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Gražina 
Tikrai Į Lietuvi?

Lietuvius

Bolševikai visokiomis a- 
kiplėšiškomis priemonė
mis nori įtikinti užsieny 
šiuo metu begyvenančius 
lietuvius, kad jie grįžtų į 
Lietuvą atgal. Šiam expe- 
rimentui nevykstant, rusai 
bando išreikalauti pabėgė
lius jėga, įtikindami vaka
rų demokratiškuosius di
džiuosius kaimynus, kad 
pabėgėliai daugumoje yra 
buvę nacių šalininkai, ir 
kad kaip sovietų piliečiai 
reikią būtinai grąžinti į 
Lietuvą... Į kur tie grąži
namieji būtų vežami, kiek
vienam lietuviui yra dau
giau, negu aišku. Rusai tai 
gerai įtikino savo elgesiu 
su 30,000 lietuvių pabėgė
liu. gyvenusių Pomerani
joj, ir, dėl staigios ir neti
kėtos raudonarmiečių o- 
fenzyvos, nebesuskubusių 
pabėgti. Jie juos visus iš
gaudė, internavo ir ašalo- 
nais pasiuntė į Rusijos gi
lumą. Paskutiniuoju laiku 
vargais negalais pasiekė 
keletas lietuvių studentų 
amerikiečių valdomą Vo
kietijos dalį. Jie teigia, 
kad jiems iki paskutinio 
laiko nėra tekę girdėti, kad 
nors vienas lietuvis iš Vo
kietijos į Lietuvą perga
bentas būtų. Taigi, visi Si
biro link!

Areštai Ir Kratos 
Lietuvoje
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Ragina Sudaryti Jung. Valstybių Ir 
Anglijos Sąjungą Kovai Prieš 

Rusijos Ekspansiją
Fulton, Mo., kovo 7 — 

Winston Churchill kovo 5 
d. Westminster kolegijoj 
pasakė reikšmingą kalbą 
apie dabartinę pasaulio 
padėtį. Jis siūlė sudaryti 
tarp Jung. Valstybių irj 
Anglijos fraternalę orga
nizaciją, kad atremti so
vietų Rusijos siekius ir ti. 
plėtimąsį.

Winston Churchill pa
reiškė, kad “niekas nežino 
ką sovietų Rusija ir jos 
tarptautinė komunistų or
ganizacija mano daryti ar
timoje ateityje, arba kada 
bus ribos, jeigu jos yra,

jųjų plėtimuisi ir atverti
mų tendencijoms.”

Ką Rusija yra padarius 
prieš arba už “geležinės 
uždangos” skersai Euro
pos nuo Stettino iki Tries
to, tai “tikrai ne už tokį 
[Europos išlaisvinimą mes 
Į kovojome, kad ją atstaty- 

M

Churchill yra įsitikinęs, 
kad Rus’ia nenori karo, 
tačiau ji nieku daugiau 
taip nesididžiuoia, kaip ga

šlybe. J s pabrėžė, kad dėl 
taikos dn** teks daug kovo
ti, nes dabartinė padėtis 
nėra pastovi. Suvienytų 
Tautu Or ganizacija 

būti subuda- 
jėga taikai, 

į “bet laikas trumpas”. Jis 
i pakartotinai ragino suda-
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Jung. Valstybės Pasiuntė Du

Pareiškė Nepasitenkinimą Dėl Man
džiurijos ir Protestą Dėl Neištrauki- 

mo Kariuomuenės Iš Irano

JO ŠVENTENYBĖ PIJUS XII
Šeštadienį, kovo 2 d. Jo Šventenybė, Popiežius 
Pijus XII minėjo dvigubą sukaktį, būtent, 70 me
tų amžiaus ir 7 metų jo išrinkimo 262-ju popie- 
v • _zium.

Plačiau apie Jo Šventenybę, Pijų XII rašo 
Dr. J. Prunskis šiame "Darbininko" numeryj.

New York (LAIC) — 
Vienas iš pažangiausių 
Lietuvos vyskupų, daug 
rašęs ir rūpinęsis socialės 
pažangos reikalais vysk. 
K. Paltarokas, tebesąs gy
vas; tačiau, antra vertus, 
visa eilė kitų dvasininkų, 
esą areštuota ar ieškomi. 
Aluntos klebonas kun. Ar
minas suimtas, smarkiai 
sumuštas ir išvežtas. Le
liūnų klebonas taipgi “iš
nyko” Burbiškio klebonas 
kun. Šiaučiūnas tebeieško
mas.

Gaunami pranešimai pa
tvirtina, kad rusai suimi- 
nėja partizanų gimines, 
jiems keršydami už parti
zanų veiksmus.

Į Lietuvą esą atvežta 
daug rusų ir jie, atviriau 
išsišnekėję, pasakoja apie 
didelę maisto stoką Rusi
joje ir apie siaučiančias 
tenai ligas. Rusai tardo ir 
kaikurias į užsienį pasi
traukusių asmenų šeimas. 
Kadangi jie, caro valdinin
kų pavyzdžiu mėgsta ky
šius, tai kartais nuo jų pa
vyksta “išsipirkti”.

i

komisarijate ir gaudavo (UNO) turi
700 rublių į mėnesį. Skai- ™ta 2ąJinSa 
tesi tai gera alga, nes liau
dies komisaro alga yra - . A . .. . ..
1200 rublių. Gi būtiniausių '. Amerikiečių
dalykų kainos Lietuvoje u^iją, militanams ir kito- 
yra sekančios: kostiumas kien?s tikslams, kaipo uz- 
- apie 6-7000 rublių; svie- tikrinančią demokratijos 
sto, sūrio kg. - 2-300 rub-, aP«au^im^ sar^bį 
Iių; duonos kg. 40-50 rubJ ^mston Churchill, buvu- 
Tokiu būdu išgyventi iš ai- sį Anglijos premierą, per- 
gos ar normalaus uždarbio atate kalbetl Prezidentas

Snkkad’ IwStminster Kolegija' New York City, N. Y., |Robert E. Hannegan, Pre- 
£ šia proga įteikė teisių dak- kovo 7 — Grįžus iš Romos.zidento Truman atstovas, 

Prezidentui Tru- J- E. Kardinolui Francis (sveikino J. E. Kardinolą 
«S man ir Winston Churchi- Spellman, Metropolitan —-

MINIOS IŠKILMINGAI SUTIKO 
KARDINOLĄ SPELLMAN

Lietuvoje Gyvenančiu 
Virga'

jirmos okupacijos metu 
verčia kiekvieną pasižadė
ti šnipauti ir sekti kaimy
nus, bendradarbius, ir y- 
pač šeimos narius.

J. E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D.„ Bostono ar
kivyskupas, kviečiamas Jo Emi
nencijos Kardinolo J. M-. Rodri- 
gue Villeneuve, O.M.I., Quebe- 
c’o arkivyskupo, pasakys pa
mokslus metiniame Triduume

ll’iui.

Kinija Reikalauja Rusijos
Išsitraukimo Iš 
Mandžiurijos

Asmuo, neseniai pabėgęs 
iš Lietuvos, pasakoja, kad 
jis dirbo vienas liaudies

Per visą šį mėnesį yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Nors karas 
pasibaigė, bet Raudonojo 
Kryžiaus karas nepasibai
gė. Aukokime Raudona* 
jam Kryžiui pagal išgalės.

s

naujus reikalavimus ir 
taip pat prieš neištrauki- 
mą raudonosios armijos.

Taigi Jung. Valstybių 
sekretorius Byrnes nota 
pareiškė griežtą protestą 
prieš Rusiją dėl nesilaiky
mo sutarties, būtent, neiš- 

, traukimo raudonosios ar
mijos iš Irano nustatytu 

i laiku.
Iš to viso mes galime su

prasti, kad Jung. Valsty
bių vyriausybė pradeda 

‘griežčiau nusistatyti nrieš 
'Rusiją, nes ji pasirodė ne- 

___ _________r_____ 'pasotinama. Rusija yra 
sišaukė į Alijantus" kad užgrobusi Lietuvą ir kitas 
jai pagelbėtų apsiginti nuo Pabaltijo valstybes, kon- 
Rusijos groboniškų žygiu. I traliuoja Lenkiją, Čeko- 

Nors notų turinys neži-' Slovakiją, Balkanus ir sie- 
nomas, bet iš visko aišku, i kia paimti savo kontrolėn 
kad mūsų vyriausybė rei-/ 
kalauja, kad visiems ali- 
jantams būtų paliktos at
daros durys, kur kyla eko
nominių teisių klausimas. 
Jungt. Valstybės griežtai 
priešinosi rusams dėl iš
vežimo “karo reikmenų”(7 
ir industrijos kontrolės džia pasiuntė notą Bulga- 
Mandžiūrijoje._________ į rijos valdžiai, kuria reika-

Rusija be atsiklausimo lauja, kad nors du kitų 
alijantu išvežė iš dirbtuvių partijų atstovai būtų į- 
mašinas į Sibiriją ir dabar traukti į valdžią, 
reikalauja, kad Kinija leis-i Maskvoje buvo nutarta 
tų jai bendrai naudotis in- kviesti opozicijos partijas 
dustrija ir kitu turtu Man- į valdžią, bet iki šiol tas 
džiurijoj. Kinija atmetė a- nepadaryta. Amerika ne- 
bu Maskvos reikalavimu, pripažins Bulgarijos val- 

Dabar kas link Irano džios kol tas nutarimas ne
gersi jos). Rusija yra pa- bus išpildytas, 
sižadėjusi ištraukti savo 
kariuomenę iš Irano iki 
kovo 2 d. Bet ir iki šiol to 
nepadarė. Rusijos agentai 
suorganizavo, kaip buvo 
pranešta, sukilimus prieš
Teherano valdžią, ir suki- glijos valdžia areštavo Dr. 
lėliai su Rusijos pagalba Alan Munn May ir jį kalti- 
Azerbaijano provinciją, na atominės energijos pa- 
Be to, Rusija reikalavo, slapčių išdavime.
kad Irano valdžia persior- Sakoma, kad May, kuris 
ganizuotų, nes dabartinė buvo pasiųstas į Kanadą, o 
esą nepalanki sovietams, iš ten į Jung. Valstybes 
Užsienių ministerių per- dirbti prie atominės ener- 
mainos įvyko, bet Rusija gijos projekto, policijai 
kelia naujus reikalavimus prisipažinęs, jog jis išpa- 
Irano valdžiai. į šakojęs atominės energi-

Irano parlamentas griež- jos paslaptis nepažįsta- 
tai pasisakė prieš Rusijos mam žmogui.

Hashington, D. C., kovo. 
7 — Jung. Valstybių vals
tybės sekretorius James F. 
Byrnes pasiuntė Rusijos 
vyriausybei dvi notas. Vie
na nota stipriai remia Ki
niją ir reiškia didelį nepa
sitenkinimą Rusijos veiks
mais Mandžiūrijoj, o kita 
nota griežtai protestuoja 
orieš Rusiją dėl neištrau- 
kimo raudonosios armijos 
iš Irano (Persijos).

Kaip žinoma, Rusijos 
valdžia stato Kinijai ne
priimtinus reikalavimus. 
Kinijos valdžia, matyt, at-

Iraną ir kitas valstybes.

Amerika Reikalauta Pra
pūsti Bulgarijos Valdžia

VVashington, D. C., kovo 
— Jung. Valstybių vai-

■ Spellman, kaipo naują
; Bažnyčios kunigaikštį.
Iperas name buvo suruoš

tas Garbingajam Ganyto
jui priėmimas.
; J. E. Kardinolas Spell- 
man savo kalboje pasakė, r 
kad negali būti taikos, kol) 
žmonės nesupras tos pa-( 
prastos tiesos, kad taiką! Hashington, D. C., kovo

Franco Nesitrauks Iš 
Valdžios

Chungking, Kiniia, kovo
” . * * 7 kJl O.K? VVO U1VSJVU, VUAlltĮH W M>*9BB*BB& S.'VFBBg A_X • V » V

7 — Kinijos valdžia daro gaiįma rasti tik Dievuje. (7 — Ispanijos ambasado- 
didelį spaudimą Rusijai, Garbingojo Ganytojo irius Washingtonui prane- 
kad ji kogreičiausia iš- laibos klausėsi 4,300 daly- šė J. V. valstybės departa- 
trauktų savo karo jėgas iš vįų 
Mandžiurijos. • ’

mentui, kad gen. Franco 
Mayoras O’Dwyer, Gu- nesitrauks iš valdžios ne-

Sovietų Rusijos valdžia bernatorius Dewey ir Pas- žiūrint į užsienių valstybių 
skinasi, kad “ištrauki- Vyriausis viršininkas spaudimą.aiškinasi, ----

mas suvėluotas dėl susida-: 
riusių keblumų”. Koki tie 
“keblumai” yra sovietai; 
nepasako. Tačiau visiems i 
yra suprantami tie “keb
lumai”: sovietų Rusija sie
kia užkariauti visą pasau
li-

• I ISPANIJA UŽDARE SIENĄ 
NUO PRANCŪZIJOS

Uždraudė Prekybą ir Susisiekimą

Britų Mokslininkas Prisipa
žino Paslapčių Išdavimu
Londonas, kovo 7 — An-

SOVIETŲ TVARKĄ LIE
TUVOJE ĮVEDĖ RUSAI

New York (LAIC) — 
“Izviestija” Nr. 171 yra 
paskelbtas “Lietuvos liau
dies sveikinimas didžia
jam tautų voždžiui Stali- 

__ __,_______ ______ nui”. Jame ir vėl sakoma: 
pasaulyj - įžymiausioje švento-- tauta mums padėjo
vėje —St. Anne de Beaupre,1 stoti 1 Plat^ sovietišką ke- 
Quebec, Kanadoj. Tai bus tri-J^-- Rusų tauta .mums pa
jų dienų pamaldos, kurios baig-jdęda- kurti... sovietų gyvė
sis šv. Onos šventėje, liepos 26 nim4 ♦ Visai teisingai. 
dieną.

Iš Naujos Anglijos vyks tūk
stančiai maldininkų, vadovau
jant Garbingajam Ganytojui, J. 
E. arkivyskupui Richard J. Cu
shing, D. D.

Kelionės reikalus tvarko Ame- prie susitarimo, kad be

Madridas,
panijos valdžia uždarė sie
ną nuo Prancūzijos. Tai y- 

i ra atsilyginimas prancū
zams, kurie tą patį padarė 
kelios dienos atgal.

Valdžia sulaikė visą as-( 
meninę korespondenciją ir 
telegrafu susisiekimą tarpi 
tų dviejų kraštų, uždraudei 
visą prekybą ir taipgi is-j 
panams įeiti į prancūzų' 
teritoriją.

kovo 7 — Is- Net svetimšaliams, vyk- 
’ stantiems vandeniu iš 
į Prancūzijos ar prancūzų 
į teritorijų, uždrausta iš
lipti Ispanijos uostuose.

80 Valstybinių Dvarų 
Lietuvoje ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

Telephonų Streikas Prašalintas
VVashington, D. C., kovoj derybas dėl algų išlygini-'

7 — Vakar vakare prieita j mo.
I 

. _ - 1 
rican Express-Catholic Travel streiko telephonų darbi-1 
League, 378 Boylston St., Bos
ton. Norintieji vykti kartu su 
maldininkais, lai iš anksto užsi
sako vietas toje lygoje. Vyks 
specialiais traukiniais. Kiekvie
nai penkiosdešimties asmenų 
grupei vadovaus specialus di
rektorius, J. E. arkivyskupo 
Cushing paskirtas.

ninkams būtų pakeltos al
gos maždaug 17 centų į va
landą.

American Telephone and 
Telegraph kompanija

Hoover Vyks Į Europą 
Šalpos Reikalais

New York (LAIC) — 
Sausio mėnesio pabaigoje 
Vilniuje įvyko Lietuvos 
žemės ūkio specialistų su
važiavimas, kuriame, kaip! 
praneša “Pravda” Nr. 20 
“aktyviai dalyvavo ir Ma
skvos specialistų delegaci
ja. Suvažiavimas tęsėsi! 
į penkias dienas. Suvažiavi- 
imo patalpose buvo suruoš
ta paroda, kurioje “vado
vaujantieji kolchozai buvo 
išstatę pavyzdžius įvairių 
žemės ūkio augalų, duo-

šeštadienį, kovo 9 d., 1:15 vai. po pietų vėl turėsi
me progą klausytis gražios lietuviškos radio progra- 

įmos. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
i............. . ...................................
i

Washington, D. C., kovo žemės ūkio augalų, duo- 
_ , i ir 7 — Herbert Hoover su’dančių aukščiausį derlių

National Federation of Te- ekspertų komitetu, prašo- respublikoje”. Suvažiavi- 
lephone Workers susitarė mas Prezidento Trumano, mė buvo pranešta, kad 
dėl algų pakėlimo ir suti- vyks į Europą tyrinėti Lietuvoje jau veikia 80 
ko be streiko vesti toliau maisto padėtį. sovehozų.

ir klausykitės lietuviškų giesmių, patriotinių dainų ir 
muzikos.

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, 
kad galėtume pradėti skelbti radio programose.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORvvood 1449.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Federacijos Kongresas, , 

New Yorke

f

SEIMELIS

Pranešimas • Kviet * J '
111 x ..E.

New York, N. Y. — Va- Nutarta skelbti Ameri- 
sario 28 dieną, McAlpin kos Lietuvių Katalikų 
viešbutyj įvyko ALRK Fe- Kongresą rugpiūčio mėne- 
deracijos Centro valdybos syj, New Yorke. Kongre- 
svarbus susirinkimas, k u- sas bus pradėtas iškilmin- 
riame dalyvavo šie valdy- gomis pamaldomis, 
bos nariai: pirm. Juozas B.‘ Kun. Pr. M. Juras, archv- 
Laučka: 
komp. A. 
Kneižys; 
Šimutis: 
Juras; 
Jonas 
Zujus 
svečiai

Kun. Pr. M. Juras, archy- 
vice-pirmininkai, vo vedėjas, padarė prane- 

Aieksis ir A. F.;Šimą, iš kurio sužinota, 
sekr Leonardas1 kad archyvas įsteigta LDS 
ižd. kun. Pr. M. ir “Darbininko” name, 328 

— kun. i E. St., So. Bostone, ir jau 
Matas j daug įvairių istorinių

daiktų surinkta ir sukrau
ta. Kun. Juras kvietė vi
sus jam pagelbėti tame is
torinių senienų rinkimo 
darbe.

Kun. J. Balkūnas infor
mavo apie lankymąsi Wa- 
shingtone Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir 
tremtinių reikalu. Jis pa
reiškė, kad J. V. valstybės 
departamento pareigūnai 
tvirtino, kad nei vienas lie
tuvis, nei kitos Pabaltijo 
valstybės pilietis nebus į 
grąžinamas į savo tėvynes, 
kurios yra Rusijos paverg
tos.

Susirinkimas buvo rim
tas ir turiningas.

2

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
H

I

skaitytinas Sekmadienį, kovo 3, ir aiškintinas 
Sekmadienį, kovo 10.

MYLIMIEJI KRISTUJE: —
Pirmame Gavėnios Sekmadieny mes visuomet au

kojame Šv. Tėvui savo metinę duoklę. Tad ir šiais me
tais ateinantį Sekmadienį, kovo 10, bus daroma jam 
rinkliava visose mūsų bažnyčiose.

Visame civilizuotame pasaulyje nėra tokio žmo
gaus, kurs nebūtų girdėjęs apie Šv. Tėvą, jo stebėtinus 
darbus ir jo palaimintą įtaką teisingos taikos ir viso
keriopos pašalpos reikale. Radio, moderniškoji spauda 
ir krutamuose paveiksluose skelbiamos žinios supažin
dino jį su plačia ja visuomene daugiau, negu kitus prieš 
jį buvusius Popiežius. Dėl to geresnio su juo susipaži
nimo, daug netikslių apie šv. Sostą nuomonių žmo
nėse sumažėjo ir, nežiūrint, kad kai kurie blogos va
lios žmonės mėgina sudaryti dirbtiną Šv. Tėvui nepa
lankumą, vis dėlto juntama pasauly susidomėjimo ir 
simpatijos dvasios ir kūno labdaringiems darbams, 

. kuriuos Popiežius atlieka.
Pereitais metais Šv. Tėvas keletą kartų prašė pa- . 

į šalpos Europos vaikams. Net ir pikčiausi Europos tau- 
įtų ir jų vyriausybių kritikai pripažins, kad bent jau

Prezidentas Truman paskyrė šį kovo mėnesi Rau- kūdikėliai negali būt apkaltinami kriminališkais karo 
dona jam Kryžiui. Per šį mėnesį visur yra matomi pos-! darbais, arba pasaulio taikos ardymu. O bet gi tie ne- 
teriai su šiuo šūkiu: “YOUR RED CROSS MUŠT CAR-!kalti vaikeliai savo sunykusiais kūneliais ir suvargy- 
RY ON!” Paveikslas ant posterio vaizduoja Raudono
jo Kryžiaus darbininkę ir ligonį. Šis vaizdas padarytas 
militarės ligoninės Naujoje Kaledonijoje pagrindu. 
Raudonasis Kryžius dabar veda vajų, kad visame kraš
te sukelti $100,000,000. Didžiajam Bostonui skirta 
kvota $1,901,150.

Aukokime Raudonajam Kryžiui, kad jis galėtų
tęsti labdaringą darbą.
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Seserų Vienuolyno Rėmė, 
jų Seimelis įvyks sekma-; 
dienį, kovo 31 d.. Šv. Petro' 
lietuvių parapijoj, So. Bos-; 
ton, Mass.

Prasidės iškilmingomis' 
šv. mišiomis 10 vai., Šv. 
Petro parapijos bažnyčio
je, So. Boston, Mass. Sesi
jos prasidės 1 vai. po pie
tų parapijos svetainėje. 
Pamokslui ir paskaitoms 
kviečiami žymūs kalbėto
jai, kurių vardus paskelb
sime vėliau. Tikimės jog 
dalyvaus ir mylimasis mū
sų ganytojas Jo Ekscelen
cija Arkivyskupas Ri- 

;chard J. Cushing, D. D.
Prašome visų Nukry

žiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų skyrių 
narių ir svečių pasirįžti 
dalyvauti SEIMELYJE. 
Jis bus labai naudingas da
lyviams ir teiks daug 
džiaugsmo Seneliams ir 
našlaičiams, kuriuos Sese
lės yra pasiryžusios glo-

Nukryžiuotojo Jėzaus

trustisai 
Balkūnas, 

ir Kazys Vilniškis. 
— literatas p. A. 

Vaičiulaitis ir Majoras A.
Aleksis, komp. Aleksio sū
nus.

Plačiai kalbėta apie žur
nalo ir kitų leidinių išleidi
mą; Lietuvos ir tremtinių 
gelbėjimo reikalą: tauti
nės visuomenės ir organi
zacijų vieningumo reikalą: 
Amerikos Lietuvių Katali
kų Kongresą: Lietuvių 
Kultūrinio Instituto, Ar
chyvo ir kitus reikalus.

Susirinkimas priėmė re
zoliuciją tautinių grupių ir 
organizacijų vieningumo 
reikalu. Apgailestavo, kad 
tautininkų grupė, susibū
rusi į Lietuvai Vaduoti Są
jungą ir iki šiol nesideda į 
vieningą Lietuvos gelbėji
mo darbą, neatsižvelgda
ma į Amerikos Lietuvių 
Kongreso priimtą rezoliu
ciją. pagal kurią ji gali į- 
eiti į Amerikos Lietuvių 
Tarybą lygiomis teisėmis 
ir lygiu atstovų skaičiumi.

Sekretorius ir ALT pir
mininkas. p. L. šimutis 
plačiai aiškino dėl ko Ame
rikos Lietuvių Taryba ne- 
užgiria J. V. Kongresan į-į _____r_________
neštų rezoliucijų Lietuvos kiečiu kariuomenei, nė vie-!neSali turėti armijos, lai- 
nepriklausomybės atsta- * 
tymo reikalu. Jis pareiškė, 
kaip ir kiti, kad kongres- 
mano Kelly rezoliucija turi 
būti pataisyta, jeigu no
rime. kad nepakenktų Lie
tuvos bylai. Taigi tauti
ninkų grupės, kuriai vado
vauja adv. Olis. p. Julius 
Smetona ir kiti, reikalavi
mas. kad ALT užgirtų ir 
remtų tas jų rezoliucijas, 
o tik po to ji Įeis i ALT,; 
negali būti priimtinas, kol 
toji rezoliucija nebus pa-i 
taisyta. Apie tai jau buvo 
rašyta mūsų spaudoje. ‘

I
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Švedijoje Leidžiamo 
"Svetur" Žiniomis

I

Į
Į
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boti. ;
Nuoširdžiai kviečia į Sei

melį —
N. J. S. V. Rėmėjų 

Valdyba

Japonai Išsižada Kary

Tokio, Japonija, kovo 7 
...... x ___ t , ofi

są jungininkų atitinkami; clalĮu £en- MacArthur už-
kariniai organai nusistatę &yr\mu’ paskelbė viešai 
iš nelaisvės paleisti apie naują valstybės konstitu- 
2,000 lietuvių karo belais- CU4» kurioj aiškiai yra pa- 
vių, iki šiol esančių įvairio- sakyta, kad japonai pa
se belaisvių stovyklose; smerkia karus visiems am- 
Belgijoj. Tik nežymi dalis ibiams. Pagal naują konsti- 
šių lietuvių priklausė vo-į^ucU4 Japonijos imperija 

nas jų nepriklausė SS dali-vVno *r °.ro 
niams. Dauguma buvo pa-! Japonijos imperatorius 
imti į pagelbinius dalinius, į bus bejegis. Taipgi konsti- 
kaip Todt organizacija 
taip toliau.

Paleis Karo Belaisvius.
Gauta žinių, jog vakarinių;—Japonijos valdžia, ■ -___ • • > . i__ cror> ManArthi

įr tucija užtikrina pilnas ei- 
i viles teises.

I
I
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Stengiasi Atgaivinti 
"Lietuvos Žinias"

Greenwich Gyventojai 
Nubalsavo Prieš UNO

Greenvvich, Conn., kovo 
Kardelis padarė sėkmingų i 4 — Šio miestelio gyven- 
pastangų atgaivinti “Lie- tojai didele dauguma nu- 
tuves Žinias”. Lietuvoje balsavo neužleisti savo že- 
šis dienraštis ėjo per 30 mės dėl Suvienytų Tautų 
metu, bet bolševikai jį už- Organizacijos centro, 
darė. ■

Detmolde (britų zina) J.

VETERANAMS PAGALBA

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

ŠV. ANTANO NOV ENA.
Už visus Šv. Antano Pamaidų 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. Mišios:
7:00 F 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

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad |>er šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
S.;(isxė'» Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

ir — Padėkoti Dievui l'ž Gautas Malones!
Iki K<>vo-Mar<h 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

Dr. Stoyan Gavrilovitch 
iš Jugoslavijos, Suvienytų 

[Tautų Komisijos pirminin- 
jkas, kuris atvyko iš Lon
dono į Jung. Valstybes, 
pareiškė savo nuomonę a- 
pie Greenwich, kad jis dėl 
to balsavimo perdaug ne
sijaudinąs. “Toji vieta yra 
maža. Aš manau, kad mes 
labai gerai galėsime apsei- 
ti ir be jos.”

Klausimas — Skaityto
jas prašo informacijų apie 
naują priedą prie GI Bi- 
liaus. Ar jis garantuoja 
keturių metų mokslą vi
siems vyrams ir moterims, 
kurie tarnavo antrame Pa- i 
sauliniame Kare?

Atsakymas — Priedas 
išbraukia buvusias am
žiaus ribas; ir parūpina, mėnesį, ir jeigu abu tė- 
jog visi veteranai, vyrai ir vaį gVvL abiems priklauso 
moterys, garbingai paliuo- $45. per mėnesį, 
suoti, gali gauti vieno me- Klausimas —- Mano mo
to i 
kiekvieną metą praleista 
tarnyboje. 1

Klausimas — Kitas skai
tytojas prašo informacijų 
apie pakeitimus pensijų 
paskyrimų vyrams, kurie 
lanko mokyklą pagal Pu-j 
blic Law 16.

Atsakymas — Invalidai, 
kurie seka “rehabilitation” 
kursą pagal Public Law 16, 
jeigu nevedę ir neturi už
laikomų asmenų gauna 
$105. per mėnesį, vedę vy
rai gauna $115. ir $10 per 
mėnesį pirmam kūdikiui ir ^ą tokio leidimo. Sutaupy- 
$7. kiekvienam kitam. $15. įbrangų laiką.

CATHOLIC WAR VETERANS
Public Relations Bureau 
Empire Štate Building 
New York 1, N. Y.

/

I

tomis sielomis kenčia už darbus tų kriminalistų, kurių 
nė vardų jie nežino. Kaip kitados Kristus, taip dabar 
Jo Vietininkas ant žemės, Šv. Tėvas, pasidarė vaikučių 
užtarėju ir globotoju ir naudoja kokius tik gali būdus 
ir priemones juos nuo blogo apginti ir jų būklei page
rinti.

Prašydamas jūsų šv. Tėvui paramos, primenu, kad 
turėtumėte mintyje tą specialų vaikų šelpimo tikslą, 
kuriam jis nemažą šių aukų dalį paskirs. Tokie būti
niausi labdarybės darbai be galo apsunkina ir taip jau 
milžinišką Šv. Sosto naštą išlaikyti tai, taip sakant, 

; sveikatos tvirtovei, kuri vienintelė stovi tarp šio pa
saulio suirutės ir netvarkos.

Žinau, kad Kristus jus palaimins už teikiamą Jo
algą?

zunau, ftdu imibuk> jus parauiuus uz. LciK.ia.uiu, <ju 
Vietininkui Param^’ *r n®ra pasauly ištikimesnių

dirbti savaitinę
Atsakymas — 

džia užmokės 
tarpe veterano 
$100. per mėnesį.

Klausimas — Ar žuvusio 
kareivio tėvas gali prašyti 
pensijos?

Atsakymas — Taip. Vie
nas tėvas gali gauti $25.

Šv. Tėvui žmonių, kaip mūsų Arkivyskupijos katalikai. 
Jūsų ištikimas Kristuje,

RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Vasario 27,1946.

Klausimas — Mano mo-
mokslo° kursą' plius tina serga, brolis kur nors

tų jei neįvykdytas, tai bent i Pagal aną planą buvo nu- 
gerokai įpusėtas. Atrodo/matyta išvesti pagal Ne- 
kad Sovietiniam Kaunui muno - Neries krantą erd- 
pertvarkyti planas buvo vius bulvarus, 
paruoštas prieš paskutinę) ___________

Europoje. Norime, kad jis'Stalino kalbą, kurioj jis iri n
grįžtų namon. Kaip gali- vėl užakcentavo kariškos! TediSidtytdS Tik VlCfiaS Dū
me tą padaryti?

! Atsakymas — Pasiųskite
kabelį broliui, ] 
kad motina serga. Jam pa
tarkite prašyti “emergen- 

• cy discharge”. Praneškite 
vietiniui Amerikos Raudo-

pramonės pirmenybę I t«IO Fabrikas Lietuvoje
Tas duotų pagrindo ma-' -----------

New York (LAIC) — 
tikrai; Vilniuje, kaip praneša 

Maskva, kelių trestas at
statė betono fabriką. Tai 
vienintelis tos rūšies fabri
kas visoje Lietuvoje, ga
minąs šalygatvių plytas, 
krantinėms medžiagą, ka
nalizacijos vamzdžius ir 
panašiai. Fabrikas darbą 
turėjo pradėti šių metų 
pradžioje. Numatoma Vil
niuje pastatyti dar ir fa
briką malksnų išdirbimui.

pranešant, nyti, kad šiai gentkartei- 
a. Jam na- "Naujojo Kauno 

neteks matyti. Kaip neteks 
matyti ir geresnio gyveni
mo paprastam Sovietijos

no jo Kryžiaus skyriui jūsų Į piiiečiui. Vienok, tiek gent- 
apylinkėje, kad jie patik-1 kartės, tiek paties Kauno
rintų faktus, nes brolio vy
riausias valdininkas kreip
sis į American Red Cross 
viską patirti prieš išdavi-

paskirta užlaikomam te-! 
vui.

Klausimas — Ar vete-; 
ranas, kuris gauna aukštą' 
pensiją, gali ieškoti darbo?,

Atsakymas — Taip. Val
džia jokiu būdu nesulaikys 
veteraną nuo darbo.

Klausimas — Veteranas, 
nori nusipirkti biznelį su! 
žmogum, kuris ne vetera-i 
nas. Nori žinoti, ar valdžia chitektui Belinskiui, 
atsisakys garantuoti jam ruošė bendrą Kauno atsta- 
paskolą? tymo planą. Dabartinio

Atsakymas— Ne. Bet uosto vietoje ir artimes- 
valdžios garantija paden- niuose plotuose numatome 
gia tik veterano reikalą. ----

Klausimas — Motina 
praneša, kad jos sūnus su
lauks 19 metų liepos mėne
sį ir ji klausia, ar jis gali 
išvažiuoti iš šalies birželio 
mėn. ir grįžti rugpiūčio? 
Jis turi sutvarkyti tėvo 
paliktą turtą.

Atsakymas — Visų pir- tramvajus ir šiaip autobu- 
ma reikia gauti leidimą sus. Tie planai, kaip pra- 
nuo vietinės Selective Ser- neša “Izviestija” (Nr. 10) 
vice Board, savo apylin- numatoma, įvykdyti už 15- 
kėj. Kitaip, jam reikės iš- 20 metų.
gauti pasportą. Kaip žinome, Kaunui

Klausimas — Veteranas perplanuoti projektas bu-

Naujo Kauno Planavimas
New York (LAIC) —Ar

chitektų grupė, vadovau
jant miesto vyriausiam ar- 

pa-

Sovietinė Propaganda Tarp 
Lietuvos Mokytoju

New York (LAIC)—Vii- 
niuje yra įsteigti, vadina
mieji “respublikos moky
tojų namai” su skaitykla, 
paskaitų sale, biblioteka ir 
kambariais atvykstan
tiems mokytojams.

Ryšium su tų namų ati
darymu, šaukiama švieti
mo darbuotojų konferenci
ja.

Planingą Lietuvos pa
vergimo darbą dirbdami, 
okupantai pradėjo nuo mo- klausia ar yra teisybė, kad vo paruoštas Nepriklauso- 
kytojų kontrolės, vadinasi valdžia padės veteranui, mybės Lietuvos laikais. Ir 
nuo mokymo — auklėjimo kuris įsteigia savo biznelį jei ne karas ir okupacijos 
kontrolės. 'ir kuriam labai sunku už- — šiandien tikriausiai bū-

' įsteigti kultūrinį parką. 
Pramonė, uostas ir prekių 
stotis esą bus koncentruo
jami naujuose plotuose ir 
tie visi punktai būsią su
jungti geležinkelio linija. 
Komunalinis ūkis turėsiąs 
paaugti. Susisiekimui pa
gerinti planuojama įvesti

laimei, Lietuva ilgai sovie
tų okupacijoje, tikriausiai, 
nebus.

Vadinasi, ir vėl bus gali
ma grįžti prie Nepriklau
somybės laikais paruošto 
plano vykdymo.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
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 RAMYBfiS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavarde ..............—.........................
Gatvė ............................... ........................... ..................

Miestas ir Valstija ......................-.....................

knyga(s)

i
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DARBININKAS
(THE WORKER) 

Publtehed every Tueeday and Friday except Holidays such ai 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa

BAINT JOaEPH’l LITHUANIAN R. C. AS»OCIATION OF LABOR
fctered u aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Masa. under the Act of March 3, 1870.
Aeceptaace for maillng at speclal rate of poatage provlded for in Section UOS 

Act of October 8,1917, authorized on July 12,1918
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metama---------------84-01
Vieną kart aavaitžje metama_  82.00
Užsieny metama __________  85.00
Užsieny 1 kart aa-ttj metama 82.50

BUBSCRIP'UON KATES:
Domesne yeariy__________ $4.00
Domestic once per week yeariy 12.00
Forelgn yeerly ---------------------$5.00
Eoreign once per week yeariy $2.50

DARBININKAS
•66 West Broadw*y, South Boston, Mus

Telephone SOUth Boston 2680

Sovietų "Respublikos" Tirpsta

— Vatikanas, kur gyvena popiežius. — Kaip atrodo io miegamasis. — 
Žilagalvis Pijaus XII patarnautojas. — Kaip praleidžia dieną dabarti
nis popiežius. — Popiežius valgo vienas, bet prie stalo atlekia dvi ka- 
naraitės. — Apie ką popiežius galvoja ir rašo? — Ką Pijus XII pasakė 

Lietuvos ministeriui. — Vyro ir moters meilė šeimoje. —

3
■ 1 -*

PARYŽIUJE — BALF Pirmininkas kun. dr. J. B. 
Končius žiūri iš Amerikos prisiųstų drabužių Prancū
zijoje esantiems lietuviams.

domu teisingumo sargu ir yra Eugenijus. Tėvams 
gynėju. |skat5nant jis iš pradžių

Dabar Pijus XII, kovo 2 studiiavo teisę, bet vėliau 
d., sulaukė 70 metų am- pasirįžo būti kunigu. Jau 

e,----*777’7 jžiaus sukakties, o kovo 12 47 metai, kaip yra priėmęs
l°SJ T? g^Lm-u^ ' d- yra 7 metų sukaktis, kunigystės šventimus,
kad da ar bebrekstąs bau-^. į,uvo vainikuotas po- 
jo amžiaus rytas rodo zen-i jjį^ 262-ras'
klus ne visų taip laukia- j iežius p^oju skai. 
mos taikos, o kruvino karo! ta£ gv Pe£ą

47 METAI KUNIGU
Pijus XII yra kilęs iš Pa- 

celli šeimos, Romos gyven
tojų. Jo tėvas ir senelis į 
vienokiu ar kitokiu būdui 
darbavosi prie Vatikano. 
Pijaus XII krikšto vardas

262-ras POPIEŽIUS
— Jei kilnus teisingumo 

viešpatavimas yra pa
glemžtas ginklų prievar-

siautėjimo? — taip kalbė
jo Pijus XII, 1939 m. pir
mose Velykose, kurias jam

Iš Stalino ir Molotovo kalbų išeina, kad Rusijoj 
viskas tvarkoj. Tiesa, Stalinas prasitaria, kad karas 
numovė kaukę nuo f 
taika pasirodė tikrojoj šviesoj, su visais nuopelnais ir 
trukumais. Bet tie žodžiai nieko ypatingo nepasako. 
Nuopelnų ir trukumų yra visur, tad iš toliau žiūrin
čiam pasauliui atrodo, kad sovietų gyvenime viskas 
maždaug po senovei. 0 jei kokių trukumų būtų, tai ka
ro laimėjimai viską užglosto. Tačiau tikrenybė daug 
kitoniškesnė, negu Sovietų vadai atskleidžia. Ten būta 
ne tik trukumų, bet ir smarkių maištų, kurių pasekmė 
buvo tokia, kad penkios “autonominės” Sovietų Sąjun
gos “respublikos” buvo likviduotos, būtent: Kalmukų, 
Volgos Vokiečių, Krymo Totorių, Ingušų - Čečenų ir; 
Karačevo apskričio “respublikos”. Rusų rašytojas Bo- vo paimtas į priverstinus darbus, o senesnieji ištremti

Sovietijos veido, ir gyventojų nuo- teko švęsti kaip naujai iš.
rinktam popiežiui.

Tai buvo pranašiški žo
džiai ir nuo tos dienos Pi
jus XII pasiliko nenumal-

Pirmoji jo tarnyba prie 
Vatikano buvo 1901 me
tais, kada buvo pakviestas 
vieno skyriaus viršininku 

įšv. Tėvo Valstybes Sekre- 
itoriate.
t 
i 375 MILIJONU DVASI

NIS VADAS
I

Gal nė vienas popiežius 
taip gerai nepažįsta įvai- Popiežius keliasi kas 

Irius kraštus, kaip dabarti- tą pusėj po šešių,

dijo stotį, per kurią duoda- Pietūs ir vakarienė, papra- 
ma yra transliacija ir lie- štai, būna lengvi ir į valgį 
tuvių kalba. Ypač garsūs Pijus XII mažai kreipia 
yra Vatikano knygynai 
muziejai.

POPIEŽIAUS
MIEGAMASIS

ir

iš jų išlipo vokiškai pasirėdę bolševikų čekistai. Žmo
nės su džiaugsmu juos priėmė ir daugelis įstojo sava
noriais į vokiečių armijos eiles. Tai atlikus, vaizdas be
matant pasikeitė. Visi įsirašiusieji į vokiečių savanojĮ 
rius ir bolševikų pareigūnai, kurie nesudraudė “r----- ’
norių”, buvo vietoje sušaudyti. Kolonistų jaunimas bu- i 

._____. r____________ —,_______ ___ ____ i
ris I. Nikolajevskij žurnale “New Leader” šitaip tuos į tolimas Rusijos vietas. Išgabenta apie 400,000 žmo

nių. Jų “respublika” likviduota.
Krymo totorių sukilimas įvyko kiek vėliau, vokie- 

Sukilėliai išžudė apie

dėmesio. Valgydamas vie
nas jisai apsvarsto visą ei
lę reikalų. Tačiau dabarti
niu metu savo valgomaja
me popiežius turi du nuo
latiniu svečiu, dvi kanarai- 
tes, kurias Stefanori palei
džia iš narvelio, kai tik po
piežius įeina. Jos skrajoja 
aplinkui ratu, nutūpusios 
ant lango čirškia ir čiulba 
ar atskrenda kai jas po
piežius pašaukia ir nutu
pia ant jo pečių, ar lesa iš 
dviejų mažų dubinėlių ties 
jo alkūnėmis.

SPECIALUS ~ 
PRANEŠIMAI

Pusėje po aštuonių iš ry
to popiežius jau yra prie 
darbo. Dažniausia jis būna 
savo knygyne atsisėdęs už 
stalo padaryto iš riešučių 
medžio. Čia jisai priima į- 

: vairius Vatikano pareigū
nus, skaito specialius pra
nešimus jam specialiai pa
ruoštus apie įvykius įvai
riose šalyse, priima įvai
rius dvasininkus ar pasau
liečius, pagal iš anksto nu
matytą tvarką, kurią po
piežius rūpestingai saugo.

Popiežiaus audiencijos 
(priėmimai) baigiasi nevė
liau pirmos valandos. Ta
da popiežius gauna sąra
šą asmenų, kurie nori nau
jų audiencijų ir nustato jų

ry- 
skutasi 

elektriniu skustuvu, kurį 
pirko atsilankęs 1936 m. į 
Ameriką. Privatiškieji po
piežiaus kambariai pasižy
mi paprastumu: jo miega
masis turi du langu, išei- 

sakomingas vietas, kaip nančiu į Šv. Petro aikštę, 
nunciatūra Vokietijoje, jis paprasta metalinė lova, 
lankėsi Jungtinėse Ameri- drabužiams spinta ir ma
kos Valstybėse, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje, Prancū
zijoje ir t. t. Jis puikiai 
vartoja italų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, portuga
lų, lotynų kalbas. Šiandie
na jisai yra vadas 375 mi
lijonų viso pasaulio katali- nori. Jis tik vienas ir yra 
kų. Popiežiaus atstovai Popiežiaus asmens patar- 
(nuncijai, apaštališkieji nautojas. 
delegatai) yra apie 60-je; 

įšaliu, o prie Vatikano apie

nis. Dar pirmojo pasauli
nio karo pradžioje su įvai
riomis svarbiomis misijo
mis jis tris kartus važinėjo 

įį Angliją. Jisai buvo pa- 
Saya’j skirtas į taip sunkias, at-

i
I

įvykius aprašo:
Pirmiausia buvo likviduota Volgos Vokiečių “res

publika”. Vokiečiai kolonistai buvo apsigyvenę Volgos čiams jau užėmus jų kraštą. Sukilėliai išžudė apie 
pakraščiuose jau 18-tame šimtmetyje, carienes_ Kata-. 79,000 bolševikų. Kuomet raudonoji armija Krymą at- 
rinos II laikais. Vokiečiai pasirodė esą puikūs ūkinin-!gaĮ atsiėmė, ji suvedė su totoriais kruvinas sąskaitas, 
kai. Jie sukultūrino Saratovo guberniją. Jie buvo tvar-' šimtai tūkstančių totorių buvo likviduota — arba iš- 
kūs ir lojalus Rusijos piliečiai, bet išlaikė vokišką tau- žudyta, arba Sibiran ištremta, ir jų “respublika” taip 
tybę ir kalbą. Užėjus bolševikams, jie buvo priskaityti paį išbraukta iš Sovietų šeimos. 1,127,000 Krymo gy- 
prie kūlokų - išnaudotojų klasės ir Stalino laikais žiau- . ventojų vos 200,000 teišliko. Tokiu pat būdu likviduo- 
riai likviduoti: jų ūkiai paversti kolchozais, jie patys įa kalmukų ir kaukaziečių sukilimai. Tuo būdu, Sovie-
arba nužudyti, arba ištremti į Sibirą. Bet ne visi. Buvo ty “respublikų” skaičius sumažėjo. Bet tai nesvarbu, 
tokių, kurie susigyveno su kolchozine tvarka ir išven- šiaip, ar taip, “autonominės” Sovietų “respublikos” 
gė likviduotės. Jie atrodė tiek lojalūs Sovietų valdžiai,_ ________ --__ —
kad gavo net savo “autonomiją , t. y. šiokį tokį savi-, pasigyrimas, ar verčiau begėdiška melagystė, paro- 
valdos šešėlį. Bet bolševikai netikėjo išoriniam vokie-j pasauliui, kad būk tai dabartinė Rusija palaiko
čių lojalumui ir tik laukė progos juos likviduoti. Proga 
pagaliau pasitaikė. Ištiko karas, ir bolševikai panau
dojo biaurią provokaciją kolonistams į bėdą įvelti. Mi
kola jevskij štai kaip tą istoriją atpasakoja.

“Štai kokią žinią gavau iš vieno gerai informuoto 
Sovietų karininko: Rugpiūčio mėnesy 1941 m. NKVD 
išgalvojo savotišką būdą “fašistams” sučiupti. Vieną 
gražią naktį NKVD orlaiviai, vokiškai nukomoflažuoti, 
išmėtė vokiečių “respublikoj” pundus vokiškai at
spausdintų lapelių, kurie skelbė vokiečių laimėjimus 
ir ragino gyventojus sukilti prieš bolševikų valdžią. 
Tuojau po to, kiti NKVD orlaiviai nusilieido žemyn ir

“autonominės” Sovietų “respublikos”_
neturi jokios autonomijos. Tai tik tuščias bolševikų 149 valstybių laiko savt> di

plomatinius atstovus.
KAIP ATRODO
VATIKANAS

tautinius pavergtų tautų požymius. Nieko panašaus 
nėra. Greta nulaisvinimo eina ir nutautinimas. Tad 
tuščias “respublikų” vardas gali būti nubrauktas be 
jokios skriaudos tiems vargšams, kurie turėjo nelai
mės pakliūti į bolševikų nelaisvę.

Tačiau tie azijatų sukilimai turi daug reikšmės 
kitu atžvilgiu. Jie įrodo, kad žmonėms nepakenčiama 
gyventi po komunistų jungu; kad tie vergiški Stalino 
garbinimai neišeina iš žmonių masės, bet yra organi
zuojami Sovietų vyriausybės, žodžiu, 
daroma po policijos prievarta. Ten viešpatauja grynai 
azijatiškas carizmas.

hogany medžio stalas. Čia 
yra ir mažas veidrodis, 
vienintelis visuose popie
žiaus privatiniuose kam
bariuose.
sutvarko 
nautojas

Jo kambarius 
žilagalvis patar- 
Giovanni Stefa-

KANORAITĖS 
VALGOMAJAME

Mišias laiko popiežius 
savo privatinėj koplyčioj, 
kas rytą pusę po septynių. 
Pasimeldęs eina pusry-

Todėl suprantama, kad čiauti. Jo valgomasis yra 
popiežiaus diena labai už-'prie pat miegamojo. Jame 
imta. Jis gyvena savo vai-yra paprastas riešutų me- 
stybėje, Vatikane, kuri džio stalas ir dvi indams 
apima tikdalis kvadra-l sudėt i spintos. ‘Popiežius 
tinės mylios, arba netoli, paprastai valgo vienas ir 
109 akrų ir joje yra virš, valgį jam paduoda tas pats

Rusijoj viskas 1,000 gyventojų. Vatika- i Stefanori. Pusryčiams pa- įaiva 
nas turi savo paštą, savo:prastai valgo bulkutę, sti- ą’ 

K.'geležinkelių stotį, savo ra- klą pieno ir išgeria kavos. Tęsinys 5-tame pusi.

Jonas K mitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXIV.

Nelauktas Išgelbėjimas
Suareštavo visą kalėjimo sargybą ir pra

dėjo tyrinėti. Užvaizdas parodė, kad vienas 
lietuvis belaisvis turėjo kapeliono leidimą pa
sikalbėti su nuteistuoju dvasiniais reikalais. 
Užvaizdą, nieko bloga nenujausdamas, tą be
laisvį į kalėjimą įleido. Jis ten išbuvo apie 
pusę valandos ir išėjo. Tada užvaizdą apžiūrė
jo kalėjimą ir viską rado tvarkoj. Nuteistasis 
miegojęs. Kiti sargybiniai irgi nieko nematę 
nė negirdėję, kad kas būtų bandęs pabėgti. 
Kreiptasi į kapelioną, kad nuordytų, kuriam 
belaisviui jis davė leidimą su nuteistuoju pa
simatyti. Kapelionas nurodė Kazelėką, pa
reikšdamas, kad tai patikimiausias lietuvių 
belaisvis. Kazelėkas parodė, kad ilgai kalbė
jęsis su nuteistuoju, negalėjęs jo atversti ir 
išėjęs, palikdamas jį kalėjime. Kazelėko pa
rodymas sutiko su užvaizdo paliudymu, ir jį 
paleido. Visa bėda suversta ant Pilvučio: jis 
pats pasidarė skylę pamate ir pabėgo. Dėl vi
sa ko buvo nubausta kalėjimo sargyba už ne
saugų dabojimą. Deja, pervėlai — belaisvis 
jau buvo pabėgęs.

Nė šunes jo nesurado. Jie buvo suuodę pėd
saką. Jis nuvedė į balą ir ten pasibaigė. Pabė
gėlio būta gudraus: jis numatė, kad gali pa
naudoti šunis ir įbrido į balą, kad šunes nu
trauktų jo pėdsaką, nes šunes vandeny nesu- 
uodžia. Ką bedarysi. Teko pripažinti, kad pa
bėgėlis visus gudriai apgavo.

Pilvučiui pabėgus, daug kas stovykloj pa
kitėjo. Jvedė griežtesnę drausmę ir akylesnę 
priežiūrą. Tarp belaisvių atsirado daugiau 

šnipų. Lietuvių būrį išsklaidė ir inteligentus 
išskirstė tarp svetimtaučių. Andrius, savo 
bausmę atsėdėjęs, jau nebegrįžo į senų drau
gų tarpą. Jį kažkur taip nugrūdo, kad niekam 
neteko jo matyti. Pagaliau stovykloj jau at
sirado darbų. Vieni dirbo troboj ir kieme, ki
tus siuntė į laukus. Politiški mitingai ir dis
kusijos nutrūko. Visur užviešpatavo niūrus 
prislėgtas ūpas.

Taip slinko dienos, mėnesiai, metai. Karas 
užsitęsė ilgiau, negu buvo manyta. Į kovotojų 
eiles įsitraukė vis naujos valstybės: Turkija, 
Bulgarija, Italija, Rumunija. Pagaliau pradė
jo šnabždėti ir apie Ameriką. Tą žinią vokie
čiai ko rūpestingiausiai slėpė, bet ji vistiek 
pasiekė belaisvių ausis. “Galinga Amerika 
stojo į karą — vokiečiams bus galas”,—viens 
kitą pašnabždomis džiugino.

Tačiau galas vokiečiams taip greit dar ne
atėjo. Daugiau kaip metai praslinko, kol nau
jai suorganizuota Amerikos armija tiek išsi
lavino ir įsisiūbavo, kad galėtų suteikti vo
kiečiams mirtiną .smūgį. Tuo tarpu belaisvių 
ausys godžiai gaudė šykščias apie amerikie
čių žygius žinias, kurios slaptu keliu retkar
čiais juos pasiekdavo. Belaisviai kažkaip su
rimtėjo ir prie kiekvienos progos slaptai ta
rėsi, planavo.

Lietuviai, kad ir buvo išblaškyti, bet ret
karčiais darbo metu, ar šiaip kokiai progai 
pasitaikius, sueidavo po du, tris į būrį ir sku
botai gautomis žiniomis pasidalindavo. Ži
nių buvo nedaug, bet vis dėlto kai kam tekda
vo nugirsti, kad ir Lietuvoj šis tas veikiama. 
Yra susidariusi Taryba, kuri rūpinasi Lietu
vos atstatymu. Kalbama net apie nepriklau
somybę, bet, vokiečiams Lietuvą bevaldant, 
toksai žygis kol kas buvo neįmanomas. Ta
čiau ir vokiečių griežtumas kiek atslūgo. Jie 
jautė, kad karo iniciatyva slysta iš jų rankų, 
ypač Amerikai į karą įstojus. Jiems buvo 
svarbu sulaužyti sąjungininkų frontas pir
miau, negu Amerika bus pilnai prisirengusi. 
Tad 1918 metų vasaros pradžioj vokiečiai pa

darė milžinišką puolimą Paryžiaus fronte. 
Rodėsi, kad nieks jų dabar nesulaikys. Vokie
čių vadai nepadarys 1914 metų klaidų. Šį kar
tą Paryžius bus paimtas.

Tačiau vokiečiams teko dar kartą Pary
žiaus pasieniuose .nusivilti. Šiuo kartu le
miantį smūgį suteikė jauna, pilna entuziazmo 
amerikiečių armija, iš kurios nieko rimto ne
sitikėta. Bet Dėdės Šamo kariuomenė neti
kėtai pasirodė narsi ir ryžtinga. Pirmieji 
kruvini susirėmimai su vokiečių gvardija iš
ėjo amerikiečių naudai. Kautynėse ties Cha- 
teau Thierry iš jūrininkų (marines) brigados 
mažai kas gyvas teišliko, bet vokiečiai buvo 
nugalėti. Iniciatyva perėjo į sąjungininkų 
rankas. Vokiečiai pažingsniui buvo stumiami 
atgal. Neįlaužiamoji Hindenburgo linija buvo 
pralaužta ir vokiečių armijoj pasireiškė de
moralizacijos pradai.

Tokių įvykių akivaizdoj vokiečių valdžia 
darėsi lietuviams atidesnė — bėdoje ir mažas 
prietelius paranku turėti. Iš esmės vokiečiai, 
žinoma, buvo priešingi Lietuvos nepriklauso
mybei, bet apsimetė esą palankūs lietuvių 
siekimams ir leido jiems apie savivaldą sva
joti, statydami sąlyga, kad lietuvių tauta 
privalo būti vokiečių talkininkė. Suprantama, 
lietuviai permatė vokiečių sumetimus, bet 
savo ruožtu apsimetė esą jiems prietelingi ir, 
nugalėdami statomas kliūtis, pažingsniui ėjo 
prie išsilaisvinimo.

Stovyklos vyriausybė nė nesvajojo, kad 
tie dalykai lietuvių belaisviams būtų žinomi. 
Ir patys belaisvių viršininkai mažai apie tuos 
dalykus tesusivokė, o kad ir būtų gerai žino
ję, tai iš lietuvių pastangų būtų tik nusijuo
kę. Jiems tik vienas dalykas terūpėjo: kad 
vokiečių kariuomenė dėl prasidėjusių nuola
tinių pralaimėjimų visiškai nesusmuktų. Tad 
žinias apie sąjungininkų laimėjimus ko stro
piausiai slėpė. Kitu kuo nesirūpino. Toks vo
kiečių nusiteikimas daug lietuviams belais
viams pagelbėjo. Kontrabandos keliu jie gau
davo žinių apie tautinį lietuviij sąjūdį. Belais

vių širdys nekantriai virpėjo. Jie ištroškę 
laukė, kada nelaisvės pančiai sutruks ir bus 
galima saviškiams padėti. Net Kazelėko nu
siteikimas pakitėjo. Jis pasidarė daug atides
nis lietuvybės idėjai. Gal dėlto, kad nebesant 
Pilvučio, ginčai dėl revoliucijos nutrūko, ir 
Kazelėkas nebeįtarinėjo lietuvybės vadų be
dieviškuose užsimojimuose.

Pilvučiui iš kalėjimo pabėgus, Andrius 
pradžioje buvo smarkiai dabojamas, tačiau, 
laikui bėgant ,jo sargybos griežtumas savai
me atlyžo, daugiausiai dėl paties Andriaus 
ramaus ir net pavyzdingo elgesio. Jis veikiai 
suprato, kad tvarkiu užsilaikymu greičiau
siai galima vokiečių pasitikėjimas įsigyti. 
Tad elgėsi taip rimtai, kad vokiečiai pradėjo 
jį net gerbti, ypač už jo sąžiningumą ir punk
tualumą. Andrius įtemptai dirbo, nes tik tuo 
būdu galėjo sunaudoti kūno energiją ir už
miršti sunkią savo padėtį. Maistas buvo labai 
prastas, bet jam, tokiam geram darbininkui, 
sargai kartais duodavo kiek daugiau paval
gyti. Retkarčiais leisdavo ir su saviškiais pa
simatyti. Tada Andrius godžiai grobstė ži
nias iš Lietuvos ir rezgė savo planus. Dėstyti 
juos kitiems nebuvo nei tinkamos progos, nei 
laiko, bet retkarčiais numesdavo kokį žodelį, 
bet to užtekdavo suprasti, kad, patogiai va
landai išmušus, jis aktyviai dalyvaus Lietu
vos atstatyme. Pagaliau ir kiti belaisviai apie 
tai svajojo.

Su lenkais daugiau nebeteko matytis. Jų 
santykiai visiškai nutrūko. Navrockis kažkur 
dingo. Nė Bezicko niekur nesimatė. Buvo kal
bama, kad juodu išsiprašė į kitą stovyklą, 
t ad lietuviai jų nesužalotų. Bet ir lietuviai 
buvo pakrikdyti ir jų pačių tampresnis san
tykiavimas kaip ir nutrūko. Kiekvienas at
skirai savo dūmą dūmojo.

Praslinko vasara, atėjo ruduo. Ir štai lap
kričio 11 d. žaibo greitumu praskambėjo ži
nia: paliaubos jau padarytos! Karas pasibai
gė!

(Bus daugiau)
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Nupirko Lietuvos Pabėgėliams Knygų

-

Lietuvių Gyvenimas Okupantų 
Vergijoje Ir Išt i

Darbininke” tilpo atsišaukimas i geros širdies A- 
merikos lietuvius, kad jie kiek galėdami parūpintų Lie
tuvos pabėgėliams knygų, vadovėliu, žodynų, kurie 
jiems taip reikalingi. Į šį atsišaukimą atsiliepė sekanti: 
Dr. Pr. Galinis. Dorchester. Mass....................5 žodynus
Vincentas J. Taut vaisa. So. Boston, Mass..... 5 žodynus
Vincas Balukonis. So. Boston, Mass............. 5 žodynus
Steponas Mickevičius. So. Boston, Mass. 1 žodyną ir 

“Vai Lėkite Dainos”.
Stasys Griganavičius. So Boston, Mass. 1 žodyną
Feliksas Zaleskas, So. Bos ton, Mass............. 1 žodyną
Eva Yankauskienė. So. Boston, Mass. 1 Liurdo knygą 

ir 1 žodyną.
Per Nekaito Prasidėjimo Seseris. Thompson, Conn. 

nupirko po vieną Liurdo knygą sekanti asmenys: 
Mr. & Mrs. Starinsky. So. Boston. Mass. 
Mrs. M. Gaubas, Norvvood, Mass.
Mr. Adam Bundonis, Brooklyn. N. Y. 
Mrs. Bose Valinskas. Brooklyn. N. Y. 
Mrs. S. Jasinskas. Athol, Mass. 
Anna G. Zarumba, Nevv Britain, Conn. 
Mrs. Victoria Dovveiko. Chicago. III. 
Joseph Gerdžiūnas, Chicago. III.
Mr. & Mrs. J. Sniečkus. Waterbury. Conn. 
John Brieve. \Vaterbury. Conn. 
Mrs. Mary Yonkus. Brooklyn. N. Y. 
Mr. A. Tukys. Waterburv, Conn. 
J. Kundrotas. \Vorcester. Mass. 
Mrs. M. Neuronis, So. Boston, Mass.
Pr. Lingis, So. Boston, 1 Liurdo knygą. 1 žodyną ir “Jė
zus Kristus Pasaulio Išganytojas”.
Mrs. Bertha Petkus. Chicago, III. 
Mrs. S. Jogminas. Chicago. III. 
Mrs. Jack Kertenis. Scitica, Conn. 
Mr. V ’incent Romazas, P’antsville. Conn. 
Mr. Casimir Yurkuras, \Voodbury. Conn. 
S. M. Zdanis. Oakville, Conn.
Mr. & Mrs. T. Couble Brockton. Mass. 
Miss A. Neveraitė, Mattapan, Mass. 
Adam Yermolavičius, Brockton, Mass. 
Mrs. B. Baron, New Britain, Conn. 
Margaret Gudonis, Brooklyn. N. Y. 
Mrs. V. Kamarauskas. Chicago. III. 
Mrs. K. Daikuvienė, Naugathuck. Conn. 
Mr. Leo Unaka. So. Boston, Mass. 
Mrs. Helen Wensky, Great Neck, N. Y. 
Mrs. Anna Lazaunick, Great. N. Y. 
Mr. M. Benesevich, \Vaterbury, Conn. 
Mrs. Justine Klant, Brooklyn. N. Y. 
Thomas Tamulevich. Branford, Conn. 
Mr. Ig. Urban, Chicago, III.
Mrs. K. Karbauskas. Ansonia, Conn. 
Mrs. E. Bumbiauskis, Eastampson, Mass. 
Mrs. S. Kazlauskas. Brooklyn. N. Y. 
Miss. J. Prockus. W. Medford. Mass. 
Mrs. M. Daltuva. E. Hartford. Mass. 
Mrs. Petronella Banialis, Chicago, III. 
Pr. Aitutis, Bridgevvater, Mass.
Mr. & Mrs. V. Vitkus, Brooklyn. N. Y. 
Mr. & Mrs. F. Raulinaitis, Nevv Y’ork, N. Y. 
M’\ P. Slaveikis, Amsterdam, N. Y.

Po 2 Liurdo knygas nupirko:
Matas Norbutas. Cambridge. Mass. 
Mrs. Mary Puisis, Chicago, III. 
Mrs. Catherine Vaitkus, Chicago, III.
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Amerikietis jūreivis su japoniete pozuoja šaligatvio fotografui, To- 
kyo, Japonijoje. Matomai geri draugai.
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žinynas
Du Nauji Kapai

Nelaboji mirtis vėl aplankė 
mūsų kolioniją ir išrovė iš mū- 

|sų tarpo a. a. Juozą Zinkevičių 
ir Albiną Galinienę. Juozas bu- 

j vo palaidotas iš Šv. Alfonso baž
nyčios šeštadienį, kovo 2 d., o 
Galinienė antradienį kovo 5 d. 
Zinkevičius buvo sulaukęs virš 
70 metų amžiaus ir gyveno S. 
Paca St. Galinienė tačiau buvo 
jauna moteris. Kiek tenka suži
noti, mirtis jų vienintelio sū
naus keli metai atgal tau) atsi
liepė skaudžiai į jos sveikatą.

bingas pirmtakūnų darbas ne- 
žlugtų. Pono Zujaus kalba vi-į 
siems patiko. Kiek girdėjau, at-! 
silankusieji norėtų vėl jį išgirs-( 
ti. Kalbėjo taipgi kun. Dubins
kas, adv. Vincas Laukaitis, adv. 
Tomas Grajauskas. Pyragą su
pjaustė ir susirinkusiems išdali
no Tomo Grajausko žmona ir: 
Juozas Kašinskas. Po visų apei-į
gų, buvo šokiai iki vidurnakčio. • lę; VVurzburge,

Į Wiesbadene, Nurnberge, Gurne- gyventojai maistą atsiima į ran- 
Ihausene, Landshute. Gyvenimo ^as Pa^ys gaminasi. Ši prak-I 

atnašaujamos iškilmingos mi
šios už mirusius ir gyvus kaip 
vietinės kuopos taip visos orga
nizacijos narius-nares. Vakare 
7:30 v. parapijinėj salėj susirin
ko visa eilė Baltimorės veikėjų, 
kur įvyko kalbos, piaustymas 
gimtadienio didelio pyrago, mu
zika ir šokiai. įžanga visiems 
dykai. Šių iškilmių garbės sve
čias buvo Susivienymo organo 
“Garso” redaktorius Matas Zu
jus. Prie kalbėtojų stalo matėsi 
ne tik mūsų kunigai, bet taipgi 
mūsų profesijonalai, advokatai

(Čia pradedame talpinti18000 (lietuvių apie 700); tai vis
laišką lietuvio tremtinio, kurį didžiulės kareivinės). Kitur gy- 
gavo Amerikos lietuvis. Nei vena po mažiau: Gunrenhausen 
rasė jo, nei gavėjo pavardžių (netoli Nurnbergo) 300, Land- 
nepaduodame, kad nedavus shute 200, Amberg (į rytus nuo 
progos Lietuvos okupantams Nurnbergo) 450. Mažesnse sto- 
arba jų agentams terorizuoti vykiose gyventi patogiau, negu 
likusius pavergtoje Lietuvo- didelėse. Juo didesni susibūri- 
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- mai, juo daugiau prasto elemen- 
kupantai arba jų agentai, to, kuris nuodija kitiems gyve- 
sužinoję, kad tremti- nimą. Kareivinėse, kuriose pa- 
niai turi giminių arba arti- prastai koridorinė sistema, di- 
mųjų, tai juos ne tik perse- delis nepatogumas yra nuolati- 
kioja, bet tremia į Sibirą ar- nis trukšmas, kuris nepaliauja 
ba kalėjimuose kankina. To- net naktį. Trukšmadarius sū
dei gavę laiškus nuo tremti- valdyti nėra lengva, 
nių iš Europos niekad nera
šykite į Lietuvą saviesiems, 
kad tas ar kitas dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius. Šis laiškas yra ilgas. 
Talpinsime dalimis. Red.)

I
| Didžiosiose stovyklose mais
tas gaminamas bendrose virtu
vėse. Maisto pakaktų, tik įgrįs
ta vienodumas. Pusryčiams pa
prastai kava, pietums tiršta 

j daržovių su maža mėsos sriu- 
■ ba, vakare sriuba arba kava su 

(Tęsinys) j sausu daviniu. Riebalų maža,
Rašytas spalių 3 d., 1945 duonos ir kai kuri« Priedl* 

pakankama. Ir taip diena iš die
nos, ištisais mėnesiais. Tose“Brangus Drauge:

Esu aplankęs visą stovyklų ei- stovyklose, kuriose žmonių ne- 
Kligenstadte, daug ir nėra bendrų virtuvių.

kad tas nuvarė ją į kapus. Pali-i Laukaitis ir Grajauskas: gydy- 
jko vyrą dideliam nuliūdime. Gy-jtojai Urlakis ir Mendelis; Lietu-

“DARBININKAS" AUKOJO LIETUVOS 
TREMTINIAMS UŽ $473.00 KNYGŲ

Kaip žinome iš Lietuvos tremtinių gautų laiškų, 
kad jie yra neapsakomai išsiilgę lietuviškos knygos. 
Ypatingai jie nori gauti angliškai - lietuviškų žodynų. 
Taigi, laikraštis “Darbininkas” kad nors dalinai juos 
sušelpus, pereitą savaitę BALF’ui pasiuntė 80 egz. 
vyskupo P. Bučio, MIC., Liurdo knygų, 118 egz. Jono 
Kmito Eilės: 20 egz. Angliškai - Lietuviškų žodynų ir!_ _________
20 egz. “Vai Lėkite Dainos”. Pasiųstų knygų vertė šie- vedžius ponus 
kia $473.00.

Būtų gera, kad ir kiti kas gali pasiųstų knygų, y- 
pač Angliškai - Lietuviškų Žodynų, kurių “Darbinin
ke” dar galima gauti.

veno Hollins St. Abudu palaido- 
.ti Šv. Alfonso, arba taip vadina
mų Holy Redeemer kapinių. 
Stovėdami prie naujai supiltų 
kapų už mirusiųjų vėles taria
me Amžinąjį Atilsį. Užbaigę sa
vo žemišką kelionę, lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje.

Paskutinis šliūbas Prieš Pelenę
Sekmadienį, kovo 3 d. prieš! 

mišias 10 vai. ryte priėmė mo-- 
terystės Sakramentą lietuvių į 
tarpe plačiai žinomas, ką tik iš i 
karo grįžęs jūreivis, jaunuolis: 
Albertas Juškevičius ir p-lė Elž
bieta Preibytė. Kun. Antanas 
Dubinskas priėmė jaunųjų pasi
žadėjimus ir atnašavo šv. mi
šias. Grįžęs klebonas, kun. Dr. 
Mendelis, pagelbėjo kun. Dubin- 
skui. Liudytojais buvo jaunojo 
sesuo Elena ir grįžęs karys Ši- 

jlinskas. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Kaip per vestuvių apei- 

igas taip per mišias, kolionijos 
' gabusis fotografas Kazimieras 
Stupuras nutraukė kelius iškil
mių vaizdus. Sveikiname nauja- 

> Juškevičius lin
kėdami jiems ilgiausių metų ir 
daug Dievo palaimos jų naujam 
gyvenime.

vių Tarybos pirmininkas Anta
nas Miceika, 
nariai ir kiti veikėjai.

kuopos valdybos

Juozas Kastetas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal <MI visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų ir Naktį

Ncprip-'astas stiklas. Jis tarnauja ir kaipo veid
rodis i“ kartu yra permatomas. Tai naujas išra
dimas. Jis buvo vartojamas militariškuose veiks
muose.

Auksinis Jubiliejus
Vietinė 13-toji S.L.R.K.A. 

kuopa susilaukė garbingų su
kaktuvių. Sekmadienį kovo 3 d. 
minėjo 50 metų gyvavimo mūsų 
kolonijoj. Rūpestinga kuopos 
valdyba sumaniai vadovaujama 
dviejų Juozų, tėvo ir sūnaus. 
Būdelių surengė kuklų bet at
mintiną šių gražių sukaktuvių 
paminėjimą. Ryte 11 vai. buvo

Vakaro Programa
Vakaro iškilmės prasidėjo su 

daina. Bažnytinis parapijos 
choras, vadovybėje Pranės Ru
dienės. sudainavo kelias jubilie
jui pritaikintas dainas. Vakaro 

(vedėjas ir svečių perstatyto jas 
(buvo kuopos pirmininkas Juo- 
Įzas Budelis, sūnus. Šią pareigą 
i Juozas gal atliko pirmą kartą, 
bet sumaniai ir garžiai. Pir
miausia buvo pakviestas para
pijos klebonas ir vietinės kuo
pos dvasios vadas, kun. dr. L. 
Mendelis. Jis pakvietė visus su
kalbėti maldą už vėles Susivie
nymo įkūrėjų, kurie 50 metų 
atgal buvo ant tiek pažangūs, 
kad drįso pradėti tą didelį dar
bą, kurs nuveikė tiek gero lie
tuvių tarpe čia Amerikoje, nu- 
šluostant ašaras ne vienai naš
lei ir našlaičiui mirties metu. Po! 
to buvo skaitomas J. M. Arki
vyskupo Mykolo Curley pasvei
kinimo laiškas, kuriam jis netik: 
užgyrė nuveiktus Susivienymo 
darbus, bet teikė savo apašta
liškąjį palaiminimą dabarti
niams veikėjams, kad jie ir ant 
toliau galėtų tęsti savo 
tingumo darbą.

Gavėnia Mūsų Bažnyčioje
Įžanga į Gavėnios laiką buvo:stygos (buto) labai nevienodos. tika Jau dau8 geresnė. Viena, 

padaryta mūsų bažnyčioje su'Tačiau visur gerėja. Sakysim, mūsų moters yra gana suma- 
įšstatymu Sve. Sakramento pir- ■ kurį L i ką apie Nurnbergo iūos seimininkes, ir, antra, vi— 
madienį ir antradienį prieš Pe- j stovyklą buvo kalbama, kaip a- sas maistas patenka vartotojui, 
lenę. Kadangi Didžioji šv. Pran- pie tlkrą koncentracijos lagerį, negali sutirpti svetimose ran

kose. Be bendrų virtuvių kiek 
sunkiau viengungiams. Bet jie 
dažniausiai prisitaiko prie šei
myninių žmonių. Visa suėmus, 
privatiškas gaminimas yra ke
letą kartų geresnis valgytojui, 
negu gaunamas iš bendros vir- 

Tokia, daug maža, padėtis ir tuves-
Wiesbadene ar pačiame Wurz- Didelė stovyklų liga — kam- 
burge. Daug geresnė padėtis šatis. Stovyklose, sukurtose 
naujose stovyklose, įkurtose po ankščiau, kamšatis tiesiog pa- 
p. Trumano laiško pasirodymo, sakiška. Ne taip senai Wurz- 
kurios jau ne stovyklomis, bet burgo stovykloje buvo nustaty- 
apsigyvenimo centrais vadina
mos. Sakysim, Landshute (tarp 
Regenburgo ir Muncheno), kur 
gyvena mano brolis. Čia lietu
viams atiduotas didelis namas,

ciškaus Ksaveriečio 9 dienų No- Ten buvau nuvykęs apie šio 
vena prasidėjo kovo 4 d., tai į men. 15 dieną. Padėtis jau visai 
per visą dieną kaip pirmadienį pakenčiama: stogai aptaisyti, 
taip antradienį mūsų bažnyčia langai bent gyvenamuose bu- 
buvo prikimšta maldininkų. Ga- tUose sudėti) ruošiamas žiemai 
vėnios metu trečiadieniais bus kuras< UNRRA administracija 
Graudūs Verksmai giedami ir sušnekama, 
sakomas gavėninis pamokslas.
Visa tai įvyks šv. Valandos me
tu nuo 7:30 vai. iki 8:30 v. v. 
Penktadieniais Kryžiaus Kelias 
bus vaikščiojamas 3 vai. po pie
tų ir 7:30 v. v. Sekmadieniais 4 

. vai. bus laikoma Stebuklingo 
, Medalikėlio Novena ir Kryžiaus 
i Kelias. Svetimtaučiams ir 
tiems, kurie supranta angliškai, 
ketvirtadieniais bus laikoma šv.

i Valanda. Penktadieniais Staci-i 
įjos 1:10 vai. ir 5:40 vai. po pie- 
tų. Sekmadieniais 8 vai. vakare 

! bus laikoma Atsiteisimo šv. Va- 
i landa ir sakomi gaveniniai pa
mokslai. Didžioj Savaitėj atvyks 
misijonierius kun. Dr. Antanas 
Bružas su dvasine pagelba mūsų 
kunigams.

ta vienam žmogui 2.75 kv. met
rai grindies, vadinasi — vienas 
žmogus gauna mažiau, kaip tris 
kvadratinius metrus. Panašu 
daugelyje senųjų stovyklų. Dar

pastatytas geležinkeliečiams gy- būtų pusė bėdos, kad kamba- 
venti. Jame sutilpo apie 200 riai būtų maži. Bet kareivinėse 
lietuvių. Visas namas susidaro labai dažnai lygūs didžiulei sa- 
iš atskirų butų, turinčių po 3 lei. Įsivaizduokite salę 30 metrų 
gražius kambarius, virtuvę ir ilgio 10 metrų pločio. Tokiam 
tualetą. Panašios sąlygos yra kambary, be jokių pertvarų tu- 
Gunccuhousene, 
kur kitur.

Stovyklos labai ne vienodo dy-'ma nuo šeimos atsitvėrusi spin
džio. Wiesbadene apie 4000 žmo- tomis, palomis arba popieriais, 
nių (lietuvių apie 1600), Wurz-'o kartais ir tokių pertvarų nė- 
burge apie 3500 (lietuvių apie ra. 
1200 - 1300), Nurnberge apie'

Augsburge ir ri gyventi bent 30 žmonių, 6-7 
šeimos su senais ir mažais. Šei-

gailes-

Nuotrupos
Juozas Juknelis dar tebėra 

Mercy ligoninėje. Sveiksta bet 
labai iš lėto.I

Maryland General ligoninėje 
randasi Vincas Grajauskas nuo 
Portland St. ir Adomas Urbo
nas nuo Albmarle St.

Ieva Ratkevičienė sekmadienį 
Į buvo nugabenta į Akių ligoninę, 
1214 Eutaw Place ir ten jai bu-j 
vo padaryta operacija akiesJ 
Kaip ji pati, taip jos šeima yra 
susirūpinę.

Senukas Sakalauskas iš West- 
port randasi Franklin Square li
goninėje, o Grigaliūnų mamei 
Marijonai, W. Lombard St., pa
daryta operacija Johns Hopkins 

j ligonbutyje. Visi ligoniai prašo 
Į pasimelsti.
il

Matas Zujus
Svarbiausią ir įdomiausią ju

biliejaus kalbą pasakė “Garso” 
redaktorius Matas Zujus. Sklan
džiai ir įspūdingai jis išdėstė 
prasmę tų penkių žodžių iš ku
rių Susivienymo vardas susida
ro — Lietuviu Romos Katalikų■ Georgetown 
Sjusivienymas Amerikoje. Savo!shingtone, ir ištarnavęs 4 metus 
ilgoj kalboj jis nupasakojo ne 
tik apie gailestingumo, bet ir 
kultūrinius darbus, kuriuos Su- 
sivienymas atliko Įier pereitus 
50 metų. Visi klausė ir gėrėjosi 
gražumu pono Zujaus išvystimo 
tų žodžių. Ragino senesniosios 
kartos narius rūpintis kuodau- 
giausiai įtraunkti jaunuosius į 
organizacijos veiklą, kad gar- tingumo darbe.

Naujas Gydytojas
Baltimorės lietuviai susilaukė 

dar vieno viengenčio gydytojo 
asmenyje dr. Krizostomo Men- 
delio. Gydytojas Mendelis bai
gęs medicinos mokslus Jėzuitų 

j Georgetown Universitete, Wa-

karo ligoninėse Pacifiko salose, 
atidarė gydytojo ofisą, 651 N. 
Bentalou Street, Vinco Vaške
vičiaus name. Patarnavimo va
landos yra nuo 1 vai. iki 4 vai. 
|k> pietų ir nuo 6 vai. iki 8 vai. 
vakare. Sveikiname mūsų nau
jąjį profesijonalą ir linkime jam 
geriausio pasisekimo jo gailes-

(Bus daugiau)

Jūreivis demonstruoja jauną ožkytę, kurią su 
kitomis 24-mis ožkomis vežasi į Guam salą.
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Pradžia 3-čiame pusi.
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sis architektas 
Pietro Galeazzi. 
vauja mokslinio 
mo darbams po Šv. Petro 
bažnyčia. Jis yra asmeniš
kas Pijaus XII draugas ir 
praleidžia ne vieną vakaro 
valandą su popiežiumi, kai 
jo dienos darbai baigti, kai 
popiežius draugiškame pa
sikalbėjime turi užmiršti 
dienos įtempimą.

Enriko 
Jis vado- 
kasinėji-

APIE KĄ POPIEŽIUS 
GALVOJA?

Tą galime patirti iš po
piežiaus enciklikų (raštų), 
laiškų. Visų pirma, Pijus 
XII daug sielojosi dėl karo 
nelaimių, net užsidėdamas 
sunkius pasninkus, kad tik 
taikos dvasia greičiau įsi
viešpatautų.
— Nuo pat pirmos mūsų 

popiežiavimo dienos, — 
kalbėjo kartą popiežius jį 
atlanki u s i e m s piligri
mams, — mes stengiamės 
ir darėme viską, kas tik y- 
ra mūsų galioje, kad būtų 
pašalintas karo pavojus 
ir bendradarbiavome 
kiant tvirtos taikos,
remtos teisingumu, kuri 
išsaugotų tautų laisvę ir 
garbę”.
— Nieko negalima pra

rasti gyvenant taikoje ir 
viską galima prarasti ka
re..., — kalbėjo jis kita 
proga. — Maldaudami val
dovus gyventi taikoje, mes 
žinome, kad su mumis yra 
visi tiesios širdies žmonės, 
visi kurie alksta ir trokšta 
teisybės, visi tie kurie jau 
kenčia visus gyvenimo 
sunkumus. Su mumis yra 
širdys motinų, su mumis 
yra širdys tėvų, kurie tu
rės apleisti savo šeimas...

sie- 
pa-

bARBINisKAS

■

!

jau buvo pradėję vykdyti 
ir platesniu mastu, tai re
ligijos laisvės (ar nelais
vės) srityje jie nepasiekė 
tokio masto, koks buvo pa
siektas sovietų režimo. 
Koks nacių nusistatymas 
religijos atžvilgiu, daug 
pasakoti nereikia, nes, 
šiaip ar taip, nacių Vokie
tija prieš karą vakariečių 
akims ne tik teorijoje, bet 
ir praktikoje buvo daug 
geriau matoma, nei Sovie
tinė Rusija. Aišku, kad 
tuos pačius religijai nepa
lankius nusistatymus na
ciai atsinešė ir į Lietuvą. 
Tačiau, kadangi jie labai 

! norėjo pasirodyti gerais iš
vaduotojais. tai aišku, jog 
norėjo pasirodyti, jog bent 
jau religijos laisvę pilnai 
pripažino. Tačiau tas grą
žinimas pasireiškė tik tuo, 
kad nebebuvo antireliginės 
propagandos ir tiesioginio 
žmonių persekiojimo dėl 
religinių įsitikinimų. Yra 
neabejotinai žinoma ir ati
tinkamai dokumentai tą 
patvirtina, kad vokiečiai 
buvo užsimoję iš Lietuvos, 
kaip ir iš kitų Baltijos 
kraštų, padaryti Rytprū
sių tęsinį ir ten gyvenan
čias tautas per tam tikrą 
metų kiekį likviduoti. 
Jiems todėl ir nebuvojmliL 
bu dabar skubiaLskirti dė
mesio specialiai religijos 
užslopinimui: juk jeigu jie 
buvo tikri, kad apskritai 
tas tautas likviduos, tai ko 
besivarginti dar paskirais 
klausimais.

(Bus daugiau)

AUDROS, BAISESNĖS 
UŽURAGANUS

Bet valdovų ausys buvo 
kurčios Kristaus vietinin
ko balsui. Karas suliepsno
jo. Pijus XII savo išrinki
mo metinėse kalbėjo:
— Kai pasaulio imperijos 

baisiame sujudime puola 
kaip okeano bangos prieš 
kita kitą, kai žemė dreba 
kanuolių trenksme, kai jū
ros prasiveria ir praryja 
žmones ir jų gėrybes, kai 
debesyse audros, baises
nės už uraganus šiurpiai 
gązdin?. žmonių širdis, kas 
gi belieka mums, mylimie
ji sūnūs, jei mes negrišime 
prie Dievo mūsų taberna
kuliuose?”

Savo ir visų geros valios 
žmonių uždaviniu Pijus 
XII laiko:
— Vesti tautas nuo pra

kiurusių medžiaginio susi
rūpinimo ir savymeilės 
siekimo šulinių atgal prie, 
dieviško teisingumo šalti
nių, kurie vieni tegali duo
ti tą dorovingumą, kilnu-; 
mą ir pastovumą, kurio, 
reikalingumą taip seniai 
jaučiame, kęsdami didelius 
nuostolius tautoms ir žmo- i 
nijai.

Prisimindamas Bažny
čios uždavinius, Pijus XII 
skelbia:
— Bažnyčia tiesia savo 

motiniškas rankas į pa
saulį — ne tam, kad jį val
dytų, o kad jam tarnautų.

ŠEIMŲ LAIMĖS 
PASLAPTIS Į

Pijus XII labai rūpinasi!
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Anglų jūreiviai peržiūri vokiečių jūreivių ryšulius, kurie grąžinami į 
Vokietiją. Jie buvo garsiojo vokiečių kruiserio Graf Spee tarnautojai, ku
ris buvo priverstas pasiduoti Argentinon internavimui, kai savo laiku 
Britų karališkas laivynas buvo smarkiai jį apdaužęs. Laivas bus parga
bentas i Hamburgą.

t

V. Rastenis. 1 mais jie pirmais savo val
dymo metais dar nesisku
bino. Tik apie 3' < Lietuvos 

j dvasininkų per tuos metus 
' tapo sušaudyti arba suimti 
i ir išvežti nežinoma kryp- 
!tim... Kitaip buvo su politi- 
iniais bei kultūriniais kata
likų veikėjais. Jie, tiesa, ly
giai taip, kaip ir visi kiti 
politiniai veikėjai, žurna
listai, kultūrinių ar ekono
minių organizacijų veik
lesnis elementas, neišski- 

!riant Raudonojo Kryžiaus, 
į esperantininkų ir filatelis-

ATSILANKYMAS PAS 
POPIEŽIŲ

Trečiadieniais apie 10 v. 
yra popiežiaus bendrosios 
audiencijos, kada popiežių 
gali aplankyti kas tik nori. 
Šio straipsnelio autoriui 
teko viename tokiame pri
ėmime dalyvauti. Salėje 
paliekamas takas, iš šalių
— gausiai susirinkę lanky
tojai. Popiežius įnešamas 
specialioje kėdėje ir žmo
nės, pagauti entuziazmo 
šaukia “Tegyvuoja popie
žius”, ploja rankomis. At
sisėdęs salės gale į sostą 
popiežius prabyla į susi
rinkusius. Pasibaigus au
diencijai popiežius pėsčias 
išeina, laimindamas žmo
nes. Jis prieina arti esan
čiųjų, šie griebia jo ranką, 
deda prie jos savo rąžan
čius arba bučiuoja. Pats 
mačiau, kaip vienas karys, 
popiežiui praėjus, iškėlęs 
tris pirštus, šaukė:

—Tris kartus į ranką pa
bučiavau.

Žmonių entuziazmas — 
nepaprastas.
— Šiose audiencijose, — 

kartą prasitarė popiežius,
— aš kalbuosi su tiek dau
geliu kareivių visokių ti-; 
kėjimų. Norėčiau, kad aš! 
galėčiau pasikalbėti su di
desniu jų skaičiumi.

POPIETĖ
Pietus valgo popiežius 

pusėj po pirmos. Po to jis 
truputį pasilsi ir vėl eina 
prie darbo. Vėlai popiet 
popiežius išeina valandai 
pasivaikščioti į Vatikano 
sodą. Jau daug metų, kaip 
popiežius neapleidžia to 
pasivaikščiojimo, nes pasi- 
reiškią pervargimo ženklai 
jį prie to verčią.

Grįžęs popiežius darbuo
jasi vienas savo studijų 
kambaryje. Kartais jisai 
rašo, naudodamasis ameri
konišką rašomąją mašinė
lę, o kartais diktuoja se
kretoriui. Tai labiausiai į- 
temptas jo darbo laikotar
pis, nes tada jis stengiasi 
susitvarkyti su savo neiš
pasakytai didele korespon
dencija arba baigti dienos 
darbus.
ASMENINIS PRIETELIS

Vakarienei popiežius val
go tą, 
padeda ant stalo, tai, pa
prastos 
rias jis baigia 7 vai. 45 m J — Vien Tautų noras gy- 
vakaro. 8 vai. vakaro stu-jventi niekada neturi reikš- 
dijų kambaryje aplanko'ti mirties sprendimo ki- 
popiežių Vatikano vyriau-!toms tautoms”.

v •

ką jam Stefanori

vakarienės, ku-

NORAS GYVENTI, NE
TURI REIKŠTI MIRTIES
SPRENDIMO KITIEMS
Pijus XII sielojasi, kad 

valstybių santvarkos nori
ma statyti ant klaidingų 
pagrindų:
— Tautų įstatymą nukir

sti nuo dieviškojo įstaty
mo inkaro, paremti jį sa
vanaudiška valstybių va
lia, yra nuversti patį įsta
tymą nuo sosto ir atimti iš 
jo pačias kilniausias ir sti
priausias savybes”.

Popiežius drąsiai užsto
ja silpnesnes, mažesnes 
tautas. Dar 1939 m. Kale

ndų kalboje jis pareiškė:

Never Too Busy For This

llka Chate, famou* for her satirical writing, radio programa and att'rą, 
finds her days hectic to aay the leaaL Būt she gives her full attention 
to a job she know« cannot be neglected—the Job of saving used fat in 
her New York apartment kitchen. She realiaee how importam it is 
to tave and turn in every drop of kitchen grease to help makt aoap.

Tęsinys
Savo pareigas sąžinin

gai einantį kunigą agentui 
labai lengva pranešti ‘kom- 

___ promituojančios‘ medžia- 
šeimų pastovumu ir laime:'gos. Užtenka pasakyti, kad 
— Krikščioniškos šeimos, kunigas lankėsi pas para- 

yra priešai — savymeilės pijiečius namuose ir kalbė- 
ir ieškojimas asmeninio, jo religiniais klausimais, 
pasitenkinimo, jos per-į kad kunigas buvo sušau- 
sunktos meile ir kai praei-'kęs į bažnyčią, būrelį vai- 
nantis jausminis žavumas kų, kuriuos mokė tikybinių 

Irai ionntzcf 1 loiijnova,_________________________________________________________ nunigao uavv

žiedų grožis suvysta, kai kam nors paskaityti religi- * 
ifiirni i m’i no f v»o 11 Ir 11i _ • j • • i _ t. !

per komunistų sukurtas 
jaunimo organizacijas, į 
kurias mokyklinis jauni
mas turėjo stoti daugumo
je atvejų priverstinai, bu
vo varoma plačiausiu mas
tu ir valstybės lėšomis pa
remiant...

Pažymėtina, kad buvo į tų, kurie nepabėgo į užsie- 
daryta nemaža pastangų tnius ar nepasislėpė, tapo 
užverbuoti politinės polici-* areštuoti ir, nekalbant a- 
jos agentais ir pačius kuni-!pie dalį “likviduotų“ vieto-

T.T. Jėzuitų Misijos 
Gavėnioj

kai jaunystės;dalykų, kad kunigas davė gus. Vidaus Reikalų Komi- je. išvežti į tolimą Šiaurę 
saro 1941 metų sausio 21 ar Rytus. Politikos srityje 
dienos instrukcijoje polici
jos apskričių organams 6 
punkte yra sakoma: “Pa
teikite jūsų samprotavi
mus, kaip panaudoti prieš
taravimus dvasiškijos tar
pe agentūrai verbuoti ir ti- tuojami aštriausiai ir juos! 
kybinėms < 
pakrikdyti jūsų apskrity- pardavikais”, 
je.” O pirma minėtoje niais 
Gladkovo (Politinės Polici
jos Viršininko) 1940 
spalių 2 dienos instrukci
joje sakoma: “Kartu už
verbuokite toje pat aplin- 
k°Je Xra’ kunigų bei — jog pradžioje, po komu-
bažnyčios tarnautojų tar- nįstinio režimo, tokio, koks 
pe) asmenis agentūrai ir jis buvo, atrodė, jog bus

įsivaizduotieji patrauklu
mai išblėsta, vis tiek šir
džių ryšys pasilieka nepa
laužtas tarp vyro ir mo
ters, tarp vaikų ir tėvų ir 
pasilieka nepalaužta meilė, 
tas didysis namų gyveni-’ 
mo dėsnis, kurs garantuo
ja laimę ir sugyvenimą”.

Iš kitos gi pusės, apie! 
tuos, 1 
santuoką laiko tik papro
čiais priimtą ceremoniją,

nio turinio knygelę ir vis-Į 
kas: toks kunigas jau gali! 
būti kiekvienu momentu* 
apkaltintas, kaip užsiimąs į 
aktyvia kontr-revoliucinei 
veikla, kadangi jis palaiko, 
masėse kor.tr-revoliucinius • 
įsitikinimus, kadangi jis' 
“veikia prieš antireliginės!

M'aterbury, Conn. — šv. Juo
zapo parap., kovo 10—31 d.. 
T. Antanas Mešiis, S. J., ir T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

Brockton, Mass. — šv. Roko

LOS UU5CČ, <xpiv: Ji- i
kurie krikščionišką propagandos laisvę,garan-

tuotą konstitucijos.” O an- 
ti-religinė propaganda per 

kurie rį*moteiystę~* žengia spaudą, per susirinkimus,

•7 J U

čia likimas beveik vieno- 
das visų, pradedant deši

niaisiais, baigiant sočiai-.
revoliucionieriais. Tekdavo parap., kovo 10—31 d., T. Jonas 
girdėti, kad ypač socialde-' Kidykas. S. J.
mokratai suimti buvę trak-i Laureace. Mass. — šv. Pran- 

' ciškaus parap., kovo 31 — bal. 
organizacijoms komunistai vadina “sočiai- 14 '*■' T Ąntan*s Mešiis. S. J.

pavojinges-
už fašistus.
hitlerininkų režimas; 
tuo atžvilgiu geres-

neturėdami Dievo malo
nės, Pijus XII skelbia: da jos tautine valia gyven-
—’ šeimos, kurios atsira- V. >r j0’!’?!*"* tradicija...

Ar
m- buvo 

nis?
— Reikia atvirai pasakyt, 

— tęsė mūsų pasakotojas,
Ši katalikiška tauta visada 
itaip artima mūsų tėviškaido nuodėmėje, pirmoje au

droje atsitrenks į uolas ir' ...
suduš, arba liks, kaip tie ”e,Iel _lr masll ganytojis- 
laivai palikti bangų valiai; rūpestingumui...
jie bus nešami j šalį tų Ta‘,aa' L1,etuva .PrlPazl- 
nuomonių vėjo, kurs skelb-'no. ^^rj nūn. Gird-
damas laisvę palaidumą 
ruošia kruviniausius pan
čius”.

Ypač popiežius gina jau
nas vaikučių širdis:

vainis savo kalboje sumi
nėjo— “Katalikybės avan- 
postas šiaurėje”.

Pagaliau toje pat kalbo
je taip išsireiškė apie Lie-

informacijai ir jiems pa- galima kįej< atsikvėpti lais-j 
vesKite katalikiškąsias or- vįau Ir tikrai, jei kitose 
ganizacijas skaldyti. Ver- srityse naciai lietuvių tau- 
buojant vengkite nepasise- įos likvidavimo programą

viau. Ir tikrai, jei kitose i

Shenandoah, Pa. — Šv. Jurgio 
parap.. bal. 1—7 d.. T. Jonas 
Kidykas. S. J.

Nashua. N. H. — Šv. Kazimie- 
r parap. bal. 7—10 (jaunimui!, 
T. Pr. Aukštikalnis. S. J.

Manchester, N. H. — Kated
roj. bal. 11—14 d.. T. Pr. Aukš
tikalnis. S. J.

Philadelphia. Pa. — Šv. An
driejaus parap.. bal. 8—14 d.. 
T. Jonas Kidykas. S. J.

Minersville, Pa. — Šv. Pran
ciškaus parap.. bal. 15—21 d., 
T. Jonas Kidykas. S. J.

kimų ir todėl kandidatus 
rūpestingai paruoškite ir 
agentūros keliu išaiškinki
te. Turėkite galvoje, kad 
dalis kunigų yra materia
liai neaprūpinta ir svyruo-— Vaikų sielos, Dievo , , .. .! — Jeigu daoartmiuose j- . 

įvykiuose visos krikščioniš-į Ja_saY° ^ejineje pasaule- 
kosios tautos ypatingai į zluroje....
rūpi mūsų ganytojiškam; Reikia paaiškinti, kad 

į budėjimui, tai mūsų sūnūs; čia kalbama apie katalikiš- 
'ir dukterys Lietuvoje gali; kas organizacijas, kurias 
suprasti, kaip didžiai mes; politinė policija jautė tebe

nešamo su jais. Mes taip patašant gyvas slaptai, ka- 
esame sujungti su jais mu- (įangj viešas jų veikimas 

j nuo pat pradžios už
draustas. Sunku pasakyti, 
ar pavyko rasti kunigui 
tarpe tokių, kurie būtų su- 

Į tikę būti politinės policijos 
į šnipais savo kolegų tarpe. 
Faktas yra tik tas, kad so- 

' vietų režimas, turėdamas 
galvoje Lietuvos gyvento
jų masių religingumą, bu- 

1 vo pakankamai atsargus 
į dvasiški jos persekiojimo
ir, nors jų akims kaltina
mos medžiagos jie ir pa

rkankamai turėjo, bet su 
plataus masto persekioji-i

— Jeigu dabartiniuose į-duotos tėvams ir per krik
štą konsekruotos karališ
ka Kristaus žyme, yra 
šventos ir šventa pareiga 
juos globoti, nes jų linkui 
nukreiptos Dievo besirū 
pinančios, pavydžios mei 
lės akys”.
PIJUS XII IR LIETLA A Sų nepalaužiamo tikrumo 
Popiežius Pijus XII gina dėl jų ištikimybės ir dėl; 

Lietuvos nepriklausomyy pasitikėjimo Dievu, kurio, 
jbę, Lietuvą pripažįsta ne- visagalė parama gali susi-1 
priklausoma ir prie Vati-į taikiusiai. eisi n g u m o,; 
kano laiko Lietuvos atsto-; brolybės ir rikščioniško-! 
vą. Kada dabartinis Lietu- jo pašaukimo minčiai atsi-i 
vos pasiuntinis ir įgal. mi-, davusiai Europai atverti! 
nisteris St. Girdvainis naujus kelius į pažangą ir 
1939 m. įteikė Pijui XII sa- gerovę”, 
vo skiriamuosius raštus, 
popiežius kalbėjo:
— Lietuvių tauta ateina 

į krikščionybės centrą pa
tvirtinti savo ryžtingo pri
sirišimo prie tų priedermių 
ir tikslų, kuriuos jai užde-

I i

Šelpdamas pabėgėlius, 
globodamas iietuvius stu
dentus, ūžta*damas Lietu
vos reikalus. Pijus XII 
daug kartų Darodė, kad 
Lietuva jam arti širdies.

I)r. J. Pnmskis.
Amerikos Acme štabo fotografas Tokyjoj pa* 

linksminamas restorane tūlos japonietės.
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GZRDfZT LIETUVIU 
KOLONIJOSE * i» e 4-

PAGERBĖ LIETUVĮ
SPORTININKĄ 4-

Br<K-kton. Mass. — Sekma- sveikinimus, linkėjimus ir dova- 
dienį. vasario 24 dieną, šv. Ro- nėlę.
ko lietuvių par. salėje. Sawtell ŠĮ bankietą suruošė, vadovau- 
Ave.. Šv. Vardo draugija su- jant dvasios vadui kun. J. Pet- 
ruošė . šaunų bankietą Vincą 
Kašėtą. Įžymų sportininką, pa
gerbti. Dalyvavo apie 300 sve
čių ir viešnių.

Svetainė buvo papuošta Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis ir

i 
rauskui ir pirmininkui Dūkstai J 
šie komiteto nariai: pp. Petras 
Kubilius. Stasys Balberis. Mikas 
Grigas. V. Jakavonis. 
Tammy ir A. Akstinas, 
gelbėjo pp. Frank McCarthy ir 

spalvomis, kas traukė visų akį. Ona M. Kašėtaitė. Rap.
Svečiams ir viešnioms einant į 
svetainę grojo orkestrą Įvairius 
muzikos kūrinius.

I

Jonas
i

Jiems

i

4-
4-

4-

LAMTREMCE, MASS

4-
4-
4-
4-
4-
4-
4>
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-

4-
4-

Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo
"Gavėnios Knygutę”, kurios iki Šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iš Providence. R. I.. perspaus
dindamas Tėvo V. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI ŽMOGUS, šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J. E. Vyskupas P. Būdys. M.I.C.

Kristaus kančios apmąstymai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknygės 
formato: 208 pusi., odos imitacijos apdarais su aukso raidėmis užrašu. Kaina 
tik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2.00 ir siųskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston 27, Mase.

įsigyti

*
4>

★
4>
*
*

“shower”, o atėję, sužinojome, 
kad tai padaryta mūsų pagerbi
mui. Tikrai buvo jaudinantis į- 
vykis. Taigi, brangieji, priimki
te mūsų viešą ir nuoširdžią pa
dėką. Lai Dievas visiems ir vi
soms atlygina už mums padary
tą malonumą.

Vaclovas ir Marijona Sereikai.

i AMERICAN 
RED CROSS

šiuomi siunčiu $

vėnios Knygutė”.

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti man egzempliorių "Ga-

* * *** **
«*
♦

*
*

*

*

•*

LOWH1, MASS.
Centinis Kermošius

Mūsų parapijos Gyvojo 
žančiaus Brolijos narės rengia
si prie didelio centinio kermo
šiaus, kuris įvyks kovo 10-tą d. 

i Visas pelnas skiriamas į naujų 
• altorių žvakydžių fondą.

Ro-

Sveiksta
Brolis Laurinas, OMI 

Tewksbury vienuolyno, sveiksta 
Šv. Jono ligoninėje. Lowellie- 
čiams lietuviams jis gerai žino
mas... Tai Jonas Barašauskas.

dalino vokelius norintiems prisi
dėti prie Vienuolyno Rėmėjų. 
Kiek teko girdėti, tai Lowellie- 
čiai katalikai neblogiausiai at
siliepė į tą labdaringą darbą.

Juozas.

Po sunkios operacijos pasimi
rė a. a. Antanas Kukis. Iškil
mingai palaidotas iš šv. Pran-' 
ciškaus parapijos bažnyčios ko-Į 
vo 2 d. Jisai priklausė prie šv. 
Kazimiero pašalpinės draugijos.

Taip pat palaidota a. a. Bal
čiūnienė kovo 1 d.

Toastmasteriu buvo p. James1 
J. Hayden. football žaidimų in- 
tuziastas. Prie garbės stalo sė
dėjo garbės svečias “Vin” Kašė
ta. toastmasteris Hayden. kon. 
Juozas Petrauskas, draugijos
dvasios vadas, kleb. kun. Jonas. 
S. Švagždys. mayoras Joseph 
Downey ir kiti Įžymūs svečiai ir 
sportininkai.

Kadangi garbės svečias "Vin” 
Kašėta minėjo savo gimtadienį, 
tai komiteto pirmininkui p. 
Dukštai vadovaujant, sudainavo 
visi "Happv Birthdav". >. . ~ .T- ja p. A. Struczko.Kalbėtojai pareiškė garbes 
svečiui 
širdžių 
kurio 
srityje 
mums

Baigiant programą, kun. Juo
zas Petrauskas jaunam ir Įžy
miam sportininkui “Vin" Kašė
tai Įteikė dovanėlę nuo visų — 
‘ traveling bag". Šiame bankiete 
dalyvavo sportininko motinėlė 
ir sesuo ponia Agnės Kašėta ir 
p. Dolores Kašėtaitė.

Sportininkas “Vin” Kašėta 
nuoširdžiai padėkojo visiems ir 
visoms už bankieto suruošimą.

4-
♦ 
4»

Federacijos skyriaus šalpos 
sekcija išdalino moterims siūlus 
mezgimui sveterių.

Ponia Izabelė Bilienė numes- 
Motinų Arkibrolija šeštadienį, gė net keturis gražius ir šiltus

kovo 2 d., turėjo “Whist Party” sveterius.
Oras buvo nepalankus, tad ir Kaip tik kitos užbaigs savo 
žmonių buvo nedaugiausia. Į sunkų ir garbingą darbą, tuo- 

I Motinų Arkibrolijai vadovau- jaus jie bus nusiųsti į BALF 
Centrą persiuntimui nukentėju- 
siems nuo karo

Juras i ______
i
I Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras renka kolonijoj Amerikos 

į Kultūros Instituto

Vin Kašėtai daug nuo- T„ , . _ .... . . .. , ... Klebonas, kun. P. M.sveikinimų ir linkėjimų. ....... . •pranese. kad siais metais musų pasizvmejimai sporto r ............... ... ,*. , . ~ , ... parapijoj misijos prasidės kovotiekia daug garbes ir . . . . ... ... ,. .31 d. ir baigsis balandžio 14 d.lietuviams. .. ° .. .. "Misijoms vadovaus Jėzuitas Te- Lietuvių 
vas Antanas Mešlis. Pirmą sa- Centraliniam knygynui ir ar- 
vaitę bus anglų kalba, o antrą cfoyvui įvąirius dalykus: kny- 
lietuvių kalba. i gas brošiūras, ženklelius

------------ šiaip lietuviškus dirbinius.
Vienos draugijos susirinkime 

prašė net gal kas padarytų lie
tuvišką kultuvę, medinį samtį, 
šaukštą ir kt.

Misijos Lietuvių Parapijoj Į

Centro valdybos susirinkime. 
Grįžo kovo 1 d. rytą.

i

Į Sekmadienį, kovo 3 d., 2 vai.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos po pietų, Šv. Jurgio lietuvių 

bažnyčioje, pereitą pirmadienį par. bažnyčioje priėmė mote- 
prasidėjo misijos, kurias skel- rystės Sakramentą p. Aldona 
bia iškalbingas pamokslininkas, 
kun. Adomas Morkūnas, MIC. 
Pirmadienį, antradienį ir trečia
dienį sakė pamokslus anglų 
kalba, kurių klausėsi daugumo
je jaunimas, ir ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. Ketvirtadie
nį, penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį pamokslai sakomi 
lietuvių kalba. Misijų pamaldos 
ir pamokslai 

ir 17:30 vai.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

• pritaikinti akinius Mes padarome 
dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTER. MASS

275 Main St.. Webster. Mass. i

i

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

šv. Kazimiero draugija kaip 
kitais, taip ir šiais metais turė
jo savo metines iškilmes po šv. 
Kazimiero dienos, sekmadienį, 
kovo 8 d. Iškilmėse visi draugi
jos nariai eina prie šventos Ko- .. - -J .. ( Katalikiškos ligonines vajusmunijos. i , . . ., . - . , .sėkmingai užsibaigė ir dabar 

~ ~~ . . . žmonės moka savo pažadus.
Mūsų parap,jos toga, rag,. Jau sumoMU -Out-

na. vpač jaunimą J lietuviškas , .-1 J. , . .. standing Pledges — pažadaispamokas. K.ek teko suz,not, ne- $449
daugiausiai jomis įdomauja. T- -• - a° J i Iš visų parapijų musų Sv.

' .. _ Pranciškaus parapija užimaSodalietė Lillian Švencionvte . . ...„ .................... . i pirmą vietą, nes tik dešimts as-
jv ViiV igIziimtnCH1 CV :

mišių aukos metu priėmė mote
rystės Sakramentą. Ta proga 
kapitonas, kun. Jonas Padvais- 
kas. kuris vieši pas savo tėve
lius. atnašavo šv. mišias prie 
Panelės Švenčiausios altoriaus.

Lilija buvo darbšti Sodalietė. 
Linkime jaunavedžiam geriau
sios kloties!.

, Maldos Apaštalystės draugija, 
kovo 1 d., po pamaldų, savo mė- 

. nesiniame susirinkime nutarė 
i turėti “Penny Sale" kovo 17 d., 
1 3:30 valandą po pietų.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Sukakties Minėjimas
Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. 

Kazimiero lietuvių parapija mi
nėjo iškilmingai Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tį. Per sumą kun. J. Kuprevi
čius, MIC. pasakė turiningą pa
mokslą.

4 vai. po pietų, parapijos sve
tainėje įvyko prakalbos ir kon
certas. Kalbėjo kun. K. Žvirb
lis. O. P., kun. G. C. McGregon, 
O. P., kun. A. švedas, MIC., kun.
A. Kacevičius. Principaliu kal
bėtoju buvo kun. J. J. Jakaitis, 
M.I.C.

Kalbėtojai išaiškino pergyven
tą karo metu ir dabartinę sun
kią ir tragingą Lietuvos padėtį 
ir išblaškytų lietuvių po visą 
pasaulį būklę. Ragino visus vie
ningai darbuotis ir aukoti, kad 
Lietuva galėtų atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Patriotines dainas sudainavo 
parapijos choras, vadovaujant 
varg. V. J. Stasevičiui. Dainavo 
solo p. O. Lukšiūtė. duetą p.p. J. 
Vaitkūnaitė ir O. Lukšiūtė. A- 
kompanavo p. V. J. Stasevičius.

Lietuvos gelbėjimo reikalams 
sudėta $103.00. Aukavo šie:

Ed. čiočys — $10.00.
Po $5.00 — Kleb. kun. J. Vai

tekūnas, A. Alukonis, Kazimie- 
• ras Cyronka. Ildefonsas Stonis, 
Aleksandras Dzekevičius, Mari- 

, . joną Vaitkūnienė. Kotryna Ta-
Andnu- . _ras k lene, Marija Turoniene.

Po $2.00 — Kun. K. Žvirblis, 
Ambroziejus Gumauskas. Domi
ninkas Bernatavičius. Antanas 
Savickas. Antanas O. Avižinis,
B. Nalyvaikienė. Alex Vladišius, 
J. Žydelis, N.N.

Po $1.00 — Švedienė, Kuprevi- 
čienė, Meciunienė. Stonienė. Mi- 
cevičienė, Čiapienė, Juzė Okule- 
vičienė, Savickienė, Ieva Luk
šienė, Agnieška Šegždienė. Naš- 

I lėnienė, Aleksandras Kacevi- 
jčius, Zigmas Lukšys, Antanas 
Patackas. Vilimas Čemys, Juo
zas Staniliūnas, Juozas Jezuke- 
vičius, Kazimieras Kuprevičius, 
Vincas Stasevičius. Elijas Bar- 
tulevičius, D. Nameika, Ladu- 
šienė. L. Martušis, J. Dzekevi
čius, J. Rusas. V. Menciūnas, Z. 
Cilčius. P. Sinkevičius. J. Na- 
dzeika, J. Hanley, Pranciška 
Urbonienė, Cyprus Urbonas, B. 
Straznickas. Aug. Klimavičius. 

Smulkiais $3.00. Pas.

iš

Tapo Pakrikštytas
Boleslovo ir Amelijos Tranke- 

vičių kūdikis tapo pakrikštytas 
sekmadienį Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje kovo 3-čią. Krikšta
tėviais buvo Antanas Klimkau- 
skas iš Worcesterio ir Agnieška 
Sakalauskaite iš Providence. 
Kūdikis pakrikštytas vardais — 
Pranas Lucijus.

Padaryta Operacija
Broliui Saulėnui Oblitui iš 

Tewksburio vienuolyno tapo 
padaryta pavojinga akių opera
cija. Lowellio lietuviai linki Bro
liui greitai pasveikti. Brolis tu
ri daug giminių Lowellyje ir Ha- 
verhillyje.

Vasario 28 d., parapijos sve
tainėje jvyko “Shower” p. Alice 
Chubet’aitę pagerbti, kuri ruo
šiasi j vedybinį gyvenimą.

Sugrįš į Namus
Adomas Dzedulionis šią savai

tę grįžta atgal į namus. Pašlu- 
bavęs kelias savaites tikisi grįs
ti į darbą.

Grįžta Į Namus
Kareivis Bonifacas 

šaitis šiomis dienomis pranešė 
tėvams, kad jis paleistas iš ka
riuomenės ir netrukus bus Lo- 
vellyje. Jaunimas laukia jo par
vykimo.

ir John Furdeck iškilmingų šv. '. .... , .i menų yra užsilikę savo pažadų
mokestimis. ir tas sudaro tik

;$280. Po mūsų parapijai, Mt. 
Carmel. (Prancūzų) Methuen, 

J ir Šv. Juozapo (Syrijonų) už
ima antrą vietą, nes tose para
pijose po 28 asmenis užsilikę 

į pažadų mokestimis. Šv. Man
ijos 240 asmenų ir šv. Petriko
231 nesumokėję savo pažadėtų 
aukų.

Tikimasi, kad visi pasižadėju
sieji laikysis savo žodžio ir sta
tybos fondan bus virš milijono 
dolerių. Aušrelė.

Razulevičiūtė, gyv. 26 St. James 
Avė., su Robert McClogan, ve
teranu.

pp. Simonas ir Ona Razulevi- 
čiai yra nuoširdūs parapijiečiai 
ir jos draugijų nariai. Jų duk
relės — Aldona, Albina ir Alena 
yra parapijos choro ir kitų 
draugijų narės.

Sveikiname jaunavedžius ir
vakarais įvyksta linkime laimingo vedybinio gy

venimo!
Sekmadienį, kovo 10 d. įvyks 

misijų užbaiga 2 vai. po pietų. | 
Užbaigimas daromas kiek ank
sčiau po pietų, kad misijonierius 
galėtų suspėti nuvykti į Bosto
ną, iš kur apie 3 vai. po pietų 
traukiniu išvyks į Chicagą su
misijomis. Į Kadete slaugė Alena Paznio-

Kiekvienas lietuvis, o ypač kaitė, kurios tėveliai gyvena 58 
kiekvienas katalikas turėtų at- Heaton Avė., nuvyko į Cushing 
likti misijas. General ligoninę, Framingham,

Sekmadieniais šv. mišios yra Mass., užbaigti slaugių kursą, 
atnašaujamos 8 ir 10:30 vai. ry- kad galėtų išlaikyti valstybės 
tą Šv. Jurgio lietuvių par. baž- tarybos kvotimus, 
nyčioje. j Slaugė Pazniokaitė nuvyko į

, ■ ■ Cushing iš Camp Edwards.
Linkime geriausių sėkmių už- valandų ir didesnės pėdės.

Streikai
Pas mus streikai įėjo į madą. 

Odos dirbtuvės darbininkai ren
giasi išeiti į streiką. Kitų dirb
tuvių darbininkai irgi laukia 
progos pareikalauti trumpesnių

Trečiadienį, vas. 27 d., para
pijos svetainėje įvyko Whigt baigti mokslą. 
Party, suruoštas Moterų -ir! 1
Merginų Sodaliečių. Dalyvavo! šiomis dienomis p. Kazys Vie- 
daug žmonių. Laimingieji gavo sula, Sr., pardavė paskutinį že- 
brangių dovanų. Šis parengimas, mes sklypą, kurį nupirko vete- 
buvo parapijos naudai. Parapi- ranas Stasys Kalis (Kulišaus- 
jos Biuleteny j pranešta, kad kas), 
parapijai liko virš $300.00 pel
no. Garbė Sodalietėms!

i

šiomis dienomis atvyksta pas 
savo tėvelius kapitonas A. Vie- 

Vasario 28 d. p. A. F. Knei- sula su savo šeima iš Washing- 
žys buvo nuvykęs į New Yorką'ton, D. C. Praleidęs kelias die- 
ir dalyvavo ALRK Federacijos nas, grįš į karo tarnybą, iš ku-j

CLEARANCE SALE

&

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne
sį skelbia didžiulį CLEARANCE SALE, šiame išpardavime mūsų 
krautuvėje yra labai platus ir didelis kailinių pasirinkimas nuo 10 iki 
50 size’o. Po švenčių kailinių kainos yra numažintos - numarkiuotos. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite January 
Clearance 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.

411 VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

rios tikisi greitu laiku sugrįžti j 
civilį gyvenimą.

PADĖKA

Daugelis Gauna Laiškų
Daugelis Lowelliečių lietuvių “ 

gauna laiškus iš Lietuvos nuo 
savųjų. Kiti laiškai ėjo suvirš 
metus laiko paštu. Daugelis ne
žino ką daryti su atsakymais. 
Kai kurie prašo prisiųsti pinigų. 
Lowelliečiai turėtų šiame daly
ke būti atsargūs. Geriausiai pa
rašykite laišką Lietuvos atsto
vui į Washingtoną ir jis duos 
teisingą atsakymą ką reikia da

iryti tame dalyke. Kartais norė
dami saviesiems padaryti gero, 
galime jiems duoti didelį smūgį.

' Įstojo Į Vienuolyno Rėmėjus
Lowellio lietuviai katalikai 

širdingai remia Brocktono Se
selių vienuolyną. Pereitą sek
madienį parapijos klebonas jš-

i

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.
LENGVINA

STRĖNŲ GELį
štai švarus, naujas būdas liuo- 

. \ l suot paprasta strfnu gėla.
f I A Johnson's Ba< k Plastfr! Leng

vina skausmą, sustingimą, i- 
veržima. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

I

Nuoširdžiai dėkojame savo gi- 
minaičiams pp. Kamilam, gyv. 
33 Tremont St., už suruošimą1 

fS į "surprise party” savo namuose 
|ję mūsų 30 metų vedybinio gyve-- 
Ui ' nimo sukakties proga vasario 24 j 
© j d. Taipgi dėkojame pp. A. ir M. 
Pą I Kavolynam ir jų dukrelei Euge- 
S'nijai, kurie taip pat labai daug
Uį prisidėjo prie to šaunaus b&n-Į 
g kieto surengimo mus pagerbti 
l^ .ir taipgi jiems už sveikinimą1 
A' Darbininkų radio programoje.

Dėkojame bendrai visiems ir vi
soms, giminėms ir draugams, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie surengimo, taipgi už daly- 

g vavimą, sveikinimus, linkėji- 
mus ir brangias dovanas.

t IĮ

Mes niekad nesitikėjome to
kio parengimo ir pagerbimo, 
kokio susilaukėme tą vakarą. Į 
Mus pakvietė į p. Kamylaitės

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.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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



Penktadienis, Kovo 8 d., 1946 DABgtNIKKSB t

Aukos. Mokyklų fondan auka
vo N. N. $15. Bažnyčios taisymo 
fondan aukavo Kastas ir Ona 
Rapolai $100. ir Antanina Ma- 
jauskaitė $100.

ŽINUTES
Per Gavėnią, penktadieniais, 

yra vaikščiojama Stacijos, Šv. 
Petro par, bažnyčioje, 4 vai. p. 
p., ir 7:30 vai. v.

Kovo 10 d., sekmadienį, 9 v. r., 
šv. mišios bus giedamos šv. Ka
zimiero L. R. K. draugijos inten
cijai. Švento Vardo draugijos 
bendra šv. Komunija 10 vai.

2:30 vai. p. p. bus laikomos 
Gavėnios pamaldos.

DAKTARAI

Dėžė naujų dešimtukų. Panelė 
Antanina Majauskaitė apsima
rinimo dėliai pririnko dėžutę 
naujų dešimtukų. Iš šių savęs 
išsižadėjimo pinigėlių ji paau
kavo $5. šv. Tėvo rinkliavai ir 
$10. Seselėms mokytojoms dėl 
kelionių busais.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos iiskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
•ettadieniai* Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7*vai. vakaro

Notre Dame, Ind. — Virš 
3,000 mokinių ir mokytojų Not
re Dame universiteto turėjo 
Maldos dieną. Visi meldėsi už 
Europos kankinius — ypatingai 
už vaikučius. Kun. J. Hugh 
O’Donnell, C.S.C., universiteto 
prezidentas paskyrė tą dieną, 
pildydamas pageidavimą Šv. 
Tėvo, pasirodžiusio Enciklikoje 
“Quemadmodum”.

Atsišaukite — Kun. Dr. K. 
Urbonavičius gavo laišką iš Vo
kietijos, kuriame prašoma ant
rašų artimų giminių Jono Ka
volio, Bayonne, N. J., ir Antano 
Vaisiausko, Cambridge, Mass. 
Tuo reikalu atsišaukite pas kun. 
Dr. K. Urbonavičių.

Tel. TROwbrldg* 6330

J.RepsHs,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

1 A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Kovo 6 d., staiga mirė Alek
sandras Venckus, 47 metų, gyv. 
161 W. 8th St. Paėjo iš Šaukė
nų parapijos. Amerikoje pragy
veno 37 metus. Paliko moterį 
Veroniką Budriūnaitę. Laidoja
ma kovo 9 d., 9 vai. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Šv. Bene
dikto kapuose.

Velionis pašarvotas S. Bara- 
sevičiaus ir sūnaus, laidotuvių 
direktorių, 254 W. Broadway, 
So. Boston, koplyčioje.

MIRĖ SHALLNA

Antradienį, kovo 5 d. mirė 
Antanas Shallna, 83 m. am
žiaus, gyv. Scranton, Pa. Jis pa
liko dideliame nuliūdime žmoną 
p. Oną (Vasiliauskaitę) Shall- 
nienę, sūnų adv. Antaną O. 
Shallną, Lietuvos Garbės kon
sulą, gyv. Cambridge ir turintį 
ofisą “Darbininko” name, So. 
Bostone, ir dukterį ponią Mari
joną Yasulaitienę, gyv. New 
York City.

Velionio šeimai reiškiame gi
lią užuojautą.

| Casper's Beauty Salon |
j JEWELRY and GIFTS į

| 738 & 740 E. Broadway i
| SO. BOSTON. MASS. — TeLSOU«45 ;

h
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Linksmų S v. Kalėdų Švenčių!

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

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

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

r Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
i

1] Pagamina geru3 lietuvišku pietus, 
j užlaiko geriausį alų, vyną ir degti-
! nę, ir visiems draugiškai ir mauda-

giai patarnauja.
| 258 West Broadmy, South Boston, Mass.

L VYČIU MASKARA
DINIS BALIUS 

PAVYKO
Pereitą šeštadienį kovo 2 d., 

Municipal Building svetainėje į- 
vyko šaunus L. Vyčių Centro 
maskaradinis balius. Nors oras 
buvo lietingas ir audringas, bet 
jaunimas ir kiti nepaisė ir gau
siai atvyko ir linksmai laiką 
praleido.

Dalyvių buvo iš visos Naujos 
Anglijos, bet ypač gražią repre
zentaciją sudarė iš šių kolonijų: 
VVorcester (Mass.) abiejų para
pijų. Nonvood, Brockton, Cam
bridge, Roslindale, Jamaica 
Plain, Dorchester ir kitų. Buvo 
atvykęs net iš tolimo Jersey 
City, N. J. — Vytis Kazys Ba
sanavičius, 124 kp. pirmininkas 
ir buvęs L .V. Centro valdybos 
narys. Nėra galimybės išvardin
ti visas kolonijas, iš kurių buvo 
atvykusių dalyvių, bet jų buvo 
iš įvairių. Suprantama, vietiniai 
sudarė gausų būrį.

Baliuje nebuvo daug maskara
diniais drabužiais apsirengusių, 
bet apsirengusieji ir apsirengu
sios atkreipė visų dėmesį. Pa
žymėtina, kad už gražiausi kos
tiumą laimėjo dovaną p. Ger
trūda Jurėnaitė, o už keisčiausį 
— jos motinėlė, p. J. Tumavi- 
čienė iš Jamaica Plain. Princi- 
palę dovaną laimėjo No. 209 — 
J. Cirkauskas, 855 Bank St., 
VVaterbury, Conn. Tą laimingą
jį numerį ištraukė p. Bačkaus- 
kaitė.

Visi dalyviai buvo patenkinti 
baliumi — L. Vyčių vaišingumu 
ir draugiškumu.

L. Vyčių Centrui, ypač pirmi
ninkui Pranui Razvadauskui, 
kuris labai daug ir sunkiai dar
bavosi ir ne tik darbavosi, bet 
nemažai ir savo skambučių išlei
do, kad tas maskaradinis balius 
pavyktų ir kad organizacijai 
liktų šiek tiek pelno, priklauso 
didelis kreditas. Jam nuošir
džiai gelbėjo L. Vyčių Centro 
finansų sekretorė p. Felicija 
Grendelytė. Taipgi nuoširdžiai 
prisidėjo prie to darbo L. Vyčių 
Centro komisijos narys — adv. 
Antanas J. Young ir Naujos 
Anglijos apskričio pirmininkas 
p. L. Švelnis ir kt.

Valio, Vyčiai!

Nuoširdžiai Dėkojame
Mes, Juozas ir Ona Guzevi- 

čiai, gyv. 27 Tampa St., Matta- 
pan, nuoširdžiai dėkojame gimi
nėms ir draugams už suruoštą 
šaunią “surprise party” mūsų 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, kuris įvyko 
vasario 17 d.

Pirmiausia dėkojame mūsų se
sutei ir švogeriui pp. Valatkam, 
pp. Damušiam ir p. Ievai Mark- 
sienei, kurie tuos skanių pietus 
su įvairiais gardumynais suruo
šė. Dėkojame mūsų sesers ir 
švogerio Valatkų dukterim ir 
žentam Marcelioniam ir Kudir- 
kam, mūsų broliui ir brolienei 
pp. Kubiliam ir jų dukrelei Elz
bietai; pp. Arentam, Kuncevi- 
čiam, Burduliam ir p. Marksai- 
tei; iš Norwoodo — pp. Kudir- 
kam, Kuram, Naujokaičiam ir 
Marksam už nuoširdžius sveiki
nimus, linkėjimus ir dalyvavi
mą toje puotoje.

Taipgi dėkojame p. Šerentam 
ir p. Kelminskaitei iš Mt. Car
inei už gražias dovanėles. Dėko
jame krikšto sūnui, Pranui Se- 
luk už malonius linkėjimus tele
grama; dėkojame mūsų sūnum 
Albertui ir Vytautui ir marte
lėm Adelei ir Leonai ir anūkėlei 
Veronikai už gražią gėlių dova
ną, sveikinimus ir linkėjimus.

Mus labai pradžiugino ir su
jaudino toji dainelė, kurią mūsų 
martelė Leoną sudainavo mūsų 
garbei Darbininkų radio progra
moje. Nuoširdžiai jai dėkojame 
už tai.

Bendrai dėkojame visiems ir 
visoms už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Lai Dievas vi
siems atlygina.

Juozas ir Ona GuzevičiaL

Lietuvių Draugijos
Lithuania” Komoje Lei
džiamo Lietuvių Balso 

No. 2 Žiniomis:
KALNO ARKIVYSKU
PAS ROMOS LIETUVIŲ 

TARPE.
Lietuviai gyvenantieji 

Romoje kas sekmadienį 
susirenka išklausyti lietu
vio kunigo laikomųjų šv. 
mišių, pamokslo ir pasi
melsti už Tėvynę.

Spalių 14 d. šv. mišias 
laikė J. E. Juozapas Skvi-

Šis vaizdas parodo vieną iš 400,000 vyrų, gulinčių 
militarėse ir laivyno ligoninėse, kurie buvo baisiai su
žaloti karo frontuose. Kad Raudonasis Kryžius galėtų rėčkas, Kauno Arkivysku- 
tęsti patarnavimą tiems mūsų vyrams, kaip ir mūsų or.s, atvykęs 
vyrams užjūryj, kurie tebėra okupacinėje tarnyboje ir 
sugrįžusiems veteranams .vedamas Didžiajame Bosto
ne Raudonojo Kryžiaus 1946 Fondo vajus sukėlimui 
$1,901,150.

Kalba Lietuviams
Draugija“Lithuanijos”

sukvietė Romoj gyvenan
čius lietuvius paklausyti 
pranešimo kun. dr. P. Pet
raičio, kuris kartu 
broliu, taip pat 
stebuklingu būdu 
bėjo iš bolševikų.

su savo 
kunigu, 
išsigel- 
Jo per-' 

gyventi nuotykiai yra ap
rašyti pik. Petruičio kny
goj “Kaip jie mus sušau
dė”. Kun. Pr. Petraitis pa- 
nasakoio susirinkusiems L V
savo pergyvenimus su 
naujomis smulkmenomis.

Svetys kun. prof. Tuiaba 
papasakojo apie heroišką 
mūsų jaunimo, ypač gim
nazistų, laikyseną bolše- 
vikmečiu.

Svečių tarpe buvo ir a- 
merikietis lietuvis, jūros 
kapitonas, Dr. Bračiuiis,

kelioms die- 
nomš i Romą aplankyti 
Popiežiaus ir lietuvių.

Po pamaldų, garbingasis 
kolonijos Svečias savo ga
nytojišku nuoširdumu tei
kėsi papasakoti susirinku- 

---------- se. Jei tą žinote, tai. neabe- siems, kaip jį vokiečių po-
Kovo 6 dieną mirė Marijona jotinai, jau dabar, iš anks- licija išvežė iš Lietuvos,

Galboges (Galbogienė), 86 me- to užsisakysite lietuvišką- kokiu būdu praleido šiuos tuo laiku viešėjo Romoje.-

MIRE GALBOGIENŽ kiekvieno lietuvio namuo-

tų amžiaus, gyv. 8 VVinfield St., jį Naują Testamentą, 
So. Bostone. Paėjo iš Juodaičių kreipdamiesi adresu: — 
parapijos. Amerikoje pragyve- “Darbininkas”, 366 West 
no 38 metus. _ i Broadvvay, South Boston

Velionė pašarvota D. A. Zalet- 27, Mass. Dabar knygų 
skų, laidotuvių direktorių, 564 spausdinimas surištas su rarchijos primatas papa- 
E. Broadvvay, So. Boston, ko- dideliais sunkumais, todėl šakojo, kad Šv. Tėvas yra 
plyčioje. į N. Testamento bus spaus- labai gerai informuotas a-

Laidojama penktadienį, kovo dinama tiek, kiek bus UŽ- 
8 d., 9 vai. rytą iš šv. Petro lie- sakymų. Pavėlavimas su 
tuvių par. bažnyčios.

A. a. Marijona Galboges pali
ko dideliame nuliūdime sūnų 
Kazį, marčią Aleną ir anūkę 
Juozapiną Stack, ir sesers duk
terį p. Katriną Liaudauskaitę. 
kuriems reiškiame gilią užuo
jautą.

ištrėmimo metus. Labai 
vaizdžiai nušvietė vargin
gą lietuvių pabėgėlių gyve
nimą Vokietijoje.

Lietuvos bažnytinės hie-

GRIŽO I* KARO 
TARNYBOS

užsakymu — rizika, kad 
įtos knygų knygos gali šei- 
Įma nebegauti.

Naujos Aukos Informacijos 
Centrui

Antradienio vakare, kovo 5 
dieną grįžo pas savo tėvelį, Ado
mą Aleksiūną, gyv. M St., So. 
Bostone, sūnus Erisign Juozas “Darbininką”, 
ir karys Albinas garbingai at
leisti iš karo tarnybos. Pasta
rasis grįžo iš Guam salos.

Veteranas Juozas trečiadienį, 
kovo 6 d. minėjo savo gimta- 
dienį jau namuose. Visi turėjo 
džiaugsmą bendrai praleisti.

Sveikiname sugrįžusius vete
ranus ir linkime jiem laimingo 
civilio gyvenimo! A.E.L.

AR ŽINAI?

t 
I

New York (LAIC) 
i Sočiai Service Bureau 
Įimta $15. auka iš P. John 
■ Banys, Media. Pennsylva
nia ir $10. iš Peter Katen, 
Brooklyn, N. Y.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia

1. Kad pirmoji knyga, 
kuri buvo atspausdinta 
Gutenbergui išradus spau
sdinimo mašiną, buvo Šv. 
Raštas. Tai labiausiai 
skaitoma, daugiausiai lai
dų susilaukusi ir į dau
giausiai kalbų išversta 
knyga visame pasaulyje.

2. Ar žinai, kad lietuvių 
kalbon N. Testamentą iš
vertė arki v. Skvireckas ir 
spaudai paruošti jam pa
dėjo garsieji Lietuvos vy
rai: arkiv. Karevičius, vys
kupas Paltarokas, rašyto
jai Jakštas - Dambrauskas 
ir Tumas - Vaižgantas.

3. Ar žinai, kad N. Testa
mentas yra puiki knyga iš
mokimui grynos lietuvių 
kalbos, nes lietuviško ver-‘ 
timo kalbą peržiūrėjo dide
lis specialistas kalbinin
kas prof. Salys.

4. Ar žinai, kad N. Testa
mento lietuvių kalboje jau 
nebegalima gauti ir kad 
“Darbininkas” išleidžia Į 
naują laidą. Visos keturios 
evangelijos, Apaštalų Lai-į 
škai, Apaštalų Darbai ir 
paslaptingasis Šv. Jono 
Apreiškimas sudarys kny-, 
gą apie 800 pusi, didumo iri 
kaštuos 3.00 dol. su gerais' 
audeklo viršais. Bet už
sisakant iš anksto atiduo
dame už $2.00.

5. Ar žinai, kad Naujasis i 
Testamentas yra vertina 
giausia dovana sau ir ki
tiems. Ta knyga — būtinaj

i

pri-

pie Lietuvą. Lietuviai ka
talikai yra labai artimi 
Popiežiaus širdžiai. Jis de
dąs visas pastangas suma
žinti mūsų tautiečių kan- 
sčias, bet deja, ne nuo jot 
vieno tai pareina.

Arkivyskupas Skvirec-! 
kas. baigdamas, davė vi-1 
siems susirinkusiems lie-j 
tuviams Šventojo Tėvo pa
laiminimą.

Dofnuvos
Žemės Ūkio Akademijos 

Rektoriumi
Lietuvoje paskirtas 
Mickis.

agr.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVc.
Pirmininke — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — E. Gailiūnienč, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W 
Iždininke — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV JONO EV. BL. PAULPINf* 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelk’
702 E. 5th St., So. Boston. Masa

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Maaa

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška
440 E. Slxth St., So. Boston, Mas»

, Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
699 E. Seventh St., So. Boston, Mas.“ 

j Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mas.*- 

, Draugija laiko susirinkimus kas tr-
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi- 
2 vai. po pietų. ParaDijos salė 

I <92 F 7tb St So Boston Mw»

I
•
i

i

Administrator’s Sale at Public Auction 
Re. Estate of Anthony Makluckas 
In Suffolk Probate Ct. =325483 

3 South Boston Houses
(1) 139 WEST SIXTH STREET, SOUTH BOSTON 
2-Familv frame house consisting of 5 rooms each; 

To Be Sold Wednesday, March 13, 1916 
at 11 A. M. on Premisos

(2 ) 221-223-225-227 ATHENS STREET SOUTH BOSTON 
12-Family Driek house consisting of 1 3 room and 8- 4 room apart-
ments.

To Be Sold Wednesday, March 13, 1946, 
at 11:3<» A. M. on Premises

(3) 123 D STREETC SOUTH BOSTON
3-FamiIy frame house consisting of 2 1 room and 1 3 room apart-
ments — 2 suites varant.

To Be Sold Wednesday, Mareli 13, 1946, 
at 12 Noon

Terms: $500 cash deposit on each 
at the sale.
Subject to confirmation by Probate 
By order of: John W. Schenck. Esq.. Admimstrator.

GERALD GERSTEIN & CO., Aiictioneers
19 MiHi Street, Boston. Hl Bhard 6255

on Premises
parcel at time of sale. Other terms

Court.

NAUII DRABUŽIAI
Karo Nukentėjusiems

Vyriški, moteriški ir vaikams. La
bai žemoms kainoms. 20': nuolai
da tiems, kurie atneš šio skelbimo 
iškarpą. Ateikite ir pamatykite 
mūsų bargenus.

THE BAKGAIN Ol'TLETS 
1939 Washington St., Roxbury

715 Dudley St.. Uphams Corner,
Dorchester, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Intured and

Bonded 
Local < Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

* J ■ 1 -■■■—

SULLIVAN'S, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON. MASS.
MEN’S CLOTHIERS

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

i 
I So. Boston Furniture Co.
Visokį baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380’/»West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1AI
1 "■ - ------------------- !

S.Barasevičtasir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

o

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams. Vestuvėms.
Krikštynoms ir visokiems

Parengimams.
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham ISO^-R

I

į

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* •» 
Baisa rituoto jas NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dyka* 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3990 I

o.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tat. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2608
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C

WATERBURY, CONN.
Seniai visų laukiamos misijos 

ir novena prie šv. Juozapo pra
sidės kovo 10 d.. Šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje.

Tėvai Jėzuitai: kun. A. Mešlis, 
S. J. ir kun. P. Aukštikalnis. 
S. J., skelbs Dievo žodį ir aiš
kins katalikų tikėjimo princi
pus per tris savaites. Pirma sa
vaitė bus moterims, antra, vy
rams. o trečia jaunimui.

Bažnyčia platina apšvietą ir 
artimo meilę tarp žmonijos. Jei 
pasaulis nebijotų Kristaus Baž
nyčios ir sektų jos mokslą, tai 
nebūtų karų, žmonės gyventų 
vienybėje ir meilėje. Berželis.

. ropoję. Kalbėjo svečias iš Wa- 
: terbury, Conn. kunigas J. Bogu- 
šas, ponia Mončiūnienė. p. M. 
W. Čekanauskas. Kun. P. Sabu- 
lis perskaitė rezoliucijas, kurios 
vienbalsiai priimtos ir pasiųstos 
Amerikos valdžiai ir užsienių 
diplomatams.

Atsišaukta į žmones, kad pa-j 
aukotų kas kiek gali lietuvių' 
šelpimui. Pasekmės buvo gra
žios. Aukavo šie:

į Po $5.00 — Kun. P. Sabulis, 
B. Vadeikis, A. Z. Žutautai, A. 
Savilionis. p. ir p-nia Kedžiai. ir 
A. Egmant.

Po $3.00
Mančiūnas. K. Beržinskis, ir T. 
Bakienė.

Po $2.00 — K. Tamošiūnas, Z. 
Klimas. J. Cebatorius, Venic- 
kas Michael. P. Petruševičius, 
J. Kasačiūnas, L. Kazunas, P. 
Vensevičius. A. Matulis. J. Ma
nikas. M. Tamošiūnienė, M. Pa- 
teckienė, V. Brynga, A. Patec- 
kis. P. Pikturna. J. Gudelevi- 

I čius. M. Jasinskienė. P. ir ponia 
Kavaliauskai, M. Kripavičius. 
A. Povilonis, ir A. Sabeika.

$1.50 aukavo B. Kundrotienė. 
Po $1.00 — O. Sakalauskienė, 

j P. Ambrose, J. Savickas, J.
Pugžlienė. A. Navickas. L. Na-

", B. Kavaliauskas. A. 
M. Norbutienė, M.

K. Balčiūnas. T.

Alitaitienė, J.

HARTFORD. CONH.
Prasidėjus Amerikos Raudo

nojo Kryžiaus vajuj ir lietuvių 
skyrius stoja darban, šeštadie
nį. kovo 9 d. rengia bazarą.

Kviečia lietuvius skaitlingai 
dalyvauti ir paremti. Kas norė
site tapti Red Cross nariu, užsi
mokėjus vieną dolerį ar dau- 
giaus. gausite ženklelį ir narys
tės kortelę. Amerikos Raudo
nasis Kryžius yra svarbi labda
rybės organizacija, kuri veikia 
visame pasaulyje, išskyrus L— ...vickienė siją, kurio ji neįsileidžia. Kaiku- '
rios draugijos davė ir aukų ba- 
zarui. būtent. Amerikos Lietu
vių Piliečių klubas keisą gėrimų, 
Šv. Jono E v. < 
$10.00 Aukavusiems ačiū. Baza-. .... Našlėnas. J. Maleškiene. J. Kac-ras įvvks parapijos svetainėje.
oon i ‘ < • kus. P. Vicas. A. Kelenas, J.339 Capitol avė. Raportens.1 Levonaitis, T. Čebatonus, W. 

Kurtinaitis. A. Lucienė. M. Del
tuvienė, A. Irodienė, K. Dvi- 

Vasario 17 d. Lietuvių parapi-■ lienė. K. Sabeckienė, M. Bucevi- 
jos mokyklos svetainėje įvyko čienė. M. Kavaliauskytė, J. Bur- 
Lietuvos nepriklausomybės 28 bulis, S. Gaucas, M. Kniezyns- 
metų minėjimas, žmonių atsi- kie^« M. Zaramba, J. Vaičiulis, 
. , - . . - . _ J. Ramanauskiene, B. Sitkus.lanke gražus burvs. Sv. Cecili- • . . . ...° • p-nia Markūnas, A. Antanaitis,
jos choras, vadovaujant varg. E RamisaMenė, A. Balvočius, 
J. Balsiui, sugiedojo Amerikos p. Katinienė, J. Segavičienė, A. 
ir Lietuvos himnus ir keletą pa- Philips, L. Pakinskas. J. Medo- 
tri jotinių dainelių. nis. p. Cebatorius. M. Kripas. J.

Pirm. V. Ervnga pasakė įžan- Salsvs, A. Baukus, J. Zablaitis. 
ginę kalbą, paaiškindamas tos J^a^ekavičius' .^U^\S’.A
dienos tikslą ir pakvietė pasa
kyti kelius žodžius neseniai su
grįžusius iš Europos veteranus’ 
J. Medonį ir A. Sabeiką. Jiedu' 
trumpai paaiškino apie Euro
pos žmonių gyvenimą ir savo į- 
spūdžius. įgytus karo laiku Eu-

i

l

A.
Gurskienė.I Sampienė,
nukevičius, O. Gečienė, M. Lau-

T“ b— — -rinaitignė g piktumą, p. Kava-
draugija aukavo . .

’ ... t, liauskas, O. Kaunietiene, A.

Ja-

*

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Pavyko

San Francisco Recruiting Biure įstojo kartotinai Dėdės Šamo karo 
tarnybon šie visi vyrai kaipo Master Sergeants, iš dešinės į kairę: Donald 
F. Ewald, buvęs Lt. Col.; Joseph E. Lumbardo; Harry D. Sebring; Rich
ard L. Esaacson; Leonard O. Ander ion; William D. Hatch ir Ray C. Per- 
ry, visi buvę leitenantai.

JMS _ —
GZRDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS

Dovydas R .Vaškas

miiladrphu. h
8

NO. ABINGTON, MASS.
lietuviai Darinio jasd

Čia organizuojasi American 
Lithuanian League for Politi- 
cal and Sočiai Advencement di
desniam bendram lietuvių vei
kimui. Kviečiami priklausyti 
vyrai, moterys .merginos, ypač 
buvę karieviai. Tos organizaci
jos reikalu yra šaukiamas vie
šas susirinkimas sekmadienį, 
kovo 10 d., antrą vai. po pietų, 
Lietuvių Muzikalėje svetainėje, 
2715 E. Allegheny Avė. Bus 
kalbėtojai, kurie plačiai išaiš
kins organizacijos tikslą. Bus 
ir kitokių įvairumų.

PADĖKA

Vasario 5 dieną mirė a. a. Po
vilas Skupas, gyv. 38 North 
Avė. Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Brigytos par. bažnyčios Šv. 
Petriko kapuose. Likusi didelia
me nuliūdime velionio žmona 
Veronika Skupienė, duktė Ve
ronika ir žentas Audette nuo
širdžiai dėkoja šv. Roko par. 
kleb. kun. J. Švagždžiui, kun. J. 
Petrauskui. So. Bostono lietu
vių par. vikaram kun. Al. Abra- 
činskui ir S. Saulėnui už maldas, 
šv. mišias ir lankymą ligoje ir 
mirus. Dėkojame Šv. Brigytos 
parapijos kunigam, kleb. Conlon 
ir Brennan už dvasinį patarna
vimą.

Taipgi dėkojame dėdei kun. 
jVenskui ir pusbroliui kun. Ven- 
skui už užuojautos laišką; savo 
seseriai Katrinai Young ir bro
liui Antanui Kazlauskui iš Pitts- 
burgh, pusbroliui Mykolui Gum- 
bėnui ir jo šeimai; adv. & Mrs. 
Colman iš Dorchester, adv. Juo
zui Cūniui ir šeimai iš West 

_____ - Girėnas Post 271, A- RoxburV * bendrai visiems už 
merican Legion, Board of Direc- lankym^. U&oje’ šermenyse ir 
tors, ir valdyba, turėdami ne- laidotuvėse.
mažai patyrimo legiono veiklo-Į . Dėko> visiems įr visoms’. ku' 
je, pramato pasisekimo naujam ”e kok^u nors būdu prisidėjo 
postui ir ragina mūs tautiečius, i 
eks-karius spiestis į Lietuvių 
Amerikos Legiono Postus. Skai
tlingi Amerikos Legiono postai 
galės taip pat daug pagelbėti 
ir lietuvių tautos garbei kilti ir

CHICAGO, ILL

darbuotę tų, kurie kovoja už 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą. Šis laiškas buvo malo
niai priimtas ir be abejo bus 
paskatinimas jaunimui toliau 
dirbti Lietuvos reikaluose.

Auksas ir Sidabras.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, kovo 3 d., para

pijos svetainėje įvyko pirmas 
nuo karo pradžios nebuvęs me
tinis parapijos bankietas. Ban-

,kiete dalyvavo pilna svetainė 
■ publikos. Muzikalę programos 
dalį išpildė muzikas p. M. Kar
bauskas, p-lė M. Grybaitė ir p. 
K. Samalis. Jaunos šeiminin- 

jkės puikiai vaišino svečius gar
džia kalakutų vakariene. Pa
puošti svetainę ir prirengti sta
lus daug pagelbėjo veteranas J. 
Mockevičius; taipgi daug pasi
darbavo p. A. Stankūnas, J.

I

F. p.

Viešas Pareiškimas
Naujai organizuojamą Mar- 

auette Park Lietuvių Amerikos 
Legiono Varnas post’ą, Darius- 
Girnas Post 271, American Le- 
gion, užgiria, remia moraliai, 
medžiaginiai — nupjirko nau
jam postui vliavas ir organiza
vimosi pradžiai suteikė finansi
nės paramos; neužmirš ir atei
tyje.

Darius

Aušros Vartų Parapija
VYČIŲ 116 KUOPOS AIDAI
Šiomis dienomis su kuopa bei 

jos nariais atsisveikino Dovydas 
j Vaškas, kurs įstojo į Dėdės Ša
mo tarnybą. Būdamas kiek die
nų Fort Devens, jis dabar ran
dasi Crowder stovykloje, Mis- 
souri valstybėje.

Jaunas, bet energijos pilnas, 
Dovydas nuo 1944 metų, kada
įstojo į Vyčius .atsižymėjo kuo ——————————— 
puikiausiai savo gabumais dra- no j. Vytautas yra gabus rašy- 
mos srityje. Pernai kuopos vai-, to jas ir puikiai vartoja anglų Lenkauskas ir W. Tocionis. Šei- 
dinimas “Knightmares of 1945” ( kalbą. Jau kelis kartus jo raštai mininkės buvo sekančios, p. Ra- 
buvo jo pilnai parašytas ir pats buvo patalpinti vietiniuose laik- meikienė, p. Teberienė, p. Len- 
su broliu Edmundu dirigavo vi- raščiuose. Jonas dalyvavo pa- kauskienė, p. Tocionienė, p. 
są parengimą. Dovydas, nuo vi- rapijos įvykusiam “minstrel Bingelienė, p. Daukantienė, p. 
sų, kurie matė vaidinimą, susi- show” kaipo parengimo vedėju. Sabienė, p. Stankūnienė ir pa-' 
laukė daug komplimentų. Taip-, Girdėta. kad Vincas ima oriai- gelbininkės Sodalietės. Klebo- 
gi buvo aktyvais kuopos pikni-' vininko lekcijas ir tikisi neužil-' nas džiaugėsi atsilankusių gau- 
kuose bei išvažiavimuose. Jo go gauti piloto leidimą. sumu ir visiems nuoširdžiai dė-
veiklumas iš tikro buvo pavyz
dys visiems jauniems nariams.

Labai sunku bus surasti ką- 
nors, kurs galės užimti jo vietą.

Sabeckis. O. Medonis, O. Litvi
nas, K. Belskus ir B. Vezelienė. 
Viso suaukavo $146.25.

Prie durų buvo gauta $31.00. Kuopa nors ir nuliūdus, tačiau
Viso — $177.25.
Lietuvių Tarybos skyrius dė

koja visiems atsilankiusiems ir 
už aukas. A. Sabeika.

Vienintelė 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’metu.
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

j . -. .
j™— — —-----

Kuopa sveikina visus savo ko jo už paramą parapijai, 
sugrįžusius narius ir linki jiems 
vėl veikti aktyviai bei pavyz- 

' dingai jos darbuotėje.

doje. Taipgi dėkoja karstne- 
šiams Juozui Černiui, Petrui 
Norbutui, Juozui Valentui, Jo
nui Končiui, Alekui Zokevičiui 
ir Vladui Balčiūnui. Lai Dievas 

pačios Lietuvos" kaipo valstybės vis’^ms ąUytP”* užmūsųsura- 
reikaluose.

Nesenai Darius-Girėnas pos-' 
tas pagamino rezoliucijas ir jas, 
išsiuntinėjo kongresmonams iri 
senatoriams. Rezoliucijose rei-• 
kalaujama, kad Amerika laiky-į 

principų ir 
atžvilgiu ir 

laisvę ir ne-‘ 
I

minimą liūdnoje valandoje, mi
rus mano vyrui ir šeimos tėvui.

Nuliudusi žmona
Veronika Skupienė ir 

duktė Veronika.

tusi demokratinių 
pavergtųjų tautų 
stotų už Lietuvos 
priklausomybę.

Malonu pažymėti, kad postas 
gavo daug atsakymų, kuriuose 
pareiškiama pasižadėjimas gin- TYS” knygutės formoje, 
ti Pabaltijo valstybes ir jų tei-' viena paslaptis iliustruota pa
sės į nepriklausomybę.

Darius - Girėnas Post 
vardu —

J. A. Mickeliūnas,

I

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASIJkP- 

Kiek-

Publicity Chairman. Rr^fon

j veikslais. Šioje knygutėje taip- 
27i gi yra ir narystės mokesčių la

peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”. 366 W. Broadway, So.

į Kiek laiko atgal, p. J. Puzinas, i 
ivietnnis biznierius, pergyveno ; 
' sunkią operaciją ir tai jau antrą ; 
! kelių metų bėgyje. Po operaci- 

Kiek laiko atgal, Elžbieta Ka- jos ligonis jaučiasi gerai ir 
jliūnaitė, eidama viena gatve, sveiksta. Linkime greitai pa
tapo automobiliaus sutrenkta, sveikti. 
Nesveikavo per dvi savaiti, bet 
ačių Dievui, kad nebuvo sunkiai

Kiti, kurie pastarais laikais į-, sužysta Kuopa, užjausdama į 
stojo į kariuomenę yra: Juozas(ją nusiuntė puokštę'

linki jam geriausio pasisekimo 
ir tikisi, kad dalykai pasikeis 
taip, kad neužilgo galės sugrįž
ti į kuopos darbuotę.

iKatinas, Konstantas Augustau-^-^
skas ir Tomas Overka. Visi trys 
jauni vyčiai, kurie buvo veiklūs 
įvairiuose parengimuose. Per 
paskutinius du metus visi užėmė 
svarbias roles “Knightmares” 
vaidinimuose.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Taipgi sunkiai susirgo p. P. 

| Lypas. Ligonis po staigaus su- 
I sirgimo, buvo patalpintas ligo
ninėje, kur jo gyvybei gręsė pa
vojus. Bet dabar ligonis kiek 
jau sustiprėjo ir jaučiasi geriau. 
Linkime greitai pasveikti.

p. Bartkienė, trijų karių mo
tinėlė, irgi šiuo tarpu yra sun
kokai susirgusi. Ligonė gydyto
jų priežiūroje randasi namuo
se ir pamažu sveiksta. Linkime 
greitos sveikatos.

Šiuo laiku mūsų parapijoje 
eina aukų rinkimo Raudonajam 
Kryžiui vajus. Jau daugelis iš 
mūsų šiam kilniam tikslui auko
jo. Manoma, kad mes savo kvo- 

i tą, mūsų parapijai skirtą, išpil- 
dysime greitu laiku. Ankokime 
visi, nes iš tų aukų bus gelbia- 
ma ir mūsų broliai lietuviai.

Sekmadienį, kovo 10 d., tuoj 
po paskutinių pamaldų, parapi
jos svetainėje įvyks LDS 8 kps. 
susirinkimas. Susini n k i m a s 
svarbus. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

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

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

Didelis skaičių? narių buvo 
praeitą šeštadienį nuvykę į So. 
Bostoną dalyvauti Centro Mas
karadiniame baliuje. Visi gra
žiai pasilinksmino ir sveikina 
rengėjus už gražų parengimą, j 
Norėjo pernakvoti Bostone, bet 

'negalėjo. Visi turėjo sugrįžti ir 
■prisidėti prie apvaikščiojimo sa
vo garbingojo globėjo šv. Kazi
miero šventės.

I

Nors ir jauni nariai išvažiuo
ja, senesni sugrįžta. Štai tarpe 
jau sugrįžusių yra Augustas 
Pupelis, kurs praleido beveik 4 
metus laivyne, Vytautas Atko- 
čius, kurs išbuvo kariuomenėje 
virš trijų metų ir kurs du kar
tu buvo sužeistas Prancūzijoje, 
Jonas Butkevičius, kurs tarna- 

;vo kariuomenėje Vokietijoje, 
'virš dviejų metų ir kurs užsi- 
1 tarnavo Purple Heart medalių, 
j Vincas Montvilas, buvusis kuo- 
‘pos iždininkas, kurs išbuvo apie 
tris metus salose Pacifike ir A- 
domas Kudarauskas, kurs gana 
ilgai tarnavo taipgi Pacifiko zo-

t-

Gatvė
Miestas

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x): 
i 1-I

2.

DARBININKAS
3SS West Broadvvay So. Boston 27. Mass.

$3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH
UANIA'', kai tik bus baigta spausdinti..................
S auka ir prašau prisiųsti “THE STORY OF
LITHUANIA“ Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija

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

Lietuvių Reikalų komisija su
silaukė padėkos laišką nuo vie
no Lietuvio, kurs dabar randasi' 
Šveicarijoje. Savo laiške sveiki
na ir dėkoja vyčiams už stropų 
veikimą tautiniuose dalykuose. 
Pabėgėliai laukia, kada galės 
žmoniškai gyventi savo mylima
me krašte, nes dabar tik skur
das ir vargas. Todėl jie įvertina

MŪSŲ 1

1i
1

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

i

Greitu laiku ir vėl turėsime 
progos pasilinksminti, nes įvyks 
du parengimai. Gegužės 4 d. 
Moterų S-gos 22 kp. rengia 
kuopos 30 m. gyvavimo sukak
tį ir gegužės 12 d. įvyksta ban
kietas pagerbimui grįžusių ka
rių. A D.

j
i

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

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas amu Ik 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

T. Wąshimctomi i

430 HOAHWAT • SO1TII BOSTON




