai; po, $2.00 — p.p. Skikai, 
Strutinskai, Zikarai, Batcevi- 
čiai, Kaminskai, A. Kiikis, Po-

būrys atstovai, bet ne visi, kurie Federacijon aukavo sekančiai:
— $3.30;

Cho-.
Moterų Sąjungos j

gali dalyvauti ir pavieniai as- tos — $4.75; Šv. Onos — $2.35; 
menvs, tik, žinoma, turi užsi- LRKSA 91 kp. — $2.85; 
mokėti dolerį metams. Mes turi- ras $1.00;
me narių, kurie moka ne po vie- kuopa $1.00; Kristaus Kančios
ną dolerį, bet po kelis, ir jie — $2.50. Viso $20.20. 
skaitosi Federacijos nariais.

Skyriaus pirmininkas, komp.
A. Aleksis perskaitė du laišku 
nuo Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir BALF. Taipgi pranešė, kad 
Moterų Sąjungos 43 kuopa yra 
suorganizavus siuvimo ir mez-

NEW HAVEN, CONN
Trumpai Apie Parbus

ir mergi.v . :e to darbo prisi
dėti. Siuva i. mezga dėl Lietu
vos tremtinių, o ypač dėl vaiku
čių. Pirm cinkas pranešė, kad 
vasario 8 d. kleb. kun. J. Valan- 
tiejus išvežė į New Yorką — 
BALF centrą drabužių ir kny-

Kas supranta skirtumą, tas 
ima gerus daiktus... tai rodo 

kodėl taip garsus yra

PICKVVICK
//"ALE that įs ALE
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Šiuo metu mažai kas dirba.- 
Streikai palietė daug dirbtuvių.: 
Streikieriams vadovauja CIO. • 
Yra darbininkų, kurie nepri-l 
klauso prie unijų. Kai kurie', 
darbininkai sako, kad “darbda
viai nemyli darbininkų, priklau 
sančių unijai.” 
Darbdaviai daug mandagiau at
sineša į tuos darbininkus, kurie 
priklauso prie unijų. Štai atsiti- 

į
kimas: darbininkas nepriklauso 
prie unijos. Darbdavis jo nemy
lėjo. ir jam visumet davė bloges
nį darbą. Galutinai visai atlei
do nuo darbo. Kitas atsitikimas:; 
darbininkui, kaipo bausmę, at-] 
leido neribotam laikui. Unijos 
komitetas kreipėsi į darbdavį.] 
sakydamas, kad tas darbininkas] 
nėra taip nusikaltęs, kad turi 
būti be darbo. Darbdavis, maty
damas su kuo turi reikalą, dar
bininką grąžino darban. Kitas 
atsitikimas. Darbdavis supyko 
ant darbininko. Numušė jam al
gą 9c. per valandą ir pasakė: 
“nori dirbk arba mesk darbą”.

i Darbininkas 60 metų amžiaus. 
Kur eisi nepriklausydamas prie 
unijos. Nėra kam pasiskusti. 
Tokių faktų yra daug.

Vasario 10 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas. Prie 
draugijos prisirašė komp. A. A- 
leksis ir Juozas žemaitis. Šios 
draugijos susirinkimai įvyks 
kas mėnuo antrą sekmadienį, 1 
vai. po pietų. Sekmadienį, laike 
Šv. Vardo draugijos šv. mišių, 
kun. V. Ražaitis kvietė visus vy- 

’rus prisirašyti prie Šv. Vardo 
‘ draugijos. Kun. Dr. J. Bogušas 
yra pasakęs, kad nėra geresnės 
draugijos, kaip Šv. Vardo. Kvie
tė visus vyrus prie jos prisira
šyti.

Vasario 10 d. į^ko Waterbu- 
ry Lietuvių Tarybos skyriaus 
susirinkimas. Nutarta ateinan
čią vasarą ruošti pikniką. Iš
rinkta antra raštininkė. Dabar 
protokolų raštininkės yra p. M. 
Andrikytė ir p. Zailskienė.

Apaštalystės Maldos draugi
jos nariai — vyrai nori sudaryti 
savo skyrių, bet .nesiseka. Yra 
daug vyrų, priklausančių prie 

i draugijos, bet nesilanko į susi-

i )

Sugrįžo Iš Tarnvbos Antanas
Žaroms'.a s

Vasario 6 dieną teko pašiną-!
tyti su mūsų kolonijos buvusiu!liūnai, p. Raišeliai, po $1.50 — 
geriausiu scenos mėgėju Antanu^’ P° &e

kuris, atlikęs gar- i

I

Parapijos Bankieto Atgarsiai
Kur tik pasisuksi, ten yra kal- 

įbama apie parapijos bankietą, 
i įvykusį vas. 3 d. Nieko stebėti- 
ino, nes tai buvo nepaprastas, 
'.parapijos skolų sąrašo sudegi- 
i nimas.
j Mūsų biznieriai bei pramoni- 

_ A * *,, ininkai šiame parengime tikraiBet tai klaida. .... ,, .j atsižymėjo. p. Kazys Dėkas, In- 
temational Oil Co., pirmininkas, 

i buvo bankieto rengėjų pirmi-į 
Įninkąs. Petras Ūsas su savo I
žmona, kurie užlaiko Pete’s Pa- 
ckage Store, pavaišino visus 
svečius ir karius. Edmundas 

į Markevičius, laidotuvių direkto- 
irius, paaukavo gėles papuoši- 
|mui stalų. Jonas Tamulis, foto
grafas, nufotografavo bankieto 
dalyvius-ves. Taigi padėka pri
klauso šiems pramonininkams, 
kurie prisidėjo prie šio bankie
to pasisekimo.

Miesto mayoras VVilliam C. 
Celenlano kalba padarė didelį 
įspūdį visiems 
Jis yra geras 
katalikas.

Klebono kun.
deckio nusistebėjimas dovanos 
įteikimo metu tikrai sukėlė da
lyviams surprizą. M.

klausytojams, 
praktikuojantis

Pasimačius, prisiminė 
meno veikimas ir štai Antanas 
tuojau pareiškė, kad reikėtų su
vaidinti kokį 
no j.

Su Antano
Zaromskais
šios kolonijos lietuviai pamatę! 
Antaną laimingai sugrįžusį į į 
mūsų tarpą.

nors veikalą sce-

tėveliais p-nais 
džiaugiamės

BRIDGEPORT, CONN
Kiek teko sutikti karių, grįžu

sių iš karo lauko, tai gal jau 
bus tuojau visi grįžę iš pirmu
tinių paimtų. Teko sutikti vie
tinį gerą biznierių, tik ką grįžu
sį namo, p. Frank Roma. Tai 
vietinis graborius, kuris kariuo
menėje išbuvo kelis metus, p. F. 
Romas yra labai šaunus vaiki
nas ir geras graborius, ir para
pijos rėmėjas.

*

Edvardo Gra-

Ponai Zimkai Iškėlė šaunų 
Puokilį

Tėveliai Antanas ir Barbora 
(Zimkai, džiaugdamies sulaukę 
j savo vienatinį sūnų Albertą, ku
lias tapo garbingai atleistas iš 
ikaro tarnybos ir kuris apsivedė 
būdamas tarnyboj su p-le Na- 
dine, svetimtaučių kilmės, bet 
kiek teko pastebėti yra kilusi iš 
geros šeimos ir puikiai išauklė
ta panelė. Taigi pp. Zimkai su
rengė pagerbimo vakarėlį savo 
sūnui ir naujai marčiai. Taipgi 
tą pačią dieną pripuolė jųjų 
dukrelės Hildos gimtadienis, tai 
ta proga pasikvietė savo gimi
nes ir draugus bei drauges į 
puošnų Sea Cliff Inn, kur buvo 
priruoštas labai šaunus puokilis.

Vakarienė tikrai buvo karališ
ka. Visi smagiai laiką praleido.

Jaunuosius susirinkusių vardu 
pasveikino p-lė M. Jokubaitė, 
pareikšdama, kad mes kaipo lie
tuviai priimam jaunąją ponią 
Zimkienę į savo širdis ir į savo 
koloniją, ir kviečiam mūsų tar-

asmenys: kun. J. V. Kazlauskas, 
Bakanas, O. Bružienė, A. Čir- 
vįnskas, A. Dallon, K. Jakutis, • 
Ignatavičius, A. Kalpokas, A. 
Klimaitis, J. Kairys, F. Liudžius, 
J. Lučinskas, G. Lukošius, A. 
Lukas, O. Mačiukaitienė, O. Ne- 
vedamskienė, O. Ramanauskie- 

. ! nė, J. Ramonas, L. Radzvilas, A.
V lol j

i Stanišauskas, S. Šimėnas, J. 
Svirskas, A. Skirka, A. Sapiega, 

,įj S. Suslavičius. O. Tamušiunienė, 
Amilia Tuskienė, O. Urbonavi
čienė, A. Vilčinskienė, J. Žukau
skas. V. Žukauskas. Su smul
kiais surinkta viso $80.25.

Šiam darbui daug pasidarbavo 
p.p. P. Remeika, A. Klimaitis, 
A. Stanišauskas, J. Stanislaus- 
kas. Taipgi aukas pagelbėjo 
rinkti p.p. Klimaitis, Stanislaus- 
kas Amilija Tuskienė ir Ona 
Mačiukaitienė.

Šį sezoną buvo daug parapijoj 
susirgimų, o ypač sunkiai sirgo 
p. Venckuvienė. gera parapijie
tė. Bet ųau šiuo laiku pradėjo 
vaikščioti.

Kita gera parapijos veikėja, 
vaidintoja, p. Agota Žukauskie
nė turėjo net kelias savaites li
goninėje pabūti. Linkim p. Žu
kauskienei greitai pasveikti, p. 
Žukauskienė ir dabar vaidins, 
kaip tik pasveiks, su parapijos 
choru operetę, balandžio 28 d. 
labai svarbią rolę motinos. Tad 
linkim geros sveikatos visiems! 
parapijos ligoniams. O.!

Pereitą savaitę teko sutikti 
gerą profesijonalą vaikiną, tik 
ką sugrįžusį iš karo, vaistinin
ką, p. G. Antanaitį, gerų para- 

ipijiečių sūnų, kuris ilgai ištar
navo kaijK* vaistininkas karo 
fronto ligoninėse. Linkim p. An
tanaičiui vėl dar buotis medici
nos srityje. Taipgi sugrįžo p. 

i Grajauskas. O.i--------------------------

Buy extro Bonds in the

VICTORY LOAN

Vienintolė Plati Lietuvos Istorija Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Ine.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV. C. E. PAULONIS

207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
$3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH
UANIA”, kai tik bus baigta spausdinti ..................
$ auka ir prašau prisiųsti “THE STORY OF
LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija.........................

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

1.

2.

Gatvė
Miestas
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□




