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New York (LAIC) —
Kovo mėnesyje iš spaudos 
išeina naujas prof. K. 
Pakšto veikalas “The Mo- 
dern Lithuania”. Šimtą 
puslapiniame veikale duo
dama apžvalga Lietuvos 
praeities, paduodami fak
tai iš laikotarpio kada Lie
tuva buvo svetimųjų ran
kose, parodyta pažanga, 
kuri buvo padaryta Nepri
klausomos Lietuvos lai
kais, aprašoma Lietuvos 
padėtis II Pasaulinio Karo 
metu, užbaigiant įdomiu 
skyriumi — naujosios Lie
tuvos idealai ir vadai. Vei
kalą leidžia Lietuvių Kul
tūrinis Institutas.

Profesorius dabar gyve
na Kalifornijoje ir rašo 
naują veikalą apie Lietu
vą.

Lietuvėle Metrikai Būsią 
unem Mirom

Tebėra Gw» Jauniausioji 
Vince KudMos Sesuo

New York (LAIC) — 
Atėjo žinia, kad mūsų di
džiojo rašytojo ir veikėjo 
Vinco Kudirkos jauniau
sioji sesuo, Emilija Kudir- 
kaitė - Lietuvninkienė, te
bėra gyva ir karo audros 
nublokšta net į Centrinę 
Europą. 1944 m. liepos 31 
d. vokiečiai iš Vilkaviškio 
ją nuvarė į Vokietiją. Tu
rėjo važiuoti ūkišku veži
mu su visa šeima iš 13 
žmonių. Vėlesni įvykiai 
taip išblaškė visą šeimą, 
kad ji nežino kur yra 3 sū
nūs, 2 dukterys, 2 žentai ir 
jos vyras. Ji liko su savo 
dukterimi Uršule ir 10 me
tų anūke Nijole Lipčiūte. 
Kadangi jos svetimų kal
bų nemoka ir, apskritai 
gyvena sunkiose sąlygose, 
tai visos kenčia didelį var
gą ir laukia pagalbos. 
Joms pagalba galima siųs
ti per BALF.

Kitos dr. Vinco Kudirkos 
seserys
mienė, Kotryna Akelienė 
ir Agnietė Grigaitienė yra 
mirusios Lietuvoje. Ame
rikoje, Scranton, Pa., yra 
palaidotas brolis Motiejus 
Kudirka.

________________________

Marijona Mar-

New York (LAIC) — 
SSSR liaudies komisaria
tas paragino visas Sovietų 
respublikas (prie kurių 
bolševikai priskiria ir Lie
tuvą) nuo š. m. gegužės 1 
dienos suvienodinti vedy
bų, gimimų ir mirties re
gistracijų pažymėjimus. 
Ateityje pažymėjimai bus 
spausdinami dviem kal- 
kom: rusų ir vietine. Pažy
mėjimų blankus reikės 
pirktis valstybės įstaigose. 
Jie bus spausdinami ant 
žyminio mokesčio popie- 
rio.

Pakeitimai daromi ir 
“Zags’e”, kurs tvarko mo
terystės aktus. Dabar ne
bebus galima iš karto su
daryti moterystės aktą, 
bet pirma reikės nuvykti 
nustatytą dieną ir valan
dą jungtinėms užregis
truoti. Registracija atlie
kama vykdomojo komite
to, visuomenės organizaci
jų ar kolchozų atstovų a- 
kyvaizdoje. i

Matyti, Sovietuose turi
ma daug vargo su vedybų 
nepastovumu ir, įvedant vs Kauno Prisikėlimo baž- 
naujus formalumus bei 
naujas iškilmes, norima 
susituokiančius paveikti Šv. Sosto delegatu su pilna 
rimčiau žiūrėti į moterys- jurisdikcija į Lietuvos iš- 
tę.

Nušvitus pavasario saulutei, New Yorko didmiesčio vaikučiai 
baliūnais pasipuošę džiaugiasi šiltesne ir saulėta dienele.

.
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Lietuvis - Vatikano Delegatas
New York (LAIC) —Bu- WCOP PmMm Jėgą Iki

Kurdų Tautelė Sukilo Prieš 
Teheranu

Rusija Prašo Atidėti UNO Susi 
rinkimą Iki Balandžio 10

Irano Skundas Prieš Rusiją Pirmoje 
Vietoje-J. V.

Prancūzija Susidarė Sau 
nnoes

Washington, D. C., kovo mo Tarybos susirinkimą 
21 — Kaip žinoma, Suvie- būtų patenkintas. Labai a- 
nytų Tautų Organizacijos bejojama, kad ji tiek balsų 
(UNO) Saugumo Tarybos gaus, nes jau visiems per- 
susirinkimas įvyks pirma- daug įkyrėjo Rusijos ner- 
dienį, kovo 25 d., New Yor- vų karas. Jis turi kogrei- 
ke. Irano valdžia yra įtei- čiausia baigtis. Taikos 
kusi tos organizacijos se- konferencija buvo numa- 
kretoriui skundą prieš Ru- tyta gegužės mėnesį, o iki 
siją dėl neištraukimo ka- šiol ne tik nepasiruošta 
riuomenės. Jung. Valsty- taikai, bet susidarė dar 
bės ir Anglija remia Iraną. ’ daugiau įvairių painiavų

Rusijos valdžia jaučia,'ir ginčų dėl Rusijos impe- 
,kad ji gali pralaimėti UNO , balistinių žygių, 
i tarybos susirinkime. Todėl į -----------------
įteikė prašymą kad UNO, Stovyklas kopoje
Saugumo Tarybos susinn-i 7 7 9
kimas būtų atidėtas iki j 
balandžio 10 d., nes esą te
bevedamos derybos su Ira-; 

i no valdžia ir taipgi į taip 
trumpą laiką nėra pasiruo
šusi apginti savo reikalus. .. , . , .
Visiems aišku, kad Rusija vykias kunose dabar gy- 
nori laimėti laiką. Ji nori 
priversti Irano valdžią pri
imti jos reikalavimus.

Jung. Valstybių valsty-'varta nebus grąžinami į jų 
bės sekretorius pasiuntė kraštus, sako sekretorius 
laišką UNO sekretoriui, Byrnes. Jeigu išvietinti 
Trygve Lie, prašydamas, žmonės norės pasilikti A- 

merikos zonoj, tai jie galės 
pasilikti ir gyventi kaip 
kiti civiliai, žmonės. Ta
čiau visas šis reikalas dar 
nėra galutinai sutvarky
tas.

i VVashington, D .C. — J. 
j V. valstybės sekretorius 
Byrnes pareiškė, kad A- 
merikos karo vadovybė 
ruošiasi uždaryti visas sto-

Teheran, Iranas, kovo 21, 
j— Šiaurvakarinėje Irano 
į srityje sukilo kurdų taute- 
įlė prieš Teherano valdžią. 
' Valdžia pasiuntė karo 

j___t________ _____ __  radio stotis, iš kurios per‘lėktuvus, kad išlaisvinti
:vietintus asmenis Vokieti- 10 metų buvo transliuoja- > izoliuotus savo garizo- 
’joje ir Austrijoje. Jo ofi- ma lietuvių darbininkų ra-'nus» kuriuos apsupo 3,000,

nyčios klebonas kan. F. 
Kapočius, yra paskirtas i

icialus titulas: III Missio 
, Pontificia - Delegatus pro 
Lituanis in Germanis et 
Austria. Jis apsigyvens U.

Nepakeliamos Darbo 
Sąlygos Sovietuose

New York (LAIC) —So- ~ ,
vietų spaudoje kaskart okupuotoje zonoje.

5030 Watts

Boston, Mass. — WCOP(

dio programa, gavo leidi
mą iš Federal Communi- 
cations Commisgftnv-padi
dinti jėgą nuo 500 iki 5000 
watts.

kurdų ir juos puola ir kad 
numalšinti kurdų sukili
mą. i

vena išvietinti žmones, 
rugpiūčio mėnesį.

Išvietinti žmonės prie-

daugiau matyti nusiskun- _ _
dimų dėl nepakeliamų dar- RUSAI IŠMĖTĖ AMERIKIEČIUS 
bo sąlygų įvairiose Rusi
jos vietose. Taip “Izviesti-Į 
a“ Nr. 22, pusi. 4 praneša 
tad Limansk, Krylovsk 
Jasensk motorų ir 1____
rių stočių dirbtuvės nėra 
apsaugotos nuo skersvėjų, 
ir darbininkai priversti 
dirbti užsimovę pirštines. 
Rogosk ir Pročnookonsk į- 
monėse darbininkai gaišta 
daug laiko, kad gauti pa
čius reikalingiausius daly
tus. Vietomis net trūksta 
paprasčiausių raktų šriu- 
>ams atsukti.

I

Portugalijos Simpatijos 
Lietuvai

Trygve Lie, prašydamas, 
kad jis Irano klausimą į- 
trauktų į dienotvarkę pir
moje vietoje.

Rusija turi gauti septy- 
nius balsus, kad jos pra
šymas atidėti UNO Saugu-

Kyla klausimas, ar Pran
cūzija reikalaus, kad Su
vienytų Tautų Organizaci
jos Saugumo Tarybos su
sirinkime būtų svarstomas 
Ispanijos klausimas ar ne?

Rusija daro didelį spau
dimą į Prancūziją, kad ji 
keltų klausimą prieš Ispa
niją. Bet Prancūzija da
bartiniu metu nenorėtų tai 
daryti, nes ji išeitų prieš 
Jung. Valstybių ir Angli
jos politiką.

Taigi ir kyla klausimas, 
kur pakryps Prancūzija?

New York (LAIC) —
i Washington, D. C., kovo štai nepraėjus nei trims Lietuvos nepriklausomy- 

*21— Trys Jung. Valstybių mėnesiams nuo jų pasta-j bės minėjimo proga visa 
trakto- Laivyno kapitonai prane- tymo, Rusija įsakė ameri- eilė Portugalijos laikraš- 

ša, .kad sovietų Rusijos kiečiams iš jų išsikrausty-'čiu, kaip “Novidades”, 
valdžia įsakė amerikie- ti. Taip tai Rusija laikosi “Journal da Comercio”, 
čiams tuojau išsikraustyti sutarčių. |“Voz”, įsidėjo straipsnius,
iš Jung. Valstybių pasta- ---------------- j prisimindami garbingą
tytų Oro Centrų arba sto
čių Sibirijoj. i

Jung. Valstybių Laivy- Wal Mass„ 
nas tas oro tyrinėjimui 
stotis pastatė pereitą ru- ekSpHOzija, kuri du salezietis kun. Sabas,
denj pagal susitarimo Pot- darbinįnk įmetė , verdan. 
sdamo konferencijoj. Ir tj vandenį ir kitus du nu.|

plikino mirtinai.

RUSIJA TURI KVIEČIŲ, BET 
UNRRA’ai NEDUODA

Kilo Riaušės Dėl Maisto

Riaušininkams Vadovauja Moterys
Hamburg, Vokietija, ko-jmo čia kilo riaušės. Britų 

vo 21 — Dėl maisto trūku-

Ji padarė klaidą, kad ne
atsiklausus Jung. Valsty
bių ir Anglijos uždarė sie
ną nuo Ispanijos.

Bulgarija fakyre Naują
L ABB-jĮ, _ kJ___ L-__ fMintsTrą MdSKVdi

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

Sofia, Bulgaria, kovo 21 
— Valdžia paskyrė Naiden 
Nikolov, aukščiausio teis
mo teisėją, Slavų komiteto 
pirmininką ir komunistų 
partijos vadą, ministru 
Maskvai į vietą prof. Di- 
miter Mihalchev, kuris ne
seniai buvo prašalintas.

Suprantama, Rusijos do
minuojami kraštai turi 
prisitaikinti prie jos reika-

Atlantic City, N. J., ko- Prancūzijai, greičiausia už 
vo 21 — Šiame mieste UN-Ijung. Valstybių dolerius, 
RRA tarybos susirinkime 
William L. Clayton, Jung. 
Valstybių sekretoriaus a- 
Įsistentas ir tarybos narys,

.... T . . , (pareiškė viltį, kad Rusijaateičiai. Lietuvos vardą; .. , . ..greitu laiku pnstatytis 
kviečių UNRRA’ai.

Rusija, kaip ir kitos 
į jungtinės tautos, yra pasi- 
i žadėjusi pristatyti UNR- 
iRA’ai kviečių, bet kada

i

- j u »EL i: •• • Lietuvos praeitį, jos būklę 
Žuvo 4 Vyrai Eksplozijoje į okupacijose ir linkėjimus

kovo 21 tame krašte gražiai garsi-
— Vakar Kendall Mills na Lisabonoje gyvenantis

militarė policija stengiasi 
riaušininkus numalšinti, 
bet kol kas nepavyko. 
Riaušininkams vadovaują 
moterys.

Išbadėję žmonės puola 
maisto krautuves ir trau
kinius, kuriuose buvo mai
sto, ir grobia maistą, kad 
apsigintų nuo bado.

Hamburgas yra antras 
Vokietijos didžia u s i a s 
miestas. Normaliais lai
kais buvo 1,700,000 gyven
tojų, kurie šiandien la
biausiai kenčia dėl stokos 
maisto. Britų okupacinė 
valdžia to miesto gyvento
jams sumažino kasdieni
nę porciją iki 1000 kalori
jų. Žmonės iš bado krinta 
gatvėse. Maisto trukumas 
kasdien didėja.

I •

Vilniaus Jaunimas Raud. i
i

Mirė Seniausia Auksinės 
Žvaigždės Motina

Mass. — Kovo 20
ArmlJOS nanllIlMlĮ nolnc į d. mirė seniausia auksinės

---------- žvaigždės motina, Mrs. 
New York (LAIC) — A-^ictoria Morrisette, 95 

pie 500 jaunuomenės, kaip metų amžiaus. Jo sūnus, 
praneša “Izviestija” Nr. Cyril, buvo vienas iš šešių 
22, lanko Raudonosios Ar- pirmųjų Amerikos karei- 
mijos Karininkų Rūmus vių, žuvusių pirmame pa- 
Vilniuje. čia jie gauna sauliniame kare Prancū- 
“politinį” auklėjimą.“ zijoje.

Ottawa, Canada, kovo 21 
— Šios savaitės pradžioje 
premieras King padarė 
pranešimą parlamentui a- 
pie Rusijos šnipus. Jis pa
reiškė, kad Rusijos šnipai 
buvo susispietę prie jos 
ambasados ir pradėję šni
pinėti 1943 m.

Kanados valdžia žinoju
si apie Rusijos šnipų veik
lą, bet jų nekliudė, kad ne
pakenkus alijantų santy
kiams. Tik karui pasibai
gus, ir kada jau buvo vis
kas išaiškinta, premieras 
King pats buvo nuvykęs į

jeigu tik susidarytų gali
mybė juos pristatyti. At
rodo, kad Rusija turi grū
du, tik kol kas jų neduo
da UNRRA’ai.

Bažnyčiai Reikia Didesnės 
Pagalbos filipinuose

IVashington, D. C. —Wil- 
?liam F. Montavon, Natio- 

pareikalavo, tai ir iki šioLnal Catholic VVelfare Con- 
ne tik nepristatė, bet ir jo-|ference legalio departa- 
kio atsakymo nedavė. BetĮmento direktorius, pasiūlė 
p. Clayton savo viltį remia 
tuo, kad Rusija yra pasiū- paskirta 
liusi parduoti 400,000 tonų bažnyčių 
kviečių ir 100,000 miežių pinuose.

pravesti bilių, kad būtų 
daugiau pinigų 
atstatymui Fili-

I

VVashingtoną ir asmeniš
kai apie Rusijos šnipus in
formavo Prezidentą Tru- 
maną. Taipgi apie tai pra-' 
nešė ir Anglijos premjerui i 
Attlee.

Rusijos valdžiai taip pat 
buvo pranešta pirma negu 
tilpo spaudoje apie šnipi
nėjimą. Rusijos valdžia, 
gavusi pranešimą, tuojau 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Ottavvos.

Premieras King sako, 
kad Kanados valdžia neno
ri nutraukti santykių su 
Rusija.

lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES-—WESX ,SALEM, MASS. 
šeštadienį, kovo 23 d., 1:15 vai. popietų įvyks lie

tuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, mu
zika, pranešimai ir kalbelės lai pasiekia Jūsų namus. 

.Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykitės gražios lietuviškos radio programos iš 
WESX stoties, Salėm.

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

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

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

SEIMELIS

Pranešimas • Kvietimas_______
Nukryžiuotojo Jėzaus į 

Seserų Vienuolyno Rėmė-' 
jų Seimelis įvyks sekma
dienį, kovo 31 d., šv. Petro 
lietuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass.

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

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

Nuoširdžiai kviečia į Sei
melį —

N. J. S. V. Rėmėjų 
Valdyba

GALI KILTI MINKŠTŲJŲ 
ANGLIŲ KASĖJŲ STREIKAS

I

Washington, D. C., kovo mi ir be teismo tremiami 
21 — Minkštųjų anglių vergų darbams Sibiran, 
kasyklų kompanijos sako, kur atiminėjamas maistas, 
kad 400,000 kasėjų strei- ūkininkai mėtomi iš sody- 
kas neišvengiamas. Tik bų, krašto kultūra naiki- 
savaitė beliko deryboms, narna, 
ir kol kas nesimato, kad mos. 
bus galima susitarti.

Jeigu nesusitars, tai ang
liakasiai išeis į streiką ba
landžio 1 d.

šventovės plėšia-
.

—
1
!

IBalty Universitetas 
Hamburge

Vasario 6 d. Svenska 
Morgonbladet, didžiulėmis 
raidėmis pirmame pusla
pyje paskelbė, kad Ham- 

Boston, Mass. — Antro- burge vasario 8 d. atidaro-j 
jo Pasaulinio Karo vetera
nai reikalauja S1000 bo
nus. Valstybės kongrese 
yra įneštas bilius, bet jis 
sutinka labai daug pasi
priešinimų.

Veteranai Reikalauja 
$1000 Bonus

t

I 
i

mas baltų universitetas, 
kurį išlaikys UNRRA. Bal
tai, ypač lietuviai, jau se
niai galvojo apie savo uni
versiteto atidarymą, ta
čiau, britų karinei vyriau- 

" Amerikos Veteranų Bos- sybei padedant ir pagei- 
tono skyriaus komitetas daujant, universitetas gali 
taip pat įteikė Kongresui savo darbą pradėti daug
rezoliuciją, kurioj pareiš- į anksčiau, negu buvo tikę- 
i • _ ________ __________ ______* _ __•_______ T i1o o lraic*kia savo pasipriešinimą.

Karo Tribunolai Ukrainoj 
Ir Baltgudijoj

tąsi. Universitetas bus di-i 
džiuliame Deutscher Ringį 
name. Studentus valgiu ir. 
drabužiais aprūpins UNR-' 
RA. Tuo metu į universite
tą jau buvo užsiregistravę 
2,000 Baltijos studentų.

Nuotaikos Dabartinėje 
Lenkijoje

Prisiekdinama UNO tarnyba, kuri dirbs Su
vienytų Tautų Organizacijos ofisuose. Šios cere
monijos įvyko Rockefeller Center, Nevv York.

& 
r

1 * 1

LAIŠKAI IS LIETUVOS

Jei dar moki melstis, sukalbėk 
už jį maldelę ooo

ŠV. MIŠIŲ IR MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVĄ

Į priekį švenč. Jėzaus Širdžiai pasiaukavusieji... 
Meilės apaštalai... Lietuvos gelbėtojai. Nuolat melski
mės ir dirbkime, kad pagaliau Kristaus karalystė atei
tų į brangiąją Lietuvą, kad Dievas pasigailėtų mūsų 
tėvų nualintos žemės.

Neužmirškime, ką Šv. Tėvas Leonas XIII yra ka
daise pasakęs: “Jėzaus Širdis nušvies visą pasaulį nau
ja šviesa... Tautos ir valstybės sužėrės tos šviesos spin
desiu... Bus sušildytos tos širdies karščiu!”

Brockton, Mass. Šv. Roko M. A. Skyriaus promotoriai, ap
lankę savo kuopų narius, atsiuntė jų maldų sąrašą: Šv. Mišių — 
1495; Šv. Komunijų — 1400; Rožančių— 4155; Kryžiaus Kelių— 
1111; dvasinių darbų ir aukų — 84. Vienas vyras užsakė šv. mi
šias kas mėnesį 16 d. vajaus bėgyje, o kiti iš viso užsakė 11 šv. 
mišių.

Philadelphia, Pa. Šv. Andriejaus par. mokyklos mokiniai: šv. 
mišių — 790; šv. Komunijų — 205; Rožančių — 550; Litanijų — 
640; Stacijų — 660; Maldelių — 23,000.

Philadelphia, Pa. — Šv. Kazimiero par. mokyklos mokiniai 
pasižadėjo sekančiai: šv. mišių — 612; šv. Komunijų — 662; Ro
žančių — 677; Stacijų — 509; trumpų maldų — 22,490.

Hartford, Conn. Šv. Trejybės par. M. A. Skyrius ir Gyvojo 
Rožančiaus Draugija 3 šv. mišias ir prižadėjo: šv. mišių — 870; 
šv. Komunijų — 580; Rožančių — 1,950; Stacijų — 600; maldų, 
novenų — 440; Litanijų — 61.

So. Boston, Mass. Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys prižadėjo, 
kad kasdien per*Maldos vajų viena Seselė išklausys šv. mišias, 
paaukos šv. Komuniją, atkalbės Rožančių, apeis stacijas ir at
kalbės kančios litaniją už Lietuvą.

MALDŲ SĄRAŠUS SIŲSKITE Į
MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRĄ

St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.
Jie pavergti kūnu, 

ir kankinio mirčia. bet dvasioje jie laisvi. O mes ką 
ypatingai tie 

žmogžudžius rusus
Jie vergai kūnu ir 

A. D.
Cambridge, Mass.

lę, nes jis gal mirė neprisiren-' pavergime, 
gęs, nors
Mes pabėgėliai gyvename pavy-' galime pasakyti, 
dėdami gyvuliams. Jų likimas kurie remia 
geresnis, jiems nereikia elge- komunistus, 
tauti, jiems nereikia kūno pri
dengti, jiems viską davė Dievas. 
Mes nieko neturime ir iš nieko 
nieko negalime gauti. Esame vi
si lygūs skurdžiai, badaujame 
mirties prieglobstyje. Nors var
giai mes velkame nuvargintą 
kūną, bet dvasia mes dar tur-' 
tingi, mes dar laukiame švieses
nio rytojaus, kurį tik gali atneš
ti iš Kolumbo žemės, kur dega ‘i 
laisvės žiburys, — Amerikos rašo, 
lietuvis!
suteiksite mums išmaldos elge- munistų partijos centrinio 
taujantiems svetimose žemėse, komiteto) propagandos ir 
Mes žiūrime į užmarį ir stipri- agitacijos viršininku tebė- 
name save tik viena mintimi, ra tas pats Aleksandrov, 
juk dar turime bent . milijoną kuris po to, kai Stalinas 
brolių, kuriems vergijos pančiai 1939 metais sudarė sutar- 
dar ne ant kaklo.”

Skaitydami laiškus iš Lietu
vos, gerai į juos įsigilinkite, o 
tada suprasite jų reikšmę”.

Rašėjo laiškas dar nebaigtas. 
Gavęs progą, jį tęsiu kitame 
“Darbininko” numeryje. Tik 
dabar norėčiau paklausti, ar 
mes galėtume atsakyti rašėjui, 
kad mes laisvoje šalyje esame 
laisvi. Kai kurie iš mūsų juk y- 
ra skaudesniame likime, kaip 
tie nelaimingieji mūsų broliai

IDaugelis iš mūsų yra gavę tikrintas. Nežinau ką tada apie 
laiškus iš pavergtos Lietuvos, mane ir mano laišką manei. Ma
juose rašoma apie kai kuriuos nau supratai aplinkybes ir kodėl 
šeimos narius, kad esą gyvi ir'taip rašiau. Šiandien kada į ma- 
sveiki, kiti šeimos nariai nepa-Įno krūtinę nėra atremtas rusiš- 
minėti. Tas mums kelia klausi-kas durklas, galiu laisvai pra- 
mą, kodėl neparašo apie visą (bilti ir tau paaiškinti kokios ap- 
šeimą ir jos likimą? Štai atsa-į linkybėse tą laišką rašiau. Kada 

Pjkymas: Šiomis dienomis gaunu rusai įsiveržė į Lietuvą, kas su- 
laišką iš Vokietijos nuo asmens, spėjome bėgome į miškus ir slė- 

* artimo mano širdžiai. Rašo: — pėmės, kur galėdami. Nespėję

dvasia.
i New York (LAIC) — 2,000 Baltijos studentų. 
Įvairiose Ukrainos, Balt-1 Dėstys 150 profesorių iri 
gūdi jos ir kitose vietose,'docentų. Bus 8 fakultetai: į 

teologijos, filosofijos ir fi
lologijos; ekonomijos ir, 
teisės; matematikos ir 
gamtos mokslų; žemės iri 
miškų ūkio; medicinos, ar-'

į , .. . y, į “Atsimeni brangus, kaip rašiau į pasislėpti, laukėme mirties. Lig
meno, C emijos IT mec a 1940 m. rusų okupa-į žvėris, jie mus sugaudę suvarė
m OS. ni versi e S ures,c^og Rašįau kad įeinant į į aikštes prie raštinių: mušė,
. rJS. .re 1“ U)3^irusams i Lietuvą, mes džiaugė- šaudė, badė durtuvais be jokio
a.YĮ.ir eStą. 1 e e ar jmgS> ka(j jje mus išvadavo iš j pasigailėjimo. Ypatingai nuken- 

*1U lfUS smetonininkų ir kapitalistinių tėjo moterys. Rusai elgėsi bal
nių S O a^ O iečių ra 1 engčm valdžios. Pasitikome ru-įsiau, kaip kad elgtųsi pagedęs 
jas pranese, a ^VO ecių karius su dainomis ir klojo-j šuva. Kada nuo mušimo mes bu- 
okupacijos metu išvežtas į '
Vokietiją Kauno universi
teto turtas bus perduotas 
Hamburgo universitetui.

rusų karo tribunolai teisia 
tuos nacių pareigūnus, ku
rie okupacijos metu ten 
degino trobesius, areštavo 
piliečius, keršijo gyvento
jams už partizanų veiks
mus, trėmė gyventojus, 
konfiskavo jų nuosavybę, 
naikino istorinius pamink
lus. kultūrines įstaigas, 
bažnyčias, siuntinėjo bau
džiamąsias ekspedicijas, 
šaudė gyventojus ir tt.

Tuos nacių nusikaltimus 
komentuodami, “Izviesti- 
ja” ir “Pravda” pabrėžia, 

‘kad tai priešinga karo ve-

New Y’ork (LAIC) — 
Oficialiniu Varšuvinės val
džios pranešimu, per vie
ną š. m. liepos mėnesį, pro
pagandos reikalams buvo 
išleista 9,276,450 zlotų. 
Pridėjus prie to, vyriausy
bės užlaikomų radio sto
čių, spaudos agentūrų ir- 
spaustuvių išlaidas, ta su
ma pakyla iki 15,940,116 
zlotų, kai per tą patį mė
nesį švietimui buvo teskir- 
ta 8,010.789 Iš tų skaitine- d"“0'uSySTir“praiie- 
nų matyti, kaip raudonųjų ša kad d „ iš kaltinin. 
kvislmgų vyriausybe šei
mininkauja Lenkijoje ir! 
eikvoja žmonių sudėtus; 
skatikus._____________________  I

I
I

Aleksandrov—Politinės 
Propagandos Vedėjas 

Rusijoje

Nevv York (LAIC) — 
Socialističeskij Viestnik’ 

kad vyriausiu CK 
Mes tikime, kad jūs VKP (b) (Visuotinos ko-

j Re*. Šou 3729 Šou 4S1S

Uthuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local 41 Lonj 

Distance 
Moving

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

kų karo tribunolai baudžia 
mirtimi ar pasmerkia il
giems metams katorgos 
darbams.

Sutinkame, kad nacių 
kriminalistai verti kietos 
bausmės; tačiau, ką naciai 
darė karo metu, tą bolševi
kai tebedaro dabar, taikos 
metu, Baltijos valstybėse 
ir kitose jų okupuotose ša
lyse, kur “Istrebitelių” bū
riai be atodairos šaudo 
ramius gyventojus, kur 
tūkstančiai žmonių suima-

Rusi ja-lranas Veda Slaptas 
Derybas Dėl Aliejaus 

Koncesijų
Londonas, kovo 18 — Iš 

patikėtinų šaltinių gauta 
žinių, kad sovietų Rusija 
veda slaptas derybas dėl a- 
liejaus koncesijų su Irano 
valdžia.

Irano 
traukiasi 
čiau, kol 
premjero
ar anti-rusų armijos įsa
kymu tai daroma, ar yra 
koks kitas išrokavimas?

Spėjama, kad sovietų 
Rusija daro spaudimą, kad 
Irano valdžia priimtų jos

armijos būriai 
į Teheraną. Ta
kas neaišku, ar 
Ahmad Ghavam

me jiems gėles ant gatvių, bu-įvome mažai gyvi, turėjome su- 
čiavome garbingus raudonosios; 
armijos karius, mūsų išvaduoto
jus. Esame laimingi, džiaugė
mės patekę po garbinga Rusijos 
globa, nereikės bevargti, mokėti 
mokesčius ir, duonos kąsnis už-

Anglija Sutinka Duoti 
Nepriklausomybę Indijai

Londonas, kovo 21 — 
Anglijos premieras Attlee 
paskelbė, kad Britų val
džia sutinka duoti Indijai 
pilną nepriklausomybę. 
Tuo tikslu Anglijos val
džia siunčia komisiją, kuri

DAY DREAMS
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turi labai plačius įgalioji
mus.

Tačiau, Anglija pagei
dauja, kad Indijos gyven
tojai nubalsuotų pasilikti 
jos bendruomenėje.

reikalavimus pirm negu tnn PI* k*ll C eX4
UNO susirinks posėdžiau- "mSlJB UlUTClllll
ti. | Savo Krašt;
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New YTork, kovo 21 —
Anglijos buvęs premieras 

j Winston Churchill, prieš
Lietuviškų komunistėlių I išvykstant į savo kraštą, 

laikraštis “Laisvė” kovo 9 
d. š. m. laidoje labai piktai 
išėjo prieš Prezidentą Tru
man dėl Churchill pasaky
tos kalbos. To laikraščio

KOMUNISTAMS 
TIK TRUMANAS

padarė vizitą J. E. Kardi
nolui Spellman. Jis, lydi
mas Kardinolo, buvo užė
jęs j Šv. Patriko Katedrą.

• t

Reikalauja Mginti Karo 
Tarnybos {statymąjo visai nebevadina Prezi-j 

dentu, o tik “Mr. Truman”,| 
“Mr. Truman”.

Tai yra įžeidimas ne tik 
Prez. Truman, bet ir visų 
šio krašto piliečių. Komu
nistams Stalinas, tai “švie
siausioji saulė”, o Prezi-j Vyrai nuo 18 iki 25 metų 
dentas Truman tik “Mr. amžiaus būtų imami karo 
Truman”. ' tarnybon.

H ashington, D. C. —Ma- 
poras gen. Hershey reika
lauja, kad Kongresas pail
gintų karo tarnybos Įsta
tymą nerybotam laikui.

klaupę garbinti iškeltą raudoną 
skarmalą su Stalino paveikslu. 
Po to tęsėsi tardymas ir vėl 
baisios žudynės ir kankinimai. 
Po baisiųjų ceremonijų, buvome 
paleisti namo, atlikę ištikimybės 
priesaiką Stalinui. Gyvenome 
kurį laiką sekami enkavedistų. 
Vėliau vėl buvo tardymai ir 
klausinėjimai, kas turi giminių 
Amerikoje. Turintieji giminių, 
turėjo rašyti laiškus į Ameriką, 
diktuojant enkavedistui. Tai 
mat, brangusis, kokioje pozici
joje buvau tau parašęs laišką, 
kada durtuvas buvo atremtas į 
mano krūtinę ir, pasipriešini
mas rašyti, reiškia mirtis. Nors 
ištikrųjų būtų geriau, kad ne
būčiau gyvųjų tarpe, bet žiūrint 
mirčiai į akis, aš manau kiek
vienas bijo mirties, ir dar, jei ji 
tik paima tave lengvai iš lėto 
kankinimo būdu. Būtų gera mir
ti nuo kulkos. Bet rusai mums 
to pavydėjo. Tie, kurie mirė, 
buvo nužudyti baisiau kaip mū
sų šventieji kankiniai. Kada vo
kiečiai išvijo rusus iš Lietuvos, 
pasilsėjo mūsų sielos. Nors ken
tėjome po vokiečiais, bet neken- 
tėjome trečios dalies, kiek ken
tėjome nuo rusų. Atsitraukiant 
vokiečiams iš Lietuvos traukė
mės ir mes iš savo Tėvynės, lig 
Baltijos bangos nuo krašto, 
traukėme į vakarus, krauju ir 
ašaromis aplaistydami savo 
numylėtą žemelę. Šiandien, mes 
lig lapai nuo medžių išblaškyti 
į visas šalis, pūname kūnu ir 
dvasia, belaukdami nežinomo 
rytojaus. Už tai mielasis, jei 
gausi laišką iš Lietuvos, kur ne
bus kalbama apie vieną šeimos 
narį, jis bus vienoje iš trijų vie
tų: pabėgime, ištrėmime ar mi
rusiųjų tarpe. Jei dar moki 
melstis, sukalbėk už jį maldė-

v.

įtį su Hitleriu, pirmasis pa- 
jsiskubino paskelbti prane
šimą apie “Stalino prana- 
i šiškus sugebėjimus”. Jis 
yra vyriausis propagandos 
šefas ir nuo jo pareina da
bartinė komunistų per vi
są pasaulį vedamoji propa
ganda.»

Kiekviena prarasta va
landėlė jaunystėje yra 
nauja nelaimės proga atei
tyje. Napoleonas

Surinko ir išleido

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

| odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu- 
I mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli,
■ bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa- 
I veikslėliau Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti-

■ nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Į Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
I 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 — i _ _ "

Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

t*

Į

i — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug.

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

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

knyga(s)
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Published every Tueeday and Friday ezeept Holidaya auch aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa 
--------- by-----------

SAINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. AESOCIATION OF LABOR
Bntered u aecond-claM matter Sept. 12. 191$ at the poet ottlce at BoattMk 

Maaa. under the Act of March S, 1870.
Aeceptance for malling at spėriai rate of poetage provided for in Sectton 110$ 

Act of October 8, 1917, authorized en July 12, 1918
BUBSCRIP^;ON KATES:

Domesttc yearly___________ $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

Buvusioji Komunistė {steigė Laikraštį Krikščionybei Ginti
— Su katalikų spausdiniais į komunistų masinį mitingą. — Filosofas Maritain aplanko nekūre- į 
namus beismontus. — Iš konvertitės užrašų. — Apie puodą sriubos ir pasidalintas antklodes.— 

Piketuoja... Šv. Juozapą

kelionėje į Emausą, nepa
žino iki tol, kol Jis atsisė
do su jais ir valgė kartu. 
“Jie pažino jį duonos lau
žyme”.

Ir kiek gi kepalu duonos 
mes laužome su šių dienų 
(alkanaisiais — paskutinįApie jūrininko ir aklos mergaitės geras širdis. —

virtą daržovių sriubą nu- mėnesį net apie 13.500. Pa
tarė nuolatos laikyti šiltą, dek mums tęsti šį darbą, 
kasdien atnaujinamą, ai- hadėk mums pažinti kits 

ikitą duonos laužyme! Pa
žindami kits kita, pažinda
mi mažiausią iš Jo vaikų, 
mes pažįstame Jį patį...”
APIE TUŠČIAS KIŠENES

IR PILNAS ŠIRDIS 
daugiausiai neturiingieji, . ,^ar^a^s Jau J4 lėšos taip 
kurie aukojo ką gali, netgi išsisemia, kad, rodosi, ne- 
save ir savo laiką. ibeišleis sekančio numerio

Isavo pamėgtojo laikraščio. 
Kai ateina naujas ben- vienų Kalėdų laikotarpyje 

įdradarbis į jų bendruome- jau rengėsi jų telefoną 
,nę, nekartą jiems tenka kompanija išjungti ir elek- 
(nutraukti nuo _ savo lovos tros srovę nutraukti, jau 
antklodę, jei dėl šalčio bu- fouv0 įr darbininkas atsiųs- 
vo sudėtos dvi, ir duoti 
naujajam.

net tų varguolių tarpe, ku-’ — Darbo valandos mūsų’ — Aš norėčiau, — rašo į sveikinimai su čekiais. Ke- 
rie naktį praleisdavo snū- ofise yra nuo 8 vai. ryto iki katalikybę atsivertusioji lėtą kartų jie turėjo sėsti 
duriuodami parke. (12 vai. nakties. Ateina buvusioji komunistė Doro- prie stalo, kur nieko dau-

Neturėdami geresnės pa- daug lankytojų ir visada thy ka<Į A*™!’ S™ ne^uvo’ , kaiP P^P03’

kada, pagaliau, raudonoji armija išsikraustys iš Man- rių ir viena vienuolė dole- jie susirado kitą nekūrena- aš, arba ta geraširdė stu- s*as kojas» Pridengtas be-.šių maisto dovanų, ir atėjo 
džūrijos ir Irano? Į tai meška nemato reikalo atšaki- rį, ir tai buvo jų pirmosios mą ir visų apleistą landy- dentė. 1 ’ 1
rėti, bet tuo pačiu laiku teiraujasi, kada gaus iš Ameri- lėšos dėl “Catholic Wor- nę už 8 dolerius mėnesiui ~ 
kos vieną bilijoną dol. paskolos. (Pirmiau prašė šešių ker” laikraščio.
bilijonų ir jau buvo begaunąs, bet, deja, aukso kiauši
nius dedančios vištos šiaip ar kitaip ne laiku likvida
vosi ). Britų liūtui labai nemalonus uodegos tampymas, 
taigi urzgia, gąsdiną ir žada mešką UNO teisman pa

DU NAUJI APAŠTALAI
— Dievo akyse, galbūt, 

daug brangesni tie alkani
I

,-tej metams $2jo di savo namuose baimin- 
į damiesi dėl komunizmo 

South Boston, Maa* 'pavojaus, — taip kalbėjo 
rašyto a Dorothy Day po 
to, kai nažinusi marksisti
nio komunizmo klaidas ji 
metė raudonuosius ir pati 
liko katalike.

Dabar ji panoro pasiekti 
Visi nori suvaldyt “žmogų, kurs vaikšto kaip meš-1 minias ir papasakoti jiems 

ka”. Veltui. Meškinas nesiduoda suvaldomas. Eina apie tą didįjį džiaugsmą, 
kur nori. Dabar Irane mina britų liūtui ant uodegos ir,kurį tegalima rasti tik 
Mandžiūrijoj smogia per kišenių Čiang-Kai-Šekui ir Kristaus Evangelijoje. 
Dėdei Šamui. Ryžtingiausias meškos treniruoto jas ar j Kitas katalikų apaštalas 
tik ne bus Čiang-Kai-Šekas. Jam nusibodo kalbėt. Jis'darbininkijos tarpe Petras 
žino, kad meška supranta vien lazdos argumentą, tai- Maurin davė jai daug įkvė- 
gi jis gabena į Mandžūriją didingą kiniečių kariuome- pimo leisti katalikų darbi
nę ir, turėdamas ją savo užnugary, šiaip ar kitaip su ninku laikraštį. Sužinojęs 
meška pasikalbės. Dėdė Šamas žada būti kur kas vy- apie jų sumanymą, vienas 
riškesniu ir — rašinėja meškai notas bei paklausimus, kunigas paaukojo 10 dole-

PRENUMERATO8 KAINA
Amerikoje metams-----------------$4oo nuskurėliai, kaip anie nu-

w.oo tukę krikščionys, kurie sė-
Užsieny 1 luąt

DARBININKAS
#66 West Broadway,

Telephone SOUth Boston 2680

Komunistinis Militarizmas

, I

Kitas katalikų apaštalas

Šokit Bangos
Šokit, bangos, bangužėlės, 
Ežero krantais.
Širdies kanklėms prisikėlus — 
Pradings sielvartai.
Aš ant irklu pasirėmus, 
Dainuosiu dainas!
Vandens gėles apsiglėbus — 
Už mirsiu raudas.
Kai eldiją mano mielą 
Sielvartai blaškys, 
Gėlės ramins mano sielą 
Šypsniais nukaišys.
Su lelijoms, su baltomis 
Irsiuosi viena...
Kol bangužėms paliktomis — 
Nusileis diena.

kio numalšinimui.
LIŪTINGA DIENA IR 

SUGRITĘ BATAI
Neturtingieji pajuto, kur 

ju draugai. Reikalingų 
baldų ir drabužių sunešė

tas, bet Apvaizda jais pa
sirūpino — atėjo Kalėdų

stogės savo talkininkams, kas nors turi būti, arba nas pamatytų tas suvargu- ir štai atėjo keletas krep- 

(sukrintančiomis kurpėmis, čekis nuo vieno geraširdžio 
Pajutę savo prietelius, — kojas, kurios randa ke-įkunigo ir jie užmokėjo vi- 
----  v ’■ lio ’ WnrVnr’' o- sas “bilas” ir dar 25 dole- 

ateinan-
lię ur. O UU1UI1U3 HlCllCdlUl L Į/iivvvuuo, 9 -

,New Yorke ir čia susispie- vargo žmonės pradėjo plū- 1 .ra._ . c Worker .
tė. ;sti į jų ofisą — kas valgio, {Rsą- *į liūtingą rytą atėjo riai jiems liko

'kas drabužio, kas duonos vienas vyras. Kai jis nusi-įčiam mėnesiui.
Į Vargo, prakaito lašais kąSnio ieškodamas. Doro- ėmė sunykusį autuvą, jo. Dažnai pagalba jiems 

Pirmas laikraščio nume- aptaškytas laikraštis ra- thy Day su savo bendra- k°jinės turėjo dideles sky- ateina iš pačių neturtingų-

NEW YORKE, PRIEŠ 
12 METŲ

traukti Teisme, žinoma, laimės ir paskui — ką darys ris išėjo 1933 metų gegu- do didelio pasisekimo. Bu- darbiais, krikščioniškosios les ir buvo permirkusios, jų. Stephen Johnson, per 
paskui liūtas nė pats nežino: ar šauks mešką dviko- žės 1 dieną. Kai 200,000 ko- vusioji komunistų žurnalų meilės vedami, glaudė vi- Mes pnverteme užsidėti vasarą dirbdamas mieste, 

ar ritieriškai paskelbs, kad kautis su meška liū- munistų ir darbo unijų na- bendradarbė, dabar vargo sus kaip begalėdama ir vi- sausas kojines pirma, ne-, keturis penk t a d a 1 i u svon, ar ntienskai paskeios, Kad Kautis su mesKa uu- sus Kaip Degaieaama ir vi- v a. a 11 u o
tui garbės nedaro Meška, žinoma, tuo neįsižeis. Ji rea- rių paradavo New Yorke, žmonėms skelbė evangeli- siems stengėsi padėti. Sa- Su J1S pabandys batų porą, savo algos atnešdavo jų 
listė Garbės nepažįsta bet lobio neišsižada. Kuomet Union Sąuare, būrelis pa- ją ir gelbėjo juos jų nelai-vo užrašuose ji atžymi: kuri{* Jam suradome”. (apaštalavimo darbams;
demokratija tariasi - nesutaria ir šen bei ten puldinė- siryžėlių išėjo į jų tarpą meje. Argi nuostabu, kadį ir , Ta var^om5nes. viena kurčia mergaitė, ku-
ja, kuomet visas pasaulis ant meškos uja (žodžiais, ži- platinti tą naujai išėjusį tas nuskriaustųjų meile —Mes taip susikimsę ir. kartais pakeičia jų V1SUS ri už 5 dolerius savaitėje 
noma,) jinai grobia vieną lobį po kito ir, visko prisiplė- katalikų darbininkų laik- pašventintas laikraštis peMaiP.įvargę.įmones> mie- planuS. ............... (tvarkydavo namus vienojenoma,) jinai grobia vieną lobį po kito ir, 
šus, paskelbs, kad tai įvykę faktai ir ką jūs man pada- raštį. 
rysite? Prarijau Pabaltės valstybes; pasipiktinote, už-| Dorothy Day su 
protestavote ir — pamiršote. Griebiau i----- ----- -—
kąsnius: Lenkiją, pusę Vokietijos, Austriją, Vengriją, 
Rumuniją, Bulgariją, Čekoslovakiją, Jugoslaviją. Rei
kalavote, kad tų šalių vyriausybės būtų renkamos, ma
no ir jūsų komisijoms prižiūrint. Sutikau ir — jūsų 
komisijų neįsileidau. Okupuotoms šalims sudariau 
valstybes kokios man patinka, kinišku mūru uždariau 
jų sienas ir šeimininkauju jose kaip tinkamas. Ir ką 
jūs man padarėt? “Vaikščiojanti kaip žmogus” meška 
triumfuoja. Su tokiu reiškiniu istorija dar pirmą kar
tą tesusiduria. Yra buvę Atillų, Džingis-Chanų, Tamer- 
lanų, Mahometų, Suleimanų, Šėlimų ir šiaip įvairių tur
kiškų bei totoriškų azijatų, kurie šimtmečiais teroriza
vo Europą, bet tokio ledų kalno, kaip dabartinė Rusi
ja, dar nėra buvę. Ji jaučiasi galinga. Apskaičiuojama, 
kad Sovietija tebelaiko apie 10 milijonų ginkluotos ka
rei vi jos: 5 milijonai pačioj Rusijoj; 1,250,000 Vokieti- tos kaygs ir ja atsigaivin- 
joj; 1.000,000 Mandžiūrijoj ir Korėjoj; 750,000 Rumu-darni dirbo tie pasiryžėliai 
nijoj; tiek pat Bulgarijoj; 500,000 Vengrijoj, 200,000

lšešis mėnesius išaugo iš £a kiekviename mūsų pa-į —Mes turėjome šiais me-šeimoje, dolerį atnešdavo 
►įKimote, uz- — j — savo 2,500 į 20,000 egzemplio-.^P1! kampe- Mes neturi- tajg išleisti visus pinigus/šiems darbininkų priete-
stambesnius prieteliais dėl laikraščio rių. Jo redaktoriams - lei-atetaros vietos paside-Įkurįuos buvome atidėję dėl liams; vienas jūrininkas, 

išnuomavo nekūrenamą dėjams padarė garbės juos jin}ui atsiunčiamų, suau- koplyčios, manydami, kad i kurį jie žiemą maitino, nuo 
beismontą. Nebuvo baldų, atlankydami vyskupas O’- kojamų darbužių... Dažnai šv. Dvasios šventovės dvylikos laivų 
Jie paskelbė apie tai laik- Hara, monsigribras Ryan, musų kambnnai^ purvini, (—vargo žmonės) yra 
raštyje ir geradariai suau- konvertitas filosofas Mari- ”es “ek daug tūkstančių daug svarbesnės, kaip ran- 
kavo. Pirmąjį stalą iiems tain ir daug kitų garseny-.z,moinill peržengia mūsų komis darytos bažnyčios,

• | flziVT 1F OA1 1 10 O O 1 O 1 »» v * • ■ •

atvežė vienas komunistas, bių.
paveiktas jų didelio pasi- N£RA KA))A N£ , mįes- 1
šventimo. Laikraščio prie-j 
telių skaičius augo— prie 
jų prisidėjo jaunutė 21 me-1 
tų studentė, netgi vienas 
18 metų lietuvis berniukas. 
Negaudami atlyginimo, jie 
dirbo iš pasišventimo. Vir
tuvėje ant angliais kūre- 

i narnos krosnies buvo karš-

_ _ i
nuo ryto iki nakties.

i slenksčius. Kartais ir mes— rašė savo atsiminimuo- 
'Patys esame taip purvini, se minėtoji Day.

I

■— neturim vandens ar vie-
TO PIRTĮ NUEITI... tos kur nusimaudyti, arbai 

i Dorothy Day ir jos ben-'— neturime į 
dardarbių pasišventimas drabužių persimainyti; 
rado gražaus atgarsio.' purvini kartais esame vien 
Štai vienas darbininkas, tik dėl to, kad mes esame 
kurs rytą keliasi 5:30, kad taip užimti globojimu ne
galėtų išklausyti mišių ir turtelių ir ligonių, kad net: 
kurs tada dirba iki 7:30 sunku surasti laiko iš- 
vakaro, pasisiūlė padėti, sprukti į viešas miesto 
platinti laikraštį...

Nenuostabu, juk jis ma
tė, kad laikraščio steigėjai, sada lengva. Pagaliau jie

PAŽINS MOKYTOJĄ
pakankamai! DUONOS LAUŽYME

pirtis nusiprausti”.
Ir su maistu jiems nevi-

Kai lėšų stoka, sunku
mai juos suspaudžia, jie 
pradeda “pikietuoti” šv. 
Juozapą ir, uždegę žvakę 
prieš jo stovylą, melsti:
— Turi mums padėti šv. 

Tėvas sako, kad žmonių 
masės žūna atkrisdamos 
nuo Bažnyčios. Mes jas 
turime pasiekti, męs turi-

Lenkijoj; 150,000 Pabaltijo j ir tiek^pat Irane. Militari- BEDARBIAI, KĄ NAKTĮ nežiūrėdami atlyginimo^ surado išeitį: už 79 centus me į jas kalbėti ir grąžinti
PARKUOSE MIEGA (prie jo dirbo po 15 valandų j nusipirko didelį puodą, ku- jas prie Dievo meilės. Mo-,

Jiems trūko jėgų, bet jie į dieną. Dorothy Day savo'riame galima išvirti 10 kytiniai nepažino savo 
mokėjo rasti talkininkų1 užrašuose pasakojasi: Ikvortų sriubos. Jame iš- Viešpaties toje vargingoje

nis komunizmas, tarsi koks pasibaisėtinas oktopus bei 
aštuonkojis slibinas, čiulpia gyvybę iš ketvirčio bilijo
no žmonių. K.,

> galima išvirti 10 kytiniai nepažino savo 
I kvortų sriubos. Jame iš- Viešpaties toje vargingoje

atsiuntė
Tęsinys b-tame pusi.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XXV.

Laisvės Kovotojai
Andriaus įtikinėjimai ir paties Galčiaus 

poelgis visus šnairavimus pamažėliu išblaškė, 
ir Galčius pasijuto tarp savųjų. Netrukus A- 
pysenis pakėlė jį į puskarininkus, paskui į 
karininkus. Galčius kukliai protestavo, bet 
visiems buvo aišku, kad jis kur kas geriau 
tinka į karininkus, negu į eilinius. Visa kuo
pa dėl to laimėjo, nes Galčius tuojau parodė 
sumanaus karininko ypatumus. Jų kuopa 
greit išaugo į per 100 vyrų. Apysenis prisi
spyrę atsistatydinti, įrodinėdamas, kad Gal
čius daug tinkamesnis jo vietai užimti. Bet 
visi, ir daugiausia pats Galčius, prašė, kad 
pasiliktų jų vadu. Apysenis, piktai niurnėda
mas, apsiėmė jiems vadovauti, kol susijungs 
su tikrąja Lietuvos kariuomene. Jo kuopa 
greit pagarsėjo drąsiais ir sėkmingais prieš 
bertmontininkus žygiais. Ir ne ji viena. Sava
norių tinklas iš visų pusių spaudė Bermonto 
armiją, kol galutinai lemiančiam ties Radvi
liškiu mūšy visiškai ją sutriuškino.

Lietuva nusikratė vieno slogučio. Bet čia 
pat atslinko kitas aršesnis — bolševikai.

Į Pakaušį
Lenino žvaigždė buvo pačioj aukštumoj. Jo 

legenda švietė kaip tolimas gaisras: iš tolo 
žavingai raudonas, bet jo baisenybėms pama
tyti reikėjo, kad arčiau atslinktų. Lietuva jį 
arti pamatė, pabuvojo jo ugningam sūkury 
ir, atlikusi ankstyvą operaciją, iš bolševizmo 
ligos išsigydė. Operacija bet gi buvo skaudi 
ir kruvina.

Driskių armija, tarsi tamsus amaras, už
gulė trečdalį Lietuvos ir traukė į Kauną. Iš
badėję, nuskurę ruseliai, tikri “basokų” tipai, 
taip talentingai Maksimo Gorkio atvaizduoti, 
užplūdo Lietuvos miestus ir kaimus. Armija 
kaip armija, ėjo nenoromis. Kareiviams buvo 
duodama tik po svarą duonos vienai dienai. 
Daugiau maisto jie patys turėjo susirasti. 
Tad kiek įmanydami grobė ir taip jau nua
lintą Lietuvos žemelę. Raudonarmiečių tarpe 
buvo ir geraširdžių mužikų. “Mes priversti 
kariauti — jie sakė. — Jei neisime, tai komi
sarai ir mus kulkosvaidžiais pavaišins, ir mū
sų moteris ir vaikus tėvynėj sušaudys”. Nuo 
jų tik tiek skriaudos žmonėms tebuvo, kad 
apvogdavo ar apiplėšdavo. Žudyti be reikalo 
nežudė.

Bet civilinė valdžia, iš vietinių komisarų 
susidariusi, buvo visai kitoniška. Čia sugužė
jo visi drąsesni, šešėlinga praeitimi, avantiū
ristai. Kas tik norėjo suvesti sąskaitas su sa
vo kaimynais ir jiems už ką nors atkeršyti,

tas brovėsi į bolševikų komisarus. Šaly įsivy
ravo baisus teroras. Ramesnieji piliečiai dre
bėjo dėl savo gyvybės, nes teismas pas bolše
vikus skubotas: koks šnipas įskundė, ir veda 
nekaltą žmogų prie sienos. O kiek ir be teismo 
buvo nužudyta!

Ypačiai drebėjo kiek pasiturintieji ūkinin
kai ir miestiečiai. Apie dvarponius nėra ką ir 
bekalbėti. Nugirdę, kad vieną kitą dvarponį 
bolševikai nužudė, likusieji išbėgo kur akys 
neša, palikę dvarus ir mantą. Gyvybė už vis
ką brangesnė. Tačiau vienas drąsuolis ivžosi 
pažvelgti nelaimei į akis. Tai buvo Vaišman- 
tas. Jis manė, kad nėra ko jam bolševikų bi
jotis, nes jis ir lietuvis, ir neturtingas, ir de
mokratas. Prie ko čia jiems prikibti? Taigi, 
pasiliko namie ir laukė įvykių.

Kalbamuoju momentu pas jį buvo dr. Biti
nas, sugrįžęs iš karo baisenybių gyvas ir 
sveikas. Bet kaip atsimainęs. Atrodė dešim
čia metų senesnis. Kakta suraukšlėta, akys 
dažnai mirkčioja, plaukai gerokai nužilę, bet 
veide reiškėsi džiaugsmas dėl nuslinkusi jau 
baisenybių ir išsilaisvinusios tėvynės. Tiesa, 
ateina nauji debesiai, bet iš viso gal jau per
daug nupasakojama apie bolševikų žiauru
mus. Juk ir jie žmonės.

Abu draugu dalinosi savo įspūdžiais. Jau 
keli metai, kai nesimatė, tad yra apie ką šne
kučiuotis. Staiga kažkas pabeldė į duris. Bel
dimas nervingai skubus. Kas tai būtų?

Vaišmantas pasiskubino svečią įleisti. Bu
vo tai liesas, apdriskęs, dar jaunas vyras. Iš

suplyšusio kišeniaus kyšojo revolverio ran
kena. Oho! Nelaimė jau čia. Tai bolševikas.

Šeimininkas dar nespėjo paklausti, su kuo- 
turi garbės, o jau svečias prašneko tokiu to
nu, tarsi būtų tęsęs už durų pradėtąją kalbą.

...— Aha! Viskas, jau prirengta, tik imk ir 
pradėk. Vietoj vieno — du, ir abudu, matyt, 
inteligentai. Darbas eis kaip iš pypkės. — Tu
riu garbės susipažindinti: revoliucijonierių 
vadas — Pilvutis. Mano žinioj visi Lietuvos 
rajonai.

Vaišmantas su Bitinu susižvelgė. Kas čia 
per naujienybė?
— Tamsta bolševikas? — atsargiai paklausė 

Vaišmantas.
— Tpfu! — nusispjovė svečias su didžiausia 

panieka. — Aš su tais avigalviais nieko ben
dra neturiu! Kaip tik priešingai, aš mirtinas 
jų priešas. Ar gi jūs nežinote, kad social- 
revoliucijonieriai paskelbė bolševikams mir
tiną kovą? Juk tai smurtininkai, melagiai, 
niekšai, storžieviai, kraugeriai, caro šnipai, 
tai...

Pilvutis net užduso. Jam pritrūko žodžių.
— Bet... bet — nesuprato Vaišmantas, — 

juk eserai su bolševikais eina iš vieno?
— Tai buvo praeity. Griovėme caro valdžią 

drauge, bet mes kaip ritieriai, o jie kaip — 
kiaulės, nes visados savo juodose širdyse ne
šiojosi žemą kiaulišką klastą — patiems pa
sigriebti valdžią ir būti carais. Kol kas jų 
viršus, bet mes atsigriebsim.

^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: 
Ona Rukstelienė, Baltimore, Md...........
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn. 
Petras Yuskevičius. Kearny. N. J..........
A. Čekanauskas, New Britain, Conn. ... 
Mrs. A. Besasparis, Waterbury. Conn. 
A. Gumauskas, Providence, R. I...........
John Paulowskas, Norvvood, Mass. .....
Mrs. M. Pajaujienė, Worcester. Mass. .. 
Ant. Vanagas, Dayton, Ohio 
S. Paliukas, Roslindale, Mass................
S. Pilkonis, Cambridge, Mass. ............
Mrs. Rose Paznauskas, Plymouth .Pa. . 
Mrs. P. Pilvinis, Dorchester, Mass..........
Alek. Pilkonis. YVarehouse Pt., Conn. ... 
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass.......
Ig- Sutkus, Somerville, Mass................
Kaz. Baltramaitis, Elizabeth, N. J. .....
Mrs. Mary Bush. Hartford, Conn..........
A. Dusevičienė. YVorcester. Mass...........
I. Valantukevičius, Stoughton, Mass. ...
Joseph Sventickas, Abington, Mass. ....
Barney Budris, Freehold, N. J..............
Paul Zaborskis, Brooklyn, N. Y..............
Ona Pauliukonienė, Worcester, Mass. .. 
Jurgis Ulevičius, VVorcester, Mass.......
Rev. W. Washila, Clayton, N. M...........
Mrs. Anna Moritz, Newark, N. J...........
Rev. Ig. Abromaitis, Hartford, Conn. .
J. Mazeda, Chicago, III............................
S. Steponaitis, Rochester, N. Y..............
Zigmas Bauba, Latvrence, Mass. .........
Julia Albavičienė, Latvrence, Mass.......
A. Leluga. Chicago Hts., III....................
Alena Bucevičiūtė, Brighton, Mass.......
V. Kreznor, Astoria, L. I., N. Y..............
Valerija Klevienė, Cambridge, Mass. ... 
Helen Novakauskas, VVaterbury, Conn. 
S. Pranskietis, YVaterbury, Conn. .........
M. Benesevičia, YVaterbury, Conn........
P. Tuloraitis, YY'aterbury. Conn..............
V. Urbonas. YVaterbury. Conn..............
M. Kacinauskienė. YVaterbury. Conn. ...
K. Petrauskas, YV’aterbury, Conn...........
K. Valuckas, YV’aterbury, Conn..............
K. Kasper, Somerville, Mass.................
J. Okulovich, Norwood, Mass.................
Joseph Chapas, Rochester, N. Y...........
Juoz. Teberd, Cambridge, Mass..............
R. Butauskas, YV. Torrington, Conn. ...
V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass...........
Jonas Overka, Nashua, N. H. ..........
Juoz. Andriuškevičius, Nashua, N. H.... 
Elvira Čepienė, Nashua, N. H...............
VI. Brazauskas, So. Boston, Mass........
Mrs. I. Jančius, Lawrence, Mass...........
Jonas Baubinas, Lawrence, Mass...........
Peter Eliones. Morgantown, YV. Va.....
Z. Turonis. Providence, R. I..................
John Danelis, So. Boston, Mass............
Jos. Montvill, YVaterbury, Conn............
Leonas Zvinis, Brooklyn, N. Y...............
M. Saldukas, YVaterbury, Conn...............
S. Alubauskas, YVaterbury, Conn...... .....

Sebrinskienė, YVaterbury, Conn.......
Kentienė. YVaterbury, Conn.............
Logminas, YVaterbury. Conn............
Brogienė, YVaterbury, Conn...............

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

“Darbininko” Administracija.

R. 
J.
V. 
T.

___________ <
Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTJ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
i paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
jnių, žinių iš Amerikos ir užsienio, 
į “VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 
• ręs redaktorius Ignas Sakalas it 
■ “VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: ‘Venelle- 
,- t *4.1 o- 4-„„ 4-u^ ka nei vienos katalikiškos jaunimoi neitus Little Sisters of the Poor organi2acijoSj ar nora matiau^o sky, 

| patarnauti seneliams per pietus, riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 
Į Su juo buvo nuvažiavusios jo v’" “VVTT'”

(l
mais. Susirinkę klausė Bekers-; 
kių šeimos, Kašinskų, Geležėlės,1 
Mičiulių ir kitų jaunųjų artistų' 
atsižymėjimais muzikoje. Vy-' 
resnieji DAINOS dr-jos nariai-Į 
narės palinksmino publiką lietu
viška daina. Pridera tarti padė
kos žodį kaip tos dr-jos įkūrė- I 
jams, taip dabartinės valdybos I 
nariams už tą gražų darbą, ku
rį ši dr-ja atliko per pereitus 15 
metų ir šiandien dar atlieka. 
Sveikiname Andreikų, Butkų, 
Julę Rastenienę, Šilinskienę O- 
ną Lukos, Lillę Baker ir Eleną 
Yoskosky šių sukaktuvių pro- Šv. Juozapo iškilmėje kun. dr.! 
ga. Linkime DAINAI kuoilgiau- Mendelis buvo nuvykęs pas se-į 
šiai skambėti. Ilgiausių metų!
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1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 kur maišėsi, bet kur tik buvo Vietinė DAINOS draugija, sek-
1.00 galima kam duoti pagelba, Ado- madienį, kovo 17 d. minėjo 15 po noras, kad kiekvienoj para-:
1.00 mas niekuomet neatsisakė. metų gyvavimo sukaktuves, pi jo j gyvuotų jaunųjų klubas.
1.00 Mišias prie didžiojo altoriaus Kaip kunigai garsino bažnyčio-
1.00 atnašavo kun. dr. Mendelis, prie je. Dr-ja, nors ir nėra parapiji-
1.00 šoninių altorių laikė kun. Anta- nė įstaiga, tačiau didžiumoje su-
1.00 nas Dubinskas ir kun. Jurgis sideda iš bažnytinių žmonių, tad
1.00 O’Dea. Palaidotas Holy Redee- šių sukaktuvių minėjimui paau-
1.00 mer kapuose. Juozas Kašinskas kavo $15.00 bažnyčios reika-
1.00 rūpinosi laidotuvių tvarka. lams. Būdama tautinė kultūrinė
1.00 Trečiadienį, kovo 20 d. jau- organizacija savo sukaktį ap-
1.00 nuolis. tik 30 metų amžiaus, a.a. vaikščiojo, surengdama koncer-i
1.00 Feliksas Vamauskas palaidotas tą, į kurį atsilankė apie 200 as-
1.00 i iš mūsų bažnyčios. Feliksas mi- menų. Programa ypatingai buvo
1.00 rė nuo džiovos ligos. Paliko di- įdomi tuomi, kad jaunoji kartai
1.00 džiausiam nuliūdime abudu tė- pasirodė savo muzikaliais gabu-
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00 i
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Trys Nauji Kapai vu, žmoną ir kitus gimines. Jo-Į
šeštadienį, kovo 16 d. su tre-. nas Grebliauckas patarnavo lai- 

jomis mišiomis buvo palaidotas dotuvėse. Kun. Antanas Dubins- 
a. a. Adomas Urbonas. Paliko kas atnašavo mišias prie di- 
dideliam nuliūdime 
dukterį Oną. Senukas sirgulia-

žmoną ir džiojo altoriaus. Kun. Mendelis 
ir svetys iš Šv. Marijos Semina-

vo apie tris metus. Mirė po ope- rijos laikė prie kitų altorių.
Iš šv. Petro bažnyčios palai

dotas lietuvis Vaitekus Žakas.
racijos Maryland General ligo
ninėje. Operacija buvo neišven
giama. nore gydytojai teturėjo Tas ir buvo džiovos auka. Trys 

ligonis pa- vyrai buvo išplėšti iš mūsų tar
po į savaitę laiko. Jų šeimoms ir 
giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą. Už mirusiųjų

mažai vilties, kad
sveiktų.

A. a. Adomas Urbonas beveik 
visą savo gyvenimą išgyveno
Albemarle St.. ten kur lietuviai tariame Amžinąjį Atilsį, 
turėjo savo pirmą bažnyčią. La
bai tylaus būdo žmogus, mažai 

bet kur tik buvo
Gražios Sukaktuvės

i

vėles

VICTORYWIIJAN
K
1 F
s

NUOTRUPOS
Marijona Grigaliūnienė, kun^“^ ir •sesutė FeUci> V-vs< 

randasi Johns Hopkins ligoni-kuPas Shehan ir buvo vienas 1Š' 
nėję sveikesnė. Turėjo labai 
sunkią operaciją. Gydytojas pa
tenkintas ligonės padėtimi.

Kun. dr. Mendelis yra susi
rūpinęs jaunimu. Šią savaitę Verksmų ir Stacijų pamaldas 
pasikvietė jaunųjų būrį, su ku- sekmadieniais lankosi

bažnyčioje surinko aukų $2,300 
savo senelių užlaikymui.

Gavėnios metu į Graudžių

i
| riais svarstė apie įkūrimą jau- būrys žmonių. Kunigai 
nųjų dr-jos. Tai yra*Arkivysku- giasi.

Sekmadienį, kovo 24 d. įvyks 
metinis Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr. pasisvečiavimas ir susirinki
mas. Bus išrinkta valdyba 1946 
metams.

Konstantinavičius ir Jakavo- 
nis iš Montello, Mass. aplankė 
mūsų bažnyčią, mokyklą ir da
lyvavo DAINOS koncerte. P. 
Konstantinavičius apsigyveno 
Baltimorėje. Būdamas tikras 
lietuvis, tuoj prisirašė prie lietu
vių parapijos.

u

Visi skaitykime “VYTĮ!
“VYTIES" kaina metams tik >3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

; So. Boston 27, Mass.

gražus 
džiau-

zakris-
giasi.

j Antanas Ivoška, mūsų 
itijonas, sveiksta. Išgulėjo visą 
; savaitę ligos perbloktšas.

Pranas Vasiliauskas, W. Lom- 
bard St., randasi Mercy ligoni
nėje. Padaryta operacija. Ligo
nis stiprus. Nežiūrint amžiaus 
operaciją atlaikė gerai. Linkime 
jam veikiai pasveikti.

. Glaveckienė Benedikta, pra- 
j buvusi keturias savaites Mary- 
Iland General ligoninėje, grįžo 
namo. Jai ten esant gydytojai 
ištraukė visas dantis.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Kovo 19, 1946
Lietuvos Pranciškonų 
š v. 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.

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 AM — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie išstato to 

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Sv. 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:
FKANCISCAN FATHERSMount St. Francis Greene, Maine,

',1
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r Malonu matyti I 
y šiuos cigaretus.
/l Atsimenate, karo 

\ laiku jų trūko? j
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f O vai! Pirma 
/ diena pavasario! 
S. Nereikės daugiau 
i sniego kasti.
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Čia ant Park 
gat. visuomet ' 

didelis susigrū
dimas. Kasžin 

kodėl?

y uį

/

Žiūrėk, dėl “EI” 
— karas dar teb 
eina. Negalima 

gauti dalių 
pataisymui.

v /

h
Prižadėjote 

Acooter”, ma! 
f

i

)
/

Tikrai, “EI" džiaugiasi, 

nes jiems šiemet kainavo 

$450,000 sniegas nukasti. 

Ir jie visiems padėjo.

m

7

Ištikrųjų! 
420,000,000 pervežė 
pereitais metais, be 

naujų Įrengimų.

štai dėlko. kad yra dau
giausiai užimta perveži

mo sistema — su septy
niomis požeminėmis 

linijomis.

a

"7 v!Aš laukiau
Huron Avė. 

gatviakąrio, 
bet neatėjo, 5 TĮB,

štai Arlington
Heights karas '2

r

j Tiesa, jūs taip- | r pat kaip ir “EI” 
i laukiate naujo 
\ automobilio, taip 

ir jie laukia 
y naujų busų.

karo pabaiga, 
reiškia galo 

susigrūdimui.

Tas tiesa, “EI”, per- j 
vežė 125,000,000 pa- 

sažierių daugiau 
1945 m. negu 1940 m

j o

( O! Aš norėčiau, 
i kad "EI” duotų 

geresnį busų 
i aptarnavimą.

k' / i

Ji

o/

^Taip pat ir mes! 
Bet tarp 65.000 

ir 75,000 važiuo
tojų vistiek susi 

l> daro i 
X mas 5 i U 

ištiek susi- \ fl 
susigrūdi- J-
i 5 A 6 v.v.

Na, gali taip atsi
tikti. Man rodos, 
jie tikisi daugiau 

. busų gauti vasarą.

<

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmotinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Ištikrųjų, “EI” 
visuomet yra 
•prisikimšę.

Atsimeni, pereitą gruo
dį kada Charlestovvn 

tiltas buvo laivo 
sugadintas?

•*7
aIi

r/‘ \

• n

’ Taip, važiuoti N
“EI” yra daug ’ 

/—x geriau, negu !
i rasti parkinimui j

vietą.
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.TEGALIU SUPRAS

TI, KAIP “EL” 
GALĖJO 

SUTAISYTI 
Į 73 VAL.

TFi”
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| Nei jūs nei aš Į 
-f negaliu grei- . 
/ čiau pavažiuo- j 
y ti savo karu, /- 
( kaip prieš K

Aš nesupran- 
tu. kaip “EI” ■ 

busai gali 
taip duoti 

gerą patar- į 
navimą. j

karą.
I
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v
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TAIP, SUNKI HEMĄ, BET MES LAUKIAME GERESNIU SĄLYGŲ
Mes galime pasakyti, kad sunkieji laikai 

perleisti. Ir viskas būtų baigtaą kad užsakyti 
dalykai būtų mums pristatyti.

Mes jaučiame, kad iš užsakytų 232 busų. 
gausime 100 apie vasaros vidurį.

Taipgi yra užsakyti 31 P. C. C. karai. Jie 
galės būti pristatyti į 60 dienų, kaip tik dirb
tuvė gaus operatorius.

Berėliai trolleys yra užsakyti 25 ir tikimės 
gauti apie Labor Day.

Mes pageidaujame, kad galima būtų gauti 
reikalingos dalys pataisymui priešakin kelis

mėnesius, kad sugedus karams ar busams 
būtų galima greitai sutaisyti ir duoti gerą 
aptarnavimą.

Kaip tik produkcijos eiga pagerėja, tuojau 
pajusite kad ir "EI” aptarnavimas pagerėja.

BET ŠTAI JUS GALITE KUO PASIREMTI

Mūsų nauja pavasarinė viršutinių karų ir 
trolley dienotvarkė pagerinta — karai daž
niau vaikščios. Nauja tvarka nekuriose lini
jose jau pradėjo veikti -kitose linijose pradės 
veikti Bal. viduryje.

BOSTON ELEVATED RAILWAY

I Tas lengva! Daugiau iš 
mūs važiuos Arlington ' 

Heights negu Huron Avė.

7

M

L.

>
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Tiesa, bet mes 
galime važiavimo 
valandas sutvar
kyti, kad nebūtų 

susigrūdimo.

[ Negerai, kad darbo va-
I landos nėra taip paskir

stytos kaip reikiant.

4
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Penktadienis, Kovo 22 d., 1946 e

Apie Tuos, Kurių Vardas 
Nemiršta

— Apie alkaną mayorą ir tvirtovės atakoj sužeistą 
ispaną. — Kokį patarimą duoda Šv. Pranciškus Sale
zas ir Šv. Jeronimas. — žemaičių vyskupo M. Valan

čiaus žodis. —

Vieną vidurdienį Sienos 
miesto burmistras (mayo- 
ras) Jonas Kolumbini grį
žo iš posėdžio labai pavar
gęs. Kaip tyčia, ir pietūs 
dar nebuvo paruošti. Kad 
jį kuo užimti, žmona jam į 
rankas įspaudė knygą. Vy
ras taip perpyko, kad tą 
knygą nusviedė į kampą. 
Bet vistiek pietų dar rei
kėjo laukti ir jisai, ginda
masis nuo nuobodumo pa
siėmęs tą pačią knygą ėmė 
sklaidyti. Tai būta šventų- šventųjų 
jų gyvenimų. Jam pasitai- Šventųjų gyvenimai, — ra
kė atsiversti puslapius, ap- šo Šv. Pranciškus Salezas, 
rašančius apie atgailotoją 
Mariją Egiptietę. Jisai su
sidomėjo. Kitus kartus jau 
žmonai nebereikėjo ragin
ti. Jis skaitė ir skaitė. 
Šventųjų gyvenimai jam 
atskleidė naujus pasauliui.

gyvenimo aprašymus ir 
stenkis jų pavyzdį pritai
kyti savo gyvenime”.

Kitas pirmųjų šimtmečių 
mokslininkas, Šv. Jeroni
mas, kurs metų metus ant 
šventų raštų prarymojo, 
duoda patarimą:
— Dvasia turi būti kas

dien maitinama dieviškuo
ju skaitymu”.

Vienas iš pačių naudin
giausių skaitymų ir yra 
-----gyvenimai, —

bXEBININKXS

Egyptiečiai sudarę didžiulę eiseną Kairo mieste reiškė reikalavimą, 
kad Britų kariuomenė pasitrauktų iš Egypto.

Buvusioji Komunistė Įsteigė Laikraštį 
Krikščionybei Ginti

kome iš Evangelijų, ir kas 
buvo pakankamai gerai dėl 
Šv. Petro ir Povilo, yra pa
kankamai gerai ir dėl mū
sų. Jų revoliucijos techni
ka buvo Kristaus pasirink
tas veikimo būdas ir mums 
tenka prie jo sugrįžti”.

Kaip ten bebūtų — fak
tas pasilieka faktu: “Ca- 
tholic Worker” yra laik
raštis, kurį buvusioji ko
munistė įsteigė Kristaus 
mokslui plėsti, yra tai laik
raštis, kurs metams kaš
tuoja 25 centai.

Dr. J. Prunskis.

— yra ne kas kitas, kaip 
evangelija darbais pavaiz
duota. Aš nežinau tarp pa
rašytos evangelijos ir 
šventųjų žmonių gyvenimo 
kito skirtumo, kaip tą kurs 
yra tarp muzikos, kuri y- 

Jis pats panoro‘ sekti jų Į ra surašyta į gaidas ir tarp
įtos pačios muzikos, kuri 
yra gabių virtuozų išpildo- 
ma.
— Tik didžiosios mintys 

išaugina didžias sielas, — 
skelbia Hettingeris, o kur 
gi kitur rasime didžiąsias 
mintis apie giliąją gyveni
mo prasmę, jei ne aprašy
me šventųjų gyvenimo. 
Čia rasime ne tik giliąsias 
mintis, bet ir faktus, kaip 
jos buvo įgyvendintos.

pėdomis ir ištikrųjų liko 
garsiu vienuolyno steigėju 
ir net šventuoju.
ISTORIJA APIE SUŽEIS

TĄJĮ ISPANŲ KARI
NINKĄ

Prieš keletą šimtų metų 
imant Pampelonos tvirto
vę sunkiai į koją buvo su
žeistas ispanų karininkas. 
Paguldytas pilies ligoninė
je iš nuobodumo jisai pa
prašė duoti jam kokių a- 
pysakų, romanų iš karių 
gyvenimo. Kaip tyčia, to
kių knygų tenai nebuvo. 
Atnešė jam “Kristaus se-' 
kimą” ir “šventųjų gyve- nuo'kkujo” garų.' 
nimus”. Nenoromis jis ė-; J 6 ų
mė į rankas ir sklaidė tas 
knygas be susidomėjimo. 
Bet ilgainiui pradėjo gal
voti apie savo praeities gy
venimą, kurs buvo taip ne
panašus į šventųjų- Dabar 
jisai pasiryžo pr a d ė t i 
naują gyvenimą. Pasvei
kęs nebegrįžo į kariuome-1 
nę, bet pasitraukė į Monre- 
zos nuošalumą. Čia, po ilgų 
meditacijų ir skaitymų dar 
labiau subrendęs dvasioje 
jisai ryžosi įsteigti garsų
jį jėzuitų ordiną, kuris tiek 
daug yra nuveikęs auklėji
mo ir mokslo srityje.

KASDIENIS BENDRA
VIMAS SU DVASIOS 

GALIŪNAIS
Jau tiedu aukščiau pa

minėtieji pavyzdžiai aiš
kiai nusako kaip didelės 
reikšmės yra šventųjų gy
venimų skaitymas. Patys 
žymesnieji dvasios milži
nai mums tą pabrėžia. 
Taip Šv. Pranciškus Sale
zas mokina:
— Visų pirma kasdien 

skaityki šventųjų žmonių

. ATLIKO GRAŽŲ 
DARBĄ

Po baisių karo žudynių 
žemėje trošku ir tvanku 

_ _. Mums
norisi nors trumpomis va
landėlėms pabėgti iš tos 
kasdienės žiaurios aplin
kumos, mes imame giliai 
ilgėtis kažko tikrai žmo
niško, ko nors kilnesnio, 
kas gausių tarpusavio 
skerdynių laikotar p y j e 
duotų mums dvasinės jė
gos gerame ištesėti. Ir vie
na geriausių tam priemo
nių yra Šventųjų gyveni
mų skaitymas.

Deja, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse tų vertin
gų knygų — Šventųjų Gy- 
ivenimų — lietuviškoji lai- 
:da jau buvo išsisėmusi, ne
bebuvo galima gauti. Už- 

’tat didelį nuopelną reikia 
Į pripažinti mūsų lietuviško- 
, sios spaudos žinomam 
įprieteliui kun. P. M. Jurui, 
Įkurs savo lėšomis išleido 
i ųąujus “Ištisų Metų Šven
tųjų Gyvenimus”, kiekvie- 
ino mėnesio, kiekvienai die- 
jnai, viso apie 1,000 pusla- 
i pių. Gražų darbą atliko 
laikraštis “Darbininkas” 
tas vertingas knygas at
spausdindamas.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalyku, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Anglišku i-Lietuvišką 

Žodyną: *^19
Vardas ........................................ .. ................................................. ............

Adresas ....... ... ................................ .... ..................... .. ......................... .....

Be Tavęs
Be Tavęs viskas, viskas tuščia.
Širdis ant morų padėta.
Nokturnas gieda liūdnas, rūsčias — 
Naktis tamsi, naktis lėta.
Nusigandau, veidai nubalo, 
Naktų tamsių, naktų ilgų.
Mano irklai leduos įšalo,
Neišsilaužiu iš kalnų.
Aš Tave šauksiu, kiek galėsiu, 
Nusikamavusi viena.
Rankomis sieksiu ir mylėsiu — 
Kaip šventą kryžių Elena.

Marija Aukštaitė.
KUN. P. M. JURAS,

LDS Centro pirmininkas, Lietu
vių Kultūrinio Archyvo vedėjas.. 
šiomis dienomis išleido savo lė-j Klausimas — 1
šomis knygą “šventųjų Gyveni-! “socialės apdraudos” 
mai”. Toji didelė ir gražiai iš- , laikas praleistas tarnyboje 
leista knyga turėtų rastis kiek- ' priskaitytas prie reikalin- 
vieno lietuvio namuose. Yra a- gų 40 bertaininių įmokėji- 
pie 1,000 puslapių, gražiais ap-1 
darais, su auksiniu kryžių ir už
rašu.

Sukrauta ir parduoda “Darbi
ninko” Knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Kai
na $4.00. Plačiai apie šią nepa
prastai vertingą knygą rašo mū
sų įžymusis žurnalistas, Dr. J. 
Prunskis.

VETERANAMS PAGALBA

mų?
Atsakymas — Veteranai 

negauna jokio kredito dėl 
laiko praleisto tarnyboje 
kaslink “socialės apdrau- 
dos”. Reikėtų pravesti 
priedą prie Sočiai Security 

i įstatymo pakeisti šį pa- 
‘ > tvarkymą. Bet veteranai 
J turi atsiminti, kad jiems

priklauso kitokių pašalpų 
jeigu ištarnavo 90 dienų 
arba daugiau ginkluotose

DIDŽIOJO ŽEMAIČIŲ 
VYSKUPO ŽODIS

Bendravimą su dvasios jėgose ir garbingai paliuo- 
milžinais, beskaitant jU’suoti. 
gyvenimo aprašymus, gra
žiai suprato didysis Žemai
čių vyskupas Motiejus Va
lančius. Jisai pats dar 1854

Klausimas — Ar vetera
nas, kuris ištarnavo dau
giau kaip 90 dienų Armijo- 

metais lietuvėms paruošė J A6perlu Uosto j ki 
vienus is pirmųjų Šventųjų u ' pirmenybę dėi
gyvenimo aprašymus. Tos^ivil6Service darbo7 
savo knygos įžangoje jisai ,rašo- | Atsakymas — Pirmeny-
— Gražu bus ne vienam ?auna tik ku"c ė 

žinoti: kuomi buvo jo už- st0J° P° Paskelbimo Karo
tarytojas arba patronas, laracijos gruodžio 7 d 
ką jisai gera padarė, ir 
kaip elgdamasis jisai šven
tu tapo. Dėlto ir linkėčiau, 
kad malonūs katalikai 
skaitytų tą knygelę, o pri
sistebėję geriems šventųjų 
darbams, pradėtų sekti jų 
pavyzdį ir patys šventais 
paliktų”.

Tas tiesa. Svarbesnio da
lyko žmogaus gyvenime 
nebėra.

Kartą lankydamas lietu-! 
vių namus vienoj jaunų 
darbininkų šeimoj radau 
ant stalo šventųjų gyveni
mų knygą. Sakė, kad jie' 
kasdieną po truputį iš josi 
paskaito. Bet tai buvo vei-j 
kalas anglų kalba. Dabar 
ir jie, ir kiti galės gražų! 
leidinį įsigyti lietuviškai.

KANKINIŲ KRAUJAS 
IR SPAUDOS DARBI

NINKŲ RAŠALAS
Gerųjų knygų skaitymas 

ir jų platinimas yra viena 
iš pačių svarbiųjų kiekvie-) 
no pareigų. Tą jau garsu-J 
sis rašytojas Tertulijonas 
prieš šimtmečius pramatė, 
kada jisai parašė:
— Ateis diena, dėl Baž

nyčios, kada rašytojų ra-1

Pradžia 3-čiame pus), 
jiems paramos, o kitas jų 
sušelptas jūreivis grįžęs iš 
kelionės įnešė jų labdary
bės reikalams 150 dolerių; 
vienas jaunas vyrukas, 
kurs savo darbu šeimą už
laikė, per gerą dalį vasa
ros savo užkandžiams 
skirtus pinigus atnešdavo' 
tiems artimo meilės dar
bams; kitas jų prietelis, 
kurs savaitėje uždirba 15 
dolerių, 3 dolerius atneša 
spaudos - labdarybės rei
kalui.
LAIKRAŠTIS, KURS ME

TAMS KAŠTUOJA
25 CENTAI

Šitoksai “Catholic Wor-Į 
ker” leidėjų pasišventimas) 
— rado atgarsio. Jau ant-j 
raišiais metais jų laikraš-j 
čio cirkuliacija pašoko iki)™ 
35,000. Kartais jie suorga
nizuoja būrelius savo žmo- o ,
nių ir paleidžia juos į ko- Kovo 24-21' kun' Anta‘ 
munistų mitingus dalinti : 
tą katalikų laikraštį. Do-į 
rothy Day dažnai pati 
vyksta į streiko vietas, 
kad, savo akimis pamačiu
si, aprašytų skaitytojams 
darbininkų pastangas iri 
viltis. Daugelyje įmonių 
jie turi sudarę katalikų 
darbininkų grupes.

Jau dvylika metų, kaip! 
eina tasai laikraštis 
“The Catholic Worker”. Jų) 
vienintelis tikslas — Evan-) 
geli jos meilės tarnyba dar-; 
bo žmonėms, 
bet tai tiesa: 
darbininkų laikraštis kaš
tuoja tik 25 centai, o jei 
kas vienu adresu užsako 
nors 100 numerių, tada 
tekaštuoja tik po vieną 
centą numeris ir pašto iš
laidos. Adresas: Catholic Ch,caK<>» IR 
Worker, 115 Mott St., New Vll° b^nyčioje. 
York, City —13. To lai k- -----
raščio redaktorė tebėra ta . 
pati iš komunistinio mark- nyclo-’e- Ge&- 19—26, kun. An- 
sizmo į krikščionybę atsi
vertusi Dorothy Day.
KAS GERAI ŠV. PETRUI, 

BUS GERAI IR MUMS
Tiesa, Dorothy Day savo 

laikraštyje daug neieško ir 
nežada žemiškų gėrybių. 
Jų mintys suteiktos į link
smąją Evangelijos naujie- šomi misijų reikalu kreiptis a- 
ną, ir jie bevelija pasirink- dresu: 
ti evangelišką neturtą.

Daugelis net iš katalikų 
juos vadina radikalais ir 
negyvenimiškais, o jie at
sako: Malonūs yra baigti dar-
— Savo darbo mes išmo- bai. Ciceronas.

Marijonu Misijos
Chicago, III., Aušros Vartų 

bažnyčioje. Kovo 18—31, kun. 
Adomas Morkūnas. MIC.
H’orcester, Mass., Š. Kazimie- 

bažnyčioje. Kovo 25—31, 
!kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Chicago, UI., Š. Jurgio bažny-

i nas Mažukna, MIC.
j Pittston, Pa., Š. Kazimiero 
' bažnyčioje. Bal. 1—7, kun. A- 
|domas Morkūnas. MIC.

Brooklyn, N. Y., Apreiškimo 
bažnyčioje, kovo 24 — bal. 14, 
kun. Pranciškus Bulovas. MIC.
Chicago, Iii., Š. Kryžiaus baž

nyčioje. Bal. 1—14. kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC. ir kun. Anta- 

i
1 nas Mažukna. MIC.

_! Montreal, Canada, Š. Kazimie- 
71Jro bažnyčioje, bal. 15—28, kun. 

(Adomas Morkūnas, MIC.
Youngstown, Ohio, Š. Pranciš- 

Nustebšitė J kaus bažn-včloJe’ baL 27~30- 
metams tas!kun- Antanas Mažukna. MIC.

J Chicago, III., Š. Juozapo baž
nyčioje. Bal. 8—14. kun. Ado- 

1 mas Morkūnas. MIC.
Detroit, Mich., Š. Jurgio baž

nyčioje, Bal. 15—21, kun. Anta
nas Mažukna. MIC.

ŠŠ. Petro ir Po- 
, Geg. 6—12, 

kun. Jonas J. Jakaitis. MIC.
I Chicago, Iii., Visų Šventų baž-
I_________________ -< n or» i______ A_

tanas Mažukna, MIC.
j Išprašymui V. Dievo palaimos 
misijų darbui, sielų ganytojai 
su savo parapijiečiais malonės, 
savaitę prie misijas, kasdien 
kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 svei
ka Marija ir Mišių aukoje misijų 
intenciją priminti.

Gerbiamieji klebonai yra pra-

Kaslink Į jint jo Pirmo Pasaulinio 
’—i” ar Karo apdraudą? Jis jau se

niai nemoka mokesčius.
Atsakymas — Jeigu gali 

išlaikyti fizinį egzaminą, 
kuris yra lygus komerciji- 
nių kompanijų, gilėsi gau
ti valdžios apdraudos cer- 
tifikatą.

Klausimas — Ką tik pa
liuosuotas veteranas nori 
žinoti, ar turi mokėti fede- 

t ralius įeigų taksus, iš al
gos, uždirbtos tarnyboje?

Atsakymas — Ne. Bet 
turi išpildyti blanką. Kon
gresas pravedė įstatymą 
paliuosuojant tarnybos al
gas nuo taksavimo.

Klausimas — Kada ka
reivis apleidžia tarnybą be 

įleidimo ar jo šeima vis 
įgauna savo paskyrimą (pi- 
nigišką) ?

Atsakymas — Ne. Pas
kyrimas sustoja ir nebus 
vėl mokamas pakol jis ne
grįš prie pilnų pareigų sto
vio.

Klausimas — Mano sū
nus baigė mokyklą birželio 
mėn., įstojo į laivyną lie
pos mėn. Ar jis gali prašy
ti tolesnio mokslo pagal 
GI bilių? Jis nebuvo Lai- 

įvyne reikalaujamų 90 die
nų prie karo užbaigimo.

Atsakymas — Sūnus ga
li prašyti kolegijos moks
lo. Įstatymas parūpina, 
kad vyras ar moteris pri
valo tarnauti 90 dienų 
prieš karo pabaigos ir Pre
zidentas ir Kongresas dar 
nepaskelbė, kad karas 
baigtas. Jam priklauso 
vienas metas mokslo, plius 
vieną metą dėl kiekvieno 
ištarnauto meto.

Pastaba: Valdžia vis siū
lo Pergalės Bonų ir ragina' 
visus, kurie turi Karo Bo-! 
nų ar Pergalės Bonų juos) 
laikyti, nepakeisti. Pirkite 
daugiau bonų ir laikykite 
tuos, kuriuos turite.» 7

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

1941 m.
Klausimas — Veteranas 

nori žinoti ar gali atnau-

šąląs turės tą pačią vertę, 
kaip ir kankinių kraujas”.

Ta diena jau atėjo, nes 
niekada Bažnyčiai taip ne
buvo reikalinga spausdin
to žodžio parama kovoje 
dėl Dievo teisių žemėje, 
ikaip dabar. Todėl kiekvie- 
jnas, kurs skaitys, kurs 
i platins gerą katalikišką 
veikalą, darys šventą dar
bą. Tokiu geru veikalu ir 

i yra naujai išle i s t i e j i 
Šventųjų Gyvenimai. Jų 
platinimas bus spaudos a- 
paštalavimas, gi ta veiki
mo sritis yra taip svarbi, 
kad vienu metu Popiežius 
Pijus XI pabrėžė:
— Katalikų spaudos jėga 

ir įtaka yra taip didelė, 
kad kiekvienas darbelis to
je srityje, nors atrodytų' 
nereikšmingas, yra didelės 
svarbos... Ką tiktai jūs pa
darysite dėl katalikiškos 
spaudos gerovės, aš ver
tinsiu lyg tas būtų man 
pačiam asmeniškai pada
ryta”.

Dr. J. Prunskis.

MARIAN MISSIONARIES, 
Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Soap for Singers' Salvage

Rovė Bampton and Helen J«pwn, «t*r» «f the Metropolitan Opera, takd 
time out from their care e re rtgularly to eee that every drop of used 
tat from their cooking ta aaved and turned in. lt ie urgently reede^ 
to h»ip mike toaa
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GZRDJE27 LIETUVIU 

KOLONIJOS, '3
L. Vyčiu Naujos Anglijos 

Apskričio Seimelis
į bose skelbia ne kokius išmislus. 
ibet dalykus paremtus realybe— 
‘tiesa.

Vėliau visi drauge lietuviškai 
padainavę išsiskirstė šeimyniš
koj nuotaikoj.

Sveikinam Sąjungietes už gra-
Seimelis įvyks

28 d.d.. šv.
Brockton. žaus vakaro surengimą ir linkim 

kuo sėkmingiausiai pravesti sa
vo

Lietuvos Vyčių Naujos Angii- 
ji»s Apskričio 
balandžio-April 27. 
P.oko par. salėje.
Mass. Seimelio visas rengimas į- 
vyks vadovybėje L. Vyčių pir
mos kuopos.

šeštadienio vakare. 730 vai. I 
šv. Roko par. salėje prasidės 
linksmas ir juokingas jaunimo 
parengimas. Bus ir lietuviškai ir 
angliškai — juokai, dainos ir 
muzika. Po programos seks gra
žūs šokiai ir gros gera orkestrą.

Sekmadienį. 10 vai. ryte bus 
atnašaujamos Vyčių intencija 
šv. mišios. Šv. Roko par. bažny-

Gedulo šv. mišiose ir pamal
dose dalyvavo labai daug žmo
nių. tiek kiek sekmadienį daly
vauja.

Kaip žinoma, a. a. Jonas Min
kevičius buvo 
mobiliu kovo 
Christi. Texas. 
parvežtas 
Folan Avė..
15 d. Šimtai žmonių. įvairių 
tautybių, atėjo į namus pasi
melsti ir atsisveikinti su jau
nuoliu. kuris taip visų buvo my
limas. Ši skaudi nelaimė sukrė
tė visą šeimą, bet labiausiai at- tuvių parapijos choro vakarėlis, 
jautė motinėlė. Visi giliai už
jaučia pp. Minkevičiam ir jų 
šeimai.

Pažymėtina .kad laidotuvėse 
dalyvavo Veterans of Foreign 
\Vars atstovai ir dešimt vyrų iš 
Laivyno centro. Boston. Karst- 
r.ešiais buvo Norvvoodo Ameri
kos Legiono posto nariai, bū
tent. Frank Coughlin, Umberto 
Balbonis. James Ereshman. 
Leo Mulvehill. Timothy Dono- 
hue ir Joseph Nuttall.

naujų narių vajų! Buvęs.

NORtfOOD, MASS
Pirmadienį, kovo 18 dieną. 9 

vai. rytą iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios iškilmingai pa- 

' laidotas a. a. Ensign Jonas 
Minkevičius. 23 m. amžiaus. 
Highland kapuose. Laidotuvės 
buvo militarės.

čioje.
1:30 vai. po pietų prasidės se

sijos ir baigsis 5:15 trumpomis 
pamaldomis, palaiminimu.

Po to seks puikiai prirengta 
vakarienė visiems dalyviams.

Brocktono Vyčiai daug laiko 
ir triūso paaukavo, kad šis me
tinis L. Vyčių Apskričio seime
lis gražiai pasisektų 
nuoširdžiausiai 
Vyčių kuopas, 
skaitlingiausiai 
narių. Kviečte.
viešnias atsilankyti.

Liet. Vyčių Pirma Kuopa.

ir todėl 
kviečia visas 

kad visos kuo- 
atsiųstų savo 
ir svečius bei

užmuštas auto- 
10 d. Corpus 
Jo kūnas buvo 

į tėvelių namus. 26 
penktadienį, kovo 

žmonių.

3G6 VVcst Brouduay,

ir prašau prisiųsti manSiuomi siunčiu

vonios Knygutė".

Vardas
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Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

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

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

“DARBININKAS”
Soutli Boston 27, Mass.

egzempliorių "C:t-

LAWRENCE, MASS
Mirė Jurgis Savaiskas. ir 

kilmingai palaidotas iš Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios.

iš-

Sekmadienį, kovo 17 d.. Mal
dos Apaštalavimo draugija tu
rėjo “Penny Sale” parapijos 
svetainėje. Pelno padarė 838.

Aušrelė.

siųstas, Euroj>on ar į Pacifiko lei Annunciatai.
zonas. Linkime jaunam leite- J. Seselėms, L. J. Buiniam, mo- 
nantui geriausių sėkmių, einant 
kariškas1 pareigas.

S. Bostono N.

Balch Pharmacy. 1140 Wash- kintis žmogus, ir labai kantriai 
ington St.. pas p. Oną Paznio- pergyveno ligos spaudimus, 
kaitė, varg. Vaclovą Sereiką, 
p. Jurgį Versiacką. A. F. Knei- 
žį. radio programos vedėją, 
kitus.

LEWISTON, ME

po

po
27

■ ■ -

Sekmadienį, kovo 17 d. kleb. 
kun. S. P. Kneižis parodė reli- 

Prieš pat gavėnią Sąjungietes (ginius judamus paveikslus, pa
turėjo parengimą — vakarienę’rapijos svetainėje. 1:30 vai. 
su programa. Matėsi daug grį- pietų.
žūsiu iš armijos ir svečių iš ki- Tą pačią dieną. 3:30 vai. 
tur. pietų įvyko Moterų Sąjungos

Laike vakarienės Tėvas Juve- kuopos susirinkimas ir pramo- 
nalis Liauka vaizdžiai nupiešė gėlė. Dalyvavo tik moterys ir 
Moterų Sąjungos išsivystymą ir merginos.
veiklą Amerikoj ir uoliai para-į --------------
gino neatsilikti skaičiumi ir Šios kolonijos lietuviai jau 
leivistonietėms nuo kitų kuopų, pradeda ruoštis į Lietuvių Dar- 
Baigdamas perskaitė atsakv- 
mus :.š Wash:ngtono į telegra
mas Vasara 16 d." proga. La
ba. šilta. o’jvo priimtas atsaky
mas Mai-.c, valstybės ser.ato- 
r:aus W E V.

vi;SG

dėl Lietuvos r
atgavimo i Lewistoniečiai 
sykį r amate, kad Tėveliai kal-

te. kuris pasi- ington 
ą-i.em..' kovoti 
.".klausomybės

dar

ir

BROCKTON, MASS

Kovo 3 d. įvyko Šv. Roko lie-

parapijos svetainėje, kur buvo 
pagerbti visi choristai-choristės. 
naujieji ir senieji. Programa 
susidėjo iš dainų, kalbų ir juda
mųjų paveikslų.

Dalyvavo ir pp. Treinavičius. 
Baronas ir- kiti.

Pasibaigus programai, prasi
dėjo šokiai. Visi turėjo ‘‘good 
time”. Choro Raporteris.

bininkų radio koncertą, kuris į- 
vyks sekmadienį, gegužės 19 d.. 
Jordan Hali. Bostone. Kaikurie 
jau teiraujasi apie tikietus. Sa- 
movar Rcstaurant. 1118 Wash- 

p. K. Viesulą, vedė
jas. ir šeima įsirašė koncerto 
Garbės rėmėjais, o pp. G. ir U. 
Pasniokai įsirašė rėmėjais. 
Koncerto tikietų galima gauti

Pp. Pakalniškių namuose, ku
rie gyvena prie Columbia gat
vės, dažnai atsilanko svečių iš 
tolimų kolonijų, būtent, Chica- 
gos ir Conn. p.p. Pakalniškiai 
augina dvi dukreles, kurios yra 
pavyzdingos jaunuolės mūsų 
parapijoje.

i

šią savaitę mūsų bažnyčioje 
vyksta misijos vyrams. Vyrai, 

i kaip ir moterys, skaitlingai lan- 
I kosi į misijas. Misijas veda kun. 
J. J. Jakaitis.

Namai statomi

Cambridžiuje, apie parko ša- 
lygatvius statomi namai grįžu- 
siems veteranams su šeimomis 
apsigyventi,
dviejų aukštų iš suspausto po- 
piero. Aplink parką šalygatvi- 
niuose namuose bus apgyven
dinta 48 šeimos gr.žusių vetera
nų. Cambridžiaus gražusis par
kas dabar daugiau atrodo į ka
rišką stovyklą.

< 
i

A. D.

PADĖKA

WORCESTER, MASS.
Kovo 12 dieną įvyko L. Vy

čių 26 kuopos susirinkimas. Pir
mininkei Onai Lukosevičiūtei 
atsisakius, pirmininke išrinkta 
p. Marijona Jurgelionienė. o vi
ce-pirm. Edvardas Pyragas.

Sugrįžę kariai - veteranai, uo
liai pradėjo darbuotis Vyčiuose. 
Jau sudarė įvairius sporto rate
lius. būtent, “Soft-Ball”, “Ca- 
mera Club”. “Chess Club”, 
"Dance Club” ir “Bridge Club”. 
Taipgi gražiai darbuojasi dra
matiškame ir choro rateliuose.

Nutarta ištaisyti Vyčių kam
barius.

Teofilė Gemlienė ir Ieva Jur- 
gelionvtė išrinktos darbuotis dėl 
Naujos Anglijos apskričio GE
GUŽINES.

Valdyba įpareigota darbuotis 
Vyčių vajuje ir rūpintis, kad 
kiekvienas narys gautų užsitar
nautą laipsnį.

Daug maisto buvo sunešta 
siuntimui Lietuvos tremtiniams.

Likusiai nuliūdime velionio Juozas Brazauskas išrinktas 
žmonai p. Magdalenai Balčiūnie- korespondentu. Pranė Mažuk-

i
Palaidotas iškilmingai kovo 

18 dieną iš Šv. Roko lietuvių 
parapijos bažnyčios, prie kurios 
velionis, kaip ir jo žmona, pri
klausė per ilgus metus ir jos 
palaikymui yra gausiai aukavęs, 
su trejomis šv. mišiomis Kalva
rijos kapuose. Mirė sulaukęs 70 
metų amžiaus. Gausus būrys 
žmonių palydėjo velionį amžiny
bėn.

Pažymėtina, kad a. a. Petras < 
Balčiūnas buvo labai ramaus 
būdo ir Dievą ir artimus mylin
tis žmogus, teisingas ir dosnus. 
Jis yra aukojęs ne tik parapijai, 
bet taipgi Marianapolio Kolegi
jai. Seselių Vienuolynui, Brock
tone ir kitoms katalikų įstai
goms. Šv. Roko par. naujos baž
nyčios statybai aukojo 81.000. 
Jis niekad su nieku nėra buvęs 
teisme. Visuomet sakydavo: — 
“Dievas yra geriausias teisė
jas.”

I

Kovo 14 dieną mirė Petras 
Balčiūnas, gyv. 75 Melrose Avė. 
Paliko dideliame nuliūdime žmo
ną Magdaleną (Družinskaitę) 
Balčiūnienę, brolį Stasį, gyv. 
Montello. Lietuvoje — brolį ku
nigą ir brolį gydytoją, tris sese
ris ir sesers kunigą Šimaučių. nei ir jo broliui p. Stasiui Bai- Viaitė laimėjo atsilankymo dova- 

Kuopa nutarė dalyvauti Vy- 
suvažiavime, Marianapolyj.

Korespondentė.

Neturi žinių ar jie dar gyvi? čiūnui ir jo šeimai reiškiame gi- n4- 
A. a. Petras Balčiūnas paėjo lią užuojautą, o a. a. Petro Bai- čių 

iš židžiūnų kaimo. Krinčinos pa- čiūno vėlei lai Dievas suteikia 
rapijos. Amerikon atvyko 1902 amžiną ramybę.
m. Apsivedė su p. Magdalena 
Družinskaite iš 
1905 m. 1908 m.
į Lietuvą ir gyveno ūkyj. kur 
turėjo gerą gyvenimą. Ameri
kon grįžo 1910 metais. Grįžęs, 
pirko ūkį Bridgewater. Mass. 
Pradžioje sunkiai dirbo su savo 
žmona, ūkį išaugino, kad vi
siems buvo malonu nuvažiuoti ir šeimai už jų vargą ir patarna- 
pasigerėti pavyzdingu ūkio ve- vimą. Taipgi dėkoja laidotuvių 
dimu. Gyveno pasiturinčiai, vedėjui p. Yakavoniui. Lai Die- 
1944 m. susirgo ir gulėjo 16 mė- vas visiems ir visoms atlygina, 
nėšių lovoje. Jis buvo giliai ti-i Koresp.

I

Vasario 3 d., mirus 
brangiam vyrui ir mūsų 
liui a. a. Juozui Kontrimui, reiš
kiame širdingiausią padėką vi
siems. kurie mūsų nuliūdimo 
valandoje mums padėjo, ir vi
siems-, kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse, ir už šv. mi
šias ir gėles. Dėkojame iš eilės: 
puseserei p. Loh. krikšto dukte- 
rei p. Lukošienei už Gregorianj 
mišias, Litvinų šeimai už 100 j 
mišių; taipgi p-lėms A. M. Ba-! 
ranauskaitėms. kurios prirašė 
velionį prie "The Society For 
Propagation of The Faith”. kur 
velionis bus atmintas per 15,-j 
000 mišių Vatikano Bazilikoje.! 
ir sekančioms šeimoms bei as-’ 
menims: Zekevičiam. Vaitkam,! 
Buinienei. Sabam. Bačinskam,! 
Rokatenz, Pocių. Monkų. Jaku-! 
čių. Valatkų, Normantų, Jan
kauskų, Banių. Lukošiūnų. Ri- 

|bokų. Zaveckų, Daukantų, Mor-j 
kūnų, Rimkų. Gricių. Enkavskų.l 
Gedvilienei, Lučinskų. Grigų 
Tamošauskų, Gaigalų. Petru-! 
šauskų. Guzauskų, Mažutaitie-' 
nei. Gailevičių, M. Norbutui. J/ 
Gailevičiui, M. Grybaitei. Gilių,' 
Masalskiui. Niaurienei. parapi-! 
jos chorui. Gricių. Kavolienei.į 
Šmitienei, Šarkų, Mazutaitytei. j 
Šv. Kazimiero draugijai. Nukry-! 
žiuoto Jėzaus Seselėms ir Sese-'

mano 
tėve- 

iš-

kyklos vaikučiams už maldas ir 
mišias, Pavydienei, Kelly, Bal
kevičiam, Malinauskam, B. 
Stonkus, Savilioniam, Žukaus
kienei, Adamavičiam, Machiu- 
kienei. Karbauskų, Plekavičiam, 
VValent .Samalių, H. Zabitis, 
Baranauskaitėm, Eačinskienei 
už mišias sulinktas nuo drau
gų, M. Monkienei, Skyriam, 
Bardauskienei, Pocienei, P. 
Monkam, Strazdienei, A. Buro- 
kienei, B. Žilienei, L. Budra, 
Survilienei, Lenkauskams, Ja
niūnam. Bingelienei, J. Tamo
šauskui. F. Gerulskiui, A. Rai
la iš Brocktono ir Railai iš 
Stoughtono, Bilikevičiam, Ze- 
neckienei ir visiems tiems, ku
rių vardai yra praleisti dėkoja
me už gėles, kurių buvo daugy
bė, ir šv. mišias, kurių visų ne
galima išvardinti, nes būtų virš 
keletas šimtų. Dėkojame ypa
tingai p.p. Plekavičiam. Tamo
šauskam, Gendvilienei. C. Ger- 
ry, K. Railai, p. StanUlevičienei 
ir žentui A. Railai, kurie budėjo 
per naktis. Širdingai dėkojame 
parapijos kunigams už dvasinį 
patarnavimą, taipgi graboriui 
Pranui VVaitkui už malonų ir 
simpatiškiausį patarnavimą . ir 
už sugebėjimą mus liūdinčius 
suraminti. Visiems, o visiems 
dėkojame širdingiausiai ir už 
jūsų geras širdis. Lai gerasis 
Dievas jums atlygina.

Nuliūdę.
Stanislava Kontrimiene, 

sūnus Alfonsas, 
duktė Stanislava ir 

žentas Railai.

i
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Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster. Mas*.

1
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W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatarnavlmaF’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Athol, Mass.
buvo sugrįžęs p. Magdalena Balčiūnienė nuo

širdžiai dėkoja parapijos kuni
gam už dvasinį patarnavimą; 
dėkoja visiems už šv. mišias, 
gėles, dalyvavimą šermenyse ir 
laidotuvėse, ypač broliui Stasiui 
Balčiūnui, brolienei ir visai jų

CAMBRIDGE, MASS.

CLEARANCE SALE
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne

si skelbia didžiulį CLEARANCE SALE. Šiame išpardavime mūsų 
krautuvėje yra labai platus ir didelis kailinių pasirinkimas nuo 10 iki 
50 size’o. Po švenčių kailinių kainos yra numažintos - numarkiuotos. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite January 
Clearance Sale — ateikite į mūsų krautuvę ir įsigykite lengvomis są
lygomis kailinius.

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

I
i
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Mažesni

Kiek laiko atgal paliuosuotas 
karo tarnybos jūreivis A. 

Kontrimas. Jūreivis Kontrimas 
ištarnavo virš metų laiko Paci
fiko zonoje. Karo metu jis tar
navo prie reikmenų teikiamųjų 
laivų, eidamas signalmans pa
reigas. Grįžęs į namus, jis jau 
neberado savo tėvelio, nes jo 
tėvelis a. a. J. Kontrimas vasa
rio 3 d. po trumpos ligos stai
giai mirė. Buvo mėginta jam 
pranešti apie jo tėvelio mirtį 
per Raudonąjį Kryžių, ir buvo 
sakyta, kad jam pranešta. Bet 
kada jisai pasiekė žemyną Kali
fornijoje, jis linksmas pašaukė 
namus telefonu, klausdamas 
kaip mamytė, kaip tėvelis. Ne
galėjo būti skaudesnio smūgio 
išgirsti, kad tėvelio jau nėra. 
Sveikiname sugrįžusį karį A. 
Kontrimą ir linkime jam geriau
sių sėkmių, sykiu išreikšdami 
jam gilią užuojautą netekus 
brangaus tėvelio.

Sekmadienį, kovo 17 d. N. P.
. šv. mišios 

----- atnašautos Šv. Juozapo 
vyrų draugijos intencija. Mišias 
atnašavo kun. J. Jakaitis ir pa
sakė draugijai pritaikintą pa
mokslą. Draugijos nariai bend
ru maršavimu išklausyti šv. mi- 
šių gražiai pasirodė.

i Aviacijos navigatorius, Įeit. 
A. Mažutaitis, kurį laiką pavie- 
šęjęs pas motinėlę, pasiųstas į 
užjūrį. Dar nežinia, kur jis pa-

IS
IŠ 10 PASKOLOS PRAŠYTOJAI YRA PATENKINAMI

Mėnesiniai
Išsimokejimai

Dabar—cash paskolos išsimokejimai pratęsti 18-kai mei:< >iu 
*mūsų 24 ofisuose.

■

*' 1

£

Ali WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

bažnyčioje 8:30 vai. 
buvo atnašautos S

•Išimant paskolas pirkimui tam tikru dalykų ant kurių Valdžia 
reikalauja, kad būtų apmokėta pa-kola i

trumpesnį laiką.

The National

Shawmut Bank ę
South Boston Branch. 474 XVėst Broachvav

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

!
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

S Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
J dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
J jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 

į menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

tA : 11 W J
Co operative Bank
i i

I
4

i
J



Penktadienis, Kovo 22 d., 1946
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VIETINĖS ŽINIOS!
> a s s • 6 a *

T T T rp fj C atgal Seserys Jėzaus Nukry-
A žiuoto turėdavo būrius Rėmėjų.

Per laiką jie buvo kiek suretė- 
ję ir sumažėję. Seselėms perėjus 
į Bostono vyskupiją, J. E. Ar
kivyskupas R. J. Cushing, D.D., 

» suorganizuoti Seselių 
vo_Ona Jomantienė ^Pranas skyrius visose diecezi-i
ir Marė Duobai $100., Aleksan- > Sėtuvių parapijose. Tas topo 
dra ir Juozapas Gaižiūnai $100., Dabar šaukiamas
Gertrūda Grabijolienė ir duktė Rėmė^ skyrių ir visų mini- 
Antanina $100., Pranas Lingis mos vienuolijos prietelių pirmas 
$2 seimelis.

Aukos. Parapijos mokyklų 
fondan aukavo Ona Bičkienė 
$2., Juozapas Ulčinskas $4., 
N. N. $5.

Bažnyčios taisos fondan auka- ra8irĮ°

seimelis.

Pirmas Seimelis. — Kiek laiko

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanefc
OPTOMETRISTAt

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 Iki S-tal.

bASSINlKK A8

i

t
PAIEŠKOMI ASMENYS ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. ŠOU 2805

Dr.LLPi
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridge >330

J.Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET

Kampas luinas arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—* ir 6—8

Rėmėju tampa, kurs aukoja 
vienuolijai nemažiau kaip $1. 
per metus. Šie aukotojai sudaro 
skyrių bei kuopą kolonijoje.

Arkivyskupas Cushing labai 
rūpinasi Seselių ir jų Rėmėjų, 
gyvenimu. Jo Ekscelencija pats 
asmeniškai norėjo dalyvauti ■ 
seimely ir jo visoje programoje,! 
bet negali. Tik atsiuntė laiškus 
Seimelio reikalu, — vieną Sei
meliui, kitą kun. Virmauskiui.

Šis pirmas seimelis yra tikrai 
istorinis įvykis. Visi, kas tik ga
li, turėtų dalyvauti.

Seimelis prasidės, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kovo 31 d., 10 
vai. ryte, su šv. mišiomis, pa
mokslu ir bendra šv. Komunija. Jto programoje. 
Po tam įvyks vieši pusryčiai.

Seimelio sesijos prasidės 1 v. 1944 m.
p. p. Kalbės Motina Bonaventū- Juht pasižadėjo groti daug lie- 
ra, kun. P. J. Juškaitis, kun. P. tuviškų muzikos kūrinių solo ir 
M. Juras, Tėvas Alfonsas, C.P. trio su smuikininku ir pianiste, 
ir visi delegatai.

Norima, kad delegatų būtų 
kodaugiausiai.

Seimelis baigsis, 4:30 vai. p.p., 
palaiminimu su Švenčiausiu Sa
kramentu.

LUDWIG JUHT, Kontrabasas-virtuozas, 
pasižymėjęs artistišku grojimu 
solo ir orkestrose Europoje ir 
Amerikoje ir tebegroja Boston 
Symphony Orkestroj ir įvai- 

i riuose koncertuose, sutiko daly- 
įvauti Darbininkų Radio koncer- 

Jis mūsų radio 
koncerto programoje dalyvavo 

Šį metą art. Ludwig

tenoras. Jis taip pat dainuos 
daugiausia lietuviškas liaudies 
dainas. Taipgi mes pakvietėme 
įžymius vyrus dainininkus su
daryti kvartetą ir dainuoti radio 
koncerte, kuris įvyks sekmadie
nį, gegužės-May 19 d., 3:30 vai. 
po pietų, JORDAN HALL, Bos
tone. *

i

ĮVAIRŪS skhjimai

A. J. NAMAKSY
REAL E8TATE & INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston. Mass.

Offlee Tel. So. Boeton 0648

Res. 37 Oriole Street
We«t Roxbury, Maaa

TeL Parkway 1233-R

Primename, kad šių metų 
koncerte dainuos pirmą kartą 
Naujos Anglijos lietuviams art. 
Viktoras Benderis, pasižymėjęs

Koncerto tikietų jau dabar 
galima gauti Darbininko ofise, 
366 West Broadvvay, So. Boston 
27, Mass., ir pas kitus pardavė
jus. Kainos $1.20, $1.80 ir $2.40 
(priskaitant valdžios taksas).

LAIŠKAS Iš LIETUVOS Aukštesnės Mokyklos

Vien Malda. Jūreivis Petras 
F. Kupraitis, rašydamas apie 
savo giminių vargus anapus! 
Atlantiko, sako: “Tik viena 
malda gfalime jiems daugiausia 
pagelbėti”.

Šis religiškas jūrininkas už
prašo šv. mišias už savus miru
sius, kurios bus giedamos, 
Petro parapijos bažnyčioje, 
vo 28 d., 8 v. r.

“Darbininko” administracijo
je yra atėjęs laiškas iš Lietuvos 
nuo Jono Dzenkausko, Aleksan
dra vos kaimo, Punios par., Aly
taus apskričio. Adresuotas Juo
zui Matulevičiui. Prašome atsi
imti.

šv.
ko-

i

WHIST PARTY

GRIŽO PAILSĖJUSI
Marijona Kiburienė, veikli 

darbuotoja ir LDS 1-mos kp. 
narė buvo išvykusi į Floridą pa
taisyti sveikatą. Pailsėjusi porą 
mėnesių, sustiprėjo ir pereitą 
sekmadienį grįžo į Dorchesterį 
pas savuosius.

Casper's Beauty Salon g

JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — T«LSOU4MS

i’ u
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

ir

l! 
i! 
i! 
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

gnS0ttSX3S9C»0CKXXXSKXnOCXKXSKXKXSmKX9SmnX300aa«9CK900CI

Pagamina gerus lietuvišku pietus, ' 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- į 

giai patarnauja.

(Tęsinys)
TAMOŠAUSKIENE, Poškai- 

tė, Anastazija, duktė Mato, ki
lusi iš Panevėžio apskr., Smil
gių valšč., Ažagų km., spėjamai 
gyvena Chicago, III.

TVARONAS - Tvarijonavi- 
čius, kilęs iš Kėdainių apskr., 
Baisogalos valšč., Biliūnų km.

TUINYLA, (vardas nežino
mas), spėjamai gyvena Kanado
je. Adresas nurodytas “Delhio 
Hotel Stodard”.

TUBILEVIČIENĖ, Jankaus
kaitė, Veronika, kilusi iš Pane- 
vėžia apskr., Krekenavos m., 
spėjamai gyvena Chicago, III.

TIRYLJS, Konstantinas sū
nus Joakimo, kiięs iš Vasiulių 
km., Daugėliškio valšč., Šven
čionių auskr., į USA išvyko

gerokai iš oro nukentėjo; vidus 
liko beveik nepaliestas; susi
tvarkę lankus, pamaldos laiko
mos ir Dievo žodis skelbiamas 
po senovei. Visi kiti trobesiai 
per karą žuvo — sudegė..."

Lietuvio Tremtinio Laiškas 
Iš Vokietijos

REIKALINGAS patarnauto
jas (counter-man) lietuvių val
gykloje — Strand Cafe, 374 W. 
Broadvvay. So. Boston 27, Mass. 
Geras darbas ir atlyginimas. 
Užėję, klauskite Vinco Tautvai- 
šos arba Kazimiero Pociaus.

PARSIDUODA — Mūrinis 
dviejų apartmentų namas po

prieš D. Karą, spėjamai gyvena 
Illinois valstybėse.

TIMPA, Aleksa, kilęs iš Nau
miesčio, Tauragės apskr., spėja
mai gyvena Kanadoje.

URBAS, Stepas, sūnus Jurgio,' 
kilęs iš Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio valė., Daukniūnų km., 
spėjamai gyvena Kanadoj.

VALENTINAVIČIUS, Ignas,
gimęs 1876 m. ir Valentinavi-' 5 & 6 kambarius, 76 Broadvvay, 
čius, Vladislavas. abu kilę iš kampas A St. Visas apšildomas 
Ganypravo km., Kražių valšč., 
Raseinių apskr., spėjamai gyve
na Chicago, III.

VANAGAITIS, Jurgis ir Va
nagaitis, Jonas, abu kilę iš Ro
kiškių km., Kidulių valšč., Ša
kių apskr., spėjamai gyvena 
Collinsville.

VAITKIENĖ, Stonytė, Anelė,! 
kilusi iš Tauragės apskr. į USA;^’ 
emigravo prieš D. Karą, 
mai gyvena Chicago, III.

VAITKUS. Antanas ir jo žmo-! 
na Verutė, iš namų Patkamary- 
tė, kilusi nuo Upytės, Panevė
žio apskr., spėjamai gyvena To- 

! ronto, Canada.
! WEISMANN, Kari Richard, 
kiięs iš Strielčių km., Prienų vi., 
į Kanadą emigravo po D. Karo.

WEISMAN, Adelė jo sesuo.
ŽILYS, Jonas, sūnus Juozo,] ,

! nauju šildytuvu. Geras plum- 
bing. Savininkas B. Hurley, Te
lefonas ALG. 2039.

(22-25-29)

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas po 3 kambarius. Visi pa- 
rankumai. baltos sinkos; elek- 

, gasas ir tt. Parduodame 
spėja-i ^t0, ka<* išvykstame į Califor- 

jnią gyventi. Kaina tik $3500.00. 
I Atsišaukite tuojau. Savininkai 
ant pirmo floro, 187 W. 7th St., 
So. Boston, Mass. Telefonas:— 
ŠOU 5185. Šaukite nuo 3 vai. 
iki 5 vai. p.p. (22-25-29)

PALENGVINK KANČIAS

Šiomis dienomis So. Bostono 
Aukštesnės mokyklos (vakari
nės) užbaigiančiųjų klasė išrin
ko valdybą, į kurią įėjo šie: 
Rosemary P. Callahan. pirm.; 
Florence F. Harevich, vice- 

Ipirm.; John T. Hartley, sekr.; 
John Salamanian, iždininkas.

Užbaigimas įvyks ketvirtadie-
L. Vyčių vietinė South Bosto- nt balandžio 11 d. š. m.

no kuopa rengia šaunią Whist 
party, kovo 30, š. m., 8 vai. va
kare, parapijos salėje. 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass. Visas 
pelnas skiriamas BALF’ui. Bus 
ir užkandžių ir k. Kviečiami vi
si dalyvauti. Įžangos tik 50c.

Lankai Iš Pavergtos 
Lietuvos

LANKĖSI
Trečiadienį lankėsi p-nia Kot- 

rina Vosylienė, 
sylius, MIC., motina. Atsilan
kymo proga užsakė vieną žody
ną, pasiųsti Lietuvos tremti
niams.

Kiek laiko atgal “Darbininko” 
skaitytoja gavo du laišku iš pa
vergtos Lietuvos. Juose, kaip ir 
visuose kituose mažai ką gali 
parašyti. Viename laiške iš Va
balninku tarp kitko štai ką ra-

kun. Jono Vo-’šo:
motina. Atsilan-] “Džiaugiuosi, kad esate svei

ka ir ieškote progos pasišnekėti 
nors laišku. Čia mes Lietuvoje 
gyvename. Karas jau baigėsi — 
dabar tik teįvyksta teisybė — 
tvarka. Aš esu gyvas. Tamstos 
sesuo X... X... tebegyvena. Apie 
Tamstos brolį nežinau.”

Kitaip ir negali rašyti. Jeigu 
būtų parašęs, kad “dabar tik 
teįvyksta melas, klasta ir ne
tvarka”, tai tas laiškas nebūtų 
pasiekęs Amerikos ir rašėjas 
būtų skaudžiai nukentėjęs nuo 
sovietų bolševikų. Laiško rašė
jas sako: “Tamstos sesuo... te
begyvena. Apie Tamstos brolį 
nežinau”. Iš to galima suprasti, 
kad brolis ištremtas, ar kalėji
me sėdi, arba gal sušaudytas, 
nes jeigu žino apie seserį, tai 
žino arba nuo sesers galėjo su
žinoti ir apie brolį. Bet ir žino
damas negali parašyti.

Toliau rašo: “Mūsų apylinkė 
kare nukentėjo — nedaug. Iš 
lėktuvo bombarduojant, Vabal
ninko miestelyj bažnyčia ir apy
linkės namai nukentėjo: langai 
išbirėjo... Prašau pasveikinti 
Vabalninkiečius Amerikoje.”

Šiomis dienomis ‘‘Darbi- kilęs iš Panevėžio apskr.. Smil- • 
ninko” 
pridavė 
rašytą 
tarp kitko rašo:

“Siaučiant
karui
plūstant į Lietuvą aš drauge su Karą, spėjamai gyvena 
daugeliu tūkstančių vienodo Ii- Haven. 
kimo brolių lietuvių patekau 
čia kur dabar randuosi. Metus 
laiko buvau mėtomas po visą1 
Vokietiją, drauge su šimtais1 
lietuvių žiūrėjau mirčiai į akis, 
buvau sužeistas ir šiaip taip su
laukiau karo pabaigos.

“Karas, tiesa, pasibaigė, bet 
man nei kitiems lietuviams nie
ko neduoda gero. Tėvynė min
džiojama priešų, bet koks lais
vesnis darbas negalimas. Nie
kas negrįsta į Lietuvą — negrį- 
štu ir aš. Nes grįžimas dabar 
namo tai sau pasirašymas mir
ties sprendimo. Aš jau vieną 
kartą pergyvenau ir ant savęs 
patyriau (suprask. Rusijos bol
ševikų okupaciją. Red.), kaip 
viskas daroma kitaip negu skel
biama per radio ar spaudoje.

“Gyvenimas be Tėvynės, la
bai vargingas. Trūksta visako, 
svarbiausiai drabužių ir batų. 
Dėl maisto galima gyventi, nes J 
maitina anglų UNRRA, gaunam 
pavalgyli, nors netaip, kaip 
Lietuvoje". j

redakcijai p. V. gių vi., Ažagų km., spėjamai 
savo 
laišką,

giminaičio gyvena Chicago. III. 
kuriame ŽUKIENĖ, Kazimiera, iš na- 

, mų Džiaugytė, kilusi iš Kybartų 
vokiečių - rusų km., Raudonės valšč., Raseinių 

ir antrą kartą rusams apskr.. į USA emigravo prieš D.
New

I

| ŽUPKUS, Antanas, kilęs iš 
i Panevėžio apskr., prieš pat Ka-į 
įrą lankėsi Lietuvoje.

ŽEROMSKIAI (broliai) kilę 
iš Kėdainių apskr., Baisogalos 
valšč., Valatkonių km.
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadvvay, 

New York 7, N. Y.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
"VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų 
veninio Amerikoje ir kituose kraš 
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik >2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

gy

pa

i Draugijų Valdybų Adresai

Štai Svarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla-.ja Johnson’* Back Plaster: Len<-

' / 71 vina skausmą, sustingimą, i-
veržima Jautiesi puikiai I Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson A Johnson kokyMa

NAUJI DRABUŽIAI
Karo N u kentė juslėms 

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

THE BARGAIN OUTLETS 
1939 Washington St., Roxbury

715 Dudley St, Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

SULLIVAKS. Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoata, 
Tuxedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras.

“J O E” CASSERLY,
69 G Street, Tel. ŠOU 2SN

□o. rosron nimtrure lo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380^2 West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi Feliksas Rumskas, se
nas New Haven biznierius ir Pr. 
Mockapetris. Atsilankymo pro
ga, p. Rumskas užsakė vieną 
Angliškai - Lietuvišką žodyną 
Lietuvos tremtiniams ir vienam 
asmeniui užrašė “Darbininką”.

Pereitą savaitę lankėsi Mrs. 
Tarutis su sūnum kariu iš Bille- 
rica, Mass. Atsilankymo proga 
Mrs. Tarutis aukojo $2.00 
lendoriaus fondan.

BALF SKYRIAUS 
VAKARIENE

i

ka-

Sekmadienį, kovo 24 d., vaka
re, Lietuvių svetainėje, So. Bos
tone, įvyks BALF skyriaus va
karienė, kurios visas pelnas ski
riamas Lietuvos tremtiniams 
šelpti.

Kalbės Stud. Bronė Budrei- 
kaitė, neseniai atvykusi iš Pran
cūzijos, kuri 1944 m. pasišalino 
iš Lietuvos.

Valdyba ir rengimo komisija 
kviečia visus toje vakarienėje 
dalyvauti. Savo dalyvavimu pa- 
remsite Lietuvos tremtinius ir 
vaikučius.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

Tel. Parkvvay—1864-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 St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Kitas laiškas iš Biržų. Tarp, 
kitką rašo:

“Labdarių namai, špitolė yra 
sveiki, tik langai buvo ištrujiėję 
ir apdaužyti; bažnyčia per karą

•V JONO EV BL PAtALPINF- 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirminlnkas — Pranas TtUeikto
702 E. 5th St., So. Boston. Maso

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

Fln Ražt. - Aleksandras Ivačka
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass

: Iždininkas—Stasys K. Griganavičlua. 
i 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass
Maršalka Jonas Zaikis,

787 E. Broadway, So. Boston. Mass
Draugija laiko susirinkimus kas tr» 

į čią sekmadieni kiekvieno mtassk 
, 2 vai. po pietų. Parapijos sa»
1 402 E 7th St. So Boston Man*

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos-

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

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

f

■

GRABORIAI
i ■■

S. BarasevKhis ir Sūnns
MOTERIS PAGELB1NINK8 

Lietuvių G rato rius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
80. BOSTON. MASS 

Tai. SOUth Boston 2NS 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Ava. 
ToL COLmnbta 2589

d i

CASPER
FUNERAL HOMI
187 Dorchester Street 

South Boeton, Mase. 

Joseph W.C
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Dlrektorlua l» 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
•OU Boeton SNO

n

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadvvay 
8OUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletakaa, F. E- ZatotskM 
Oratoriai Ir Balaamuotajal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia lermenlma dykai 

NOTART PUBUC 
Tai. ŠOU Boeton 0818 

•OU Boeton MOS
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VATERBURY, CONN.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Waterbury, Conn. — Šios ko- day when those freedoms truly 
reign again in Lithuania. — 

CLARE BOOTHE LUCE.

LIETUVA TURI ATGAUTI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

lonijos lietuviai, minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį gavo nuo savo Gu
bernatoriaus. Senatorių. Kon- 
gresmanų telegramas ir laiškus, 
kuriuose pareiškia užuojautas 
Lietuvai ir lietuviams, sveikini
mus ir linkėjimus. Taipgi yra 
tvirtai įsitikinę, kad Lietuva tu
ri atgauti nepriklausomybę. Ta- kyklos patalpose, 
čiau. kaip Kongreso narė, p.
Clare Boothe Luce sako, kad silankyti ir kurie esate skolingi 
kol nors viena agresyvė totali- už “Darbininką’ atsilyginti, 
tarinė jėga lieka nesu valdyta.: •J- Totilas, sekr.
tai negali būti užtikrinimo, kad -------------
taiką mylinčios ir taikos sie
kiančios tautos turėtų laisvę prastoje vietoje. įvyks Trilypio 
arba savo valdžią, kokios jos išvažiavimo rengimo komisijos 
norėtų išsirinkti. susirinkimas. Prašome visus

Kaip žinoma, p. Clare Boothe pribūti. Komisijos Rašt.
Luce neseniai priėmė katalikų -------------
tikėjimą. Ji iš Washingtono pri
siuntė ilgą, bet turiningą ir 
nuoširdžią telegramą, kurią čia 
talpiname, kad parodyti vi
siems. jog mes turime nuošir
džių draugų, p. Clare Boothe 
Luce yra labai gerai susipažinus 
su Europos, ypač mažųjų tautų 
nelaimingu likimu ir jų pastan
gomis išsilaisvinti iš totalitari
nės valstybės vergijos, štai 
ji telegrama: 
Prof. Alexander J. Aleksis

President — 
Waterbury Lithuanian-

American Council
76 Center St.

In expressing my deep regret 1 
that I cannot join with you in 
honoring Lithuanian Indepen- 
dency Day. February 16th at 
Waterbury. I want to stress my 
concem with the whole ques- 
tion of self-government and 
freedom in the World today. 
The experience of the lašt few 
terrible years should have 
shov/n all of us conclusively 
that so long as a single ag- 
gressive totalitarian power re- 
mains uncurred. there is no 
assurance of freedom or self- 
government for Į>eace-loving 
and peace-seeking nations. The 
in^ependence which I and many 
other A.mericans believe that 
Lithuania should. and will, at- 
tain. mušt be established under 
guarantees that permit her eco- 
nomic and political development 
to be those of her own choice. 
and not merely a fictional free
dom under which she can be 
exploited to satisfy foreign 
ideologies of greedy empires.

I have often affirmed my 
steadfast belief in freedom of 
the ballot, freedom of špeech 
and freedom of worship in

LDS kuopos susirinkimas į- 
vyks kovo 24 d., vai. po pietų, 
Šv. Juozapo parap. senos mo-

Kinijos studentai gausioje demonstracijoje, Shanghai mieste, apgulė 
Sovietų ambasadą, protestuodami dėl rusų nesitraukimo iš Mandžiūri- 
jos. kaip buvo numatyta sutartyse.

Prašome visų skaitlingai at- $858.00. Tarybos piknikas įvyks THOMPSONVILLE, CONN. 
_ i • i •  a. _ • mi1 fi T įnrtan norVo

Kovo 26 d., 7:30 vakare, pa
t

rugpiūčio 18 d., Linden parke, 
Union City. |

Kovo 10 d. vyko šv. Vardo 
draugijos susirinkimas. Koresp.

1

i NEW BRITAIN. CONN.

to-

Kovo 16 d. staigiai mirė Vin- 
cas Šukaitis, pirmo karo vete
ranas ir plačiai žinomas biznie-; 
rius. Palaidos iš Šv. Juozapo' 
parap. bažnyčios Kalvarijos ka
puose.

Paliko nuliūdime žmoną, tris 
sūnus, brolį ir seserį. Lai Aukš- 
čiausis suteikia jo vėlei amžiną 
ramybę. J.T.

■

Kareivių Rezoliucija

šiomis dienomis teko skaityti 
rezoliuciją, kurią New Eritain’o 
veteranai priėmė ir pasiuntė sa
vo Senatoriams, Kotigresma- 
nams ir Gubernatoriui Baldwin. 
Štai ji:

į “Be it enacted by the Lithua-
1 nian Legion of America in regu- 
lar meeting convened: It is 
hereby resolved that the vete
rans of World War I and World 
War II of Lithuanian ancestry 

Kovo 8 d. įvyko Federacijos do bereby respectfully petition 
22 skyriaus susirinkimas, kuria- ;tkat United Statės of Ame- 
me dalyvavo daug atstovų. Pir- r^ca actively participate in the 
mininkas komp. A. Aleksis pra- į e^^ort to insure an everlasting 
nešė, 1*J -----T'1----------1

1 jos Centro valdybos susirinki-; 
me New Yorke, kur nutarta 
skelbti Amerikos Lietuvių Ka-' 
talikų Kongresą. Taipgi prane
šė. kad šiais metais įvyks LDS 
Seimas mūsų kolonijoje. 

Aukų gauta sekančiai: Gyv. 
Rožančiaus — $1.21, Šv. Onos 
— 95c., Tretininkų — 75c.. A- 
paštalavimo — $1.40, Rūtos — 
$2.00. Moterų Sąjungos $1.00, 
ALRKS 91 kp. $1.00. Šv. Juo
zapo Maldos $1.00, Kristaus

kad dalyvavęs Federaci- j I>eace throughout the universe.
It is further resolved that in 

the formation of a world peace 
the United Statės of America Julius špokas, 
shall not be unmindful of the 
plight of oppressed nations, the 
freedom inherent to all man- 
kind.

It is further resolved that the 
present plight of Lithuania is 
abhorent 
and that

! America 
stand to

to all fairminded men 
the United Statės of 
should take a firm 

restore to Lithuania,

8

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn.
Valstybės Kuopoms

Šiuomi pranešu visų kuopų

Laiaunikienei ir dukrelei Onai HARRISON-KEARNY, N. J. 
ir giminėms. A. a. Jono velei lai ________ *
gerasis Dievas suteikia atilsį, i Kovo 4 d. įvyko L. Vyčių 

kuopos susirinkimas klūbo sve
tainėje. Pirm. O. Klimašauskai- 
tė atidarė susirinkimą malda. 
Apsvarsčius kuojx>s neužbaig
tus reikalus, iškelta nauji su
manymai. Kuopa ruošia pavasa
rinius šokius balandžio 27 d. 
Politinio klūbo svetainėje; ruo
šiasi iškilmingai minėti Motinos 
dieną, gegužės 12, kur bus pa
gerbtos motinėlės ir sugrįžusie- 
ji kariai - veteranai. Surengi
mui išrinkta Komisija.

Gautas laiškas iš Chicago. PI. 
ir perskaitytas, iš kurio sužino
ta. kad Vyčiu sp°nstuvčs n^es^s 
■>au parduotas. Kitas laiškas iš 
Centro, kuriuo ragina Vyčius 
rašyti straipsnius į anglu spau
dą apie pavergtą Lietuvą, pra
šant visų pagalbos kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

tams. i Sporto srityje pasižymi mer-
Geros širdies lietuviai jau pra- ginos. Bet ir vaikinai žaidžia 

dėjo atnešti aukas paišelių, są- Basket Bali, ir .jie labai gerai 
siuvinių, plunksnų ir plunksna- pasirodo. Jų vedėju yra K. Ša
kočių, bet jų daug daugiau tu- viekas.
retų būti. Taigi kviečiame visus Po susirinkimo įvyko draugiš- 
prisidėti prie šio naudingo dar- gas pasilinksminimas.M. Senas Korespondentas.

Sėkmingas šaipos l'ondo 
Skyriau* Susirinkimą* 

Kovo 14 d., įvyko Šalpos Fon
do skyriaus susirinkimas. Pas
kirta $100.00 nupirkimui mo
kyklos vaikučiams batelių. Taip
gi $100.00 nupirkimui maisto 
dėl mažų vaikučių ir muilo. Mū
sų patyręs biznierius p. K. Vil
niškis pakviestas ir įpareigotas 
tame reikale pasirūpinti. Poniai 
Onai Alf pavesta susižinoti su 
batelių išdirbėjais.

Šalpos Fondo skyriaus rašti
ninkė p-nia Juzė Dičkienė kvie
čia visus pasidarbuoti, prirašyti

i daugiau narių prie Šalpos Fon
do.

j Taigi lietuviai ir lietuvaitės, 
i kurie dar nepriklausote prie 
‘Šalpos Fondo, kviečiame prisi- 
i rašyti, užsimokant $1.00 me-

Minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktį

Kovo 10 d., vadovaujant Ben
dro Amerikos Lietuvių Šalpos niai, kad Moterų 1
97 skyriui, įvyko Lietuvos ne- Conn. Apskrities pusmetinis ir 
priklausomwbės paskelbimo su- prieš gegužinis suvažiavimas į- 
kakties minėjimas. , vyks balandžio - April 28 d., 1

Programos vedėju buvo sky- valandą po pietų Šv. James pa- ;
riaus pirm. Kazys Šilanskas, rapijos mokyklos svetainėje 
kuris trumpai paaiškino to mi- Park St., Manchester. Conn. 
nėjimo reikšmę, ir pakvietė p.1 Kviečiu visas kuopas skaitlin-;
J. F. M., kuris kalbėjo apie gai atstovių prisiųsti, nes ran- 
Lietuvos tremtinius. Labai įspū- dasi svarbių reikalų aptarti. • 
dingą kalbą pasakė p. Jonas Va- Taipgi reikia ruoštis prie trijų 
laitis, BALF rūbų skyriaus ve- apskričių gegužinės, kuri įvyks 
dejas, apie Lietuvos tremtinių ir birželio mėnesį, Linden Park. 
bendrai visų lietuvių vargingą Iš kuopų pageidaujama nau- 
gyvenimą. Vietinis, ką tik su- dingų įnešimų dėl labo apskri- 
grįžęs iš karo tarnybos kapito- ties ir visos organizacijos.
nas, adv. Stasys Yasiukevičius Visos atstovės, vykdamos į 
savo gražia kalba padarė didelį suvažiavimą, prašomos atsiveš-! 
įspūdį į dalyvius. i ti savo ženklelius ,o kurios dar,

Kalbų pertraukoje padaryta neturi prašomos pasirūpinti įsi- i 
rinkliava dėl Lietuvos tremtinių gyti.
vaikų ir studentų. Aukavo šie:

1 po $5.00 — K. Miglinas, adv. S. į
! Yasiukevičius, A. Bražinskas, 

J. Jatkevičiusj
K. Račkis. Po $2.00 — M. Bra-Į 
zinskienė, J. Jakaitis, A. Šilans-; 
kienė, R. Ruseckienė, K. Šilans-! 
kas, O. Lakštutienė, J. Šilans
kas. J. Makaravičius, P. Petru- 
konis. J. Daunienė, J. Čapulis, jajką žaidė basketball ir visuo- 
J. Mikulskas, A. Ališauskas, J. met pasižymėjo. Štai šiame se- 
Jocius. Po $1.00 M. Miglinie- zone mūsų jaunas tautietis, 
nė, L. Junas, O. Čapulienė, P. juozas Macknis, žaisdamas bas- 
Baranauskas. E. Juzenienė, J. ketball su vietiniais rateliais,

, A. Traki- pUįi<iai atsižymėjo, padaryda- 
taškų ir lai-

ži-
Sąjungos gį"

Marijona Jokubaitė,
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

NEW HAVEN, CONN.
Juozas Macknis Basketbąli 

žvaigždė
Juozas Macknis lanko Hill

house High School, kur jau bai
gia paskutinius metus. Jis visą

Kančios $1.00, Ona Norbutienė le^tiniate heritage of inde- žvirblis, j. Grigonis,
Federacija, P«ndence' • mavičius, P. Balevičius, A. Ru- mas daugiausiai 1J LL

! 7 “ ~ . seckas, J. Miglinas, J. Yuškis. mėdamas viešajai Hillhouse mo-
Pavieniai asmenys au-! Palmių Sekmadieni Bažnytinis Smulkių aukų $6.00. Viso $76.

Koncertas į Visos aukos perduotos kalbė
tojui p. Jonui \ alaičiui, kad par- j tykios ratelis buvo nuvykęs į' 
vežtų centrui, kuris už tas au-|Boston Garden, L_. "1:
kas nupirktų Lietuvos tremti
nių mokykloms reikmenų.

į BALF 97 skyrius nuoširdžiai
. dėkoja visiems programos da-
. lyviams už aukas ir dalyvavimą.

J. F. Makoveckas.
Rinkliavos Marianapolio 

Kolegijai

$2.00. Viso $12.31. 1_____ (
paaukojo Raudonajam Kryžiui 
$10.00. ]
ko jo Raudonajam Kryžiui: —į 
kleb. kun. J. Valantiejus $5.00,- 
Ona Barkauskienė $2.00. Po 
vieną dolerį — N. Janušaitienė, 
M. Stankevičienė, K. Jasaaitie- 
nė, P. Vaitkienė, 
kienė. M. Kašėtaitė.
Aleksis. K. Petrauskienė.

Mūsų gabi vargonininkė, p. 
Isabelle Degutienė dirba ir deda 
visas savo jėgas pagražinti baž
nytines apeigas muzika. Jos va- 

M. Karinaus- dovybeje šv. Cecilijos choras 
komp. A. dabartiniu metu ruošiasi išpil

dyti bažnytinį koncertą, kuris

★ BOSTON EDISON COMPANY ★

kyklai rungtines.
Praeitą savaitę Hillhouse mo-
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Teliko kelios dienos!

Neapleiskit savo 
Raudonojo Kryžiaus

, oosLon uai aen, kur žaidė dėl 
j Naujos Anglijos čampijonato 
i su Springfield, Vt., Providence 
ir VVestfield rateliais. Mūsų jau
nas lietuvis pasirodė kaip tikra 
žvaigždė kiekvieną vakarą, pa
darydamas daugiausiai taškų, 
ir laimėdamas savo gabumais 
mokyklai Naujos Anglijos čam- 
pijonatą.

Koks tai džiaugsmas. Mūsų 
tautietį sutiko miesto valdyba 
ir reiškė ovacijas, ir Vaizbos 

turinti daug rietu solistams. Vi- zimiero providence, R. I., buvo Butas iškėlė bankietą ir įteikė 
si laukiame Palmių sekmadienio padaryta rinkliavos Marianapo-' dovanas. Juozukas yra labai 
vakaro! Ho kolegijos naudai. Kaip visa-Įkuklus ir s®u garbės neprisiima,

------------- dos, taip ir dabar Marianapolio' bet pareiškia, kad garbė pri- 
‘Welcome Home for Veterans’ kolegija susilaukė didžiausio pa-' klauso jojo draugams, kurie žai- 

New Britain’o komitetas turėjo tankumo iš klebonų, kun., Aug. Į dė bendrai, ir ratelio vedėjui

įvyko Amerikos iv-'ks ®V- Andriejaus bažnyčio-Kovo 10 d. į
Lietuvių Tarybos skyriaus susi- J6, Palmių sekmadienį, 7:30 v.
rinkimas. Pirm. komp. A. Alek- vak. Choras išpildys kompozito-
sis išdavė raportą iš suruošto 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo. Raportas priimtas su ___ ,
pagyrimu. Tą dieną gauta dau- P°°c*j® nepaprastai graži, ro, Worcester, Mass. ir Šv. Ka-
giau pajamų, būtent, įžangos ir;

every country’, and look to the iš kitų šaltinių. Liko pelno

riaus DuBois “The Seven Lašt 
:Words’’ (Kristaus Paskutiniai
Septyni Žodžiai). Minėta kom-

Pastaruoju laiku, lietuvių ka
talikų parapijose, Šv. Kazimie-

g
I
i 
f
g

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys Ž

“VAI LĖKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildyta Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

susirinkimą praeitą trečiadienio Petraičio irjkun. J.^Vaitekūno, 
vakarą. Nutarta suruošti Bingo 
party ir pikniką padidinimui

artimų kolegijos rėmėjų ir ge
radarių.

Dėka kunigo Aug. Petraičio

I i

į ponui Sam Bender ir visai mo
kyklai.

šis jauno lietuvio pasižymėji-
fondo, kuris yra auginamas, kad prielankumui bei nuoširdumui; mas kelia lietuvių vardą, nes jis

’O % f .ai* m m .^11 a. Y- ^.1 *■» ' o nnnino lrvr4t lro/1 Annn

2

suruošti bankietą visiems New 
Britain’o veteranams. Didžiulis 
bankietas įvyks rudens metu. 
Taip pat nutarta kreiptis prie 
visų New Britain’o draugijų, 
kad prisidėtų prie to sumanymo den^?^.I.*‘buvol^pi5>s*vik'a-!ir Dievo P®laimos pasiekti aukš-

Marianapolio kolegijai surinkta, nesigėdina pasisakyti, kad esąs 
$272.25. _ . f ------- ■ _

Dėka kun. J. Vaitekūno prie- §v Kazimiero parapijos nariai.
lietuvis. Jojo tėveliai yra geri

lankumui ir prijautimui gauta $639.000.
Stambesni aukotojai iš Provi-

Sveikinam jauną lietuvį, spor
to žvaigždę, ir linkime sveikatos

DUOKIT!

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

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

1i 36S West Broadway
DARBININKAS \

So. Boston 27, Mass. |

pinigiškai. Fonde jau yra arti 
$300.00.

ras kun.
$100.00, Vincent Fiore $100.00.

I Marianapolio kolegijos vado- 
Šv. Juozapo šventėje, Gyvojo šia Pro3? “ Sirdies <JSko> 

.. visiems, kūne savo aukomis 
užprašė prisidėjo prie vienintelės lietu- 

Iviškos kolegijos išlaikymo, ypa-

Antanas Kacevičius, tesnį mokslą ir aukštesnį laips
nį sporte.

Mirė Jonas Lažaunikas
Kovo 4 d., po ilgos ir rimtos 

ligos mirė Jonas Lažaunikas. 
Paliko dideliame nuliūdime savo 
žmoną Suzaną ir dukrelę Oną, 
kurios slaugė savo tėvelį ir vy
rą.

Rožančiaus draugija
mišias už Lietuvą.

Praeitą sekmadienį, po pietų, tingai gerb. klebonam, kurie lei-
Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų do atvykti tam tikslui ir kurie 
draugija turėjo programėlę, ku- ^Y0 asmeninis auka prisidėjo

, ... , ! pne to kilnaus ir gražaus darbo. -
nos pelną paskyrė vienuolyno Uetuviškas ačiū viaiems. ( Šioj gilioj liūdesio valandoje
taisymui. J. J. M. Marianapolio KolegijosVadovybi reiškiame užuojautą Suzanai

Padėkit tiem ką 
negali padėt sau

★ BOSTON EDISON COMPANY




