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New York (LAIC) — 
Aiškėja, kad belgų vy
riausybė p. m. kovo mėne
syje buvo sudariusi su So
vietais sutartį, pagal ku
rią rusai pasižadėjo grą
žinti Belgijon Rusijoje at
sidūrusius belgus, o belgai 
Belgijoje esančius rusus, 
imamai su baltiečiais, ku
riuos rusai laiko “savo pi
liečiais'*. Kurį laiką atro
dė, kad Belgijos vyriausy
bė tą Sovietų aiškinimą 
linksta priimti.

P. m. gruodžio mėnesyje 
buvo išleista bendra ins
trukcija visiems burmis
trams, policijai, žandar
merijai ir tt. pradėti ati
minėti baltiečiams išduo
tus pažymėjimus, ir juos 
vežti į “rinkimo centrus”, 
o iš ten — į Sovietų Rusi
ją-

Katalikų Ir kairiųjų 
spaudos dalis prieš tai pra
dėjo protestuoti. Lietuvių 
delegacija net kreipėsi į į- 
takingą visuomenės veikė
ją ir Antverpeno burmis
trą, Camille Huysmans. 
Pasipiktinęs tokiu vyriau
sybės patvarkymu, C. 
Huysmans kreipėsi į Užsie
nio Reikalų Ministerį, 
Spaak. Dalykai pradėjo 
keistis. Buvo išsiuntinėtas 
atatinkamoms įstaigoms 
parėdymas atimtuosius 
dokumentus grąžinti, ir 
baltiečiams leisti ir toliaus 
likti.

Tarp kitko, Briuselio a- 
pylinkėje gyvena kelias- 
dešimts lietuvių.

Senatnrta CMNly Pitaria 
Rusams Vengti Karo 

fe k

IWashington, D. C., kovo 
14 — Senatorius Tom Con
nally iš Texas, Senato už
sienių komiteto pirminin
kas patarė Rusijai vengti: 
tokių veiksmų, kurie gali, 
’šprovokuoti karą. Jis pa-! 
reiškė pageidavimą, kad 
Jung. Valstybės, Anglija ir 
Sovietų Rusija veiktų ben
drai taikos išlaikymui.

Senatorius Connally pri
minė rusams, kad “kas no
ri taikos, tai neturi daryti 
žygių, vedančių į karą. Sa
vo krašto viduje rusai gali 
įsivesti tokią tvarką, kokia 
jiems patinka, bet jie pri
valo žinoti, kad už savo 
sienų jie neturi teisės tos 
tvarkos primesti kitiems”.

I

Truman Atšaukė Pauley 
Nominacijų

VVashington, D. C., kovo 
14 — Prezidentas Truman 
juvo paskyręs Edwin W. 
Pauley Laivyno pa-sekre- 
orium. Dėl to paskyrimo 

Senate kilo labai daug gin
čų.

Prašant pačiam Pauley, 
Prezidentas jo nominaciją 
ištraukė ir tuo užbaigė vi
sus ginčus.

j

Amerikos komunistai, 
prašalinę Browderį, nete
ko visai pasitikėjimo. Ko- 
munistai dabar šau
kiasi visų pagalbos, kurie 
tik kiek nors pasisako 
skirtingai nuo Prezidento 
Truman politikos. Jie šau
kiasi buvusio Prezidento 
vyriausiojo sūnaus ir Wal- 
lace pagalbos. Komunistai 
šaukiasi: “Susimildami at
eikite ir rimtai konsoliduo
kite pažangiąsias mūsų 
krašto pajėgas...”

Vadinasi, “pažangiosios 
mūsų krašto pajėgos” yra 
pakrikę, kaip Grigo bitės. 
Jos dar daugiau pakriks, 
kai tik Jung. Valstybių 
vyriausybė vykdins teisin
gumo politiką, būtent, at- 
sipalaidos nuo apyzinimo 
politikos.

Atssi^HyŠautinu
♦Washington, D. C., kovo 

14 — Karo Departamentas 
užginčija skleidž i a m u s 
gandus, kad atsargon pa
leisti kariai šaukiami at
gal karo tarnybon. Sako, 
kad “visi toki gandai ne
turi jokio pagrindo”.

Amerikos komuni štai 
baisiai'siunta dėl Winston 
Churchill pasakytos kal
bos Fulton, Mo. Tai buvo 
pirma kalba, drąsiai pasa
kyta, nuo pradžios karo. 
Toji kalba duoda šiek tiek 
vilties ir mažom sovietų 
komunistų pavergtom tau
tom išsilaisvinti iš žiau
rios komunistų imperialis
tinės vergijos.

Churchill pasakyta kai-

ba išjudino demokratiniai 
nusiteikusius žmones ko
voti prieš totalitarinį ko
munistų režimą, kuris sie
kia pavergti visą Europą, 
o, jeigu taip galima pasa
kyti, ir visą pasaulį.

Iki šiol atrodė, kad Ang
lijos ir Amerikos diploma
tai yra Stalino užipnoti-' 
zuoti. Ką tik Stalinas rei-j 
kalauja, tą jis gauna. Sta
lino pavergtieji žmonės la
bai nusivilę tokia Anglijos 
ir Amerikos politika. 
Churchill kalba šiek tiek 
juos suramino. Jeigu Ang
lija ir Amerika nuoširdžiai 
laikytųsi Atlanto Čarterio 
ir kitų demokratinių prin
cipų, tai sovietų Rusijos 
komunistų imperializmas 
visai subirėtų. Pavergtos

Generalissimo Chiang Kai-shek, pirmu kartu atvykęs į Shanghai, kal
ba į apie 200,000 savo tautiečių. Salėjo stovi Madame Kai-shek ir kairėje 
Lt. Gen. Albert C. Wedemeyer, U. S. Armijos.
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Rusijos Karo Jėgos Užgrobia 
(Persiją)

Sovietų Tankai Arti Teherano
Teheranas, Iranas, kovo duotų pasižadėjimų laužy- 

14 — Praneša, kad sovietų’mas gali priversti pasau- 
Rusija sutraukė daugiau lio diplomatiją nukrypti 
kariuomenės į Iraną. Rusų nuo UNO j kitus kelius, 
motorizuotos jėgos trau- kad sulaikyti raudonųjų 
kia į Teheraną, Irano sos- imperialistinius žygius, 
tinę. Kazvin aerodrome i-» - - . .i . ; . . : Rusija provonuoja nau-stovi rusų karo lėktuvai ir,f karį £utart į. asi. 
laukia (sakymo pakilt.. kuriuįs RįslJa

Taigi sovietų Rusijos į yra davusi sąjunginin- 
valdžia ir karo vadovybė kams, jai nieko nereiškia. 

į ne tik, kad neištraukė tos Ji niekad ju nesilaikė ir 
savo kariuomenės iš Irano, į nesilaiko. Nau jas karas 
kuri buvo pagal susitari-Į gali būti daug baisesnis ir 
mą su Anglija ir Jung. žiauresnis, nes Rusija pri- 
Valstybėmis, bet dar dau-i sigrobusi turto iš įvairių 
giau sutraukė karo jėgų, i okupuotų kraštų ir gavusi 
Iš viso aišku, kad Rusija tiek daug karo medžiagos 

į visai nesiskaito su sąjun- ir kitų reikmenų iš Jung. 
gininkais. Ji laužo sutar-Į Valstybių, Anglijos ir ki- 
tis ir užgrobia mažesnes. tur, gali pasirodyti daug 
valstybes, kurios savo ka-galingesnė ir už Hitlerinę 
ro jėgomis negali apsigin- Vokietiją. Be to, Rusija 
ti. turi gerai organizuotus ko-

Rusija visai nesiskaito j munistus šnipus įvairiose 
i su Jung. Valstybių ir Ang-j valstybėse, plačiai išvys
ti jos reikalavimais ir pro-tytą propagandą.
testais, kad ji ištrauktų! Šiandien jau visi rimtai 
savo kariuomenes iš Irano. J galvojanti diplomatai su- 
Nei Washingtonas, neiloranta, kad aoyzinimais 
Londonas iki šiol negavo j Rusi jos imperialistinių žy-

“ada sustos, kai ji pama
tys galingą ir griežtą de- 
Iftykratiniu valstybių poli- 
tinę^ir militarinę jėgą. Ji, 
beabejo, nenorės susilauk
ti Hitlerinės Vokietijos ar 
Japonijos likimo.

I

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ General Etetfrfc Daginiai 
STREIKAS PASIBAIGĖ '

——————— j New York, kovo 14 —
Darbininkai Laimėjo Algų Pakėlimą Elecftric. darbimn-J o * kai, kurie streikavo nuo

-r _ 'sausio 15 d., taip pat va^o
Detroit, Mich., kovo 14— - valandas savaitėje, o da- ig įr puse centų i valandą jokio atsakymo

”8 O M 4. _4-vly 40 vrnlnnrlii * ■» • -v-v • — « «. I lzMrz'kGbar dirbs tik 40 valandų 
savaitėje.

Po 113 dienų streiko Gene
ral Motors korporacija ir 
United Aųtomobile Wor- 
kers —■_ CIO susitaikė, tar
pininkaujant valdžios at
stovui.

GM korporacija sutiko 
pakelti algas po 18 ir puse1 
cento daugiau į valandą ir į 
darbininkų unija tą pasiū
lymą priėmė ir streiką nu
traukė.

Darbininkai, kurie gau-j 
davo $1.12 į valandą, da-! 
bar gaus $1.30. Tačiau dar-1 
bininkai vistiek gaus ke-į naujų organizacijų nepri- 
liais doleriais mažesnes ai-Įsidėjo, bet ji dar turi laiko 
gas negu jie gaudavo karo Į prisidėti iki 1946 metų pa
metu. Karo metu dirbo 48 baigos.

PasatffihislIaHklf Numaty
tas Vashingtone

Savannah, Ga., kovo 14— 
Fred M. Vinson, Pasauli
nio Bankos ir Fondo Gu- 
berantorių Tarybos pirmi
ninkas, sako, kad Wash- 
ingtonas yra numatytas 
šiom naujom organizaci
jom.

Rusija kol kas prie šių

į daugiau. Priėmę pakeltas 
algas, streiką užbaigė.

Streikas ir korporaci
joms ir darbininkams pa
daro didelius nuostolius. 
Bet darbininkams nieko 
kito nelieka, kaip tik strei
kuoti, jeigu korporacijos 
nesutinka mokėti tokių al
gų, kad darbininkai su šei
momis galėtų tinkamai 
pragyventi.

i kvos. •
Stebėtojai palygino da

bartinius Maskvos žygius 
su Hitlerio karo jėgų įsi-, 
briovimu į Austriją ir Ja
ponijos į Mandžiūriją. Jau
čiama, kad Rusijos raštui

I ARMIJA REIKALAUJA PRA
TĘSTI NAUJOKŲ ĖMIMO 

ĮSTATYMĄ
Rusija Negavo Sėmenų 
Aliejaus Argentinoje

Jung. Valstybės Siekia Valdyti 
Pasaulį, Sako Stalinas

Londonas, kovo 14— Va
kar Rusijos diktatorius 
Stalinas pasirodė su labai 
pikta ir karinga kalba. Jis 
griežtai smerkė Winston 
Churchill ir kaltino jį, sa
kydamas, kad jis reikalau-| 
jąs “karo su Rusija”, ir Į 

- . .. .kad jis pasakęs daug “me-ltautos sukiltų ir nusikra- lo>. savor kalboje, Fuiton>
tytų komunizmo retežius.

Rusijos tautos, kaip ir 
rusų tauta, laukia progos 
išsilaisvinti iš komunizmo 
vergijos. Jeigu tos tautos.

Mo.
Stalinas sako, kad Chur-l - . . 

chill ir -jo draugai Anglį 
joj ir Jung. Valstybėse 

kad angliškai-kal-

kraš-

Šiomis dienomis sovietų 
Rusijos du laivai, kurie 
buvo atplaukę j Argentiną 
parsivežti sėmenų aliejaus, 
turėjo plaukti atgal be nie
ko.

Taigi ir Argentina nebe
nori daryti biznio su sovie
tais.

klausomybės savo 
tams.

Toliau Stalinas 
“Yra tai suprantama, kad 
ne-angliškai kalbančios 
tautos, kurios sudaro dau
gumą gyventojų pasaulyj, 
atsisakys eiti į naują ver
giją”

Taip, civilizuoti žmonės 
niekad nepakentė ir nepa
kęs vergijos. Jie nenori nei 

> vergijos. 
Tačiau Rusijos pavergtos 
tautos be kitų didžiųjų de-

sako:
Pulk. Peron Laimėjo Rinki

mus Argentinoje

Washington, D. C., kovo verstinai draftuoti karo 
14 — Sekretorius Patter- tarnybon, 
son ir du Armijos vadai 
pareiškė Kongreso Milita- 
rių Reikalų Komitetui, kad 
pasaulio padėtis yra taip reikaFūi’atėjusTgaTėtį ap- 
nenusistovejus, kad Kon- inti krašto ir kit
gresas butmai turi pratęs- ,aisvę jr neprikIausomybę, 
ti Selective Service įstaty- kurja tįęk daug kraujo 
mį ... ■ , - pralieta.Kaip žinoma, naujokų e- r 
mimas karo tarnybon bai-' Sekretorius Byrnes taip 
giasi gegužės 15 d. Jeigu pat kalbėjo to paties komi- 
Kongresas to įstatymo ne- teto susirinkime. Jis nu- 
atnaujins, tai nei armija, piešė pasaulio padėties 
nei laivynas' negalės pri- “pesimistinį” vaizdą.

l Pasaulis tebėra pavojuje. 
Jung. Valstybės turi turė
ti stiprią kariuomenę, kad

ginti savo krašto ir kitų

VVIgiJVO. viagu vauvvo, --

tarp kurių yra ir rusų tau- Tl'tęT" ‘ mokratinių valstybių pa-ta, gautų užtikrinimą, kad banti žmones dominuotų ,• tot. vpręrjjos nebus pavergtos bet pasaulį, grasindamas ka- g^^hjs tos verg>- 
atgaus laisvę ir nepnklau- ru« | ---------------

Buenos Aires, Argentina, 
kovo 14 — Praneša, kad 
pulk. Peron jau turi 216 e- 
lektorinius balsus, nors 
būti išrinktu prezidentu' 
užtenka 189 elektorinių 
balsų.

Taigi Argentinos prezi
dentu išrinktas pulk, 
ron.

Lietuviai Australijoj

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

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

somybę, tai jos prisidės 
prie tos kovos prieš savo 
pavergėjus komunistus.

Demokratinės valstybės 
— Anglija ir Amerika tu
rėtų išeiti griežtai už de
mokratinius principus. Su
triuškinę fašistų ir nacistų 
režimus, mes negalime pa-

Per visą šį mėnesį yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Nors karas 
pasibaigė, bet Raudonojo likti komunizmo režimo, 
Kryžiaus karas nepasibai- kuris yra lygiai pavojin
gą. Aukokime Raudona- gas demokratiniam pasau- 
jam Kryžiui pagal išgalės, liui.

“Žmonės per penkis me-j Churchill Atsakys Stalinui 
tus liejo kraują dėl savo' 
kraštų laisvės ir nepri-Į ______
klausomybės, o ne kad pa-i New York, kovo 14 — 
keisti Hitlerio režimą 
Churchill režimu,” pareiš
kė Stalinas.

Taip, taip Staline. Žmo
nės liejo kraują ir ne dėl 
to, kad Hitlerio režimą pa
keisti Stalino režimu. Sta
lino pavergtosios tautos 
reikalauja laisvės ir nepri-

Penktadienį

Šeštadienį, kovo 16 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Trumpą kalbe
lę pasakys p. Bronė Budreikaitė, kuri ką tik atvyko 
iš Europos. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1230 kilocycles ir klausytis gražios lietuviškos radio 
programos.

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

Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio programos me- 
’kurios *laJtinis koncertas. Jau yra pakviesti ir pasižadėjo išpildy- 

- ti lietuviškų dainų ir muzikos programą įžymūs artis-

Pe

New York (LAIC) — 
Australijos sostinėje Bris
bane yra apie septynetas 
lietuvių šeimų, L______
bai sielojasi Lietuvos rei
kalais. Kitame Australijos 
mieste — Sydnejuje — lie
tuvių yra žymiai daugiau. 
Jie net turi sudarę lietuvių 
draugiją. Australijoje pla
čiai kalbama, kad j tą kra
štą bus priimtas didesnis

Penktadienį, kovo 15 d. 
Winston Churchill kalbės 
apie vėliausius įvykius pie
tuose, kuriuos jam ruošia 
oficialiai New Yorko mies
tas.

Spėjama, kad Churchill 
atsakys Stalinui į jo jamiskaičius be tėvynės atsidū- 
primestus kaltinimus. į rusių žmonių.

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 NORwood 1449.

Z

i



Penktadienis. Kovo 15. 1946 m.

ĮVAIRIOS zimos
NAUJI SPĄSTAI IŠVIETIN 

TIEMS LIETUVIAMS
Vakarų Vokietija (LAIC)

— Kelintas mėnuo deda
mos pastangos moraliai 
paveikti išvietintus lietu-' 
vius grįžti į sovietų oku-į 
puotą Tėvynę, šioje akci
joje vartojamas įvairių - 
įvairiausias spaudimas — 
propaganda. — iki šmeiž
tų kampanijos per radio. 
laikraščius ir šiaip į 
rius paskvilius imamai, čius, V. Žygelis, dr. L. Bis-; 
Ta kampanija vienodai lie- tras, K. Ambrozaitis, 
čia lietuvius, latvius ir es- Dovydaitis, Augustauskas 
tus. Vietomis buvo šaukia- ir net kun. V. Mironas, 
mi net specialūs mitingai. žin 
kur (vairus (dažnai uzsi-Lyg netyčiomis, diena , 
maskavę) auksaburni a.1 s, mimmos Maskvos
bandė baltieeius Įkalbinėti, iietuviškose
grĮzti Į tėvynę pnsidetiįek^ozitūrose USA kai 
pne krašto atstatymo ,, .-L^vė” ir ..Vitais”, 
pamiršti 'senas statau- Tokia tai tikroji mž 
das , tarytum Pabalus ne-:kaikurių įg abiro temimo 
butų svetimųjų okupuotas, | Lietuvon atgabentų patri- 
žiauraus maskolio nieki- • . ° r
namas. Susidarė keistoka J 
padėtis: metu kai atsakin
gi valdžios sluogsniai Wa- 
shingtone, raštu ir žodžiu, 
kartote kartodavo never- 
sią baltiečius grįžti na-, 
mon, kai kurie okupacinio 
aparato pareigūnai dary
davo viską, kad baltiečius! spaudos medžiaga, 
moraliai pastatyti į gali- cialističeskii Vestnik pa- 
mai sunkesnes trėmimo są- zVmĮ’ kad Rusijos visuo- 
lygas, tuo juos spaudžiant raen^ palaipsniui ir vėl 
pakeisti nusistatymą ir ruošiama naujam “teism- 
pasisakvti už grįžimą. gam karui . Sovietų gyve

nimas pokariniame laiko-
_ Ypatingai plati okupaci- tarpyje ir vėl labiau pašli- 

nių pareigūnų tolerancija j0 komunizmo kryptimi, 
buvo rodoma įvairaus Net profesūros darbas, fi- 
plauko žinių agentūros ir,iOSofijos, istorijos ir eko- 
pusiau - oficialaus pobū- nomijos srytyje yra diri- 
džio laikraštinėms redak-• guojamas ta pačia linkme, 
ei joms U. S. okupuotoje s u viršum 800 socialinių- 
V okietijoje, kurios, neiš- ekonominių katedrų vedė- 
skiriant ir vokiečių kalba jaį sušaukti į Maskvą, kad 
leidžiamų laikraščių, be- gauti naujas _____
lenktyniaudamos baltie-[prįtaikytas direktyvas,
čius pravardžiavo fašis- j 
tais, kriminalistais, hitle-į 
rininkais, ir tt.

Su šia visa kampanija! 
nenuilstamai kovoja Ame
rika Lietuvių Taryba, ku
ri žodžiu ir raštu, tiek as
meniškai, tiek per memo
randumus, kur tik galėda
ma, tremtinių vardą ener
gingai gynė ir gina.

Tuo pačiu metu, Maskva 
visu rimtumu pradėjo ruo-! 
šti naujus lietuviams spąs
tus. Tolerancijos įspūdžiui 
sudaryti, iš Sibiro buvo 
grąžinti net keli 1941 me-

Roma, kovo 14 
Šventenybė, Popiežius Pi
jus XII, priėmęs audienci- 

prospektu (ankščiaus Lai-jjon Jung. Valstybių imi- 
svės Alėja) Kaune bevaik- gracijos 
štinėdami, lyg savaimi tu- šaukė, 
rėjo išsklaidyti išvietintų bės panaikintų suvaržy- 
lietuvių baimę grįžti na
mon,

tais deportuoti visuomenės 
veikėjai, kurie Stalino

I
I
!

šių minimi sekantieji vi- 
įvai-'suomenės veikėjai: Cesevi-

on. nes to reikalauja
Tarpe Kaune pasirodžiu- ščioniškojiTalidąroė

Poniežius Pataria J. V.

darbininkas

Jo

komisiją, atsi- 
kad Jung. Valsty-

Japonijos imperatorius Hirohito su sa^o pa
lydovais inspektuoja automobilių dirbtuves ne
toli Tokio.

mus Įvažiavimui į tą kraš 
tą. nes to reikalauja krik

I 
. .. .1

Ragina Vienytis Prieš Ben-j 
XI drąjį Priešą—K ’

Philadelphia, Pa. — Pre
latas Fulton J. Sheen, kal- 

.,---------- ------------ pa-
skaitą forume, ragino vie- 

” nytis prieš bendrąjį priešą 
— komunizmą.

Komunizmas sudaro pa
vojų ne vien Bažnyčiai, bet 
ir visai civilizacijai.

pavardės bėdamas Overbrook

Kur Krypsta SSSR 
GyvridaiT?

New York (LAIC) — 
Naudodamasis Sov i e t ų 

“So-
99

kad Rusijos visuo-

l “teisin
gam karui”. Sovietų gyve
nimas pokariniame laiko-

momentui

Aprašė Dachau Stovyklos 
Gyvenimą

Nevv York (LAIC) —Da- 
chau laikoma viena iš žiau
riausių nacių stovyklų. Jo
je buvo laikoma ir visa ei
lė lietuvių. Nuo 1942 metų 
pradžios j ją buvo uždary
tas už patriotinį veikimą 
lietuvis kun. Vyt. Piktuna, 
kurs vėliau buvo amerikie
čių išlaisvintas. Savo per
gyvenimus jisai dabar ap
rašinėja.

i 
I

2

Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

Stovyklų kūrimosi stadijoj kai 
kur būta nesklandumų, dabar, 
rodosi, visos vietos kunigais ap
rūpintos.

Rašiau daug, nes norėjau duo
ti išsamesnį mūsų išeivijos vaiz- 

idą. Bijau, kad nebūčiau įgrįsęs. 
Raminuosi u, kad Jums vis dėlto 
įdomu, kaip mūsų žmonės gyve
na.

Kas dabar darosi Lietuvoje,

UNRRA Pasiuntė 1,239,000 
Tonų Maisto Užsieniui

-■<■11

VVashington. D. C. —Va
sario mėnesį UNRRA pa
siuntė 1.239.000 tonų mai
sto Europai ir Kinijai.

Italija gavo 653,200 tonų, 
Graikija — 119,700 tonų, 
Jugoslavija — 114,900 to-' 
nų, Lenkija — 104,600 to
nų, Čekoslovakija — 78,- 
700 tonų, Kinija — 113,400 
tonų. Taipgi gavo nemažai 
maisto ir kaikurios Rusi
jos “respublikos”. Tačiau

BRITAI PANAIKINS LENKŲ 
ARMIJĄ

Londonas, kovo 14 — , lieka. Jiems “padėti” laiko 
Anglijos valdžia yra nusi- patikimus partiečius. Taip, 
teikus įsakyti lenkų gene- buvęs “Bato” fabriko dar- 
rolui Wladyslaw Anders bininkas, P. Kareckas, 

(panaikinti savo vadovau- kaip praneša ‘Izviestija’ 
jamą armiją Italijoj ir An- Nr. 17, pastatytas vado- 
gUjoj-

Dėl tos lenkų armijos 
Anglija turi labai daug 
nesusipratimų su Rusija. “ 7aZotojX“°TuX'“i^u 
Rusija jatr šėmai reikalau- r . r
ja, kad toji armija būtų 
panaikinta ir lenkai karei-, 
viai grąžinti į Lenkiją. Ta-!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumažino Pensijos Gavimui
• Amžių

jvauti Vilniaus miesto vyk
domajam komitetui, o au
dėjas J. Uržemis — pra
monės liaudies komisaro

nėra pranešta, kas yra jų 
pavaduotojais.

čiau Anglijos valdžia ir
nieko nesakoma, kad būtų- panaikinus lenkų armiją,, 
gavusios maisto Lietuva, jos kareivių negrąžins į į
Latvija ir Estija.

H'ashington, D. C., kovo 
14 — Jugoslavijos marša
lo Tito valdžia reikalauja, 
kad Italija jai atiduotų vi
są Istrijos pusiasalį, įi- 
mant Trieste, atiduotų vi
sus karo kriminalistus, 
prisiimtų karo kaltę ir už
mokėtų padarytus karo 
nuostolius, mažiausia nors 
didesnę jų dalį iš $6,000,- 
000,000, jeigu nori atnau
jinti draugingus santy
kius.

v •

Suaugusių "Perauklėjimas" 
Lietuvoje

Lenkiją, jeigu jie patys ne
norės grįžti.

Leninas Lietuvoje

Kovo 19,1946
Lietuvos PranciškoiiiĮ 

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 NOVENA.

New York (LAIC) — ■ 
Ryšium su 22-a Lenino! 
mirties sukaktimi, į Lietu
vos mokyklas, kaip prane
ša 
vo išsiuntinėti agitatoriai 
su paskaitomis apie Leni
ną. Kino teatruose — buvo 
rodomos filmos apie Leni
ną. Lenino veikalų verti
mai spausdinami urmu.

Kai Lietuvos garsiųjų 
rašytojų veikalai spausdi
nami mikroskopinėmis do- 
zomis, tuo gi tarpu Lenino, 
Stalino ir kitų sovietinių 
žmonių veikalai spausdi
nami šimtais tūkstančių ir 
prievarta brukami žmo
nėms į rankas. Kaip mato
me, eina dar neregėtas 
žmogaus asmenybės prie
vartavimas.

Boston, Mass. — Massa- 
chusetts valstybės Senatas 
16 balsų prieš 14 nubalsa
vo sumažinti pensijos ga
vimui amžių, būtent, 
65 iki 60 metų.

nuo

SEIMELIS
“Izviestija” Nr. 18, bu-

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

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

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

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

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,i 

New York (LAIC) —Su
sirūpinę visokiais būdais 
gilinti savo propagandą 
krašte, bolševiką i įvairio
se Lietuvos vietose, kaip 
praneša “Izviestija” Nr. 
233, yra įsteigę 9 gimnazi
jas ir 13 progimnazijų su
augusiems. Jose, esą, mo
kinasi apie 4,000 žmonių. 
Esą, dar planuojama orga
nizuoti 9 suaugusių pro
gimnazijas. Vilniaus su
augusių gimnazijoje esą 
daugiau kaip 700 vyrų ir 
moterų.

Suaugusių švietimas yra kalingo tikslo 
svarbus reikalas. Nepri
klausomoje į tai buvo krei
piama daug dėmesio. Pav. 
Kaune veikė Pavasario 
gimnazija, Prof. Sąjungos 
gimnazija, kaimuose veikė 
eilė liaudies universitetų 
suaugusiems ir suaugu
siems kursų prie pradžios 
mokyklų ir tt.

Žinoma, visur buvo užsii
mama ne abejotinos vertės 
proto nuodijimu, bet tik
rai mokslinių vertybių ug
dymu.

Rusai Nesibijo Atominės
■r -CBOniDOS

Pranešimi - Kriethnas
Nukryžiuotojo Jėzaus 

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. 

Į 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-

I 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- 
|boti.
i Nuoširdžiai kviečia į Sei
melį —

N. J. S. V. Rėmėjų
Valdyba

Londonas, kovo 14 —So
vietų Rusijos valdžia įspė
jo Jung. Valstybes ir Ang
liją, kad nei atominė bom
ba nei joks kitas ginklas 
jos nenugąsdins ir 
laikys nuo “teisėto 

jos 
apsaugojimui.

nesu- 
ir rei- 
sienų

Kad Lengviau Būtų Rusams 
Valdyti

New York (LAIC) — 
Darbininkijos 
kims apdumti 
dažnai mėgsta 
mingas vietas 
triukšmu skirti 
ninkijos tarpo 
žmones.

Žinoma, jų vienų nepa-

(Tęsinys)
Gaunasi tiesiog tragiška pa

dėtis: mūsų visuomenės masė 
norėtų dirbti, bet negali. Tad 
priversti dykai valgyti duoną ir 
gauti butą. Reikia pripažinti, 
kad šitokia gyvenimo padėtis 
mums labai žalinga. Žmonės 
pratinasi tinginiauti, o paskui 
tinginiavimą eina moralinis pa-į 
krikimas visu frontu. Tai ypač
lengva pastebėti didžiosiose sto- ! sunku žinoti. Rusai, savo papra- 
vyklose, kur yra ir daugiau1 timu, hermetiškai užsidaro, kad 
piktų progų ar piktinančių pa- niekas nežinotų, kas darosi ta- 
vyzdžių. Gyvenau vienoje stovy- me didžiuliame tautų kalėjime, 
kloję daugiau, kaip savaitę, ir. Kas iš Lietuvos ateina, tai tik 
savo akimis daug ką mačiau ar! nuotrupos, tik smulkios žinios, 
pats girdėjau. Beveik kas nak-' šiaip taip pralendančios per ru- 
tis kartojasi girtuokliškos orgi-1 siškąją kinų sieną. Manau, kad 
jos, peštynės, nuolatiniai šokiai, Amerikos lietuvių spaudoje jau 
dažnos vagystės, moterystei iš
tikimybė neretai laužoma, jau-' 
nimas nekartą savo jaunuolis-' 
kos garbės nebrangina. Pasi-Į 
tvirtina mūsų krašte senų žmo-' 
nių pasakymai: dirbantį žmogų' 
gundo vienas velnias, o tingi-! 
niaujantį — devyni. — Tai tu
rėdami galvoje, mes stengiamės! 
savo visuomenę įtraukti Į bet! 
kokį darbą. Sveiki ir veiklūs 
šviesuoliai sugalvoja visokių 
priemonių ir būdų žmones į- 
traukti į darbą. Stovyklose stei
giamos gimnazijos, pradžios 
mokyklos, visokių kalbų, ypač 
anglų, kursai, nuolatos skaito
mos bendro lavinimo paskaitos, 
ruošiami amatininkų kursai, 
steigiami sporto būreliai, cho
rai ir tt. Matant pakrikimo pa
žymius, reikia vis dėlto pasaky
ti, kad mūsų išeivijoje yra daug 
ir gerų norų, gerai apgalvotų 
pastangų, nemaža pasiaukoji
mo ir blaivios pažiūros į ateitį. 
Visi jau pradeda suprasti, kad 
ši, taip sakant, dykaduoniška 
padėtis negalės ilgai tverti. Jei 
kebo nebus tėvynėn, laukia mus 
sunkūs bandymai. Tai turime 
galvoje ir ruošiamės. Daug kas! 
tai daro visai rimtai, kad žiau-1 
rioji tikrovė neištiktų iš nežinių.!

Iš Lietuvos pasitraukė apie, 
150 kunigų. Vadinasi apie sep
tinta visos kunigijos dalis. Ypač 
daug iš Suvalkijos. Čia buvo il
gos ir sunkios kovos, iš lėto slin
kusios į priekį. Iš čia pagal įsa
kymą tiek žmonės, tiek kunigai 
turėjo pasitrankti. Kad yra iš
eivijoje kunigų, tai gera. Dabar
tiniuose Lietuvių susibūrimuose 
yra kunigų pastoracijos reika
lams. Mažesnėse stovyklose yra 
po vieną kunigą, didesnėse dau
giau. Trumpai tariant, pastora
cijos reikalas nėra apleistas.

bus pagarsinti straipsneliai, ku
riuos mes atspausdinome “Lie
tuvių Žinyne”. Visos žinios til- 
pusios ligi trylikto Nr. yra labai 
uoliai patikrintos. Joms 
te.

Viską parašiau, kas 
ant dūšios. Lauksiu su 
trumu Jūsų žodžio,
būsiu dėkingas. Linkiu Jums vi
so geriausio. Dieve, saugok Jus 
ir laimės šalį, kurioj gyvenat.

Jūsų P. D.

tikėki-

gulėjo 
nekan- 

Už žodelį

Paskutinis Current New$ On 
The Lithuanian Situation

išėjo įtin įvairus ir turi
ningas. Antrašte “One 
Year of the Seeond Soviet 
Occupation” plačiai ir ryš
kiomis spalvomis aprašyta 

ibartinė padėtis Lietuvoje, 
į Šį straipsnį turėtų pasi- 
’ skaityti visi Lietuvos pa- 
’ dėtimi besiįdomau jantieji 
; asmenys. Yra tai didelis ir 
i gerai dokumentuotas ra- 
! portas.
I Vasario 16 d. paminėti, 
šio leidinio viršelyje įdėtas 
Nepriklausomybės Paskel
bimo Aktas, pro kurio lau
kus matosi Lietuvos žemė
lapis su Vilniumi, Gardinu 
ir Klaipėda.

Be to, paduotas pluoštas 
enciklopedinių žinių apie 
lietuvius ir Lietuvą. Kaip 
žinome, Current News On 
The Lithuanian Situation, 
kelinti metai, leidžia Lie
tuvos Pasiuntinybė Wash- 
ingtone.

masių a- 
bolševikai 
į atsako- 

su dideliu 
iš darbi- 

parinktus

VIENI RŪPESNIAI
— Na, kaip jums biznis 

sekas?
— Et! vieni rūpesniai!.. 

Ieškome kasininko...
— Bet, rodos, nesenai vie

ną buvot priėmę?
— To paties ir ieškome...

knyga (s)

Mirties nebijo tie, kurių 
gyvenimas daug vertas.

Kantas.

DIDYSIS RAMYBES 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 RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė ......................-..............................

Gatvė ............ ........................................ ............-.........

Miestas ir Valstija ...........................-.........................
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publtehed every Tueoday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa
------------by------------- 

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■ntered u aecond-claaa matter Sept 12, 1915 at the poat office at Boatoa. 

Maas. under the Act of March 3, 1870.
Aceeptaace for malling at zpedal rate of poatage provlded for in Sectlon 1108 

Act of October 8, 1017, authorized on July 12, 1918
BUBSCRIF*-iON RA TĘS:

Domestic yeariy__________ $4.00
Domestic once per week yeariy $2.00
Forelgn yeariy____________ $5.00
Poreign once per week yeariy $2.50

Ar Ispanija Vėl Suliepsnos Pilietiniu Karu?

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama      $4.00 
Vieną kart savaitėje metams— $2.00 
Užsieny metams ------------------- $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metanas $2.50

— Nuotykis viename Madrido kalėjime. — Ispanija 9 kartus didesnė už 
Lietuvą. — Pasikalbėjimas su vienuole Barcelonoje. — Mačiau sugriau
tą bažnyčią ir sudegintą vienuolyną. — Svečiuose lietuvių šeimoje Ma
dride. — Trys galybės dabartinėje .Ispanijoje. — Naujas ispanų socia
listų vadovaujamas sąjūdis Meksikoje. — Raudonoji ispanų Junta Pa
ryžiuje. — Ispanų komunistų aukscn. — Rusijos viltys: raudonoji ašis 
nuo Maskvos Per Paryžių į Madridą. — Ką galvoja Britai ir USA? —

DARBININKAS
•66 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Reikia Dvasiniai Atsigimti

MIRĖ, KAD IŠSAUGOTŲ 
SEPTYNIŲ VAIKŲ 

TĖVO GYVASTĮ
Lygiai dešimts metų šie

met sueis, kaip Ispanijoje 
ėmė siautėti baisusis pilie
tinis karas, vien tik pir-' 

Mūsų dvasios vadai ragina kreipti daug daugiau maišiais metais pareikala- 
dėmėsio į dvasinį atsigimimą. Ypatingai tą pabrėžia vęs beveik pusės miliono 
Kardinolas Spellman. ‘‘Mes amerikiečiai — sako jis — gyvasčių.
labai didžiuojamės savo tėvyne. Amerika tai didinga šalia didžio heroizmo vy- 
šalis, niekad nenugalėta, visus karus laimėjusi. Greta ko didelės skerdynės. Tą 
išorinės didybės, ji gali pasidžiaugti ir vidaus gyveni- laikotarpį įspūdingai gali 
mu: savo gerbūviu ir asmenine piliečių laisve. Bet ne- pavaizduoti šis įvykis: 
reikia mums siekti toli į praeitį ir skaityti istoriją apie — Madrido kalėjime 1937 
Babilono, Kartagos ir Thebės griuvėsius, kad supras- m. tarp daugelio suimtųjų 
tume, jog tautos ir civilizacijos gali išnykti. Reikia tik buvo ir vienas 
pamatyti Varšuvos, Berlyno, Budapešto, Manilos ir vaikų tėvas. Jo žmona bu- 
Hirošimos griuvėsius, kad su pasibaisėjimu stebėtume vo mirusi ir jį patį raudo- 
genijališkus žmogaus gabumus griauti ir naikinti. Žiū- nųjų teroristų tribunolas 
rint į nesutramdomą žmonių palinkimą į sąmyšį, ne- buvo nuteisęs mirti. Tė- 
tvarką ir suirutę, tenka rimtai pagalvoti, kad jeigu vas ne tiek baiminosi savo 
mūsų šalis ir bendrai visas pasaulis nori tebe gyvuoti, ----------------------------------
tai reikalinga griežta atmaina žmonių galvosenoj ir 
dvasios nuotaikoj. Aiškiau tariant, reikia neatidėlio
jant grįžti prie Dievo, maldos ir atgailos. Jeigu mes 
darysime kitiems, ko nenorime, kad mums būtų daro
ma, tai mūsų likimas bus parašytas ant sienos tokia 
pat nesuprantama mums kalba kokią pranašas Danie
lius išaiškino Babilonijos karaliui Baltasarui: tavo 
dienos jau suskaitytos, esi pasvertas ir atrastas ma
žiau turįs ir tavo karalystė kitiems bus atiduota. Ir, 
antra vertus, jei mes elgiamės gerai, bet esame persilp- 
ni ar nepasiryžę priversti kitus, kad ir su mumis jie 
gerai elgtųsi, tai mes ir gi būsime pavergti ir sunaikin
ti.”

Labai sveikas Kardinolo Spellmano paraginimas 
ir patarimas. Daugelis pasaulio tuščiagalvių tokią nuo
monę paskaitys nudėvėta, nes ji jau nebe pirmą sykį 
kartojama. Bet ir Dievo įsakymai taip pat dažnai kar
tojami. Ar ir jie jau nudėvėti? Karo griuvėsiai parodo, 
ką reiškia paneigti tą “nudėvėtą” amžiną tiesą.

Kitas įžymus dvasininkas, Prelatas Fulton Shean, 
apibūdindamas apverktiną pasaulio susmukimą, mato 
tik vieną išeitį: pripažinti Dievą ir pildyti Jo įsakymus, 
nes priešingu keliu eidama, žmonija rengia sau neiš
vengiamą saužudystę. “Mes turime kits kitą susirasti 
Dievo tėvonystėje ir žmonių brolybėje”, — sako Mons. 
Shean. Didžiausias teisingos taikos kliuvinys yra, ži
noma, Rusija. Jos protestavimas bei “veto” (senas len
kų išradinys) suardo visas taikos steigėjų pastangas. 
Nešvarūs Rusijos žygiai “penktosios koliumnos” for
moje siekia pagraužti ir Amerikos gyvenimo pamatus. 
Jos piliečiams reikėtų pabusti iš snaudulio ir apsižiū
rėti. “Mes amerikiečiai saldžiai miegame — sako Mons.

taipgi apelsinų (orendžių) 
ir citrinų (lemenu); užsi
augina net savo linu, svo
gūnu ir darosi kamščius iš 
specialaus medžio žievės.

Ispanijos žemė gana gau
siai slepia turtų: čia yra 
geležies, vario, cinko, ak
mens anglių, gyvsidabrio, 
sidabro, sodos, sieros; Is
panijoje yra ir gausiai ka- 
įro pramonėje vartojamo 
volfrano. Nežiūrint tų že-1 
mės turtų, pramonė neiš
vystyta, kraštas dar vis 
jaučia civilinio karo pada
rytuosius nuostolius, savo 
maisto neužtenka visiems 
ispanams sočiai pavalgyti.

3

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXV.

Laisves Kovotojai
— Būkit pasirengę, vyrai! Atrodo, kad čia 

mums bus darbo. Ginklus laikykit parankiui.
Įsakymas buvo nereikalingas. Savanoriai 

stovėjo pasirengę ir nekantriai laukė įsaky
mo pulti. Girdėjosi tik šniokštus, įtemptas 
alsavimas. Andrius kietai suspaudė savo ki
šeninį koltą. Kaip jis dabar pasigedo didžiu
lio Mauzerio, kurį Pomadinas jam buvo įtei
kęs! Mažiukas koltas taip tolį neneša. Bet ir 
toks bus geras suglaustoje kautynėje, kuri be 
abejonės turės čia įvykti. Bet — kas daryt? 
Iš čia pertoli įžiūrėti, kas ten darosi.
— Vyrai, eisim pirmyn. Žengti atsargiai. 

Slapstytis nėra reikalo, nes tamsu. Bet styp- 
čiokite ant galų pirštų, kad neišgirstų.

Stypčiomis jie nužygiavo į kaimą. Bet pa
sirodė, kad atsargumas nereikalingas, nes 
kieme triukšmas vis didėjo. Aišku, į kaimą 
atsidangino bertmontininkų gauja ir plėšia 
žmonių mantą, nes girdėjosi lietuvių atsipra
šinėjimai, protestai ir dejavimai, sumaišyti 
su griežta vokiečių kalba ir keiksmais. Ore 
aidėjo pikti vyrų balsai ir moterų klyksmai.
— Vyrai! — sušniokštė Andrius — tie ne

prieteliai plėšia žmones. Neduosim!
— Neduosim! — vienbalsiai atsakė būrys. 

Jie buvo pasiryžę pulti tuojau, be jokios
atodairos.

Tačiau ir Barcelonoje jau 
atgimimo ženklai — lan
kiausi vienoje vienuolyno 
mokykloje, turinčioje ne
toli tūkstančio jaunų auk
lėtinių.

j Sekantį rytą lėktuvu iš- 
skridome į Madridą. Pro 
langą matėsi medžiais ir 
krūmais lyg garbanomis 
apaugę Katalonijos kalnai, 
tiesėsi margi laukai ir vyn
uogynai, čia vėl vingiavo 
Ebro upė ir man prisiminė 
ta daina, kurią dar mažam 
motina Lietuvoje dainavo 
apie čigonę su gitara prie 
Ebro upės kranto.

LĖKTUVU I ISPANIJOS 
ŠIRDĮ

Šio straipsnelio autoriui 
teko 1940 metų pabaigoje 
lankytis Ispanijoje. Dėl 

Ikaro — traukiniais susi- 
* siekimas per Prancūziją 
‘buvo neįmanomas. Skrido
me lėktuvu. Kaip milži
niškas veidrodis snindėjo

mirties, kiek rūpinosi dėl garsiąją Šv. Teresę, Ispa- 
septvnių našlaičiais lik- nija, kuri parėmė net Kris- 

■siančių savo vaiku. Bet... topą Kolumbą jo heroiška- 
I įvyko artimo meilės ste- me žygyje — kelionėje at- 
jbūklas. Toje kameroje bu- randant Ameriką, ta Ispa- 
vo ir vienas suimtas kuni- nija ir šį paskutinį dešimt- 
gas. Jisai slapta atlaikė mėtį parodė daug pasi- 
paskutines mišias, apsi- šventimo, heroizmo pavyz-

■ rengė ano mirtininko dra- džių, bet Ispanijos žemė 
fbužiais ir, kai sargyba atė- paraudo nuo pralieto krau
jo mirti nusmerktojo pa- jo civiliniame kare, jos o- 
įsiimti, už jį išėjo kunigas; ras pasidarė tvankus nuo į 
; jis su kitais pasmerktai- dusinančių krau jo garų ir 
jsiais buvo išvežtas ir su-j mes su baime sekame įvy- 
šaudytas. Kunigas mirė,ikius. — kad tik vėl tos ne- 
kad septyniems vaikams girdėtos skerdynės ir pi- . . ,

lietinis karas nepasikar- ram^ Viduržemio ~jūra ze- 
totų.

ŠALIS IR ŽMONĖS
Ispanija yra pietinė 

Prancūzijos kaimynė, uži- 
jma 196 tūkstančių kvadra- 
Įtinių mylių plotą ir turi 
netoli 27 milijonus gyven
tojų, taigi, kaip savo plotu,Į

|
i

. . į išsaugotų gyvastį tėvo...
SU BAIME SEKAME

ĮVYKIUS
Ispanija, kuri mums da

vė Jėzuitų įkūrėją Šv. Ig
nacą Lojolą, kuri davė

mai po mūsų kojomis. Lėk
tuvas nusileido garsiame 
Ispanijos uoste Barcelono
je. Daug kur matėsi apar
dyti tiltai ir namai. Miesto 
centre pamačiau bažnyčią 
ir vienuolyną su aprūku
siomis sienomis. Pasibel- 

idžiau. Pasitaikė sesuo vie- 
taip ir gyventojų skaičių-: mokanti prancūziš-
mi — beveik devynis kar-l^ai- Ji pasakojo apie kru- 
tus didesnė už Lietuvą, oiv^n^ raudonųjų viešpatavi- 
už Jungtines Amerikos'010 teror4-
Valstybes savo gyventojui — Jie nupiovė elektros 
skaičiumi mažesnė penkis'stulpą ties bažnyčia, juo 
kartus. j išmušė bažnyčios duris ir

Vieną Ispanijos krantą įsiveržę prie altoriaus ant 
skalauna Viduržemio jū- Dievo Motinos stovyklos 
ros vanduo, į kitą pusę 
daužosi Atlanto okeano 
bangos, dėlto nenuostabu, 
kad Ispanijos prekybos 
laivynas turi netoli tūks
tančio laivų, o karo laivy
nas — apie 70, kurių tarpe 
yra naikintojų, šarvuočių,1 
torpedinių laivų ir subma-' vaikščioti 
rinų. x ~

ŽEMĖS TURTAI
Ispanija — žemės

i

MADRIDE SURANDU 
LIETUVIUS

Ant mažų ugniakurų Ma
drido gatvėse ispanės ke
pė kaštanus, kitos stovėjo 
eilėje laukdamos maisto. 
Mačiau, kaip viena kita 
religinga ispanė net gatvė- 
kariu pravažiuodama baž
nyčią žegnojosi. Daugelyje 
vietų sienose matėsi atsi- 
daužusių kulkų ženklai.

Vienas ispanų kunigas 
nusivedė mane į savo na
mus. Jo sesuo paruošė pie
tus. Tai kukliausi pietūs, 
kokius tik kada svečiuose 
esu valgęs. Dar mudu su 
kunigu ir šeimininkės vy
ras gavome po mažytį ga
balėlį dešros, mažesnį kaip 
pusė piršto, o šeimininkė 

I sau nepasiliko nieko... 
r Užėjau į vyskuno rašti- 
i nę. Kunigas sekretorius, 
■sužinojęs, kad esu lietuvis, 
davė adresą vienos lietu- 

ūkio prie bažnyčios. Ir čia ko-šeimos Madride, 
kraštas, naudingos žemės munistų ir jų bendrakelei-'. .iaugsma? uvo dide is, 
čia yra apie 907, tik di- vių siautėjimo ženklai - kai „^radau hetuvaitę, 
džioji jos dalis yra ganyk- durų nebėra, ir stogas su- nors J1 buvo .stekejusi uz 
los ir sunkiai pritinami kritęs į vidų. Bažnyčia iš- 'spanų » J> Pasa'

__ -_____Santy- kalnynai. Vis dėlto ispanai j griauta, išdeginta, tik šie-, v • .
naujas jai prityrimas. Bet išaugina nemažai kviečių,;nos liūdnai stūkso. Bet po- - , as, A unigas ..žinojo 

metas jau būtų iš ligšiolinio prityrimo padaryti tinka- miežių, avižų, rugių, ypačjterėlį prie jos kalbėti buvo musi- a res4> nes JI ls»e ” 
ičvcdcc. K. — alyvų ir vynuogių, o taip gera... | Tęsinys 5-tame pusi.

I
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VOKIETIJOJE — Čiurlionio lietuvių ansamblio 

narių grupė, Hannau stovykloje.
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Shean. — Manome turį tik išorinių priešų. Netiesa. 
Mūsų priešai veikia viduje. Tautos pūva viduje, ir išo
rinis puolimas yra tik pastumėjimu į pradėtą jau sau- 
žudystę... Prieš - amerikietinės grupės, mūsų valdžios 
viršūnėse įsikūrusios, nori, kad" vyriausybės vadai 
dažnai keistųsi. Vadai įeina ir išeina, o neprietelingos 
mūsų kraštui gaujos savo politiką vykdo nekliudo
mai”.

Iš viso, Amerika perdaug švelni. Ji papratusi tu
rėti reikalų su džentelmoniškomis tautomis, 
kiauti su ruso-azijatais — i

• v

užkabino pasityčiodami 
butelį degtinės, o paskui— 
viską padegė...” Aprūku
sios siejos tebeliūdijo žvė
riškus darbus.

Buvo vėlyvas vakaras. 
Ištrūkus man iš aptemdy
tos Europos buvo įdomu 

i apšviestomis 
gatvėmis. Praėjau pilieti-1 • 
nio karo metu sudegintą 
puikų viešbutį. Atsidūriau i 

Ir čia ko-

I

mas išvadas.

— Palaukit, — tarė vadas. — Reikia apsi
žiūrėti.

Priėjo visai arti ir pasislėpę už tvoros pa
matė klaikų vaizdą. Kieme sukinėjosi apie 30 
gerai apsiginklavusių vokiečių raitelių. Vieni 
sėdėjo ant arklių, kiti, nulipę nuo balno ir 
atidavę žirgus raitiesiems, šnipinėjo po tvar
tus, kluonus, klėtis ir daržines, grobdami vis
ką, kas buvo paranku išsinešti. Namiškiai 
verkdami prašė pasigailėjimo. Vokiečiai tik 
juokėsi. Vieną kitą įkyresnį maldautoją koja 
paspyrė, kitam nagaika per nugarą sudrožė, 
kitam revolveriu pagrasino. Bet štai viena 
senukė taip smarkiai įsikibo į austinę staltie
sę, kad vokietis negalėjo jos nusikratyti. Žie
bė jai atgalia ranka į burną tokiu smarkumu, 
kad senukė tik sudejavo ir krito kaip negyva. 
Iš kažinkur atsiradęs karininkas smarkiai 
ant jo riktelėjo. Kareivis kažką atsakė, tur 
būt, labai atkakliai, nes karininkas smogė 
jam kardu per galvą. Kareivis krito ant vie
tos. Kilo neapsakomas triukšmas. Karininką 
tuoj apspito keletas kareivių iškeltais kar
dais, matyti, ne juokais, norėdami jį nukauti. 
Karininkas, mostaguodamas kardu viena 
ranka, kita atkišęs revolverį, traukėsi atgal. 
Subėgo daugiau kareivių — ne ginti, bet pulti 
savo vadą. Drausmės pas bertmontininkus 
jau nebuvo.
— Vyrai, pirmyn! — tarė Andrius ir savo 

atakai daugiau reikšmingumo priduoti, visa 
gerkle riktelėjo:
— Kazaken!

šešių lietuvių būrelis su riksmu, trenksmu 
ir šaudymais įšoko į kiemą. Du, trys vokie
čiai krito pašauti. Kiti didžiausiame sumiši
me, pametę grobį, ginklus ir keletą arklių, 
pėksti, raiti, sprūdo iš kiemo ir dingo tam
soje. Andrius priėjo prie išlaisvinto karinin

ko ir vokiškai jam padėkojo už tokį darnų 
ryžtingumą apginti skriaudžiamus žmones.
— Kalbėk lietuviškai — tarė karininkas — 

aš gerai suprantu.
Andrius krūptelėjo. Kur jis tą balsą yra 

girdėjęs? Naktis buvo tik apytamsė, tad ge
riau įsižiūrėjęs, Andrius suriko:
— Kapitonas von der Goltz!

Dabar tai jau karininkas krūptelėjo.
— Ar aš gerai matau ? Tai — tai —
— Tai tas pats, kurį tamsta ties Soldau pa

ėmei į nelaisvę ir paskui prikalbinėjai įstoti 
į vokiečių armiją. Dabar —
— Dabar pats matai, kokia tai armija — ar 

tą norėjai pasakyti? Niekšai! Man gėda vo
kiečių kariu vadintis! Turėjai tiesą, jaunuoli! 
Aš juokiausi iš tavo svajonių, bet dabar ma
tau, kad jos gali įvykti. Tačiau — pamiršau 
tamstai padėkoti už suteiktą pagalbą. Tie 
niekšai gal būtų mane sužaloję.
— Gal ir blogiau būtų buvę. Matau, kad 

drausmė vokiečių armijoj gerokai suirusi, 
kapitone von der Goltz!

—Vadink mane Galčium. Ir koks aš dabar 
kapitonas? Aš jūsų belaisvis.
— Ne belaisvis, bet laisvas lietuvis. Aš ne

manau imti tamstą nelaisvėn. Gali sau svei
kas eiti kur nori.

Kapitonas nustebusiai į jį pažvelgė.
— Nenori mane imti nelaisvėn? Nenori atsi

lyginti už mano griežtą pasielgimą?
Andrius plačiai nusišypsojo.

— Tamsta labai gražiai su manim pasielgei, 
nes padarei man garbingą pasiūlymą įstoti į 
vokiečių armiją.
— Ar tai pašaipa? Garbingą pasiūlymą įsto

ti į vokiečių kariuomenę — Ha! To tik trūks
ta, kad atsilyginimui, pasiūlytum man stoti 
į lietuvių armiją!

— Iš tiesų, ponas kapitone, tai būtų puikus 
sumanymas!

Galčius karčiai nusijuokė.
— Deja nugalėtiesiems, ypač kai iš jų tyčio

jamasi! Bet, pone karininke— bežinau tikro
jo tamstos laipsnio — pirmiau nei priimsiu 
garbingą tamstos pasiūlymą, norėčiau žino
ti, kokia jūsų armija. Kai aš dariau savo pa
siūlymą, tamsta žinojai, kokia buvo vokiečių 
armija. Matei ją ties Soldau. Kur yra jūsiš
kė?

Andrius skardžiai sušvilpė, ir iš pakampių 
subėgo penki jo savanoriai, kurie buvo kie
me išsisklaidę padėti žmonėms išmėtytą jo 
mantą.

— Štai mano kariuomenė.
Kapitono akys kiek susiaurėjo.

— Tamsta, tur būt, juokauji? Čia ne visi. 
Su tuo būreliu juk būtumėte nepajėgę nuga
lėti mano kuopos, kurioje buvo 35 vyrai.
— Čia jie visi, — patikrino Andrius.
— Tik penki? Ne, tai negalima!
— Duodu garbės žodį, kad mūsų viso tiek 

tebuvo.
Galčius pakraipė galvą ir suniurnėjo:

— Peštukai tie lietuviai, kaip mane gyvą 
matai! Bet, ponas leitenante, vis dėlto ir gud
rumo panaudojai. Kai riktelėjai “kazaken”, 
tai mūsiškiai ir pakriko.
— Kam gi jie bėgo? Mes jiems davėm progos 

vyriškai atsispirti. Pagaliau kautynių metu 
visokie gudrumai leistini.

— Ir dar kaip. Tik čia nemaža ir riziko būta. 
Aš pats buvau pasiryžęs į jus šauti. ne£ gyvas 
nenorėjau kazokams pasiduoti. Bet, išgirdęs 
lietuvių kalbą, tuojau supratau, kad čia ne 
kazokai. Bet — vyrai jūs, nėr ką sakyti.

£Bus daugiau}
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Atsidėkoja Už Kalendorius
“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus

dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:
K. Masiulienė, So. Boston. Mass............................. 2.00
K. Jakutis, Bridgeport. Conn...................................1.00
Mrs. M. Chess, Elizabeth, N. J.................................1.00
Jonas Galinis, So. Boston, Mass................................1.00
Mrs. Rose Kašėta, Brooklyn. N. Y........................ 1.00
A. Sukavičienė, Chicago. III...................................  1.00
V. Petkūnas, So. Boston. Mass.................................1.00
A. Janulis, E. Chelmsford, Mass............................. 1.00
P. Vadluga, So. Boston. Mass..... .......................... 1.00
Ona Adomavičienė, Lowell, Mass. ...........................1.00
J.-Navitsky, Fairfield, Conn...... ............................. 1.D0
Chas. Cironka. Providence, R. 1................................ 1.00
V. Vaznis, New Britain. Conn................................. 1.00
A. Ramanoski. Bridgeport. Conn. ....    s....1.00
C. Guobienė. Amsterdam?N.' Y. .............    1100
J. Kazakauskas, VVaterbury, Conn........................  1.00
John Rimutis, Dorchester. Mass............................. 1.00
Mrs. Julia Law, \Vorcester. Mass.............................1.00
Rose Bartkienė. Brockton. Mass............................ 1.00
G. Stonis, East VValpole, Mass................................. 1.00
M. Palaimienė, Cambridge. Mass............................. 1.00
Alb. P. Neviera, So. Boston, Mass............................ 1.00
Paul Kvaraciejus, Laurence, Mass........................ 1.00
V. J. Paplauskas, Roslindale, Mass......................... T.00
Marijona Karpienė, Waterbury, Conn......................1.00
M. Bamatavičius. Brockton, Mass........................ 1.00
K. Vencius, Lawrence, Mass.....................................14)0
J. Menkauskas. Arlington. R. 1.................................1.00
P. G., So. Boston. Mass........................................... 1.00
Petruna Cvirkienė, VVestfield, Mass.........................1.00
J. Prakapas, Brockton. Mass.................................... 1.00
M. Veizgilienė. Camden. N. J.................................... 1.00
Mrs. Mary Bakunas. Phila., Pa.................................1.00
B. Kavalauskas, Chicago, III.................................... 50
F. Ajauskas, Stoughton, Mass.................................... 50
A. Jacobs, Dorchester. Mass........................................ 50
J. Burneika, Bristol. Conn............................................50
V. Petrošius, Bristol, Conn.......................................... 50
M. Gedvainis, Cambridge, Mass. ............................. 50
S. Stone, Baldwinsville. Mass...................................  50
B. Valiulis, Greenport, L. I., N. Y............................ 50
Stasys Bu ja, Collinsville, Mass. ............... 50
Mrs. A. Valinčienė, New Britain, Conn......................50
Mrs. O. Grimalauskas, Nevvark, N. J......................... 50
John Tamulis, Keene, N. H.......................................  50
Iz. Ruka, So. Boston. Mass.......................................  50
J. Gurskas. Dorchester, Mass...................................  50
V. Butkevičius, Manteno, III........................................ 50
D. Ramonas, Waterbury, Conn...................................50
I. Keymantas, So. Boston, Mass...............................  5(
K. Versiackienė, Waterbury, Conn. ...........................5(
V. Verbickas, Providence, R. 1.................................... 5(
L. Dudavičius. Minersville, Pa.  .............................5(
M. Grenda. Lawrence, Mass.........................................5(

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

“Darbininko” Administracija.
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Basebolininkas Rookie Larry Brunke (deši
nėj), gavo O.K. Jisbuvįę><se

į pėįjūolikofl i
•isas metikas

___pralaimėtas 
žaidimas, kai tlm metais žaidė dėl Cliattanoga.

CAMBRIDGE, MASS.
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

T.WASHĮNSTpNi i

fa Italy man v mothers have been made proud and happy by gifts oi 
clothinr for their children from American Red Cross civihan relief. 
Thi» babv has just been drrssed m a «arm oęw suit from Amer-ca

padavė klebonui Vyčių vardu 
albumą plokštelių, kurias bus 
galima vartoti, kada tik parapi
ja turės kokį parengimą. Klebo
nas, priimdamas dovaną, dėkojo

ka.
Vedėjas Vaškas, pasakęs juo

ką, perstatė jauną lietuvį, Jonąi
Ambrose (Ambrazą), kurs yra! nuoširdžiai kuopai ir džiaugėsi 
mieste žinomas kaipo gabus at-Į matydamas tiek daug susirin-

mundas Vaškas pakvietė Dva-( damas, ragino jaunimą mylėti 
sios Vadą sukalbėti maldą. Į-s Lietuvą ir kas tik yra lietuviš- 
žanginėj kalboj Dvasios Vadas 
sveikino visus vyčius ir dėkojo 
svečiams, kurie nepatingėjo at
vykti ir pasakyti kalbas laike 
pusryčių. Paskui buvo pakvies
tas varg. Burdulis pasakyti ke-.lėtas ir sporto direktorius. Jo- kusių, švenčiant savo garbingo- 
letą žodžių. Sveikindamas Vy-Inas atsižymėjo sporto srityje, jo patrono dieną. Taipgi sakė, 
čius, jis pareiškė, kad nustebin-J kada lankė Katalikų Universi- kad jį džiugina 

tas pamatyti tiek daug gražaus tetą. Būdamas sporto direkto- kad parapijos jaunimas vienin- 
jaunimo apvaikščiojant savo 
metinę šventę.

Po tų kalbų visi pusryčiavo.
skaniai paruošė

kuomet mato,

Šeimininkės
viską. Pastabos padarytos liu
dija, kad pusryčiai visiems pati-

• ko.
j Po valgių, ^yj^ę^s’j'perstatė 
Juozą Matačinską; f kurs - yra 

i garbės narys 116-tos kuopos 
.nors dabar gyvena So. Bostone, 

.! kur aktyviai priklauso prie Al- 
Jgirišo1 17^tos -kuo)>os. Juozas, 

j kurs buvo kariuomenėj kapito
nu, kalbėjo vardan visų sugrįžu
sių iš tarnybos. Jis dėkojo kuo
pai už siuntimą laiškų tiems, 
kurie tarnyboje buvo ir trum- 

, pai nupiešė kokį džiaugsmą
tus, kaip yra žudomi mūsų bro- i suteikė jiems tie laiškai. Baig-

rium vienoje mieste aukštesnio-■ gai veikia, sunkiai dirba, kad 
je mokykloje, jis įstojo į laivy-' tokius gražius parengimus gali 
ną ir į gana trumpą laiką buvo! surengti, 
paskirtas leitenantu - kaman- 
dierium. Dabar diriguoja visus 
mokyklų vaikus sporto ir fiziš- visiems 
kame ląvinime. Savo. kalboje kleboną užbaigti iškilmes .malda, 
trumpai perėjo,-LiiBtuldŠ istori-’ - mm - t«>mc
ją ir nurodė, kad lietuviai yra 
gabūs ir turi tą, kas reikalinga 
padaryti pažangą bile kokioj 
gyvenimo srityje. Jis pareiškė, 
kad jis pats yra lietuvis ir 
džiaugiasi esą lietuviško -krau
jo. Jis niekada nesigėdyjo pa
reikšti kitiems, kad jis lietuvis 
ir ragino Vyčius tą patį daryti.

Kadangi yra paprotys šia pro
ga suteikti kokią dovanėlę pa
rapijai, tad Juozas Krasinskas

Po kalbų, vedėjas tarė ačiū 
kalbėtojams ir prieš

Didelis kreditas eina * tiems, 
kurie taip puikiai' surengė pus
ryčius. Pusryčių komisijas na
riai, Felicijos Zakaraitės vado
vybėje: Vytautas Stakūnas .Ri
ta Keršytė, Aldona Pauliukaity- 
tė, Marijona Kaliūnaitė, Elena 
Gvazdauskaitė ir Lilė Smolsky- 
tė stropiai dirbo, kad pusryčiai 
pasisektų ir jų gražus darbas 
yra visų giliai įvertintas. Kuo
pa taria jiems tikrą lietuvišką 
ačiū. Auksas ir Sidabras.

Vasario 24 d. N. P. bažnyčio
je pakrikštytas p.p. A. J. Sut
kų sūnus, vardais — James-Al- 
beltas. Krikšto tėvais buvo A. 
Bartkus ir p. P. Strukienė. p. A. 
Sutkus tik neseniai grįžo iš ka
ro laivyno, kur jis tarnavo lei
tenantu. Jam teko dalyvauti 
Prancūzijos ir žiaurioje Okina- 
vos invazijoje.

Leit. A. Sutkus yra p.p. Sut
kų sūnus, gyv. Soraerville, 
Mass., sveikiname.

liai rusų budelių Lietuvoje.! 

Knygelė iliustruota žudynių pa-, 
veikslais, ir jei tie žiaurūs pa-| 
veikslai nepaveiks Jūsų širdies 
ir jūs nesustosite rėmę rusų ko- • 
munistus, tai jūs nesate žmo- 
ns arba nežinote kas jūs esate. 
Geriems lietuviams, patartina 
šias knygeles skleisti tarpe ne
susipratusių mūsų lietuvių, ku
riems Dievas nedavė užtenka
mai proto, kad pažintų save, 
pažintų kas yra rusai komunis
tai ir sustotų juos rėmę. Mūsų 
pareiga jiems padėti, padėti 
jiems išskirti 
šai

PADARYK SAVO

Ii

Aviacijos puskr. M. Laurinai
tis, kuris karo metu, transporti
niais lėktuvais skraidė per Hi
malajų kalnus, pristatydamas 
karo reikmenis Burmon, Kini jon 
ir Indijon Amerikos karo jė
goms, dabar randasi Fort De- 
vens, laukdamas paliuosavimo.
Bet jo paliuosavimas sulaiky- K LRKSA 41 Kuopos susirinki- 
tas dėl naujo pavojaus, ir jis mo> įvykusio kovo 9 d. Apsvars- 
jau antras mėnuo kaip stovi čius kuopos bėgančius reikalus, 
Fort Devens ir kas sekmadienį nutarta iškilmingai minėti auk- 
praleidžia su tėveliais. Linkime sinį kuopos Jubiliejų gegužės 
greit sugrįžti į namus. ,5, 1946, nes jau 50 metų kaip

- mūsų 41 kuopa gyvuoja. Minė-

kas yra jų prie-
ir kas jų draugai. A. D,

VOKESia, MASS

Sv. KaiMcro Parapija

i

P-lė E. Preskinytė, kuri tar- įos kuopos nariai-ės daug dirbo 
navo marinuose, jau kurį laiką ^ėl Lietuvos nepriklausomybės 
kaip grįžo į namus ir dabar dir- atgavimo. Bažnyčiai ir daug 
ba prie telefonų. Eidama kariš- aukojo kilniems darbams, 
ką tarnybą, ji buvo elektros Todėl mes 41 kuopos nariai su 
technikė. Sveikiname! j džiaugsmu laukiame geg. 5-tos.

---------------- Minėjimas bus iškilmingas.
Sekmadienį, kovo 10 d. prie Bankietas, muzika, dainos kal- 

Šv. Vardo vyrų draugijos prisi- įjos. Nutarta kviesti visas kata- 
rašė apie 10 naujų narių, 
giausia 
tarpe grįžęs iš Vokietijos ka
rys J. Ajauskas, pavyzdingas 
mūsų parapijos jaunuolis, grį
žęs iš Korėjos karys J. Mocke
vičius ir daugelis kitų. Tenka 
paklausti, kur mūsų senesnieji 
parapijos vyrai ? Prie draugijos 
iš jaunesniųjų priklauso, biznie- 
rius p. A. Stankūnas, muzikas ' 
p. M. Karbauskas. Camb. Bot- 
tling Co. p. Puzino sūnus, grįžęs 
iš Indijos Albertas ir Petras ir j 
daugelis kitų pavyzdingų jaunų 
vyrų. Būtų laikas ir seniesiems čių nariui juk tas vienintelis lie- 
prisirašyti. j tuvių šventasis yra organizaci-

Šią savaitę N. P. bažnyčioje j°8 Patronas ir globėjas. Todėl 
vedamos misijos moterims. Mi- kiekviena kuopa stengiasi^ kuo 

sijas veda Tėvas J. Jakaitis. 
Pamaldos rytais 7:30 ir vaka
rais pamaldos ir pamokslai 7:30 
vai. Kitą savaitę misijos bus 
vyrams.

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis ragina visus dalyvauti 
misijose ir naudotis Dievo ma
lonėmis. Taipgi pasimelsti už 
naikinamą mūsų Tėvynę Lietu
vą ir išžudytus mūsų tėvus, bro
lius ir seseris, nes mes kiekvie
nas turime aukų iš savo šeimų 
Lietuvoje.

dau- ūkiškas draugijas. Išrinkta ko- 
šio karo veteranai. Jų misijos: programų rinkimui, 

muzikalūs programos paruoši
mui ir kt. J. Svirskas, nutarimų 
raštininkas, pakvies visas drau
gijas laiškais. Linkime minėtai 
kuopai prisiruošti kopuikiau- 
siai. D-s.

Aušros Vartų Parapija

1

I

Ką tik yra išėjus iš spaudos 
knygelė: “Lietuva Nacių ir Bol
ševikų Vergijoje”. Patartina 
tiems, kurie vis dar remia ru
sus, pasiskaityti šią knygelę ir 
patirti iš jos kruvinuosius fak-

SEIMAI MALONUMAI

Lai JuSų pirmutinis "po karo sumanymas 
būva moderniškas ELEKTRIKINIS Pečius

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTft
Šv. Kazimiero diena labai 

svarbi kiekvienam Lietuvos Vy-
ĮĮ
I

puikiausiai apvaikščioti tą šven
tę.

Vyčių 116-ta kuopa šventė tą- 
dieną sekmadienį, kovo 3 d. A-j 
pie šimtas narių susirinko baž
nyčios salėje ir prieš 9:30 vai. I 
mišias, bendrai suėjo į bažnyčią, j 
varg. Vincui Burduliui grojant 
vargonais maršą. Mišias atna
šavo kuopos intencija Dvasios 
Vadas, kun. Jonas C. Jutkevi- 
čius. o per mišias pritaikintą 
pamokslą pasakė kleb. kun. K. 
A. Vasys. Laike mišių visi na
riai priėmė šv. Komuniją.

Po mišių visi vėl susirinko .sa
lėje, kur įvyko bendri pusryčiai. 
Prie garbės stalo sėdėjo svečiai 
ir net 24 nariai, kurie jau yra 
sugrįžę iš kariuomens. Parengi
mo vedėjas, pirmininkas Ed-

Karo laiku visuomet galvojai - planavai, kaip pageri
nus savo virtuvę naujais dalykais. Dabar laikas jau ar
tinasi... taigi, labai gerai, reikia įsigyti naują, moder
nišką Elektrikinį pečių, kuris lai būva “pirmutinis po
karinis sumanymas”. Tas atneš jums pasitenkinimą, 
daug parankumo, (taip... ir skanesnius valgius!) kaip 
niekad nesitikėjote.

Modemiškas Elektrikinis pečius teiks jums didesnį 
maistingumą, skanesnį kvapsnį suteiks maistui, pirk 
Elektrikinį pečių virimui, kuris maiste palaikys vita
minus ir natūralūs skysčius.
Be to, elektriką virimas yra švarus, dėlto kad yra be 
suodžių. Skaurados žiba... sienos, langai, firankos yra 
nesuteršiamos.
Jūs pasidžiaugsite ir tuo, kad jame yra automatas, ku
ris nustato virimo laiką ir tempą. Verdant valei sali 
išeiti ir rasti jį išvirusį.
Taipgi... pridėk ir elektra virimo ekonomiškumą prie 
visų parankumų ir pagerinimų ir jūs įsitikinsite, kad 
tai įsimoka “pirmiausia po karo pirkti tokį pečių”, ku
rio džiaugsis ir didžiuosis visa šeima.

it

ateities rytojus...
nori jums padėti 
pasinaudoti.

kuo daugiausia) P

štai elektros at<
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Ar Ispanija Vėl Suliepsnos 
Pilietiniu Karu?

DXBBINiXKX8

Pradžia 3-čiame pusi, 
bėjome nuo mirties. Mūsų, 
kaip Lietuvos žmonių, už
sieniečių namo nė raudo
nieji nelietė, tai mes ir pa
kvietėme čia pasislėpti kol 
viskas praėjo”.

Jos vyras, daktaras, pa
sakojo, kad apie 20 jo ar
timųjų giminių kritę nuo w w. . .
raudonųjų rank&8. .Ispanai 1- Bažnyčia: beveik visi
kaišti, todėl net ^civiliniam gyYent^3ai yra katalikai, 
karui pasibaigus, tie, ku- Bažnyčia gerai atsimena 
rie atsidūrė valdžioje— 
gaudė į kalėjimus tuos, 
kurie žudė jų artimuosius, 
tie gi, kurie buvo toliau 
nuo valdžios, organizavo

atrodo, dauguma stotų už 
tradicinę (amžiais čia bu
vusią iki 1931 m.) monar
chiją.
TRYS JĖGOS DABAR

TINĖJ ISPANIJOJ
Dabartinėje Ispanijoje 

yra trys didžiosios jėgos, 
kurios vidaus gyvenimą 
nulemia:

kad (kaip savo kelionės į- 
spūdžiuose “Action this 
day” rašo kardinolas F. J. 
Spellman) vien Madride 

______ _ ______raudonieji išžudė 700 kuni- 
savotišką “teismą”— pei- g^» 0 visoj Ispanijoje žuvo 
liu į nugarą... šeimos susi- nuo JU rankos net 11 vys- 
skaldė. Tos pačios lietu- kupų. (Kaikur raudonieji 
vaitės — vyras su naciona- ne^ vienuoles iš kapų išme
lstais, o tėvas — su kai-^)- Vienas mirti nuteistas 
riaisiais... O vis dėlto tą1 anarchistas Castellon de 
šeima paliko neišdildomą apylinkėse prieš
atsiminimą. Apleisdamas egzekuciją atsivertė, atli- 
Madridą, prikimštame tre- ko išpažintį ir viešai prisi
etos klasės vagone valgy- Pazino: v
damas jų padovanotas Savo ranka nužudžiau 
vynuoges mąsčiau — kaip 32 kunigu. Kiek nužudžiau 
gi miela rasti nuoširdžius kitų tikinčiųjų, negaliu su- 
savus žmones tolimoj sve-kaityti; , . . .........
timoi šalv. V!S1 Jie ,drViai. _ziyre3°

' mirčiai j akis ir mirė sauk- 
: “Tegyvuoja Kristus

Karalius...”
Net toks labai palankus

Du filmų artistai — Jess Barker ir jo žmona Susan Hayward, turi dide
lio džiaugsmo laike jų dvynuku pirmojo gimtadienio, šeimyniška laimė.

timoj šaly.
KOKIOS DABARTINES darni- 

NUOTAIKOS ISPA
NIJOJE

Ispanams buvo labai vyriausybininkams (rau- 
sunku atsilaikyti prieš na- doniesiems) rašytojas J. 
cių ir italų spaudimą —(Gunther atvirai savo kny- 
stoti į karą prieš sąjungi- goje “Inside Europe” pri- 
ninkus. Ir vis dėlto — Is-pažįsta: 
panija atsilaikė. į — Faktas nemalonus,

Nors Ispanija šiuo kartu bet jo negalime užginčyti: 
nekariavo, gyvenimas pa-'bažnyčios buvo grobiamos 
siliko sunkus. Vidutinis įr griaunamos, kunigai žu- 
darbininko uždarbis, skai-įdomi...” 
tant Amerikos pinigais, y-J Ar todėl galime stebėtis, 
ra apie 1 dol. 20 et., tuo gi kad tikintieji su nepasiti- 
tarpu kiaušinis kaštuoja • kėjimu žiūri į bet kokią 
10 centų, muilo gabalas —į vyriausybę, kuri primintų 
60 et., o sūrio svaras — 90 anuos laikus, f“ J=,A- ™ 
et. Taip, kad esą daug tie- Franko būtų pašalintas, 
sos tame posakyje:
— Kaikurie ispanai vai- narchijos (kartais' monar- 

go perdaug, bet dauguma |Chijoje būna daugiau de- 
visai nevalgo...” Tiesa Ma
dridas, sostinė, jau beveik 
visiškai atstatyta.

Iš vidaus — Franko ne
daug ko turi bijotis. Jis 
paskutiniu laikotarpiu net 
daugelį politinių kalinių 
yra paleidęs, tik, jie, žino
ma, ir laisvėje stropiai se
kami. Neseniai Ispanijoje 
lankėsi korespondentė Do
rothy Williams ir ji taip 
savo įspūdžius apibūdina 
laikra š t y j e “Common- 
weal”:

— Per paskutinius 15 me
tų Ispanija išbandė daug 
ką nuo revoliucijos iki ka
rinės diktatūros ir dabar,

ir dėlto, jei

jie geriau linksta prie mo-

w •

mokratijos, kaip , pvz,, 
Švedijoje, Norvegi joje, 
Anglijoje, negu valstybėje, 
kuri skelbiasi demokrati
ja, o mindžioja žmonių tei
ses, pvz. Rusija). Ne be to, 
kad tarp ispanų yra nema
žai krikščioniškosios de
mokratijos šalininkų ir 
vienu žymesnių jų vadų y- 
ra Gil Robles

Įdomu, kad katalikų jė
gą supranta ir Franko ir 
net į savo užsienio ministe- 
rius pakvietė katalikų ak
cijos vadą Albertą Martin 
Arta jo (Prancūzijos ir Ita
lijos užs. reik, ministeriai 
irgi katalikai).

2. Antroji jėga dabarti
nėj Ispanijoje yra armija. 
Ji, jeigu ne už Franko, tai 
stotų už monarchijos grį
žimą. Prie tos minties juos! PRIĖMIMAS MARIANAPOLYI 
lenkia ne tik jų supratimas ■ J
apie krašto gerovę, bet ir 
noras išsaugoti savo privi-’ 
legijas.

3. Trečioji jėga — Falan- diena bus džiaugsmingai atmin-
ga, tai stipriausia politinė ta, nes tą dieną sulaukė iš Ro- 
organizuotoji grupė, UŽ-. mos garbingo svečio, Marijonų 
sieny vadinama— fašistiš- ■ Nekalto Prasidėjimo Švč. Mari
ka. Tiesa, jų saliutas jau jos Kongregacijos generolo, Jo 
užmirštamas, jų Ženkliukų Ekscelencijos vyskupo Petro 
mažai tebesimato, bet jų P. Būčio. D. D., kartu su jo se- 
yra apie 15,000 ir jie Žino, \ kretoriumi kun. dr. Juozu Vait- 
kad žlungant Frankui šio-, kevičiu, MIC. 
kios tokios vilties gyvastis! Kelionė iš Italijos į New Yor- 
jiems išsaugoti dar yra j k ą atlikta Amerikos laivu, ir 
monarchijoje. i užtruko 12 dienų. New Yorko

4. Stipriausi Franko opo- uoste garbingąjį svečią sutiko
zicija yra komunistai, so-----------------------------------
cialistai, kitoki respubli- priedangai jie yra įtraukę 
konai. Ir su jais kalbėjosi!----- 1 J ■ —• T ~T
minėtoji korespondentė D. 
Williams. Jie pasisakė — 
nesitiki Franko nuversti 
jėga. Kadangi jie turi vil
ties jog dabartinis sosto į- 
pėdinis Don Juan gali būti 
liberališkas (daugiau lais
vės duoti), panašiai kaip 
jo tėvas, ir dėl to jis bus 
lengviau nuverčiamas, ne
gu Franko, tai ir jie iš da
lies pasisako už monarchi
ją. Dėl to minėtoji kores
pondentė savo tyrinėjimus 
padėties Ispanijoje baigia 
pastaba:
— Aš įsitikinau, kad po 

Franko vyriausybės nie
kas kitas, kaip tik monar
chija tegali sekti, jei ne
norima netvarkos ir krau
jo praliejimo.”

J. E. VYSKUPO PETRO P. BUČIO 
SUTIKIMAS NEW YORKE IR

Thompson, Conn. — Mariana- 
j polio Kolegijai ir Tėvų Marijo- 
inų Vienuolijai Amerikoj kovo 6

i savo bendrakeleivį, J. Ne- 
grin ir net gi minėtąjį Gil 
Robles.

Abi grupės sutinka vie
name dalyker reikia nu
versti Franko.

f
SKIRTINGI KELIAI

kalbėtas maldas, nes Marijonų 
vienuolijai Romoj buvusios la
bai reikalingos karo metu ir 
gelbėjo šioje kelionėje išvengti 
pavojų. Pareiškęs savo džiaugs
mą, kad dar kartą V. Dievas 
jam suteikė galimybės pasima
tyti su Amerikos lietuviais ir 
atlankyti Marijonų įstaigas šia
me krašte vyskupas su savo 
palydovais nuėjo į koplyčią pa
simelsti prieš Švenčiausiąjį Sa
kramentą.

Vyskupo Bučio, kaipo 
riausiojo Marijonų vado, 
užduotis^kąs^. trys metai atlan- 
^^i^v[šust vienuolijos 
Pasaulinis karas pastarais še-' 
šiais metais jam sutrukdė tas 
pareigas atlikti. Šiuo kartu Ma- 
rianapolyje jis užtruks tik ke
letą dienų. Jis išvyks į Marijonų 
vienuolyną Chicago, nuo kurio 
jis pradės formalę vienuolynų 
vizitaciją.

Žinių Nuo Europos Lietuvių
Vysk. Bučio Amerikon atvy

kimas teikia progą gauti tikres
nių žinių apie išblaškytus lie
tuvius Europoje, labiausia Ro
moj ir šiaip Italijoje.

Visu karo metu vyskupas gy
veno Marijonų vienuolyne Ro
moj. kame teko pergyventi vi
sus karo pavojus ir pakęsti tru
kumus. Bombarduojant Romą, 
patrankų sviediniai lėkė virš 
vienuolyno ir šūvių skeveldrų 
prikrito vienuolyno kieme.

Taipgi teko pakęsti dėl tinka
mo maisto ir drabužių trūkumo; 
bet. ačiū Dievo Apvaizdai, kuri, 
kartais tikrai netikėtai pravo- tuvos karo 
jingais būdais atsiuntė per ge-įkurių yąrgtį "palengvinimui au
ros širdies žmones pagalbos, iš- kojo dideles pinigų sumas, netik 
vengė bado. ", Italijoje bet ir kitose valsty

bėse.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Veikia

Nors nedidelė, bet intelektin- 
ga, Romos lietuvių sau jale dė
jo ir deda rimtų pastangų Lie
tuvos laisvės atgavimui. Tuo 
tikslu daryta žygių j civilę val
džią ir prašyta Popiežiaus užta
rimo.

Ieškota Lietuvai teisingumo ir 
per alijantu kariuomenės vado
vybę : kuomet talkininkų kariuo
menės užėmė Romą, tai lietu
viai Amerikos generolui Clark 
įteikė įsamų raštą, gindami Lie
tuvos nepriklausomybės reika- 

nąmus.j-lą.
Lietuvos reikalams panaudota 

ir spauda. Išleista knygelė var
du "De Vulnere", kurioje išdės
tytos Lietuvai padarytos žaiz
dos ją pasalingai užgrobus ru
sams.

vy-; 
yra

Popiežiaus Tėviškumas
Kuomet trys pasaulio dikta

tūros — Vokietijos nacizmas, 
; Rusijos komunizmas ir Italijos 
fašizmas — sutarė panaikinti 
Lietuvos laisvę, ir likvidavo Lie
tuvos Respublikos atstovybes 
Maskvoje. Berline ir Italijoje, 
tai popiežius viešoje kalboje 
užtarė nuskriaustų tautų teises. 
Jis ne tik atsisakė pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybes pa
naikinimą. bet ir po to kaip Ru
sijos armijos užgrobė Lietuvą, 

> popiežius ir toliau pripažino 
Lietuvos Valstybę ir jos atsto- 

| vui prie Vatikano teikė pilnas 
atstovo teises. -»•

Jam buvo arti širdies^r Lie- 
_____ ___ > tremtinių likimas,

Žymus Belgijos asmenybė Paul Spaak balsuo
ja krašto valdžios rinkimuose. Jis eina pareigas 
Užsienių reikalų ministerio ir yra Prezidentas 
Suvienytų Tautų Organizacijos.

ISPANŲ RESPUBLIKO
NAI IR RAUDONOJI 

JUNTA UŽSIENY
Taip dalykai atrodo Is

panijos viduje. Bet dabar 
— apie jėgų kombinacijas 
užsienyje.

Čia yra du svarbiausieji 
pačių ispanų susigrupavi- 
mai. Pirmasai susidarė 
Meksikoje. Čia susirinko 
daugelis buvusių Ispanijos 
seimo (cortes) narių ir, so
cialistams vadovaujant, 
sudarė Ispanijos vyriau
sybę ištrėmime, kurios 
prezidentu išrinko Jose Gi
rai. Jie pasivadino respu
blikonais ir yra įsitikinę, 
kad svarbiausioji priežas
tis jų nepasisekimo kovose 
prieš Franko Ispanijoje 
buvo susidėjimas su komu
nistais, kurie nežiūrėjo Is
panijos darbininkijos rei
kalų, o vien stengėsi pasi
tarnauti kominterno tėvy
nei — Rusijai. Taip, kad 
Girai vyriausybė pasidarė 
griežta komunistų prieši
ninkė.

Iš kitos pusės Paryžiuje 
susidarė antra vadovavi
mo siekianti ispanų grupė 
—Suprema Junta (Vyriau- 
sis Kongresas), kuriame 
vyraują komunistai, nors

Marijonų vyresnysis Amerikoje, 
kun. Jonas Jančius, MIC., Lietu
vių Kolegijos rektorius kun. dr. 
Juozas Vaškas, MIC. ir lietuvių 
dvasiškijos atstovai.

New York ir New Jersey apy
linkės lietuviai kunigai garbin
gąjį lietuvių dignitorių priėmė 
K. of C. viešbutyje, kame tarp 
kitų buvo kun. J. Balkūnas, kun. 
dr. Starkus, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. Ign. Kelmelis, kun. K. Pau- 
lonis, kun. J. Gurinskas, kun. J. 
Kartavičius, keletas jaunesnių 
kunigų, kurių pavardes neteko 
patirti, ir marijonų atstovai — 
Provincijolas kun. J. Jančius, ir 
kun. dr. J. Vaškas.

Tą pačią dieną, jau vėlokai 
vakare, vysk. Bučys pasiekė 
Lietuvių Kolegiją Marianapolį, 
kur jį sutiko vietos kunigai ir 
broliai marijonai, kolegijos mo
kytojai ir išsirikiavęs kolegistų 
būrys.

Marianapolio Marijonų vie-
Bet toliau jų taktika ski-!nuolyno viršininkui, kun. J. 

riasi: Respublikonai, kurįKuPrevičiui, visų vardu pasvei- 
vyrauja socialistai, nori kinus garbingąjį svečią, vysku- 
slapto plebiscito Ispanijoje' Pas padėkojo už jo intencija 
ir jie pasitiki demokrati-!
nių jėgų laimėjimu, gi ko- jai tarptautinėj politikoj 
munistuojanti Junta to ne-'pranašauja, kad — grei- 
nori, nes, suprantama, jie'čiau nepasiseks. Britanija 
jaučiasi mažumoje. ■ puikiai supranta, kad Ispa-

Ir vieni, ir kiti ieško pri-!nija yra tiltas tarp dviejų 
pažinimo, kaipo Ispanijos kontinentų: Europos ir 
vyriausybės ištremime. Afrikos, kad Ispanija, pri- 
Komunistinė Junta turi di- eidama prie Gibraltaro ga- 
delius lėšų išteklius (Rusi- Ii būti raktas į Viduržemio 
jon išvežtasis Ispanijos 
auksas), be to — ją aiš
kiai remia Rusija.

Ispanų respublikonai y- 
ra, palyginti, neturtėliai, 
bet jie tikisi, kad juos pa
laikys visi tie, kurie nori 
nusikratyti Franko, bet 
kurie nenori, kad Ispanija 
vėl pereitų per sukilimo 
baisenybes. Kaikurie, ypač 
iš katalikų, aiškiai smerk
dami komunistuojan č i ą 
Juntą, prisibijo, kad laimė
ję ispanų respublikonai

jūrą ir į didžiuosius Britų 
imperijos plotus. Kurlink 
pakryps Ispanija — bri
tams gali būti gyvybės 
klausimas ir jie čia neda
rys tokių nuolaidų, kokias 
buvo priversti karo metu 
daryti Jugoslavijoje. Jie 
geriau bevelis Ispanijoje 
matyti liberališką monar
chiją ar socialistišką (su 
kitų grupių atstovais) is
panų respublikonų valdžią, 
negu raudonąją Juntą. 

_ _____ r Jungtinės gi Amerikos 
(socialistų kontrolėje) ne-1 Valstybės kaskart labiau
liktų tuo. kas buvo Keren-! permato imperialistinius
skio vyriausybė Rusi joje' Sovietų planus ir kaskart 
— tik pereinamuoju laiko-i labiau savo politiką derina 
tarpiu į raudonųjų rėžimą.:su Britų.

Yra tik vienas pavojus, 
IR VĖL—TRYS DIDIEJI ; kad Rusija, neturėdama 

Ar šiaip, ar taip — už- vilties pasiekti laimėjimų 
sienyje susidariusių ispa- diplomatiniu 
nų sąjūdžių viltys atsidu- į Prancūzijai palinkus į jos 
ria į didžiąsias užsienio j įtaką, gali bandyti savo 
galybes: Rusiją, Britaniją j tikslų siekti pamėgtais re- 
ir U. S. A., o net ir į ket- voliucijos metodais, orga- 
virtą — Prancūziją. Rusi- nizuodama 
ja jau seniai numatė Ispa- Prancūzijos. Bet vargu ar 
niją revoliucijai ir dabar į tas pasisektų turint galvo- 
tuo labiau nori pratęsti j je kitokią Britų ir USA li- 
raudonąją ašį nuo Mas-1“”- 
k vos per Paryžių į Madri
dą. Rusija nori prastumti 
komunistinę Juntą į Ispa
niją, kaip maršalą Tito 
prastume į Jugoslaviją. 
Bet ar pasiseks? Nauji vė-

keliu, ir

sukilimą iš

mją.
Ispanijos likimas darosi 

spirginantis klausimas ir 
jo išsprendimas labai daug 
pareis nuo bendros tarp
tautinės padėties.

Dr. Juoz. Prunskis.

Vienuolijos Pavojingas 
Gailestingumas

Karo nelaimės prie vienuolijos 
durų atvedė nelietuvius ir ne-' 
katalikus, kurie ieškojo būdų 
savo gyvybei išgelbėti. Marijo
nai ne tik apsaugojo žydo mok
slininko knygyną nuo sunaikini
mo, bet teikė prieglaudos ir da
linosi maistu, kad išgelbėjus ke
letą žydų nuo nacių teroro. Ne
paisant sau didelių pavojų, te
ko duoti pagalbos pabėgusiems

Aktualus Sumanymas
Komunistų terorui privertus 

. mokslingąjį Lietuvos katalikų 
1 jaunimą bėgti iš Tėvynės ir su
sitelkus Romoj apie 50 jaunuo
lių idealistų, kurie būdami klie
rikais arba įšvęstais kunigais. 

' norėjo pagilinti filosofijos bei 
aukštosios teologijos mokslus, 
pasirodė, kad atvykusių pasiry
žėlių nėra nei kur patalpinti. Vi
sos katalikiškos tautos turi Ro- 

iš vokiečių nelaisvės__angių”la~ moJ savo- vadinamas tautines.
kolegijas, lietuviai gi jos ligi šiol 
dar neturėjo. Ir kas buvo dary
tina ? Kiek buvo galima sutal
pinti. Tėvai Marijonai apgyven
dino savo vienuolyne. Bet kur 
dėti kitus? Kur apgyvendinti 
naujai atvykstančius? Netu
rint Lietuvių Kolegijos Romoj, 
sunkumas nesidavė prašalina- 

i mas. Padėtis ėmė darytis des- 
jieratiška. Galutinai per vargą. 
Šventas Tėvui užtariant, sutiko 
lietuvius studentus priglausti 

i Pietų Amerikos Kolegijoje. Bet 
tik laikinai. Tas pats laikinu
mas verste verčia skubiai kurti 
savo tautinę Lietuvių Kolegiją 
Romoj.

Prieš keletą mėnesių Romoj 
lankėsi Kauno metropolitas J. 
E. arkivyskupas Juozapas Skvi-

Tęsinys 7-tame pusi.

kūnams ir fašistų gaudomiems 
italams. Nes kuomet matai, kad 
artimą tyko mirtis, tuomet 
krikščioniškas 
neleidžia jo atstumti, 
priglausdamas patsai išstatai 
savo gyvybę pavoju n.

Dievui laiminant, visos tos di
delės baimės, dėl kurių teko 
praleisti daug nemiegotų naktų, 
pasibaigė laimingai.

Romos Lietuviai
Ligi karo pabėgėlių antplū

džio. Romoj gyvenę 48 lietuviai. 
Prasiveržus karo pabėgėlių ban
gai į Italiją, tas skaičius pakilo 
ligi 200. Į tą būrį įeina atvyku
sieji klierikai ir jauni kunigai.1 
kurie Romos universitetuose 
siekia aukštesnių mokslų.

Dvasinius lietuvių reikalus 
Romoj ir provincijoje ligi Adri
jatiko jūrų, aprūpina vienuoliai 
kunigai marijonai.

Viešosios lietuviams pamaldos 
Romos mieste yra laikomos 
pranciškiečių vienuolyno baž
nyčioje. Taipgi jos leidžia nau
dotis 
būna 
mai; 
tai.

Romos lietuviai nuo seniai tu
ri draugiją “Lituania"; tas len
gvina lietuviams viešus darbus 
atlikti.

Kuomet Amerikos lietuviai at
siuntė Lietuvos pabėgėliams I-, 
talijoje drabužių, tuomet sukur
tas Komitetas drabužių išdali
nimui ir vargšų globojimui... To 
komiteto pirmininku yra Lietu
vos Respublikos atstovas prie 
Vatikano, dr. Girdvainis; vice-' 
pirmininku — marijonas kun.1 
Jonas Sakevičius; iždininkė —j 
Vincenta Lozoraitienė. žmona; 
paskutinio Lietuvos atstovo I-! 
talijai. i

mirtis, 
gailestingumas 

nors jį

sale, kame kas mėnesis 
lietuviški vieši parengi- 
paskaitos. kalbos, koncer-

i

CHOICE of a gruup of soutb- 
; rn Scnators for the post of 
Secretary of Intcrior, rcccnt- 
ly vacated by Harold U. 
Ickes. is Rep. Frank Boykin 
(D.-Ala.), above. Šen. John 
H. Bankhead (D.-Ala.) head- 
ed group of 13 Senatora 
which reąuested that Presi- 
dent Truman appomt Ala« 

baman to Intcrior post, y
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kasdien po kelis sykius ateina 
žmonės ir ieško informacijos a- 
pie Lietuvą. Daugelis iš vietos 
komunistų leidžia propagandą... 
"būk lietuviai pilniausiai paten
kinti dabartiniu savo likimu ir 
valdžia“. Tai vis mūsų išgamų 
komunistų propaganda ir su- 
klaidinimas tų, kuriems mūsų

LOVELĮ, MASS.
Pamaldos l’ž Lietuvą

Pirmadienį, kovo 4-tą. Šv. Ka
zimiero dienoje mūsų lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyko pa
maldos už Lietuvą. Prie alto
riaus buvo prirengtas gražus 
altorius su Šv. Kazimiero Sta
tula. aplink puošė baltos lelijos, tautos klausimai yra neaiškūs, 
ir daugelis degančių žvakių. Po 
mišių prie altoriaus Šv. Kazi
miero įvyko maldos prie Šv. Ka
zimiero. mūsų tautiečio, pra
šant Jo užtarimo šiose sunkiose 
valandose. Tai vis dėka mūsų 
parapijos nenuilstančiam klebo
nui. kuris nuolatos rengia mal
das ir pamaldas už kenčiančią 
Lietuvą. Po pamaldų žmonės 
atėjo prie didžiojo altoriaus pa
bučiuoti Šv. Kazimiero relikvi
ją. Malonu, kad mūsų parapija 
nuolat 
gus ir 
mums

prisimena Lietuvos var- 
nesigaili maldų. Dieve 
padėk.

Pagyrė Lietuvius

Neperseniausiai viename Ko
lumbo Vyčių susirinkime vietos 
policijos viršininkas. kalbėda
mas apie prasikaltimus, pagyrė 
vietos lietuvius ir jų vaikus. 
"Tai dalis žmonių, kurie ma
žiausiai nusikalsta ir duoda 
vietos policijai galvos skaudėji
mo. Matosi, kad jų tautinė gar
bė jiems yra brangus dalykas... 
I hope all other peoples of the 
city no matter what
groupes they belong to would 
folow the examplary road of 
the local Lithuanians".

Lowelliečiai. Vilniečiai išlaiky
kime tą garbės viršūnę ir mokė
kime ją perduoti savo vaikams. 
Garbingo vardo įvertinimas, tai 
brangus tautos sūnų turtas.

Juozas.

national

Gavėnios Knygutė 
“ŠTAI ŽMOGUS

Senai Amerikos lietuviai katalikai pareidavo įsigyti 
"Gavėnios Knygutę", kurios iki šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas it 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 
lik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2 00 ir siųskite:

“DARBININKAS"
366 We®t Broaduay, South Boston 27, Masa.

šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti man

vėnios Knygutė".

egzempliorių "Ga-

Vardas

Adresas

6

Choro Kortavimo Vakaras
Parapijos didysis choras tre

čiadienio vakare, 
dieną, 
rengia 
jtelno 
fondą,
kuris taip nuoširdžiai darbuoja
si ir rūpinasi sukelti daugiau 
pinigų apmokėjimui naujų var
gonų.

kovo 20-tą 
bažnytinėje svetainėje 

kortavimo vakarą. Puse 
skirs i naujų vargonų 
Valio mūsų jaunimui.

ikrašto. Lietuvos ir kitų kraštų žmonių priėmė šv. Komuniją.
. laisvę kur nors Vokietijoje. De- j Užbaigus šv. mišias, varg. Jo-' nią ir šaunią vakarienę, 
ja. Lietuva tebėra pavergta, nui Tamulioniui vadovaujant ir 
Mes tęskime kovą dėl jos iš- vargonais grojant, sugiedota' 
laisvinimo.

mininkės pagamino tikrai ska-

M AHCHESTER, N. H

gydytojų, ypač jo sūnaus kario* 
Dr. Jurgio priežiūroje. Linkime 
geriausios sveikatos.

Mirė Aukštesnės Mokyklos 
Viršininkas

Kovo 10 d. mirė Nonvoodį 
High School viršininkas, Leigh- 
ton S’. Thompson.

Šiomis dienomis Balch Phar- 
macy, 1140 Washington St., sa
vininkas — pharmacistas Anta
nas Mickūnas padidino savo 
vaistinę sumažindamas langus. 
Tai yra vienintelė lietuvių vais
tinė Norvvoode.

Sekmadienį, kovo 17 d., 3:30 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje įvyks Moterų Sąjungos 27 
kuopos susirinkimas. Po susi
rinkimo įvyks parengimas. 
Kiekviena Sąjungietė gali atsi
vesti vieną ar daugiau viešnių į 
tą parengimą. Bendrai kviečia
mos visos moterys ir merginos, 
priklausančios prie parapijos, 
tame parengime dalyvauti.

HAVERHILL, MASS.
Mūsų parapijos muzikalis vei

kalas, perstatytas kovo 3, 4 ir 
5 dienomis pavyko. Mūsų para
pijoj yra dvi bažnyčios — šv. 
Ritos (italų) ir Šv. Jurgio (lie
tuvių), bet parapija vadinasi 
Šv. Ritos. Klebonas yra airis, 

(vikaras lietuvis ir italas. Vieša- 
ime parapijos darbe daugiausia 
! pasirodo lietuvis kun. Jonas Žu- 
■ romskis.

Veikalą ruošė suvaidinti abu 
i bažnytiniai chorai. Pirmininku 
ir sumanytoju buvo kun. Jonas 
Žuromskis. Vadovavo Haver- 

(hillio aukštesnės mokyklos mu
zikos mokytojas, Charles Hill- 

.’ i nėr. Programos vedėju buvo 
aldermanas Thomas F. Monah- 

'an. Per visus tris vakarus žmo
nių dalyvavo apie 1000 kiekvie
ną vakarą.

Į Parengimas visiems patiko. 
(Buvo dainų, juokų ir žaidimų.
• Visas rengimo darbas teko pir- 
Įmininkui, kun. Jonui Žuroms- 
kiui. Jis viską turėjo tvarkyti 
ir žiūrėti, kad būtų viskas kaip 
reikia prirengta. Tai buvo di
delis darbas. Lietuviai gali pa
sidžiaugti turėdami tokį Dva
sios Vadą.

Žiūrint į. tą viską ir klausant 
gražaus dainavimo, pasidaro ne
malonu, kad iš Šv. Jurgio baž
nyčios choro buvo mažai daini
ninkų. Choras susideda beveik 
vien iš lietuvių, ir nevisai ma
žas. Turi gerus balsus. Iš cho
ristų teko pastebėti Juozą Sam
soną, kuris turėjo svarbią rolę, 
ir jis ją labai puikiai atliko, 

se- 
Šil- 
pa- 
Šv.

Daugiau Ligonių
Serga p. BabUienė, gyv. 31 

Folan Avė. Ji yra Sąjungiečių 
pp. G. Babilaitės ir O. Navickie
nės mamytė. Ligonė randasi sa-' 
vo namuose.

Pereitą savaitę pasidavė ope
racijai p. Marcelė Kavaliaus
kienė, gyv. St. John Avė. Ji yra 
M. S. 27 kp. narė. p. Kavaliaus
kienė randasi Norwoodo ligoni
nėje.

Linkime ligonėm pasveikti.

Beje, vakarienėje teko sutikti 
I ir veikėją p. Vladą Paulauską 

įsu šeima iš Lowell, Mass.
I

Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kas visus labai jaudino, ypač 
kada grojo liūdną meliodiją 

...... . trumpėtu už žuvusius karius.gija, is kurios yra sudarytas
i klubas, pirko namus ir įrengė šv. mišias atnašavo kun. Eme- 
gražų klubą, 140 Centrai St. ry Dubois, MS, Franco-Ameri- 
Girdėjau, kad tame pačiame na- can provincijos viršininkas. Pa
ine klubas ruošiasi įtaisyti sve- mokslą pasakė kun. Ign. Abro- 
tainę susirinkimams ir paren- maitis, MS, iš Hartford, Conn. j . ,
gimams. Gražus sumanymas. Kleb. kun. M. Cibulskis, MS, 

_________ padėkojo draugijoms už daly-
BALF 53 skyrius turi apie 100 ''avimą pamaldose.

narių. Skyriaus pirmininku yra 
p. J. Vaičiūnas, f* '
kėjas. o raštininku — P. Andre-“ 
jūnas. Kviečia visus narius už
simokėti metinius mokesnius už 
1946

DLK Vytauto Pašalpinė drau
gija, iš kurios yra sudarytas

LDS 74 kuopos susirinkimas 
buvo rimtas ir turiningas. Iš 
iždo paskirta $5.00 Nekalto 
Prasid. Vienuolynui. Thompson. į 
Conn. Taipgi nutarta užprašyti' 
šv. mišias už kuopos mirusius 
narius.

Visi nariai, dalyvavę susirin-' 
kime. užsimokėjo už organą, 

užsimokės

LDS 65 Kuopa
Šios kuopos susirinkimas 

vyks sekmadienį, kovo 17 d 
tuoj po paskutiniųjų šv. mišių. 
Kviečiame visus narius daly
vauti, ir kurie esate skolingi už 

“Darbininką”, prašome 
ir savo 

LDS 65

į-

Gavėnios Pamaldos
Antradienio vakare, kovo 6-tą 

prasidėjo mūsų parapijos Gavė
nios pamaldos. Šį metą visus 
pamokslus sakys kun. Antanas 
J. Baltrušiūnas. iš Cambridge. 
Mass. Antradienio vakare savo
atidarymo pamoksle nustatė "Darbininką”. Kiti 
mums kokiu reikia eiti keliu vėliau. Prie šios kuopos pri- 
Gavėnios metu, ir kai}) eidami klauso 23 nariai, kurie yra pasi- 
tuomi keliu geriau pažinsime ir žadėję užsimokėti už visus me- 
suprasime Kristaus kentėjimo tus.
reikšmę. Džiaugiamės, kad mū- Pereitais metais mirė kuopos 
sų klebonas gavo mums tokį ge- pirmininkas 
rą pamokslininką.

I

m.

Daug Serga
Šiomis dienomis daug Lowel- 

liečių lietuvių serga šalčiais. 
Kur tik nepasisuksi,
girsi, kad guli lovoje ir slaugo 
gerklės ar krūtinės šalčius. 
Sunki ši žiema ir skaudingi orai.

I

i
‘: Bendrame chore dalyvavo 

i sutės p.p. Alice ir Jennie 
kevičiūtės. Taip pat gražiai 
dainavo jaunų berniukų — 
Jurgio bažnyčios choras, kurį 
suorganizavo tik ką prieš Kalė
das kun. Jonas Žuromskis. Prie 
bilietų darbavosi iš lietuvių šie: 
Stepas Yeskelevičius ir Juozas 
Mazalauskas. Kurpius.

Misijų Užbaiga
Sekmadienį, kovo 10 d., 2 vai 

po pietų, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje užsibaigė šv. , 
misijos, kurias vedė iškalbingas ( 
misijonierius, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC. Tėvas misijo-* ! 
nierius, užbaigęs misijas mūsų ( 
jarapijoj, išvyko į Chicago, III. j 

Misijos buvo sėkmingos. Daug 
išmonių jose dalyvavo ir pasi
naudojo Dievo malonėmis.

Pastebėjau tik vieną trukumą, 
jūtent, kad misijų metu lietu

vių kalba labai mažai chorisčių . 
ir choristų dalyvavo giedojime. , 
Atrodo, kad jaunieji, išklausę 
pamokslų anglų kalba, nematė į 
reikalo ateiti į bažnyčią per vi-j 
sas misijas. Choristai-tės ture-į 
tų suprasti, kad giedojimu jie-! 
jos dvigubai meldžiasi. Giedoji-į 
mu kelia ir kitų sielas arčiau ■ 
prie Dievo. Taigi choristai-tės ' 
turėtų būti pirmieji į bažnyčią' 
ir paskutinieji iš bažnyčios. Pra- j 
dėti pamaldas ir jas užbaigti' 
gražiu giedojimu. į

užsimokėti. Atsiveskite 
draugus prirašyti prie 
kuopos. 

Po pietų įvyks šios
”Whist Party”. Pelnas skiria- 

i vargonų fondan. 
6:30 vai. vakare, parapijos Kviečiame visus dalyvauti, y- 

svetainėje įvyko vakarienė, ku- pač narius ir įteikti dovanėles, 
rioje dalyvavo apie 250 vetera-j

®*P\nų ir parapijiečių. Maldą atkal- 
bėjo kun. Ed. Gradeckas, New 
Haven (Conn.) lietuvių parapi
jos klebonas. 

Pirmiausia kleb. kun. M. Ci-

ilgametis vei- Vakarienė Veteranus Pagerbti mas naujų
D A„J—„ 1 . . ‘

NASHUA, N. H.

kuopos

Dzūkelis.

HOfflVOOD. MASS.
Lietuvis Lakūnas Žuvo 
Automobilio Nelaimėje

~-------- ,------, _..---------------r_ ------------—, ------------- ----- . Kovo 10 dieną Ensign Jonas
rapijoj. Tą dieną minėjome šv.’pavedė programos vedimą sve- v. Minkevičius, 23 metų am- 

kuris yra čiui kun. Ed. Gradeckiui. Iš ve-.žiaus, kurio tėveliai gyvena 26 
. (---o--------------Vj—.. teranų kalbėjo šie: Įeit. Bolispoian Avė., žuvo automobilio
pirm. A. Kiku-l 8:30 vai. rytą įvyko iškilmin- Degėsis, buvęs teisėjas; Įeit. A-'nelaimėje Corpus Christi, Te- 

r r*-___ izJ t ’_____r— ____ _______ ..X o Tuzs._  » _ • •___ i____  ______za__ t

V. Zaremba. Pa
kviestas pirmininkauti ilgametis 
narys p. A. Kikutis, maloniai Kazimiero šventę, 
sutiko. 1946 m. kuopos valdy-Įmūsų parapijos globėjas, 
bą sudaro šie: ] 

•tis. rašt. J. Vaičiūnas, ižd. J.
tai vis iš- Zubaitis. J. A. V.

I
i

Kovo 3 d. įvyko nepaprastos rirmiausia kiču. «un. an.. vi-j 
iškilmės mūsų Šv. Kazimiero pa- bulskis. MS, pasveikino visus ir į

Kareivį gerbia ne dėl to, 
kad jis kitas žudo, bet dėl
to, kad jis eina už kitus 
mirti. Solovjovas.

p. A. Kondrotas. LDS 74 kp. 
narys, buvo rimtai susirgęs, 
gulėjo ligoninėje. Sustiprėjo ir 
grįžtąs į darbą.

gos šv. mišios už žuvusius ka- dolfas Kessel; korporalas Juo- xas. Jo kūnas bus parvežtas į 
reivius, už pavergtą Lietuvą ir zas Mikelionis. Taipgi kalbėjo tėvelių namus šeštadienį, kovo 
nukentėjusius nuo karo mūsų adv. Velička. Šv. Kazimiero 
brolius ir sesutes, ir taipgi pa- draugijos pirm. Jonas Arlaus- 
dėkoti Dievuli už grįžusius ka- kas, kun. Emery Dubois, MS, kovo 18 d.
__ ' '  m   --  , j — 1—.... T - A — - — •.. * ■ ...

Lietuviai kariai jau beveik vi-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas PatamavlmaF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288

16 d.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 

L, 9 vai. rytą iš šv. 
reivius. Tose pamaldose in cor- kun. Ign. Abromaitis ir laidotu- Jurgio lietuvių parapijos bažny

čios. Patarnauja Edvardas Wa- 
rabow, laidotuvių direktorius.

Likę dideliame nuliūdime a. a. 
Jono tėveliai Motiejus ir Karo
lina Minkevičiai, broliai — Fre- 
drikas, kuris dabar su šeima y- 
ra Argentinoje, Motiejus ir Juo
zas, seseris Gertrūda ir Juoza- 
pina nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti jų mylimo sūnaus ir 
brolio veterano šermenyse ir 
laidotuvėse.

Ą. a. Jonas V. Minkevičius 
• buvo baigęs Norwood High 
I School ir pasižymėjęs sporto 

g srityje. Taipgi jis buvo baigęs 
K Lakūnų mokyklą, Chapel, N. C. 
jfe 1944 m. jis buvo priskirtas į 
5 Navai Air Station, Peru, Ind. 
rS' Po to buvo Navai Air Training 
l^jCenter, Pensacola, Fla. Užbai- 
jfc.gęs lakūnų mokslus ir gavęs 

“aukso sparnus”, jis gavo En- 
K sign laipsnį. Jis buvo paskirtas 
® ant laivo “Lexington” ir už pa- 
zk sižymėjimus Japonų žemėje bu- 
g vo apdovanotas medaliu.

Skaudus smūgis jo tėveliam, 
broliams ir sesutėms, ir todė 
mes reiškiame jiems gilią užuo
jautą. Lai Dievas veterano Jo
no vėlei

pore dalyvavo šv. Kazimiero vių direktorius p. Kazys Kaz- 
draugijos nariai su draugijos lauskas.
vėliava. Pirmose eilėse ėjo mū- Parapijos choras ir solistai, 
sų veteranai, o paskui ėjo drau- vadovaujant varg. Jonui Tamu- 

Veteranai atliko lioniui, sudainavo gražių lietu
viškų dainelių.

Vakarienė buvo tikrai sėk
minga. Šios vakarienės surengi
mu daug darbavosi kleb. kun. 
M. Cibulski, vikaras kun. J. Bu- 
cevičius. Mūsų įžymiausios šei-

Informacijos Biuras
Pereitą pirmadienį nuėjęs į 

vietos miesto knygyno patalpas 
nusistebėjau atradęs skyrių, ka- si grįžo garbingai atleisti iš ka
me randasi visoki laikraštėliai, ro tarnybos. Sveikiname' Tik. gi jos nariai, 
knygelės ir lapeliai, liečianti da- vienam iš visų nebuvo lemta'militares pareigas. Taipgi iš 
bartinį Lietuvos klausimą ir grįžti, tai Juozui Žukauskui, pp. i bažnytinės svetainės atmaršavo 
reikalus. Negalėjau atsidžiaugti Nikodemo ir Elzbietos Žukaus- Šv. Onos draugija, Jaunų Mer- 
pamatęs kaip svetimtaučiai uo- kų sūnui. Reiškiame užuojautą ginų ir Moterų klubas, Sodali- 
liai seka Lietuvos klausimą, ir prašome Dievulio jo vėlei am-! ei ja.
Knygyno vedėja pastebėjo, kad žinos ramybės. Jis žuvo už šioj Laike šių šv. mišių labai daug

V

CLEARANCE SALE
K •j*

Pora savaičių atgal buvo sun* 
kiai susirgęs p. Jurgis Veršine* 
kas, gyv. 17 Chapel St. Bet da
bar, ačiū Dievui, jau sveiksta

411 VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS

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.

paskolų prašymai 
yra patenkinti,

Paskolos yra duodamos lengvai ir privačiai 
mūšy 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
sveikam bizniui

?\ątional

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 Broadwav

MK

»

suteikia amžiną ramy

Visy 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. i

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

T T T rp fj Q mokyklon savo dukrą. Ragina1 1 E □ kitug palaikyti mokyklą.
—Bažnyčios taisymo fondui au-

Aukos. Praėjusį sekmadienį, kavo Konstancija Mickevičienė 
Bostono diecezijoje buvo daro- $1°- Marijona Paliukevičienė 
ma metinė Šv. Tėvui rinkliava.
Šv. Petro (So. Bostono) lietu-'
vių parapija šiam tikslui buvo kiksai,
labai duosni.

Mokyklos fondan Vincentas ir
Marcelė Širkai dar paaukavo Agota Jociai’ Ona Kačinskienė, l ir motinėlei;

Vasario 25 d. iškilmingai 
laidota iš šv. Petro lietuviu 
rapijos bažnyčios Naujos Kal
varijos kapuose a. a. Barbora 
Zasimavičienė, gyv-. 20 VVinfield 
St., So. Bostone.

Aukos. Praėjusi sekmadienį,

$10. Ši šeima labai nuoširdžiai ^ag<^^ena Ausikaitė, 
remia mokyklos reikalus. '__
gausiai aukojasi šiam tikslui 
pirmiau. Leidžia mūsų gražion

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ctfiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Settadieniais Nuo 2 iki 8-tat.

(--------------------------------------------------
TeL ŠOU 2805

Dr. L L Pasakamb
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

i

Tel. TROwbridgo 6330

1 Repshis, H. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—S

Likę dideliame nuliūdime ve
lionės vyras Povilas Zasimavi- 
čius ir sūnus Povilas, nuošir- 

j Po $100 aukavo: Jonas - Ona džiai dėkojame Šv. Petro lietu- 
Karolina - Julius Čiur- vių parapijos kunigam už dva- 

'lioniai, N. N., Teresė Zareckai- sinf patarnavimą prieš mirtį ir 
tė, Ieva Jankauskienė, Vincas- mirus mūsų mylimai žmonelei 

’; dėkojame visiems 
, Pranas- ir visoms už šv. mišias, maldas, 

Ona Tuleikiai, Jadvyga Virbic- gėles, dalyvavimą šermenyse ir 
laidotuvse ir bendrai kuo nors 
prisidėjusiems mūsų nuliūdimo 

| valandoje. Ypatingai dėkojame 
šiems: kun. B. Rusteikai iš In- 
dianapolis, Kansas ,pp. Adomui 
Aleksiūnui ir jo sūnum Juozui 
ir Albertui, Povilui ir jo žmone
lei Likam, Petrui Dumui, p. Du- 
dutienei ir jos sūnui, Vincui ir 
Marijonai Valatkam, Viktorui 
ir poniai Medoniam, Ignui ir po
niai Mačiulaičiam, p. Jurienei, 
George ir poniai Cleary, ponam 
Serrege, ponam Griffin, Albinui 
ir poniai Nevieram, Kenneth ir 
poniai Saunders, John ir poniai 
Geary, Richard Fitzgerald iš 
American Sugar Fefining kom
panijos, Eleonorai Grady, De- 
liai Sindoris, p. Masiuliam, p. 
Mažeikam, p. Savickam, Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus į 

i LRK. draugijai, pp. Niaurio- 
niam ir jų šeimai, pp. D. F. 
Drovvley, Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. 
draugijai, Lietuvos Vyčių 17 
Algirdo kuopai, visi ir visos iš 
So. Boston; p. Onai Jacobs ir 
jos šeimai, 
nam, Antanui Kaczan, Juozui ir 
p. Cidlevičiam, Juozui ir p. Har- 
tigan, visi iš Dorchester; Vincui 
Yankui iš Hyde Park; Jurgiui

kienė. Ačiū.

Atneša. Dar vis žmonės atne-' 
ša Lietuvos pabėgėliams drabu
žių ir knygų. Šiuom tarpu neša 
daug rašomos ir rašymui me
džiagos. Sveikintinas duosnu- 
mas.

Atlankė Prieglaudą. Kun. Dr. 
K. Urbonavičius ir kun. P. A. 
Virmauskis, dalyvavę J. E. Vys
kupo Bučio, D. D., priimtuvėse 
ir kunigų susirinkime, Lietuvių 
Kolegijos patalpose, Thompson, 
Conn., atlankė ir Vargdienių 
Seserų vedamą senelėms prieg
laudą, Thompson, Conn.

Prieglaudos namas vienas jau 
gerai įrengtas. Šiame gyvena 
keliolika moterų. Šių tarpe ran
dasi ir South Bostonietė Jab
lonskienė. Ji jaučiasi labai pa
tenkinta.

Greta šio namo yra taisomas 
didelis namas. Už poros mėnesių 
kas tik norės, galės jame apsi
gyventi ilgam ar trumpam lai
kui.

Vargdienės seselės veda labai 
gražią darbuotę labdarybės dir
voje.

{VAITOS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offioo Tol. So. Booton 0S4S

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Mm

TeL Parkvay 1233-W

Penktadienį, po vakarinių pa
maldų, bažnytinėje salėje, W. 
5th St., įvyksta labai svarbus 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 
Rėmėjų susirinkimas. Visi prie- 
teliai šių Seselių kviečiami da
lyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. Čia bus pasitarta apie 
pirmą Rėmėjų seimą, kurs į- 

šioje pat salėje, kovo;vyksta, 
31 d.

į
I

Vladas Jeskevičius, S. 
pasižadėjęs atvažiuoti

Tėvas
J., yra 
vietiniams kunigams į pagelbą. 
Sekmadienį, kovo 17 d., jis lai
kys šv. mišias, 9 vai. r., bažny
čioje, ir sakys pamokslus 9 v. r. 
ir 10 vai. r.

Casper's Beauly Salon
JEWELRY and GIFTS

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

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

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

220 E St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

lest Bradiny,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

I

I

Iš kairės į dešinę: Gub. Maurice J. Tobin ir adv. J. J. Grigalus.

I

J. E. Vyskupo Petro P. Bučio Sutiki 
mas New Yorke rl Priėmimas

Marianapolyj
Pradžia 5-tame pusi. jtauskas ir keturi klierikai jėzui- 

Tirt <-•«« lr»4”<l 1C? T? om 1 į ^d.1.

rėčkas. Jis irgi su kitais Romoj 
esančiais lietuviais tuo aktualiu 
reikalu sielojosi, bet karo pabė
gėliams tas klausimas nesidavė 
išsprendžiamas.. Mat. įgyjimui 
atatinkamų kolegijai patalpų, 
reikia turėti nemažą pinigų su
mą. ko pas karo tremtinius ne
galima rasti.

Vyskupas Bučys mano, kad 
Lietuvių kunigų draugijai Ame
rikoje Kolegijos įsteigimas Ro
moj yra prieinamas dalykas, ir 
tai labai tinkamas, garbingas 
darbas. Jis tiki, kad kunigai sa
vo suvažiavime tą klausimą pa
barstys, ir patyrę, kad jo rea- 
’izavimas nėra keblus, neatsisa
kys nuo to seniai pribrendusio 
ir garbingo kultūrinio darbo at
likimo.

Lietuviai Pranciškonai
Žinomieji lietuviai pranciško

nai Italijoje yra sekanti: kun. 
V. Girdžiūnas, kun. Leon. An- 
driekus, kun. Ber. Grauslys, 
kun. Petras Baniūnas.

Jie aprūpina karo pabėgėlius 
Milane ir Monson rytuose.

J.J.J.

{VAITOS SKELBIMAI

STRĖNŲ GĖLAI
štai švarus, naujas būdas liuo* 
suot paprasta strėnų gėla. 
Johnson’s Back Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą. I- 
veržimų. Jautiesi puikiai t Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybia.

Šiomis dienomis Massachu- to nejudinamo turto įkainuoto- 
setts valstybės ;
Maurice J. Tobin 
Joną J. Grigalų 
District Komisijos 
tą savaitę, kaip 
vaizde, adv. Jonas J. Grigalus sachusetts valstybėje sekreto- 
sudeda priesaiką Dievui ir vals- rium. Per kelis metus buvo pir- 
tybei }>er Gub. Maurice J. Tobin, mininku Bostono Komiteto Ko- 
kad jis atliks jam uždėtas parei- voje Dėl Lietuvos nepriklauso- 
gas teisingai ir sąžiningai. mybes, Karo Finansų Komiteto

Metropolitan District Komisi-1 Lietuvių skyriaus pirmininkas, 
ja yra viena iš svarbiausių vai- į Adv. Jonas J. Grigalus yra ar- 
stybės departamentų. Jos dar-itimas Gubernatoriaus Tobin 
bas ir pareigos yra plačios. Ji draugas ir buvo Lietuvių Komi- 
kontroliuoja metropolijos poli- teto dėl Maurice J. Tobin į Gu- 
ciją, metropolijos parkų siste- bernatorius pirmininkas. Iš dau- 

pp. Juozui Aleksiū- mą, metropolijos vandens ir dre- gelio jo kitų draugų galima pa- 
nažo sistemas. Įminėti ir Senatorių David I.

Adv. Jonas J. Grigalus yra Walsh ir Kongresmaną John 
plačiai žinomas lietuvis veikėjas W. McCormack. 
lietuvių organizacijose. Jis yra Adv. Jonas J. 

ir p. Valatkam ir jų šeimai iš j Amerikos Lietuvių Tarybos na- viai patarnauja 
Roslindale; Karoliui Benevičiui Į rys ir daug sielojasi Lietuvos reikaluose. Jo 
ir jo, šeimai, Juozui ir p. Stanu- 
liavičiam iš Cambridge; Alenai 
Valatkienei iš Nonvood; pp. 
Harden, Eleonorai Šliužienei,

I

gubernatorius jų tarybos narys.
paskyrė adv. Jis yra ketvirtą kartą išrink- 
Metropolitan tas So. Bostono Lietuvių Pilie- 

> nariu. Perei- čių draugijos prezidentu ir yra 
čia matome Suvienytų Lietuvių Klubų Mas-

Grigalus akty
vistėms teisių 
ofisas yra 20 

reikalais, nors -jis pats nėra ma- Pemberton Sųuare; Bostone. Jis
tęs mūsų tėvynės Lietuvos. Jis gyvena 52 G. St., So. Bostone, 
yra išrūpinęs, kad Mass. valsty-j Sveikiname adv. Joną J. Gri- 
bes Gubernatorius Maurice J. galų ir linkime jam geriausių 

Jurgiui ir p. Tedekam ir bendrai Tobin paskelbtų Lietuvos nepri-' sėkmių naujose pareigose, 
visiems ir visoms.

Taipgi nuoširdžiai dėkojame 
D. A. Zaletskam, laidotuvių di
rektoriam, 564 E. Broadway, S. 
Boston, už malonų patarnavimą 
laidojant mūsų žmonelę ir mo
tinėlę, a. a. Barborą Zasimavi- 
čienę.

Lai Dievas visiems ir visoms 
atlygina už mūsų suraminimą 
liūdnoje valandoje, o mūsų žmo
nos ir motinėlės vėlei lai sutei
kia amžiną ramybę.

Povilas Zasimavičius ir 
sūnus Povilas

So. Boston.

kiausomybės šventę — Vasario 
16 visiems piliečiams, kaipo 
tautinę šventę. -Karo metu jis 
vadovavo karo bonų vajuose.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS

Kovo 10 d. Lucė Zaikienė su- 
jSilaukė dukrelės. Jos vyras So.

Adv. Jonas J. Grigalus gimęs Bostonietis Leit. Dr. Jonas Zai- 
ir augęs So. Bostone. Baigęs 
South Boston High School, 
Boston College ir Boston Col
lege Law mokyklą.

Per pastaruosius metus buvo 
Bostono miesto korporacijos 
teisių departamento asistentu. 
Boston Housing Authority nuo
savybių pervedimo patarėjas, 
ir vėliausiai buvo Bostono mies-

kis šiuom tarpu randasi kariuo
menėje Fort Ord, Calif ornia. 
Negalėdamas savo žmonos ir 
naujagimės dukrelės aplankyti, 
prašė dienraščio Boston Ameri
can prisiųsti juodviejų atvaizdą. 
Laikraštis ne tik prašymą išpil
dė. bet dar tą atvaizdą laikraš- 
tin įdėjo. Naujagimė ir p-nia 
Zaikienė stiprėja Carney ligo
ninėje. Rap.

PRIEDAS
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjime, vasario mėnesio 10 
dieną, South Bostone, aukotojų 
sąraše per neapsižiūrėjimą įvy
ko praleisti vardai: Mr. ir Mrs. 
M. Venis $5., ir Mr. ir Mrs. A. j 
Matjoška $2.00.

Rengėjai atsiprašo aukotojų.

LANKĖSI

Ketvirtadienį, kovo 14 d. lan
kėsi “Darbininke” Kapelionas 
J. Padvaiskis, lydimas kun. Pr. 
M. Juro, LDS Centro pirminin
ko.

Kapelionas J. Padvaiskis tre
čiadienio vakare, kovo 20 d., Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje laikys pamaldas ir pasa
kys pamokslą.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

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

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

• Prot. RaSt. — Ona I Vaškienė, 
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

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

Tel. Parkway -rl 864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. B L. PASALPINEf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
■ 601 Sth SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Plrmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa.

Prot. RašL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa

Fin. Rast. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Slxth SL, So. Boston, Maaa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass * ’

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi- 
2 vai. po pietų. I’araDijos salė 
♦92 E. 7th St.. So Boston

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal 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, MAS8.
279 Main St., Webtter, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
• Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
. Grafton AWw Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
i PRANAS GBRULSK18, Namy Tel. Dedham 130$. R

i

Žymesnieji Lietuviai Romoje į
Dabar Romoj gyvena sekanti 

lietuviai: Lietuvos atstovas prie 
Vatikano — Dr. Girdvainis, bu
vęs Lietuvos užsienio ministeris 
ir Lietuvos atstovas prie Itali
jos valdžios dr. Lozoraitis su 
žmona, arkitektas Karanaus- 
kas, žurnalistas Babickas, dr. 
medicinos Fuksas, studentas Če
paitis su sesute, artistas tapy
tojas Kazys Žeromskis, kuris 
karo metu sukūrė keletą labai 
vykusių portretų, tarp jų: vys
kupo Bučio, Dr. Girdvainio, mi-l 
nisterienės Lozoraitienės.

Kunigai Pasauliečiai
Iš Lietuvos yra atvykę 25 ku

nigai pasauliečiai, tarp jų: kun.1 
Dr. Vik. Pavalkis, kun. Pov. Ja- 
tulevičius, Vilniaus seminarijos 
rektorius VI. Tulaba, kun. Bal
čiūnas. kun. Ignatavičius, kun.

i Alf. Grauslys. kun. Čivas, kun.' 
Budreckis.

Vienuoliai Marijonai Romoj
Be vyskupo Bučio ir kun. dr. 

Vaitkevičiaus, dar Romoj gy
veną sekanti tos vienuolijos 
dvasininkai: kun. Jonas Šake- 
vičius, kun. Vikt. Rimšelis, kun. 
Pr. Bražys, kun. Česl. Aublys; 
klierikai teologai: K. Černiaus
kas. Step. Matulis, Jonas Duo
ba (iš Barandų); filosofai: Vi
tas Šimanskis, Matas Paulaus
kas, kandidatas A. Kleiva ir 
broliukas Petras Steponavičius, 
kuris baigęs Kauno Muzikos 
Konservatoriją, dabar studijuo
ja Popiežiaus Muzikos mokyk
loje.

Iš Latvijos atvykę marijonai: 
kun. J. Grišans, kun. St. Sku- 
tans. kun. Bol. Boginskis ir pa
saulietis kun. Juoz. Čamans, bu
vęs latvijos švietimo vice-minis- 
teris.

Patikrinta, kad Lietuvoje mi
rė sekanti Marijonai: arkivys
kupas Prane. Karevičius, kun. 
Vinc. Dargis, ir du buvę Ameri
koje misijonieriai — kun. Pius 
Andžiulis ir kun. Antanas Pet
rauskas.

Lietuviai Saleziečiai
Lietuvių vienuolių saleziečių 

yra. Italijoje nuo senesnių laikų, 
ypač Tourin mieste, kur jie se
niau leido lietuvišką laikraštį 
“Saleziečių Žinios”. Dabar jie: 
darbuojasi įvairiose katalikų į-i 
staigose. vyksta misijonieriais ■ 
į tolimus kraštus, arba dar pa
tys lavinasi mokslo įstaigose.

Salezietis kun. Petraitis yra] 
Vatikano spaustuvės direkto
rius.

Mieste Pizoje saleziečiai įkūrė 
lietuviams studentams bendra
butį, kurio vedėju yra kun. A. 
Naujokas. jo pagelbininkais 
kun. Juoz. Žaliauskas ir moky
tojas Vin. Mincevičius.

Lietuviai Jėzuitai
Vienuolių Jėzuitų sekančius

A
lietuvius esant: kun. Juozas Be
leckas, kuris atvyksta į Ameri
ką profesoriauti į Scranton uni
versitetą. kun. Bron. Krikštapa- 
Vičius aptarnauja įvairių tautų 

. kun. V. Gu-

I

I

I

I ' I J

karo pabėgėlius.

3729 Smi 4611
LittMianian Fumitare Co.

MOVERB — 
įmurai and

Local A Long 
Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukentejusiems

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

THE BARGAIN OUTLETS 
1939 Washington St., Roxbury 

715 Dudley SL, Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

SULŲVAITS, Ine.
125 SUMMER ST., 

LIB0138 BOSTON, MASS. 
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai
SiuLs. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras.

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

So. Boston FumitureCo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/ž West Broadway, 
TeL ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

S. Barasevidusir SImk
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių GraboHuo Ir 
Balumuotojas

Turi Notaro Tetora

254 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MABa 

Tol. SOUth Oooton 29SB 
SOnaua gyvenamoji vieta — 

S3S Tirpinėtai Aw 
TU. COLumMa 2817

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. ZiletokM, F. B. ZatatotaB 
Oratoriai Ir Balaomuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Bermonlma dykai 

NOTART PUBUC 
Tol. BOU Booton 0B1S 

BOU Boston 1MB
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Didžioji šv. Pranciškaus Ksa- 
veriečio Malonės Novena

NEW BRITAM. CONH.
šv. Vardo Draugijos Vaidybos 

Instaliacija

čiavo jo žiedą. Čia buvo proga 
(turbūt vieninteliams iš lietu
vių) Jonui ir Bronei Brundzam 
gauti Kardinolo palaiminimą

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMDS

€

WATERBURY, CONH.
Padėtis Gerėja

Streikų viesulą tebesiaučia bučiuojant jam žiedą. Jo malo- 
mūsų mieste ir apylinkėse, bet ni šypsena patraukė kiekvieną 
netokiu smarkumu, 
keletą savaičių atgal.

Kaip kurie darbdaviai, maty
dami. kad streikas neapsimoka, 
pasirenka sau derybų keliu su
sitaikyti su savo darbininkais. 
Tai yra geriausis būdas. Strei
kai neša didelę žalą darbinin
kams ir darbdaviams; sukelia

kaip buvo į save. Jis gražiai nusiteikęs 
atrodė be jokio nuovargio.

Duok rikos himnu. Buvęs pirmininkas, 
Albert Covaleski. perstatė Dva
sios Vadą. kun. Matutį, kuris ir 
vedė vakaro apeigas ir progra
mą. Po instaliacijos, kun. Matu
tis perstatė principalį vakaro 
kalbėtoją adv. Algirdą Politis. 
Adv. Politis labai puikiai išdės
tė komunizmo blogumą Ameri
koje. Europoje ir New Britain’e. 
Kadangi adv. Politis. karo me- I

Nukeliama statula William Penn, Philadelphia, Pa., nuo 
ing”, kur ji išbuvo 95 metus. Statula sveria 600-svarų.

“Iron Build-

I 
šeštadienį, kovo 9, 8:15 vai.! 

kerštą tarp darbininkų ir darb- vakare. Šv. Andriejaus parapi- 
davių. jos salje įvyko Šv. Vardo drau-

Sako, ateis laikas, kad karų gijos naujos valdybos instalia- 
ir streikų nebus — žmonės išris cija. Programa prasidėjo Ame- 
klausimus taikos būdu. 
Dieve, kad tas įvyktų.

Kovo mėn. 7 d. susitaikė Far- 
rel Foundiy kompanija su dar
bininkais. po astuonių savaičių 
streiko. 550 darbininkų gaus 
18' ” centų į valandą daugiau. 
Kompanijos ir darbininkų nuo
stoliai siekia milijonus dolerių.

Gumos (rubber) išdirbystės 
kompanijos darbininkai, kur
dirba nemažas skaičius lietuvių, tu. buvo valdžios tarnyboje. Wa- 
vyrų ir moterų, taip pat gavo shingtone, tai jam yra žinomi 
padidintas algas 18 • centų į faktai. Adv. Politis pabrėžė fak- 
val. be streiko. Darbininkai vi- tą. kad ypač "lietuviški” komu- 
si linksmai dirba ir džiaugiasi, nistai Amerikoje visokiais bū-

Scovill kompanija pasiūlė sa- dais nori Washingtoną įtikrinti, 
vo darbininkams nuo 16 iki 17 kad būk Amerikos lietuviai no- 
nuošimčių daugiau į vai. mo- ri. kad jų tėvynė Lietuva pasi
keti, bet unija (darbininkai) liktų po Sovietų valdžia. Ragino, 
reikalauja 18centų į vai. visus Šv. Vardo draugijos na-i 
Streikas tęsiasi nuo vasario 6 d. rius rašyti savo Senatoriams 

Chase ir American Brass kom- laiškus, išreiškiant Amerikos 
panija kol kas nieko nepasiūlė lietuvių norus, kad Lietuva bū- 
darbininkams laike penkių sa- tų laisva ir demokratiška šalis, 
vaičių streiko. Miesto mayoras Pabaigęs savo kalbą, adv*. Poli- 
Bonagan prašo kompanijų ir tis atsakė į įvairius klausimus, 
unijų taikytis ir užbaigti strei
kus, kad nereikėtų miestui rū
pintis tais žmonėmis, kurie atei
na pas jį prašyti darbo, netu
rėdami kuo užlaikyti savo šei
mas. Manoma, kad trumpu lai
ku įvyks taika. Berželis.

girnas mokyklos vaikučių, sesu
čių pranciškiečių vadov., ryšyj 
su klebono kun. Kazimiero Pau- 
lionio varduvių progos sukak
timi. Buvo perstatyta anglų 
kalboje operetė ir kiti įvairu
mai, kurie gražiai pavyko. Lie
tuviškų šokių šokėjų grupė, 
vad. B. Brundzienės, žavėjan-

Visas

iO YORK CITY, H. Y.

minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės. Paaiškėjo, kad nuo 
parengimo pelno liko $64.00. 
Aukų surinkta $127.00. Taigi 
viso susidarė $191.00.
pelnas perduotas Šalpos Fondo 
Skyriui, kuris rūpinsis supirkti 
maistą, vitaminus, batelius ir 
kitus reikmenis dėl tremtinių, j 

Skyriaus pirmininkas, p. M.
Vokietaitis perskaitė atsaky
mus nuo Kongresmonų ir kitų i 
valdininkų, kurie priėmė rezo
liucijas iš mūsų kolonijos, ir vi
si pasižadėjo remti Lietuvos 
reikalus.

netu, aukavo $25.00 šv. Juoza
po Klierikų Fondui. Ponia Mar- 
kelionienė pirm, šliūbo buvo p-lė 
Emilija Skabickaitė. Gražus pa
vyzdys kitiems laimingai grįžu- 
siems kariams.

Sekmadienį, kovo 10 d. buvo 
rinkliava mūsų bažnyčioje Juo
džių - Indijonų misijoms. Su
rinkta $260.00.

Kas metą nuo kovo 4 d. iki 
kovo 12 d. Baltimorės mieste 
beveik visose katalikiškose baž
nyčiose yra laikoma devynių 
dienų pamaldos į Šv. Pranciš
kų Ksaverietį. Didžiausia mal
dininkų susispietimo vieta tai 
Tėvų Jėzuitų Šv. Ignaco bažny
čia. Ten šiais metais buvo lai
komos tos pamaldos net 18 kar
tų kasdieną.

Mūsų lietuviu šv. / lfonso baž
nyčia neturėjo 18 kartu, bet tris 
kartus į dieną sutraukė minią 
žmonių. Pirmadieniais ir antra
dieniais ši devynių dienų nove
na buvo sujungta su Stebuklin- 

; go Medalikėlio Novenos pamal
domis tai arti 10,000 maldinin
kų atėjo ant pamaldų.

I Ne iš vieno svetimtaučio lūpų 
girdėjosi pagyrimo žodžiai kas 
link papuošimo šv. Pranciškaus 
stovylos. Šv. Pranciškaus sto- 
vyla buvo paskendusi lelijoje ir 
lempose. Nuopelnas tokio gra
žaus sutvarkymo, tai Sesučių 
Kazimieriečių, ypač Sesutės Za- 
kristijonės.

Nuo kovo 19 d. iki 27 d. bus 
į atnašaujamos Mišios paremti 
prašymus ir padėkoti Dievui už 
suteiktas malones per tarpinin- 
kystę šv. Pranciškaus. Kunigai 
kvietė visus be jokios aukos dė
ti arba siųsti savo intencijas 
toms mišioms. Tai yra mūsų 
kunigų auką visiems, kurie turi 
pamaldumą į Šventąjį. Kaip 
pirmadienį, taip antradienį po 
visų pamaldų buvo sveikinama 
relikvija šv. Pranciškaus Ksave- 
riečio.

Pirmadienį ir antradienį prie 
bažnyčios durių stovėjo senelių 
Sesutės LITTLE SISTERS of 
the POOR. Jau penkti metai 
kaip pirmą gavėnios savaitę šios 
Sesutės renka aukas užlaikymui 
270 senelių. Kiekvienais metais 
šv. Alfonso maldininkai suauko
ja $2,000.00 Sesučių reikalams.

Bažnyčios atnaujinimo darbas 
žygiuoja pirmyn. Vidurinio tako 
lubos jau beveik užbaigtos. Dar
bas gražiai atrodo. Visi džiau
giasi pamatę naujai išdažytas 
lubas.

Kun. dr. Mendelis praneša, 
kad tobulina bažnyčios vargo
nus. Darbas atseis arti $3,000 
dolerių. Kaip užbaigs, tai mūsų 
vargonai bus puikiausi visam 
Baltimorės mieste.

Mirė sekmadienį, kovo 10 d. 
Visų Šventųjų bažnyčios klebo
nas kun. Kenney. Lai ilsisi Vieš
paties ramybėje. Sunkiai serga 
šv. Povilo bažnyčios klebonas 
prelatas Paulius Smith.

Juozas Juknelis apleido Mer- 
cy ligoninę ir grįžo namo.

Petras Karalius sunkiai serga 
Sinai ligoninėje. Kun. Dubins
kas dvasiniai jį aprūpino pirma
dienį, kovo 11 d.

Apsirgo mūsų stipruolis za
kristijonas Antanas Ivoška. Tai 
pirmą kartą į 8 ar 9 metus kaip 
tarnauja mūsų bažnyčiai. Laiki
nai jo vietą užima žentas Mar
tynas Stravinskas ir sūnus An
tanas Ivoška.

Švč. Vardo sekmadienį matėsi 
daug grįžusių karių einant bū
ryje prie šv. Komunijos. Tas 
teikia didelį džiaugsmą mūsų 
kunigams ir visiems parapijos 
žmonėms.

Altoriaus ir Rožančiaus D-jos 
moteris turės savo metinį susi
rinkimą sekmadienį, kovo 24 d. 
po stacijų. Šis susirinkimas bū
tų įvykęs sausio mėn. bet kun. 
dr. Mendelio ligo privertė šį su
sirinkimą atidėti iki šiam laikui. 
Bus pasisvečiavimas ir rinkimas 
naujos valdybos.

liškai, o 7:30 v. vakare lietuviš
kai. Labai graži Kūdikėlio Jė
zaus statula, kuri buvo paauko
ta vienos parapijietės, papuošta 
gėlėmis ir diaeliomis žvakėmis 
darė gražų įspūdį. Daug para
pijiečių užsisako ir padeda sa
vaitines žvakes prie statulos, 
kad degtų jų intencija. Du žmo
nės jau konstatavo, kad jų pra- čiai pašoko keletą šokių, 
šymai buvo išpildyti }>er jų at- -------------
likta Novena prie Kūdikėlio Jė- Pereitą šeštadienį palaidotas 
zaus iš Pragos. a. a. Juozas Gerulis, jau pagy-

-------------- venęs žmogus.
Gavėnios metu pamaldos. Kas -------------

sekmadienį, 3:30 po pietų, įvyk- Metinės rekolekcijos mūsų
įsta graudūs verksmai. Kas tre- bažnyčioje įvyks balandžio 7 d., 
; čiadienį, 7:30 vakare, per šešias kurias ves įžymaus misionierius, 
savaites, kun. Matutis sakys 

i pamokslus, pritaikintus jauni-
mui ir vedusiems apie Moterys-' 

Itės Sakramentą, jos teises ir 
pareigas. Pamokslai bus sakomi 

į angliškai. Kas penktadienį, 7:30 
j vai. vakare, Kryžiaus keliai, lie
tuviškai.

i

Taip pat kalbėjo trumpai ir 
kun. M. A. Pankus, sveikinda
mas naują valdybą ir pabrėžda
mas, kad galima susilaukti daug 
gero iš naujos valdybos, ir lin
kėjo. kad Šv. Vardo draugija 
augtų nariais.

i 
I Novena Prie Kūdikėlio Jėzaus 

Iš Pragos
Praeitą pirmadienį vakare, 

užsibaigė devynių dienų Nove-
Kardinolo Sugrįžimas

Kovo 5 d. New Yorko gyven
tojams buvo tarsi kokia šventė, nos pamaldos prie Kūdikėlio Jė- 
Tą dieną grižo iš Romos naujai zaus iš Pragos. Kun. Geraldas. 
įšventintas Kardinolas Pr. Spell^C. P., vedė kasdien pamaldas 
manas. Pasitaikius pavasario lietuviškai ir angliškai ir taip 
gražiai dienai į La Guardia ae- pat 9 vai. rytais laikė mišias 
rodromą susirinko minios žmo- Novenos intencija. Daug žmonių 
r.ių laukti sugrįžtant naujo lankė pamaldas kas vakarą, ne- 
Kardinolo. Jis lydimas dvasiš- žiūrint kelių dienų labai blogą 
kijos bei valdžios pareigūnų ėjo orą.
laimindamas žmones į parengtą Nors Misionierius išvyko ki- 
jam automobilį, bet jis į jį ne- tur. bet Novenos geros pasek- 
sėdo. b^t gana dar tolokai ėjo mės dar galima matyti.
ir prašė policijos, kad ji ne-į Nuolatinė Novena prie Kūdi- 
trukdvtų žmonėms prisiartinti kelio Jėzaus bus laikoma kas 
prie jo. kurie priklaupdami bu-: šeštadienį, 4 vai. po piet ang-

Gyvojo Rožančiaus draugija ir 
Šv. Andriejaus Guildas turėjo 

j parengimus parapijos naudai. 
Parengimai pasisekė 

j pelno statybos fondui, 
siems kurie prisidėjo.

ir davė
Ačiū vi-

rengiasi

MEW HAVEN.COHM

Tretininkų draugija 
rodyti dvi filmas, balandžio 7 d. 
po pamaldų. Filmų vardai: 
“The Redeemer” (Išganytojas) 
ir “Mother Cabrini” 
Cabrini gyvenimas).
jau platinami. Įžanga 
vaikams 25c.

Daug Vedybų Prieš 
Užgavėnes

Kovo 2 d. neatmezgamu 
terystės ryšiu tapo surišti 
nuoliai C. Galinis su Agnieška' 

: Vaičiulyte. Jaunasis yra kilęs j 
iš didelės šeimos, kurie yra geri j 
lietuviai ir gyvena Branford, 
Conn. Jaunoji yra duktė mūsų 
kolonijos gerai žinomos p. Ma

rijonos Vaičiulienės, kuri yra 
į gera parapijietė. Vestuvės buvo 
Į

į

Paišelių, Popieros ir 
Plunksnų Vajus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkime iškilo min
tis, kad pravesti rinkliavą, dėl 
mokyklos vaikučių, kurie ran
dasi ištremtuose kraštuose, ir 
neturi paišelių, sąsiuvinių,

(Motinos 
Bilietai
50c., o

m° neturi paišelių, sąsiuvinių, 
plunksnų. Prašome visų geros 

. .. | širdies lietuvių prisidėti pinigi- 
■. | ne auka arba nupirkti minėtų 

reikmenų. Galima priduoti 
bonijoje arba komisijai.

Mirė Juozas Žiūkas
Po rimtos ir ilgos ligos 

mūsų kolonijos senas gyvento- 
gražios, įspūdingos ir kuklios,!jas ir geras parapijietis, a. a. 
kuriose dalyvavo skaitlingai gi- Juozas Žiūkas. Paliko dideliame 
minių, draugų ir pažįstamų.

Sveikinam jauną porelę ir lin- Marijoną, 4 dukteris — Marijo- 
kim sveikatos ir pasisekimo ną Draugelis, Ansonįa, Conn. 
naujam luome.

kle-
buvo 
Pra- 

10 d.
i

mirė

nuliūdime savo mylimą žmoną

’lm Eat Cake

Alan Young, laujrh maker on ABC’s Friday evening radio fun lest 
<9:00 p. m., EST)._loves to eat. Especially when giri friend Betty
(Jean Gillespie) cffers the comic a bite of her easy-to-make nougat 
cake. Betty says make lst mixture with 1 eup augar (or *4 cup.honey), 
adding 1 heapir.ę tbs. <ocoa while stirring. Add V4 eup milk to 1 
beaten egg. Add everything together and cook till fairly thiek—*hen 
eool. For 2nd mixture, beat ‘-į eup butter and 1 eup sugar (or (4 eup 
boney) until creamy. Ada 2 eggs and beat 3 minutes. Add 1 tsp. eacn 
of soda, salt, vanilla ar.d tsp. cinnamon — mix well; measure 2’A 
eups cake flour (after sifting) and add gradually while stirring. Ada 
lst nrrture to 2nd and bake 15 to 20 minutes at 350 degrees. Ūse your 
favorite frosting. Alan says: “I might try a tiny bite.?

Šiomis dienomis teko 
parapijiečių pasitenkinimą, kad 
klebonas įtaisė sakykloje gar-! 
siakalbį. Dabar visi l 
girdėti pamokslus. ,

Kun. Matutis.

Nauji Katalikai
Kovo 9 d. kun. Antanas Du- 

binskas pakrikštino Praninskų 
dukrelę. Krikšto tėvai 
Vincas Galinis ir Elžbieta 
ninskaitė Nixon. Kovo
Schamų sūnelis buvo įrašytas į 
parapijos knygas. Jam buvo 
duotas vardas Roberto Mykolo. 
Kun. Dubinskas išmokė ir pa
krikštino Roberto mamytę pora 
metų atgal. Sveikiname nauja
gimių tėvelius ir linkime jiems 
daug džiaugsmo iš savo 
lių.

vaike-

Ievą Cheslock, Julia Slater ir 
Eleanorą Žiukaitę, sūnus — 

Kovo 2 d. sumainė aukso žie-j Juozą ir Praną, taipgi vieną 
dus šv. Kazimiero parapijos brolį, gyvenanti Lietuvoje, 
choro ir Marijos Vaikelių D-jos j A. a. Juozas buvo rimtas ir 
narė, Adelė Masiulytė su James| malonaus būdo žmogus, turėjo 

'Wheeler. Šv. mišių metu paraui-!daug gerų draugų. Priklausė 
yKioje gar-! jos choras giedojo, vadovybėje!prie SLRKA 116 kuopos ir Šv. 
gali aiškiai.vargoninjnįo p a. Rosseti, ir, Pranciškaus draugijos. Visi na- 

solo labai jausmingai giedojo'riai ir narės skaitlingai susirin- 
p-lė Agnietė Skarulytė iš Mas-'ko į šermenis. Laidotuvėse daly- 
peth, L. I., giesmę “Avė Maria”. Ivavo daug giminių, draugų ir 
Tuojau po šliūbo p-lė Kazė Ged- 
rimaitė, kuri buvo palydovė, nu
ėmė nuo jaunosios kaklo Pane
lės Švč. medalikėlį ir jį padėjo 
ant altoriaus. Tai buvo jaudi
nantis momentas.

Šv. Mišių metu jaunieji ir visi 
palydovai-vės priėmė šv. Komu
niją. Sveikiname ponus James 
Wheeler ir linkim laimės ir 
saulėto katalikiško gyvenimo.

Trečia porelė tą pačią dieną 
priėmė Moterystės Sakramentą, 
tai p. Pozzi su panele Tillie Lu- 
ža, kuri yra slaugė. i

Buvo pilnutė bažnyčia drau- P- 
jių bei draugų ir giminių. Svei- čių duktė, 
kinam ponus 
Dievo palaimos 
gyvenime.

išgirsti

C. BROOKLYN, N. Y
Aukos Plaukia

I

i Prie didžiojo altoriaus
I joms elektros šviesoms įtaisy
mui aukos plaukia. Reikia tikė
tis, kad greitu laiku suma $300. 

j susidarys.

nau-

pažįstamų.
Liūdesio valandoje visi pažįs

tami, giminės ir draugijų nariai 
reiškia gilią užuojautą Marijo
nai Žiukienei ir visai šeimai.

i

Nuotrupos
Karys Jurgis Markelionis, lai

mingai grįžęs iš karo, kad padė
kojus Dievui už visas malones 
suteiktas jam ir jo žmonai karo

vvay Watson, Assistant to Mr. 
Stettinius ,ir Clare Boothe Luce, 
kuri sako: “I am earger to do 
all I can to brįng the benefits of 
fredom to Lithuanian — and to 
every other country in the 
world”. Rezoliucijų buvo išsiun
tinėta 14 kopijų visiems Ame
rikos atstovams.

Paišelių vajus ir rašomoji me
džiaga taip pat rado atgarsio. 
Svarbu pažymėti, kad net čia 
gimę jaunos moterys, kaip tai— 
E. šoblevičiūtė - Krivelienė pir
mutinė aukojo tam tikslui dide
lį kiekį naujų sąsiuvinių ir pai
šelių.

Sandėlio direktorius p. J. Va
laitis. taip pat susirūpinęs paiše
lių bei rašomos popieros trūku
mu. šios taip skubiai aukos 
laukiamos iš visų kolonijų.

Lietuviai neužmirškite Rau
donojo Kryžiaus vajaus. Nors 
karas yra jau pasibaigęs, bet 
dar yra reikalinga mūsų karius 
užlaikyti ligoninėse.

Kovo 17, parapijos svetainėje 
įvyks “Card Party”, kurią ren
gia parapijos jaunimas, vad. pa
rapijos vikarui kun. V. J. Prunc- 
kiečiui.

M.

BRIDGEPORT, CONN.

Parengimas
Kovo 3 d. buvo gražus paren-

Praeitą šeštadienį apsivedė 
Prankonytė, senų parapijie- 

Šliūbas buvo iškil- 
Požzi ir linkim mingas ir gražus. Tikrai galima 

ir pasisekimo P P- Prankonius pasveikinti.
J Vietinis Tarybos skyrius gavo 

— atsakymus į pasiųstas 16 vasa-ALT Skyriaus Susirinkimas no rezoliucijas Kongresmonam 
Kovo 8 d. įvyko ALT skyriaus ir Senatoriams. Gauta atsaky- 

susirinkimas, kuriame išduotas mai nuo šių asmenų: J. E. Tal- 
pranešimas iš rengto vakaro pa- bot, J. F. Ryter, M. C. Hatha-

Praeitą savaitę tapo palaido
ta J. Česnienė, sena parapijietė, 
viena pirmųjų parapijos orga
nizatorių. Šv. mišios buvo iškil
mingos. Daug parapijiečių ir jos 
giminių dalyvavo.

Choras rengiasi perstatyti o- 
peretę. Sudainuos 14 lietuviškų 
dainų — solo ir choras. Vaidin
tojai yra gabūs: p. O. Yanušai- 
tė, B. šumskiūtė, A. Klimaitis, 
F. Serbentas, Al. Mačiukaitis, 
J. Simmanis. Pelnas parapijai. 
Vaidinimas įvyks balandžio 28, 
parapijos svetainėj. O.

Juozas KashskasIne.
Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvo
BALTIMOP.E 30. Md
Tel. Lexington 8595

Limoelnai <1*1 viooKiu reika'v 
Patarnavimas Diena Ir Naktį




