
DABARTIES 
BILDESIUOS

BAISIOS ŽINIOS Iš 
PAVERGTOS 

LIETUVOS

Šiomis dienomis Jūsų 
Redakcijai prisiuntė laiš
ką, gautą iš pavergtos 
Lietuvos su rusu antspau- 
domis ir pašto ženklais.

Tarp kitko tame laiške 
iš Lietuvos rašo:

“Kaip ra&m... laišką, tai bu
vom sveiki ir gyvi, o dabar... ne
tekom tėvelio. Likom tik mama 
ir mes... vaikeliai, ir tie negalim 
sykiu gyventi, bijom, kad dar 
nežūtų daugiau, ir mama men
kos sveikatos liko. Ką mes da-i 
rysim, tai nežinom, sunkus liki-l 
mas ir mūs laukia. O tėvelis žu
vo labai sunkia mirtimi. Taip 
kaip Jžzų kankino žydai, tiip ir 
mūsų tėvelį.”

Kovo 27 d. Vatikano lai
kraštis “Osservatore Ro
mano” plačiai rašė apie 
Rusijos bolševikų žiaurų 
siautimą: žudymus, ištrė
mimą ir tris nukryžiuotus 
lietuvius kunigus, būtent, 
V. Balsį, Dr. J. Dabrilą ir 
J. Petriką birželio 22 d., 
1941 m. Lietuvoje. Tas ži
nias persispausdino veik 
visi anglų kalba leidžiami 
laikraščiai.

Dabar iš viršuje pacituo
to laiško sužinome, kad 
Rusijos bolševikai nukan
kino paprastą lietuvį dar
bininką.

Kaip skaudu ir liūdna, 
kad demokratinių valsty
bių vadai ginčijasi, protes
tuoja prieš Rusija dėl a- 
liejaus koncesijų, dėl van
denyno teisių, bet apie pa
vergtų, kankinamų ir žu
domų žmonių teises nei žo
delio nepasako prieš tuos 
žiaurius tironus. Karas, 
kaip buvo pasakyta, buvo 
vedamas dėl keturių lais
vių. Karas pasibaigė. Ru
sijos pavergtos tautos ne
turi jokios laisvės.

Laisvėje gyvenantieji 
pavergtųjų tautų žmonės 
ir draugai pasiuntė tūks
tančius protestų prieš pa
vergėjus, pasiuntė ir siun
čia prašymus.) demokrati
nėm valstybėm, kad pagel
bėtų pavergtom tautom iš
silaisvinti, bet veltui. Ro
dos, kad žmogaus gyvybė 
tik tiek verta, kaip muse
lės. r

Pasaulio vadai taip toli 
nuėjo, kad jie nebegirdi 
nei Katalikų Bažnyčios 
balso, užtariančio paverg
tus ir žudomus žmones. 
Tai baisi tragedija!
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Praneša

IŠ NORVEGUOS ATVY
KO 350 LIETUVIŲ 

Pereitų metu lapkričio! 
mėn. į amerikiečiu valdo-! 
mą sritį atgabenti Norve-Į 
gijoje buvę lietuviai. Jie j 
apgyvendinti Kasselio lie-: 
tuvių stovyklose ir kitur. 
Iš Norvegijos išvykti 
jiems padėjo Norvegų ir 
Vakarų Sąjungininkų val
džia.
džia. (LAIC).1

REGENSBURGO 
ŽINIOS

Regensburgo tarptauti
nės pereinamos stovyklos 
komendantu UNRRA pa
skyrė lietuvį adv. Jodką.

------------ iI 
I
I

Kalėdų Švenčių proga 
Regensburgo Liet. Raud. 
Kryžius įteikė po pakietė- 
lį dovanų visiems lietu
viams belaisviams, dabar 
esantiems Regensburgo 
belaisvių stovykloje. Be 
to, Regensburgo Liet. R. 
Kryžius patyrė, kad Nurn- 
bergo belaisvių stovykloj 
yra 7 lietuviai belaisviai ir 
Straubingo ligoninėj guli 
keli sužeisti lietuviai. Ka
dangi tose vietose nėra 
Lietuvių Raud. Kryžiaus 
skyrių, tai Regensburgo

ĮNINKĄS
PENKTADIENIS (Friday) .BALANDIS (April),5 D., 1946 M.

I

Ankstyvas pavasaris pabudinęs Lietuvos gražiąją gamtą iš žiemos miego bu
dina ir jaunimo jaunas širdeles nors gamsos atbudima pasidžiaugti. Ir jeigu mes 
įsižiūrėsime į šį Lietuvos paupį mes leng.-ai suprasime, kaip ten romantiška. Ten 
taip,' rodos, malonu ir girdi kanklių aidus: “Man kanklės skamba rankose, jų ai
das žūsta bangose, jame girdėti ta dalia, kurią mano širdis kenčia...”

i

Mirė Prelatas Sfedman

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

Rusija Užtikrina Besąlyginį 
Kariuomenė Ištraukimą

Iranas Patenkintas - Taryba Pasi
ruošus Nutraukti Bylą

11 ’ " • 
j Irano, bet atsakė J. T. sau
gumo tarybai. Tai esą įro
dymas, kad jauna organi
zacija jau yra parodžiusi 
įtakingumą 
kaluose.

Londonas 
pamiršti tą
Maskva neatsakė į jos no-

i

I

pasaulio rei-

esą sutinkąs 
faktą, kad

New York, bai. 4 — So
vietų Rusija pasižadėjo be 
jokių sąlygų ištraukti sa
vo raudonąją armiją iš I- 
rano (Persijos) iki gegu
žės 6 d.

Iraniečių ambasadorius 
Hussein Ala pranešė Jung
tinių Tautų saugumo tary
bai, kad jis esąs pasinio- tas Irano klausimu, jeigu 
šęs priimti Rusijos pareiš-tik Rusija sutinka besąly- 
kimą, kad ji besąlyginiai giniai ištraukti kariuome- 
ištrauks savo kariuomenę nę iš Irano.
iš Irano. I Sakoma, kad Rusijos

Sovietų Rusijos valdžios karo jėgos jau pradėjo 
pareiškimą pridavė J. T. trauktis net ir iš Azerbei- 
tarybai ambasadorius An- Žano sostinės. Azerbeižano 
drei Gromyko, kuris pra-’ provincija, kurią raudo- 
dėjus svarstyti Rusijos- nieji pagelbėjo sukilėliams 
Irano bylą pereitą savaitę atplėšti, skaitosi “autono- 
demonstratyviai išėjo iš minė”, 
susirinkimo. I ——-----------

Irano ambasadorius Ala Kubai Grąžins Karo Bazes 
pareiškė tarybai, kad jis 
yra tikras, jog jo krašto- ----- •’-=» f?--------Washington, D. C. — J. 
valdžia tokiu Rusijos pasi- y valstybės departamen- 
---- v------------- -- - U10 kad 
jeigu tas reikalas bus pa- gegužės 20 d. jai bus grą- 
liktas tarybos dienotvar- žintos visos armijos bazės, 
kėje.--------------------------- 1 kurios buvo užimtos karo

Jungtinių Tautų atsto- metu.
vai jaučia, kad taip daly
kams pakrypus, net ir di-* 
dėlė tauta nėra užtektinai 
stipri priešintis J. T., ir

I kad lenktynės su Rusija 
labai gerai pasitarnauja 
taikos reikalams.

Sovietų. Rusijos 
neatsakė Jung. 
bėms ir Britanijai

! ištraukimo kariuomenės iš

fp • • D -f IJ !*• • Brooklvn. N. Y. — Kovo, stipriausia partija lianoj ™ bUs tas pran(^ Kibai
------------------ ■ žiaus. nopuliario “Mv Sun- ™- — • • • 

Roma— Įvykusieji rin-;su krikščioniais demokra- dav Missal” redaktorius.
A. a. Prelatas Stedman 

te “Mv Stmday Missal” v- 
ra redagavęs ir išleidęs 
“My Dady Readings From 
the Four Gospels* ir “My 
Daily Readings From the 
New Testament.

Liko kunigas - brolis. Tė
vas Edwin J. Stedman, 
Richmond Hills, N. Y.

| ---------- £ V J XX VA67AVJA * ***” ,

ikimai Italijos apskričiuo- tais, 
se aiškiausiai parodo, kad " 

Liet Raud. Kryžius deda, partija yr* stipriausia kai. 
pastangų, kad minimus pavienė politinė grupė, 'komunizmo. Xtikšč*on\3 
belaisvius ir sužeistuosius j ^lijos miestų ir mieste- 
paimtų globoti artimiausi Uų rinkimai 
įetu vių komitetai ir Raud. pQ gg metų. šiuose rinki-, komunistai.
kryžiaus skyriai, ne to, muose pasirodė trys prin- respublikonai turėjo koa- 
dar patirta, a egi joj, cipalės politinės partijos, i licijinį sąrašą. Pastarasis
/ienoje belaisvių stovyk- (krikščionys demo- irgi buvo pridengiamas 
oj, yra Z,(MM) lietuvių be-kratai, kurie atstovauja religiniais simboliais, kad 
aisvių. Regensburgo Lie- ,vįsus tuos, kurie brangina suklaidinti balsuotojus, 

tuvių Raud. Kryžiaus sky- krįkščionybę; komunistai,! Tačiau, nors krikščionių 
nūs non 50 iš jų paimti kurįe yra jojaiūs Markso demokratų partija ir yra 
savo globon. Yra prasyta ir Lenįno materializmui, ir į stipriausia, bet ji viena 
amerikiečių kanne vado-. gociajįstai kurie vėliau- neturės daugumos atstovų 
duotų Lietuvių Raud. Kry-Isiai linksta Pne komunis- kltų centro Part^ į“' 
ziaus skyrių ir tautinių ko-|tų, bet kaikunais klausi-,krįkš 
mitetų globon.__________ Imais palaiko santykius ir čionįų Jdemokratų sudarvs

IX I -m daugumą.

Balsavimuose pasireiškė 
dvi skirtingos idealogijos, 

i būtent, krikščionybės ir

demokratai patiekė vieni 
yra pirmieji savo kandidatų sąrašą, o 

sociabstai ir

i 

! Kviečiai Kalba Už Rusiją 
Prancūzijoj

I

Ko- 
da- 
Ru-

Anįliakasiij Str " c

valdžia 
Valsty- 
dėl ne

VVashington, D. C. —Kol 
kas minkštųjų anglių ka
syklų savininkai nepriima 
angliakasių reikalavimų. 
Dėl streiko sulaikomas 
darbas plieno dirbtuvėse.

New York (LAIC) — 
Britų zonoje (Hamburge) 
įsisteigusiam Baltijos U- 
niversitetui padėti, čia su
sikūrė American Commit
tee for the Baltic Univer- 
sity.

Komitetui kurti iniciaty
vos ėmėsi du žinomi veikė
jai: Baltimore, Md. gyve
nantis adv. N. Ratsenis ir 
New Yorkietis J. Laučka.

Kovo 26 d. įvykusiame 
susirinkime į Komiteto 
valdybą išrinkti: N. Ras
tenis (pirmininkas), K. R. 
Pusta (vice - pirmininkas 
nuo estų), H. W. Lielnors 
(vice-pirmininkas nuo lat
vių), K. Baltramaitis (Ge
neralinis Sekretorius) ir 
Dr. M. Vinikas (iždinin
kas).

Komiteto Generalinį Se
kretorių K. Baltramait 
galima pasiekti per Uni-

Honolulu, Hawaii, bai. 4 nių. 
— Vėliausios žinios pa
duoda, kad įvykęs povan
deninis žemės drebėjimas 
padarė milijoninius nuos
tolius Honolulu, Alaskoj, 
Aleutian salose ir Kalifor
nijos pakraščiuose.

Pranešama, kad vande
nyno bangos buvo 100 pė
dų aukščio, ir išsiliejęs 
vanduo nunešė daug na
mų ir pražudė daug žmo-

Paryžius, bai. 4 — 
munistai. Prancūzijoje 
ro sau dideli kankalą 
sijos kviečiais, kuriuos ji 
esą pasiuntusi, kad suma
žinti duonos trūkumą ta
me krašte.

Komunistų spauda sklei- 
t Rusijos 

propagandą, kad esą tik, 
i Rusija išgelbės prancūzus! 
;nuo bado.

Sovietu Rusijos ambasa-j 
Zidorius Aleksandras P. Bo- v ——v—[iiuv \jiviiivnv lovjiiiiv iŠ . v

Tūkstančiai žmonių liko į Jungtinių Tautų tarybos 8°™°-° Įa” išvykęs iš Pa-

j izi vmvjiium^ Maskvos Soauda Netalpina džia didžiausią

Nuostolius JTŽiniiĮ—— Maskva, bai. 4 <— Mas-i
Žuvę arba dingo apie kvos laikraščiai visą laiką!

200 žmonių. į nuo Gromyko išėjimo iš

be namų. I

Susisiekimo Streikas 
Detroite I 

I

Detroit, Mich., bai. 4 —
Čia sustreikavo gatveka- 
rių ir autobusų darbinin
kai. Reikalauja pakelti al
gas 18 centų į valandą,

ted Lithuanian Relief, 19 pusantro atlyginimo už 
West 44th Street, New viršlaikį ir laikytis sutar- 
York 18, N. Y. ties.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadienį, balandžio 28 d., š. m., 1 vai. p. p., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnytinėje salėje, 
Windsor St., Cambridge, Mass.

Prašome visas LDS kuopas atsiųsti kuoskaitlin- 
giausį skaičių delegatų.

Apskrities Valdyba — 
Dvasios Vadas — Kun. P. J. Juškaitis 

Pirmininkas — Antanas Zavatskas 
Raštininkas — Tarnas Versiackas

Kurdai Gavo Ginklu Iš Rusijos

ryžiaus į Marseille, kur jis 
sutiksiąs rusų laivą su 
5,380 tonų kviečių.

Rusija kviečiais nori pa-

susirinkimo už p ii d y t a 
Jung. Valstybių ir Angli
jos puolimais. Kaltina ka
pitalistus dėl karo.
Tautų tarybos veiksmui met> ™klmua Prancuzijo- 
visai netalpina Maskvos ^' . . o .Keista, ar ne? Rusija ne- 

Rusijos laikraščiai griež-|duo.da,kviečių . PNRRA’j. 
tai smerkia Graikijos rin- Praso kviec,l» 18 Jung' Val‘ 
kimus. Bolševikai pyksta, . 
kad Graikijos raudonie- zlJaL

Teheran, Iranas, bai. 4 
Kurdų vadas tvirtina, kad 
Rusija aorūpino kurdus 
karo ginklais, ir kad Ru

sijos technikai atvyko į tą 
kraštą ir mokina kurdus 
kovai dėl Kurdistano lais
vės.

Sakoma, kad kurdai jau 
paskelbė “nepriklausomą 
kurdų respubliką” šiaur
vakarinėje Irano srityje.

Atrodo, kad Rusija, ne
galėdama įeiti į svetimą 
kraštą, tai ji sukursto vie
tinius gyventojus, kurie 
nėra patenkinti to krašto 
valdžios tvarka, ir tokiu

i

Jungtinių! S®*®1* komunistams lai-
° vinL’imnc Mvc non m

būdu įsiveržia per užpaka
lines duris.

Kurdų tautelė yra labai 
karinga. Ji yra padalinta. 
Viena tos tautelės dalis y- 
ra Irane, kita Turkijoj, o 
trečia Irake.

Kurdai yra pasidalinę į 
mažas grupes ir kiekviena 
grupė turi savo vadą. Pa
sižymėję ypatingai armė
nų skerdynėmis. Laike 
pirmojo pasaulinio karo 
kurdai buvo įsivėlę į rusų- 
turkų kautynes.

Kurdistanas yra 52.000 
ketvirtainių mylių didu
mo.

stvbių, o siunčia Prancū-

siems boikotas nepavyko. 
Graikijoj sudaroma vai-! 
džia ir be raudonųjų. Mo- 
narkistai net nori kviestis 
karalių užimti sostą.

DR. A. G. RAKAUSKAS 
ĮŠVĘSTAS DIAKONU

Sekmadienį, kovo 17-tą, 
St. Vincent seminarijos, 
Latrobe, Pa., auklėtinis 
dr. A. G. Rakauskas įšvęs
tas diakonu, o birželio 16- 
tą bus įšvęstas kunigu. 
Primicijos pramatomos 
birželio 23-čią, Chicagoje.

Generalis Streikas 
Ecuadore

Quito, Ecuador, bai. 4 — 
Tautinė Darbininkų Kon
federacija paskelbė gene- 
ralį streiką, kaipo protes
tą dėl krašto konstitucijos 
suspendavimo.

Prez. Jose Velasco Ibar- 
ra pereitą šeštadienį su
spendavo konstituciją, ka
da susekė prieš jo valdžią 
sąmokslą. Tačiau jau dali
nai suvaržymus atšaukė.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, balandžio 6 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa — lietuviškos liaudies daigos, 
muzika, pranešimai ir kalbos. Pasižadėjo kalbėti adv.

1 Juozas Gailius iš So. Bostono.
; RADIO KONCERTAS

Šios radio programos metinis koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės-May 19 d., 3:30 vai. po pietų. Dai
nuos art. Viktoras Benderis iš New Yorko ir instru- 
mentalis trio gros įvairius muzikos kūrinius. Koncer
to tikietus jau dabar galite įsigyti “Darbininke”, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. arba pas kitus par
davėjus. Kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitant val
džios taksas.

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
Iš Pavergtos Lietuvos

tiiMnimai

Partizanai

moterys ir vaikai. Vyrai 
paimti į kariuomenę, arba 
išvežti darbams nepamatę 

Tokių masinių suėmimų. Lietuvos.
kaip 1940-41 m. nėra. Sui-į 
mami individualiai. Deda 
į kalėjimą, o iš kalėjimo 
jau vežami į Rusiją. Tran
sportas į Rusiją eina per 
Kauno ir Vilniaus kalėji-_ - _ o

Rusifikacija

Vietoje išvežamų lietu 
mus į mėnesį po 3,000 — vių ir iš Vilnijos repatri 
3,500 žmonių, 
ūkininkų ir 
Išveža pirma 
net drabužius. Juos pakei- 000, o taip pat Šiauliuose 
čia skarmalais. Į stotį va- Panevėžy ir kituose mies- 
ro būriais, stabtelėjus pri- tuose. Mažesnius mieste- 
verčia gatvėse klaupti. Iš- liūs sunkiau kolonizuoti 
veža daugiausia prie Ura- dėl partizanų veiklos. Pa
lo; vyrus miško darbams, leidžiami iš armijos kariai 
moteris sunkiems žvejy-' apgyvendinami Pabaltijo 
bos darbams. Darbas ir. kraštuose. Jiems duodama 
maitinimas žiaurus. Vie- čia lengvatų. Pavardė duo
nas gautas laiškas mal-'dama lietuviška, doku-! 
dauja, kad greičiau pasi- mentuose įrašomi lietu-! 
rodytų atominė bomba ir viais. Taip auga 
padarytų jų ’zsz ( \...............
čioųis. Vieniems suim- nistų “lietuvinimas” turi 
tiems daromas teismas, ki-tikslo parodyti užsieniui 
ti išgabenami be teismo, “lietuvių” liaudies valią, 
Tarp kitų nuteisti: Dz. To- kada bus kokie rinkimai, 
liušis 8 metams, tėvas jė
zuitas Bieliūnas 10 metų, 
J. Keliuotis 3 metams. Su
imtas, bet po penkių mė
nesių paleistas Z. Toliušis, 
taip pat dr. A. Juška ir ki-'vu,iirv motu.
ti. Propagandos reikalui! komisarai iškrenta kaip 
parvežti esą dr. L. Bistras.! nereikalingi. Vaišnora iš- 
doc. Cezevičius, dr. K. Am-; stumtas ir esąs suimtas, 
brozaitis, Žygelis, Indri- j Girdzijauskas išstumtas, 
šiūnas ir kiti. Gyvas esąs kalbama apie netolimą to- 
ir kun. Mironas. Sugrąžin- kį pat likimą Švietimo Mi
tų iš Vokietijos Lietuvoje nistro Žiugždos, nors jis 
ne daug, apie 1^ — tik labai “stengiasi”.

daugiausia juotų lenkų, gabenami ru- 
darbininkų. sai. Vilniuj tokių kolonis- 
visa atėmę, tų esą 40,000. Kaune, 20,-

Nors kelios divizijos va-j 
lė miškus, gaudydamos' 
partizanus, bet sugavo vos 
keletą. O jų sovietiniais 

įteigimais Lietuvoje esą a- 
pie 25,000. Jie kovoja ne 
su raudonąja armija, o su 

; enkavedistais ir “istrebi
teliais”. Valdžia skelbia 
amnestiją tiems, kurie su-į 
grįš į namus. Reikalavo iš 

i vyskupų, kad jie išleistų 
ganytojišką laišką grįžti. I 
Bet tiek Vilniaus arkivys
kupas Reinys, tiek Pane- 

■ vėžio vyskupas Paltaro-! 
Įkas, Kaišiadorių vysk. Ma-I 
jtulionis ir Telšių Borisevi-i 
j čius atsisakė.—

UNRRA Pirks Kviedy Ten, 
Kur Gaus

VVashington, D. C.— Fio- 
reikfLa Guardia, naujas 

“Lietu- UNRRA direktorius, turė- 
galą jų kan-.vių” skaičius. Toksai kolo- ,j° pasitarimą su Prez.

Daugumas įstaigų vado
vaujamos rusų, kurių pa
vardės taip pat sulietuvin
tos. Jau didesnė pusė liau
dies komisarų esą “susilie- 
tuvinę” rusai. Lietuviai

Trumanu apie Europos 
maitinimą.

UNRRA direktorius pa
reiškė, kad jis pirks kvie
čių Argentinoje ir kitur, 
kur tik gaus. Jis tikisi, kad 
greitu laiku bus užtektinai 
kviečių alkaniems Euro
poje.

DARBININKAS

Lietuvoje matyta kapų koplytėlė, kurioje ilsisi tė
vų žemės sūnūs ir dukros...

KO PRAŠO DANIJOS 
LIETUVIAI

2
OSSERVATORE ROMANO APIE PIRMO
JO BOLŠEVIKMEČIO METU LIETUVOJE 

NUŽUDYTUS KUNIGUS

kovo

Berlyno Socialistai Neside
da Su Komunistais

METINES SUKAKTUVES 
A. t- A. 

Polikarpas Liuolia
Jau metai laiko prabėgo, kaip mirė mūsų mylimas tėvas 

ir mano vyras Polikarpas Liuolia. Mirė bal. 6. 1945 m., pa
likdamas dideliame nuliūdime žmoną Petronėlę (Stankaus- 

kiūtę). du sūnų: Joną ir Juozą, dukteris: Oną, Antaniną ir 
Juozafiną ir 9 anūkus.

A. a. Polikarpas priklausė prie Tretininkų. Maldos Apaš
talavimo. Šv. Vardo. Katalikų Susivienymo ir LDS 2-ros kp.

Minėdami liūdnas mirties sukaktuves, atsiminsime jį sa
vo maldose, šeštadienį, balandžio 6 d.. 7:30 vai. ryte, Šv. 
Roko par. bažnyčioje. Brockton. Mass. įvyks gedulingos Šv. 
Mišios ir egzekvijos už a. a. Polikarpo vėlę. Prašome visų 
giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti šiose pamaldose ir 
pasimelsti už a. a. Polikarpo Liuobos vėlę.

Nuliūdę,
Žmona Petronėlė, sūnūs ir dukterys.

Berlynas — Socialdemo
kratų partija Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos 
zonose dauguma balsų pa
sisakė prieš susidėjimą su 
komunistų partija.

Sovietų Rusijos zonoje 
socialdemokratams nelei
do balsuoti. Suprantama, 
sovietai pasakys, kad jų 
zonoje visi vokiečiai yra 
įsirašę į komunistų parti
ją

Nauja Lenkų Emigrantų 
Draugija.

*

Kovo 19, 1946
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS
ŠV. ANTANO GARBEI

13-kos Antradienių 
Pamaldos,

kurios baigsis birželio 4—12 d.
ŠV. ANTANO 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 Išstatyto 

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

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

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

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

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN 1'ATKERSMount St. Francis Greene, Maine,

Londonas (LAIC) — Čia 
neperseniai susikūrė Po- 
lish Association for Inter- 
national Cooperation. Į 
draugijos valdybą įėjo 
Jan Balinski (buv. Lenki
jos senatorius) A. Breg- 
man, W. Czerwinski, T. 
Filipowicz, Z. Nagorski, J. 
Starzewski ir A. Zalewski 
(buv. lenkų seimo narys).

Draugija savo veiklą 
pradėjo pasiunčiant
testo memorandumą Lon
done susirinkusiai UNO 
prieš dalyvavimą joje 
kvislinginės Varšuvos val
džios atstovų.

Tarp kitko, senatorius 
Balinski domisi lenkų-lie
tuvių santykiais ir tuo rei
kalu retkarčiais pasisako 
viešumoje.

pro-

apie 50,000 lietuvių buvo 
sovietų išdeportuota.

Dabartiniu metu, Lietu
va liko įkorporuota į So
vietų Sąjungą ir, raudo
nųjų durtuvų grasinama, 

toliaus 
tęsia laikraštis.

Osservatore Ro m a n o 
straipsnį parašė Aleck Ri- 
jchards (Kapitonas), tas 
į pats, kurs p. m. gruodžio 
mėnesyje pasauliui primi
nė apie Lietuvos išgyventą 
ir vis tebegyveną terorą, 

į lietuvius vadindamas ‘Iron 
jSouls’. Jo straipsnis tilpo 
The Catholic Mirror 
(Springfield, Mass.). Tar
pe nužudytų kunigų Lie
tuvoje autorius įsakmiai 
mini Kun. V. 
Dabrilą ir J.
3 Vilkaviškio 
bolševikų 
birželio 22 d. Budavonės 
miške.

Lietuvos kunigų marti
rologija per pirmąjį bol
ševikmetį, ’ su nužudytųjų 
pavardėmis ir jų biografi
jomis, buvo aprašyta Lith- 
uanian Bulletin leidinyje 
“The Situation of the 
Church and Religious 
Practices in Soviet Occup- 
ied Lithuania, 1940-41”.

Be to, dvi atskiras ta te
ma brošiūrėles yra para
šęs Kun. Dr. J. Prunskis: 
”15 Nužudytųjų Kunigų 
Lietuvoje” ir “Sibiro ištrė
mime ir bolševikų kalėji
me” (abi knygelės išleis
tos Chicago, III.). Pirmo
sios knygelės yra ir ang
liškas vertimas: “Fifteen 
Liąuitadated Priests in 
Lithuania, Chicago, 1943.”

Roma (LAIC)
27 laidoje, Šventojo Sosto 
oficiozas Osservatore Ro
mano plačiai aprašinėjo 
per pirmąjį bolševikmetį 
įvykdytas R. K. Kunigų 
žudynes Lietuvoje. Ten subolševikinama, 
pat oficiozas pastebi, kad

niai sunkus, neatsižvelgiant į 
pažadus, kad jos ateityje turė
siančios kiekviena savo auto
nominę valdžią.

Bet nereikia pamiršti, kad 
dar nei Anglija nei Jungtinės 
Valstybės nėra pripažinusios 
tų kraštų inkorporavimą į So-i 
vietų Sąjungą ir nematyti žen-j 
klų, kad jos padarytų tai da
bar, kai rusų reikalavimai su
kasi apie daugelį kitų pasauli
nės svarbos klausimų.

Kaip ten bebūtų, bet yra be
veik tikra, kad Pabaltijo šalių 
problema bus svarstoma tuo 
pačiu metu, kai bus diskutuo
jama taikos sutartis su Vokie
tija, pastarosios rytų sienoms 
nustatyti.”

LIETUVĖS LAIŠKAS 
IŠ VOKIETIJOS

mėjo, numatyta visa eilė; 
gastrolių visoj Danijoj.

Iš to matyti, kad Dani-i 
joj susibūrę lietuviai ne-! 
sėdi rankų sudėję. Jie daug 
daugiau galėtų nuveikti, 
jeigu netruktų daugelio 
dalykų. Tame pačiame lai
ške sakoma:

“Mes, karo pabėgėliai, šau
kiamės pagalbos ypatingai kul-| 
tūrinio gyvenimo srityje. Visai j 
neturime scenos veikalų, trūks-!

Šiomis dienomis gautas 
iš Danijos lietuvių laiškas, 
kuriame nurodoma, ko Da
nijos lietuviams reikia, 
kaip jie gyvena ir dirba. 
Lietuvių tremtinių stovyk
la yra Danijos Nidoje, kur 
vėjai pusto smėlį. Ten ka
ro metu buvo vokiečių ka-: 
reivių kareivinės. Dabar i 
ten, anot pačių lietuvių, 
“tikras Lietuvos miestelis. 
Naktį tikrai sudaro mies
to vaizdą savo žiburiais”, i ta inteligentų žmonių, kurie!

“Šioje stovykloje jau mes gy-j greitai galėtų parašyti kokį vei- 
vename 6 mėn. Per šį laikotar-: kalą ar net mėginti išversti, 
pį spėjome susiorganizuoti ir > Trūksta vaistų, 
sukurti atskirus kultūrinius vie-jbų 
netus. Daugiausia dėmesio krei-! Scenos veikalų, 
pėme į lietuvių tautinį ansam- komedijų, misterijų laukte lau- 
blį. Jame dalyvauja 40 žmonių”, kiame”.

“Daug vargo turėjome, kol 
mes juos visus aprengėme tau
tiniais rūbais. Iš Lietuvos atsi-: 
vežė tautinius rūbus tik 4 mer-l 
gaitės. Dabar visas lietuvių tau
tinis ansamblis išeina į sceną 
tautiniais rūbais. Danai stebisi, 
kad lietuvių žemės ūkio krašto 
vaikai taip gali pavaizduoti gra
žiai liaudies meną: padainuoti, 
pašokti ir pakankliuoti”.

“Čia vietoje savo jėgomis sta
tėme penkias kankles. Sausio 6 
d. lietuvių tautinis ansamblis 
suruošė pirmą koncertą. Daly
vavo pats stovyklos komendan
tas”.

Šio koncerto metu ko-.Singer 
mendantas ir vietiniai da-‘ trūksta. Labai sunku gauti vy- 

įnai lietuvius apdovanojo kiškos avalynės, nors ir padė- 
ir pagyrė. Po šio koncerto, vėtos. Danijoje lietuvis tremti- 
kuriame lietuviai pasižy- nis nieko negali užsidirbti".

Iš visų kelių keleiviai grįžta 
Į šiltuosius tėviškės namus, 
Tiktai man širdis iš skausmo 

! plyšta,
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus ?
Vakarais ten degė žiburėlis

I Kaip malonė Viešpaties dangaus
■ Po kokiais, po svetimais šešė-
i liais
Pasilsėt šią naktį kojos gaus ?
Už langų lingavo baltos vyšnios 
Ir serbentų kekės svyro ten... 
Ak, kada vėl tėviškė matys mus 
Ir kokiam nuklysiu dar kraš

tan?
(Ištr. iš Br. Bra-nio “V-re”)

i

dantims plom-
ir instrumentų, vitaminų.;

pjesių, dramų.

“Lietuvių stovykloje veikia 
pradžios mokykla su 100 moki
nių. Dirba penkios iš profesijos 
liaudies mokyklos mokytojos. 
Veikia vyresnieji ir jaunesnieji 
skautai. Kruta dramos sekcija, 
mišrus choras — visai neturi 
gaidų, yra baleto menkos jėgos, 
mažas orkestrėlis. Amerikos 
broliai lietuviai labai pasitar
nautų, kad atsiųstų bent 5 dūdų 
instrumentus. Reikia vienos tū
bos, dviejų altų, dviejų kornetų 
ir saksafono. Labai trūksta į- 
vairių tekstilės medžiagų — 
drobės ir baltiniams. Beveik ne- 

i turime rūbams siųsti siūlų, 
mašinai adatų labai

t

J. V. Atšauks Kariuomenę 
Iš Kinijos

Shanghai, Kinija — Gen. 
Wedemyer, vyriau sias 
Jung. Valstybių karo jė
gų štabo viršininkas, pra
neša, kad nuo gegužės 
mėn. pradžios J. V. kariuo
menė bus ištraukiama iš 
Kinijos.

Kinijoj paliks tik nuo 
3000 iki 4000 kareivių, ku
rie dirba įvairiose Ameri
kos įstaigose.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

BRAZILŲ LAIKRAŠTIS APIE 
BALTIJOS VALSTYBES
— L. P. N. —

Sao Paulo brazilų dien
raštis: “Folha da Manha” 
savo š. m. sausio mėn. 4 d. 
laidoj įdėjo straipsnį, už
vardintą: “Lietuva, Latvi
ja ir Estija,” kuriame ra
šo:

“Po to. kaip Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo Rusijos užpul
tos bei okupuotos, dingo visos 
viltys, tų šalių greitam grįži
mui i savo nepriklausomą gy
venimą. Tiesa, nors šios trys
šalys oficialiai dar ir nesudaro ■ 
dalies Suvienytų Socialistinių J

Sovietinių Respublikų, bet 
tarptautiniai politikos stebė
tojai neslepia savo nujautimo, 
kad šiame klausime nusistaty
mas jau yra padarytas ir kad 
šis klausimas yra traktuoja
mas, kaipo įvykęs faktas.

Jeigu šios šalys būtų vokie
čių užimtos, kaip pavyzdžiui 
Austrija sulig 1938 metų “An- 
schluss’o, tai šiandien sąjungi
ninkų laimėjimas būtų atne
šęs laisvę ir Pabaltijo kraš
tams. Pavergus gi juos vienai 
iš stipriausių demokratinių są
jungininkių, šių trijų mažų re
spublikų likimas yra begali-

Balsį, Dr. J. 
Petriką, visi 

diecezijos, 
nukryžiavoti

MECHANICS BUILDINC eono*
CAMPBELL-FA1RBANKS F XPOSITtON«. I FMC

BIG STAGE «nd RADIO FESTIVAL
Thcse celcbritiej KWNAC progrems fcttured «t vmiomi times dūrinu the wcek

FULTON L£WIS. JU

CEOmC FOSTER

BIU. CUNNIHCNAM

MARTHE E R ROLE
Star of “The Red MiU"

MARJORIE MCLLS 
and her Ceekinc School

“THE YAMKEE KITCHEN”

EDO lt LANE and Orch.

OUIZ OF TWO CtTIES 

YANKEE SWIN«TETTE _____________

YANKEE CRANO ORCHESTRA

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti- | 

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

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,_____________ So. Boston, Mass.

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

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ............... —.........................
Gatvė ................................_.......... .........................

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

knyga(s)
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Published erery Tuesd&y and Friday except Holidaya auch at 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thankagiving and Christmaa
SAINT JO«EFH'8 LITHUANIAN^R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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SUBSCRIP^iON KATES:
Domeetic yearly__________ $400
Domeetic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly____________ $5.00
Toreign once per week yearly $2.50

Ar Komunistai Pavers Prancūziją
C • ■ I !•! O

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama __ $4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metama __--------------  $5.p0
Užsieny 1 kart sa-t*j metams $24k>

DARBININKAS
•66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Du Nesuderinamu Pasauliu

— Paslaptys, kurias atskleidžia USA ryšių ka
rininkas, vyriausis istorikas Eisenhowerio šta
be. — Komunistai 1944 m. ėjo prie perversmo 
Prancūzijoje. — Lavonai — Jarret upėje. — De 
Gaulle pasiųstoji divizija apramdė raudonuo
sius. — Prancūzų komunistai jau nužudė netoli 
50,000 žmonių. — Slaptas Eisenhowerio įsaky
mas patyrus apie revoliucijos planus.— MRP — 

Prancūzijos viltis. —

Badaujanti Rusija siun- sius žygius. 
, Marseillėj.Į čia kviečius į Prancūziją,

Kaip tigrui, leopardui, ar bet kokiam margam bei j karo nuteriotoji Sovietų 
deglam gyvuliui neįmanoma pakeisti savo dėmėto kai-1 tėvynė gausiąi pilia pini-
lio, taip diktatoriui labai sunku ir tiesiog negalima pri
sitaikyti prie laisvų ir demokratiškai nusiteikusių 
žmonių. Diktatorius negali pakęsti priešingos nuomo- : 
nės. Kitaip manantieji žmonės įvaro jį į beprotišką 
įkarštį. Net patys gabiausi diktatoriai netenka protinsė 
pusiausvyros vien tik jiems priminus, kad randasi 
žmonių, kurie išdrįsta juos kritikuoti. Kitais žodžiais, 
begalinė diktatorių puikybė aptemdo jų protą ir pa
verčia juos žemųjų geidulių vergais. Rusiją dabar val
do taip vadinama proletariato (biednuomenės) dikta
tūra, bet tas proletariatas susidaro iš būrio biurokrati
nių činovnikų (valdininkų), kuriuos savo ruožtu valdo 
vienas žmogus. Tad visas valstybinis bolševikų pasta
tas remiasi ant raudonosios “samoderžavijos”. Tą žo
dį bolševikai paneigė, prieš jį sukėlė revoliuciją, bet 
fakto nepanaikino. Priešingai, carų “samoderžaviją” 
jie pasilaikė ir šimteriopai ją sutvirtino, taip kad caro 
Nikalojaus I žiauri valdžia, palyginta su bolševikų te
roru, atrodo kaip poilsio ir ramybės laikotarpis. Ir 
bendrai, carų sauvališka diktatūra tai tik blankus rau
donosios tironijos šešėlis.

Bolševikija nesiskaito su civilizuoto pasaulio rei
kalavimais. Dabartinės Rusijos sutartys visuomet yra 
vienpusiškos, t. y. — padarytos po ginklų prievarta

to sulaikė savo teroristi
nius veiksmus, nors jų vi
siškai nesustabdė. Marsei- 
llė nebuvo taip laiminga ir 
čia naktimis pyškėjo šau
tuvai, kai FFI šaudė savo 
priešus.

Beveik kas rytą matėsi 
lavonai, nešami purvinos 
Jarret upės. Generolas de 
Gaulle, tą pajutęs, įsikišo. 
Atsilankęs į Marseille jis 
turėjo uždarą pasikalbėji
mą su komunistų vadais ir 
“davė jiems peklos”, ir vis 
dėlto tie naktiniai šaudy
mai nesustojo.
PRANCŪZU KOMUNIS

TAI ŠAUDĖ USA 
KARIUS

Amerikiečiams išlaisvi
nus Prancūziją iš vokiečių 
okupacijos, prancūzuose 
buvo labai didelės simpa
tijos link Amerikos. Ko
munistų partija pradėjo 
bijotis, kad visa Prancūzi
ja gali palinkti prie demo
kratinės Amerikos ir nusi- 

I įgręžti nuo Rusijos. Dabar
,tai ėmė organizuoti gatvių taip kad ten buvusi mote-!jįe pradėjo ir žodžiu, ir 

kurie turėjo ris turėjo būti liudininke, spaudoje kampaniją prieš 
koloboracionis- kaip šaudo jos vyrą, o pas- amerikiečius. Tuo nesiru- 

bežiuodami, jie pradėjo 
imtis net ir teroro veiks
mų. Taip FFI peršovė per 
vidurius amerikiečių avia
cijos leitenantą Flynn, ki
tas USA karys buvo per
šautas per ranką, trečiam

“PILATE’S DAUGHTER” VAIDINIMAS
Šis vaizdas parodo ketvirto veiksmo sceną. “Pilate’s Daughter” 

. veikalas vaidinamas ketvirtadieniais 8:15 vai. vakare ir sekma- 
PavyzdziUl, (deniais 2:30 vai. jx> pietų. Pradedant sekmadienį, balandžio 7 d.

T-... *' _ Pat>'S ameri*. bus keli ekstra vaidinimai, būtent, 8:15 vai. vakare sekmadieniais,
kiečiai stebėjo,., kaip pran-. antradieniais ir trečiadieniais.
cūzų partizanai - vyrai,] dairės į dešinę: Rubia — Marie Thornton, Livia — Caro-
moterys net vaikai savo Jjne Dr-iscoll, Faustina — Phyllis Kelley, her daughter — Eliza- 
puolimais palaužė nacių Collins, Claudia — Eunice Murphy, Rebecca — Virginia 
diviziją pirma, negu atėjo Brennan Leah — Lorraine Lewis.
prancūzų pėstininkai. Dra-j Tikietus iš anksto galite užsisakyti telephonu: HIGland
ąuinine saujelė prancūzų 4500 arba rašykite: Mission Church ,Roxbur 20, Mass. 
policininkų su 24 revolve-’---------------------------------------------------------------------

gus sovietų propagandai 
prancūzų žemėje. Nepa- 
slaptis, kad Rusija deda 
visas pastangas Prancūzi
ją padaryti raudoną ir ko
munistų partija per pir
mus pokarinius rinkimus į riais spyrėsi prieš tūks-

------——£------------------------------------- X---------------------------------------------------------------------•/  A <=y A *. | M T w

vien jos naudai. Mes negalim atsistebėti, kaip Rusijos į tas į Eisenhovverio štabą 
valdovai, jei jie turi nors kiek žmoniško pojūčio, gali į kaip vyriausis istorikas 

prie U. S. karo vyriausy
bės. Jis žurnale “American 
Mercury” pabrėžia, kad 
Prancūzijoje tarp įvairių 
klasių ir grupių yra dide
lis nepasitikėjimas ir net 
daug kartumo. Tos neapy
kantos šaknys daugiausia 
slepiasi komunistų elgesy
je. Jau 1944 metais, vasa
rą ir rudenį, pietinėje 
Prancūzijoje komunistai 
darė viską, kad tik praves
tų bolševikų revoliuciją. 
Jei ta revoliucija neįvyko 
tai tik todėl, kad bolševi
kai varžėsi ten esančių a- 
merikiečių ir britų įgulų.

PRANCŪZŲ 
PARTIZANAI

Įvykių eiga buvo tokia: 
1944 metų rugp. 15 d. U. S. 
septintoji armija išsodino 
savo karius pietinėje 
Prancūzijoje, Rivieroje. 
Prancūzų partizanai tuo
jau pradėjo savo drąsiuo-

• wvaldovai, jei jie turi nors kiek žmoniško pojūčio, gali 
taip akyplėšiškai elgtis politikos srity. Jie gi taip pat 
negali atsistebėti, kaip demokratijos vadai taip kant
riai kamuojasi su laisvu žodžiu, laisva spauda, su val
džios kritika, streikais, organizacijomis, su parlamen
tarine tvarka, susikirtimais tarp valdančios partijos 
ir opozicijos ir t.t. Militariniai išmuštruota Rusijos 
liaudis, stovi išvertus akis prieš mostaguojančią revol
veriu ir nagaika Čeką ir neišdrįsta nė žodžio pratarti, 
ir nuo laisvesnės minties ji ginasi lyg nuo kokios 
šventvagiškos pagundos. Rusijos satrapai, įpratę dau
žyti mužikų žandus, labai piktinasi demokratine tvar
ka. Demokratija gi negali suprasti bolševikiškų vergų 
ir jų ponų dvasinės nuotaikos: iš kur skriaudikai se
mia tiek nežmoniško žiaurumo, o skriaudžiamieji tiek 
kantrybės ir nuolaidumo? Iš kitos pusės rusų atstovai, 
susidūrę su civilizuotu pasauliu, svajoja tik apie tai, 
kaip čia ką apgavus, nuskriaudus, apvogus. Demokra
tija ir bolševikija sudaro du visiškai skirtingu pasau
liu, kuriems, bent dabąr, neįmanoma susikalbėti. Štai 
dėlko Rusija negali įtilpti į UNO — Suvienytų Tautų 
Organizaciją. K.

Buy extra Bonds i n the
VICTORY LOAN

------"“taiemeo! 
beveik pasidarė valstybes tantj vokiečių kanų. Slap- į patrulius 
partija, laimėdama di-įtų partizanų būrių veiks- eaucjvti 
džiausį atstovų skaičių.

USA KARININKAS 
ATSKLEIDŽIA FAKTUS

Kaip komunistai orga
nizavosi ir veikė Prancū
zijos viduje, labai įdomių 
žinių duoda D. B. Robin- 
zon, kurs nuo pat įsiverži
mo dienos į nacių okupuo
tą Prancūziją, nuvykęs 
ten su USA armija, tarna
vo kaip ryšių karininkas 
su prancūzų vyriausybe, 
su spauda ir visuomene ir 
kurs vėliau buvo pakvies-

gaudyti “
tus” (tikrumoje visus tuos kui ir pati buvo sušaudy- 
vadovau jančius asmenis,' ta.
kurie buvo priešingi ko- j USA ARMIJA JMASI 
munistams). Tos patru-i ^vriu

_______ ‘ buvo susida-i TTO . 
miestuose riusios, vietomis, iš nepil-L S. armijos turimomis

• — ■ 1 —-•»-----  ’—t žiniomis kiekviename di
desniame mieste ir didės-!

v •

mai gražiai talkino nacius 
ve j a n t i e m s amerikie
čiams.

TERORO DIENOS
Praslinko kelios dienos, lių bandos

Prancūzijos 1 
matėsi daugybė ginkluotų namečių vaikezų, kurie su 
civilių. Jie su automobi- malonumu nuša u d a v o uuvolv u peršovė galvą ir tasai mi-
liais lakstė po žymiausias kiekvieną, kurs sulaikytas muose valsčiuose komu-r_ vlAna amAriiri^_
gatves. Net automobilių jiems “neparodydavo jo taipo™ o™ -m° ^U’l
durys buvo išimtos, kad asmenybę išaiškinančių šaudė po 200-300 žmonių, j 
juose sėdintieji galėtų dokumentų ” lYpac Tuluzoje komunistų |
lengviau, patogiau šaudy-i Tiesa, tarp tų sušaudy-!siautėjimas buvo žiaurus, 
ti. Jie pradėjo krėsti išti- tųjų buvo ir tikrų Prancū-;ir . gyventojai’
CQC Zik iožMo ! -j -i m - .melde US kariuomenę pa-lsas miesto dalis, įeskoda-. zijos išdavikų. Tačiau sau-L I
mi ne tik neapkenčiamų dymai vyko be jokio teis- , . tuojau suareštavo tuos šo-Vichy vyriausybės milici- nw, ir tas darė juos lyg bet amer*kiecial t0 nedarė, „„J.. ...

kurie bu- kankiniais gyventojų aky- 
jų politiniai priešai, se, be to — buvo nušauta 

kariai‘daug nekaltų žmonių, pa
vyzdžiui, du sąjungininkų' 
karininkai, kurie buvo at-’ 
vykę žvalgybos tikslais į Y__
Vichy valdomą Prancūzi- 
ją. Jie saukėsi kad atsi- tiikstantj. Rijimas 
K13.USLL1 hncn oaoriTi * r u

amerikiečių armijos šta- 
... . .1 kad jie

uždavinys atliktas ir grįžo tikrai sąjungininkų kari- 
į savo šeimas arba stojo į'ninkai, tačiau komunistų' 
prancūzų armiją; tą tero-į kontroliuojama FFI juos

I
I 
I 
I

į re. Tulone vieną amerikie
čių karį užmušė FFI, be 
perspėjimo šaudami į au
tomobilį, kuriuo jisai va
žiavo su vienu karininku 

j ir civile moterimi.
USA armijos žvalgyba

nes buvo tvirtas nusistaj veJ“s .‘r atidavė Prancuzli 
tymas nesikišti j prancūzų 'jaldlnl"ku‘ (prefekto pa- 
civilinius reikalus kad juos padėtų

Nica buvo išlaisvinta ' kalėjimą ir nuteistų. Bu- 
rugp. 29 d. ir per 48 valan-'vo rasta P01?"?®, archy: 
das komunistų kontroliuo- ™086' kad ?** tiedu vyrai 

,77 jamoji FFI sušaudė 100 •>a’J.yra )vykd? kn™‘’
Vichy valdomą Prancuzi- jr uždarė . kalėji. nalinių r ; *

. A2.ACL L L4A0 LCL11 11 • 3,10 11 IlT <1S ■> . «netoliese esantj b ’ tai ^„4^ kad dangi buvo 
111 ormiinc' c?ro_ aaa mno
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vokiečius, jautėsi, kad jų.bą, kurs paliūdys,

ninku, bet visų, 
vo
Net amerikiečiai 1 
nesijautė saugūs ir į patį 
minėtąjį Robinzoną įvai
riais atvejais buvo paleis
ta net apie tuzinas šūvių. 
Prasidėjo teroro dienos, 
palaikomos ne tų rimtųjų 
partizanų, kurie, išvijus

į nusikaltimų. Ta
čiau tas valdininkas, ka- 

> komunistas, 
FFI rekvizavo vieną vigš-^eit Juos paleido, tie vy- 
, ____ ’rai ne nakties nepraleido

i kalėjime...
SUNEŠKITE GINKLUS!

De Gaulle padarė pa
stangų komunistų siautė- 

•jimus apvaldyti. Sužinojęs 
i apie jų vykdomą terorą 
Marseillės mieste ir net 
apie komunistų pasiryži- 

Tęsinys 5-tame pusi.

būtį ir ten sukimšo savo 
i kalinius. Tuo reikalu susi
domėjo ir Amerikos gene
rolai. Jie pradėjo bijoti, 
kad siautėjančios raudo
nosios bandos gali nukirs
ti kariuomenės reikmenų 
tiekimo linijas ir pareika
lavo, kad būtų nuginkluoti 
FFI, kurie būriais klajojo 
po miestus apsiginklavę 
iki dantų.

NAKTIMIS PYŠKĖJO 
ŠŪVIAI

FFI ištikro nusigando, 
__ __ iššaukdami vieną ir šau- kad amerikiečiai gali Nicą 

Iš tų FFI būrių komunis- dydami kitų akyvaizdoje, i paimti į savo rankas ir dėl

prancūzų armiją; tą tero- kontroliuojama FFI juos 
rą palaikė vadinamoji FFI sušaudė be tyrinėjimų. 
(Forces Francaises de Garsioje Antibes vasar- 
lTnterieure — Prancūzijos vietėje komunistai sušau- 
Vidaus karinės jėgos), dė dešimtis žmonių ir už- 
Juos savo įtakon paglem- darė kalėjiman šimtus, 
žė komunistai, iš formuo-' Užpuolant vieną namą bū
dami savo Prancūzų Sau- vo nušautas vienas jaunas 
lių - Partizanų Būrius komunistas. įpykę 
(Franc - Tireurs Partisans draugai, įsiveržė į Antibes 
Francais).
RAUDONŲJŲ siautė
jimas PIETŲ PRAN

CŪZIJOJ

jo 

kalėjimą, paėmė “įkaitus” > 
dešimtį žmonių ir išsive
dę juos sušaudė, pirma vis

AMERICAN 
RED CROSS 

+

i

Padanges Aras—Kun. S. J. Vembrė.

Kristus, Erodas Ir Pondjus Pilotas
Nors, tiesa, pagonizmo šventovės nebuvo 

apleistos ir žydėjo puikioje savo išsivystymo 
dvasioje, bet pasaulio žmonija buvo pasken
dusi iki žemiausio laipsnio girtuoklystėje, iš
tvirkime, bedievybėje ir kitose nedorybėse. 
Pavieni žmonės ir atskiros tautos buvo apa
kintos puikybėje ir išdidume. Šeimų persi
skyrimai - divorsai tapo viešu, kasdieniniu 
dalykų, trūkstant net pagrindinių, rimtų 
tam priežaščių. Nekaltybė ir skaistybė tapo 
paminta po kojų ir paskendusi alkoholizmo, 
ištvirkimo ir kitokių šlykštybių purvyno ban
gose. Meilė ir pagarba vaikų tėveliams, o tė
vų savo vaikams beveik visai pranyko. Pla
čioji masių vergija ir žiaurus, tiesiog gyvu
liškas kankinimas nekaltų žmonių, tai buvo 
kasdieninė gyvenimo panorama ir visuome
nės pilnai pateisinamas įprotys. Visų sluoks
nių bendruomenė — turtingieji ir prasčiokai 
— tuomet gyveno šiuo garsiu visoje imperi
joje prigijusiu obalsiu: “Panem, vimim, cer- 
censes” — t. y. duokite mums kuodaugiausia 
maisto, vyno ir žaislų, bei gladijatorių rung
tynių viešose arenose su laukiniais žvėrimis: 
liūtais, tigrais, meškomis, jaučiais ir puslau
kiniais arkliais. Pats gi gyvenimas nebebuvo

laikomas nepaliečiama individuale verteny- 
be, ar nuosavybe, todėl saužudystės, vaikžu- 
dystės - abortai taip plačiai praplito, kad nie
kas daug nebesistebėjo tuomi ir net jokio dė
mesio nekreipdavo. Pavyzdžiui — moterys ir 
aristokratės ponios savo meilužius vyrus taip 
dažnai mainydavo, kaip ir savo kasdienines, 
pirštinaites, skrybėlaitės ir sukneles. Arba 
vėl — kūdikiui užgimus, jei jis nepatikdavo 
tėvui ir paspirdavo koja, tuojau jį išmesdavo 
gatvėn, pamazgų duobėn, ar net sužerdavo 
gyvuliams, neraguotiems...

Tokiose tat visuomenės tikrai supuvusio 
gyvenimo aplinkybėse užgimė ir augo bran
gus mūsų Išganytojas, kuris vėliau tapo ap
suptas baisių savo priešų: Erodo, fariziejų, 
sadukiejų, vyriausiųjų S. Įstatymo žinovų ir 
žydų rabinų, o vėliau Poncijaus Piloto — is
torinių asmenų.

KRISTAUS KANČIA
Šv. Šeimynėlei sugrįžus iš Egipto žemės, 

kame ji prasišalinusi išgyveno apie 7 metus, 
kuomet Erodas Didysis iš baimės, kad naujai 
užgimęs žydų Karalius neužimtų jo sosto, 
liepė išžudyti net 144,000 nekaltų bernelių. Iš

ganytojas praleido ramiai ir šventai savo 
jaunystės ir subrendimo metus Naza
reto miestelyje. Pradėjęs skelbti žydų 
tautai savo šventąjį mokslą, Jis visur ir vi
suomet sakė esąs Dievo Sūnus, viso pasaulio 
Atpirkėjas ir dar rojuje pirmiesiems žmo
nėms Adomui ir Ievai pažadėtas ir pagaliau 
patrijarkų, pranašų skelbiamas Mesijas.

Tačiau žydų tautos dauguma laukė Jo 
kaipo galingo valdovo, kuris išliuosuotų visą 
žydų tautą iš romėnų pavergimo. Klausyda
mi Jo dar iki šiol žmonijai negirdėtą mokslą, 
matydami daromus įvairius stebuklus, regė
dami Jo tikrai malonų ir prietelišką apsiėji
mą su visais, ypač trokštančiais pasitaisyti 
nors ir didžiausiais nusidėjėliais, visi jie ste
bėjosi Juomi. Vieni jų įtikėdavo, apsikrikšty
davo ir tapdavo pavyzdingais krikščionimis, 
kiti gi, ypač nedorieji tautos vadai ir vyres
nieji žydų kunigai, piktindavosi, kurstydavo 
minias prieš Jį ir visokiais apgaulingais bū
dais tarėsi sugauti Jėzų ir pagaliau nužudyti.

Kristus jau trečius metus mokino žmo
nės išganymo tiesų ir prieš Velykų šventes 
nukeliavo Jeruzalėn. Sužinoję apie tai žydų 
rabinai ir tautos vyresnieji, susirinko pas 
vyriausiąjį kunigą Kajipą ir tenai sudarė 
planus, kaip lengviau būtų sugauti Jėzų ir 
pasmerkti negailestingai mirčiai. Tačiau jie 
visi prisibijojo minios, kurių daugumai Jisai

buvo padaręs daug gero įvairiais pagydy
mais. Tat nutarė savo nedorus užmanymus 
įvykdinti praslinkus minėtoms šventėms.

Visai netikėtai jiems pagalbon atsiskubino 
vienas iš 12 apaštalų, vardu Judas Iskarijo- 
tas ir pasiūlė jiems parduoti savo Mokytoją 
už 30 sidabrinių, reiškia tokią kainą, kurią 
mokėdavo viešame turguje už kiekvieną pa
prastą vergą.

Ketvirtadienį prieš pat Velykas, Kristus 
pavalgęs Paskutinę Vakarienę su savo myli
mais, išrinktaisiais apaštalais ir įstatęs Šv. 
Sakramentą, nuėjo Getsemano sodnan, šalę 
Alyvų kalno, pasimelsti. Laike šios maldos 
Jam stojosi prieš akis visa busimoji kančia, 
plakimai, išjuokimai, erškėčiavimas, prikali
mas prie kryžiaus ir pagaliau mirtis..., kad 
net susijaudinęs meldė savo dangiškojo Tė
vo šiais žodžiais: “Mano Tėve, jei nori, atimk 
šią taurę šalin nuo manęs. Tačiau tebūnie ne 
mano valia, bet tavo”. Didžių sielvartų pri
slėgtas meldėsi ir prakaitas pasikeitęs krau
ju lašėjo ant žemės. Užbaigęs šią savo pas
kutinę nuošalumo maldą, eina pas snaudan- 
čius apaštalus paguodos ir dvasioje pasistip
rinimo ieškoti. Jam besikalbant su jais, štai 
atvyksta apaštalas Judas Iškąri jotas — išda
vikas, užpakalyje kurio sekė didi minia su 
kalavijais ir jėtimis, atsiųsti vyriausiųjų ku
nigų ir tautos vyresniųjų.

(Bus daugiau)
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Vysk. Būčys Apie Savo Kelionę 
Ir Apie Liurdą

Vysk. Būčys planuoja pasiekti Mandžūriją. — 
bar duotąjį Italijos uostą. — Lietuviai išgelbėjo 
— Nemigo naktis Italijos laukuose.— Po subom- ■ 
nuo nacių 4 britų lakūnus. — Žydai slepiasi lie
tuvių vienuolyne. — Kaip komunistai samdo 
Stalino garbintojus Italijoje. — Gandai, kad 
kun. Aleksa esąs pakartas. — Tėvą Mažonas 
tarnavo mirštantiems tremtiniams Sibire. —

______________________
I

I

Jei norite matyti žmogų, 
kuris pasiekęs 74 metus 
amžiaus dar tebėra pilnas 
energijos ir darbą dar gali 
atlikti su ypatingu proto 
lakumu, pamatykite Jo 
Ekscelenciją vysk. Bučį. 
O savo gyvenime jisai yra 
įtemptai dirbęs: profeso
rius ir net, laikinai, rekto
rius Petrapilio dvasinės a- 
kademijos, rektorius Lie
tuvos universiteto Kaune, 
o dabar vertingos tėvų 
marijonų bendruomenės 
generolas.

IŠPLAUKTAME Iš 
GENUOS

— Kaip, Ekscelencija, 
pasisekė kelionė į Ameri
ką.
— Kelionė buvo nebloga, 

bet ilgai ėmė laiko išsirū
pinti reikiamus leidimus. 
Pradėjome rūpintis 1945 
metų sausio mėnesy, o ga
lutinai juos gavome tik 
šių metų vasario 14 dieną. 
Amerikos pasiuntinys p. 
Taylor jau buvo seniai pa
žadėjęs reikiamus leidi
mus, jau ir vieta lėktuve 
buvo numatyta .bet karui 
staiga pasibaigus visos 
vietos lėktuvuose buvo pa
imtos kariams.

laivu plauksime, gauti rei
kiamus dokumentus iš U. i 
S.A. konsulo ir gydytojo 
liūdymus. Tuo gi tarpu 
Genua per karą gerokai 
sudaužyta. Nueiname nu-j 
rodytu adresu, o jau ieško
mos įstaigos nėra tenai, 
išsikėlus. Einame vėl ki-į 
tur. Gydytojas darė pa-; 

J grindinį sveikatos patikri-j 
■nimą, net ir spinduliais 
įperšvietė, net ir akis, dan
gtis kiekvienam ištikrino.

Kai telefonu iš viešbučio 
mus pašaukė amerikiečių 
kompanija, atsiuntė žmo
gų su vežimuku mūsų va- 
|lyzas paimti. Už nuvežimą
> turėjome sumokėti 800 ly-< 
rų.

Laivui pasijudinus nuol 
mūsų akių tolo Genuos 

■ uostas. Gaila, kad tas gra-| 
ižus miestas taip nukentė-i 
ijęs per karą: puikioji baž-

ANOJ PUSĖJ
Anoj pusėj Nemunėlio 
Pievelė žaliavo,
Grėbė pulkas mergužėlių. 
Daineles dainavo.

Nedainuokit, mergužėlės. 
Tų graudžių dainelių. 
Nevirkdykit širdužėlės 
Jaunam kareivėliui.
Kai aš jojau į karužę. 
Dievas nepadėjo. 
Pirmutinė kulkužėlė 
Širdelę pervėrė.
Guli, guli kareivėlis 
Karužėj nušautas. 
Stovi, stovi žirgužėlis. 
Kamanoms pamautas.

Kas pašers mano žirgelį 
Žaliuoju šieneliu, 
Kas pagirdys juodbėrėlį 
Tyru vandenėliu?

Sesers pašers žirgužėlį 
Žalio jom rūtelėm.
O pagirdys motinėlė 
Gailioms ašarėlėms.
Ir pritrūko seserėlėms 
Žaliųjų rūtelių.
Nepritrūko motinėlei 
Gailių ašarėlių.

(tik taip gražiai skamba šimtu nuošimčių buvo bal- 
Į perskaičius lapeliuose... suota”. Žinoma, pastarieji 
;Bet ilgai galvoti nėra lai- per lietuvių trėmimo die- 
ko: imki šešetą lapelių ir , nas į Sibirą, turėjo dėl sa- 
įmeski į balsų dėžutę... Tuo vo atviro žodžio labai dau- 
tarpu, vienas komisijos at-gumoje nukentėti. Taip 
stovas, kaip katinas į pelę, pat ir visi ligoniai buvo uo- 
įbedęs akis stebi, ar tikrai liųjų draugų aplankyti. Ir 
šeši lapukai paimami, ir ar jie turėjo prieš eidami am- 
į dėžutę tiksliai metami?., žinybėj, atlikti savo parei- 
Tuo tarpu kitas narys, pai- gą. Juk draugas Stalinas 
ma išdidžiai balsuotojo pa- yra ir viso pasaulio ligonių 
są ir jame įmuša penkia- geriausias prietelis ir glo- 
kampę raudonąją, kaip iš- bėjas...
tikimybės ir gražios atei- Po tokio “uolaus” rinki- 
ties simbolį! mo, beliko seniūnijos gy-

Diena ėjo vakarop, o dar ventojams tik rinkimų re- 
du trečdaliai rinkikų nesi- zultatų paskelbimo uoliai 
teikė savo pilietinės parei- laukti: kas ir kaip buvo iš- 
gos atlikti. Kiek nervuoda- rinkta?.. Bet ir rinkimų 
miesi nerymavo komisijos davinių paskelbime drau- 
“draugai”. Ko gero į gerai gai išlaikė rimtą toną. Jie 
išpurentą ir pasėtą kvie- leido vargšams gyvento- 
čiais dirvą drįso koks nors jams kantriai visą net sa- 
šunsnukis, jiems bemie-vaitę rinkimų davinių 
gant, dar kūkalių įsėti?.. laukti... Tik po visos ok-

šetukių” rinkimai yra nu-i Liaudies priešų visur esą- tavos nuo rinkimų, visuoti- 
t nelikta na klausima matyti ir išvaduotojo Sta- ma. Po laimingai įvykusių no susirinkimo metu, pa- 
ikčia 1]Jn totoL si] iro4 lino demokratiškoje kons- rinkimų reikia būtinai skelbė komisijos pirminin-

I

American soldiers recently completed a special American Red Croaa 
tnstruetor course in first aid and cki patrol safety fiven near Garmisch, 
Germany, to reduce ski accidents for occupation troops. A ski pole If 
beina dėmonstrated here u an emercency splint.
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Po Sovietų Rusijos Demokratiš 
kiaušių Rinkimų!..

(Tęsinys)
I k v. 

ntia^atkirto'"Pirmiausia Liucijoje?” Visa auditori- tuos pašalių bandytus Iik- 
iaš tampos dar krauto ne- > PradėJ° Juoktis. Rlmt« vyduotk ‘ '
įsu gėręs, taigi, kam mane veid» teišlaikė tik vals- j nuspręsta kreiptis telefo- . —

. - o. , i vadini ponu?? kas link są- eiaus atstovas. Jis kumš-jnu j valsčiaus jstaigas,! legatai, kunęvisi prikišu-
sirnate. Stabtelėję Kolum- raš jie jau ieš mSjtinu trenkęs porą kartų j 
bo v vem viesbutvie ta na- “ , .. / 'ra vje§aj stalą, ciceroniškai susuko:

: žinojimui. Ko,/Drausmės, tylos! Šio su-
!draugas, toks esate apsi-lalrmklIa0 Pubhjia yra la- 

susipažinęs su rinkimų są-! kad šioje apylinkė-
rašais, čia dar mane vargi- > dar dau® rauS°
nate”. TX 
vėl skambėjo nelaukta re-į 
plika: “Kiek asmenų turėsi 

o kaip ši seniūnija per rinkimus 
Atstovas atsa- 

net gi ten esan-.buvo perdaug pavojingos? kė, kad reikalinga bus še-
— Mūsų namo darželyje ši asmenys išrinkti. Bet 

nukrito dalys bombų, iš- čia ir rimčiausi nebesusi- 
šautų iš priešlėktuvinių laikė nusistebėjimo: 
patrankų. Bet šiaip tai net atstovai išrinkti”?... Juk 
neivieno lango neišmušo.
— Bet į slėptuvę vistiek iš “aukščiau”

kaikada reikėdavo skubė- datai,

kas sekančius davinius:
Pagaliau buvo-“Iš seniūnijos X. vienbal- 

.................. i- i šiai buvo išrinkti ŠEŠI de-

; sė Demokratiška jai Komu
nistų partijai”.

J • ” 1 • • 1

kad tas garsusis “anuome 
tis atstovas” gerą patari 
mą duotų. (Tarp kitko, ir’ Taip atrodė pirmieji, po 
telefonas buvo tik dėl rin- raudonąja vėliava įvyku- 
kimų specialiai įvestas, šieji, demokratiškieji rin- 
Matyt, komunistų vadovai kimai. Tais pačiais princi- 
neramią sąžinę vienok dėl pais praėjo taip pat tuo 
visokių liaudies priešų tu- metu ir valsčių ir apskri- 
rėjo?..) įčių atstovų rinkimai. Pa-

“Asmeniškai visus dar galiau, ir į Vyriausią Ta
rškimuose nedalyvavu- rybą rinkimai nė kiek ne
siūs aplankyti”! Skambėjo menkesni buvo, ne, nebent 
įsakantis valsčiaus “atsto- dar rafinuotesni ir akyplė- 

” balsas. Nieko kito ne- šiškesni. Ir čia tebuvo tik

bo Vyčių viešbutyje tą pa- negj ’paskįlbti 
tj vakarą patraukėme 1 publiįos 
Marianapolj. 'draugas

keIio- leidęs ir’, apart asmeniškai M nedrausminga:

v •

— Ar nesijautėte 
nės pervargintas?
— Ne.

KARO NUOTYKIAI 
ROMOJE

— Karo metu visą laiką 
buvote Romoje, 

nyčia Annunciata sunkiai bombos ir kautynės ar ne- išrinkti?” 
sužalota, 
čiose gražiausiose pašau- i 
lio kapinėse keturios bom
bos nukritusios. į

I

į

PER PLATŲJĮ 
ATLANTĄ

— Plaukėme 
Victory” laivu.

v •

Iš kito salės galo e?ama " Paskutinis klau- 
nhėin nolmikta r(J Simas yra tiek vertas, kiek

- j ir pats jo klausėjas. Aš pa
brėžiu dar kartą, kad atei
nantį sekmadienį rinki
muose visi dalyvautumėte, 
kitaip būsite liaudies prie-.v° 
šais palaikyti, ir kaipo to-'beliko uoliesiems pareigu- vienas komunistų blokas, 
kiai, sutvarkyti! Pagaliau, nams daryti, kaip tikrai ir tik tiek asmenų kandi- 
kam aš čia dar burną au- asmeniškai 
šinu? Prašau pakelti ran
kas, kas nedalyvaus sek
madienį rinkimuose?” Sa
lėje pasidarė tyla. Niekas 
nedrįso prieštarauti. Vals
čiaus atstovas kreipėsi 
rimtu veidu į susirinkimo 
sekretorių: “Drauge, pra
šau užprotokoluoti sekan
čiai : Seniūnijos susirinki-

Pril mas praėjo labai pakylioje
----yįgį nubaisa. gumoje.
vo vienbalsiai rinkimuose jos pakištuosius bilietukus 

į dėžutę tiesiog automatiš-

z z v v •sesi

tik sąrašuose yra paduoti 
šeši kandi- 

o atstovų sąrašas 
taip pat tik vienas; tas 

s... Salėj

I
I

— Plaukėme “Purdue
I Victory” laivu. Tai USA ti?

imtos kariams, o mums karo laivyno nuosavybė/ — Iš pradžių užeidavome, tamsiai raudonas... 
važiuojant garlaiviu teko laivas baigtas statyti 1945 bet paskiau apsipratome, prasidėjo tylus šnibždesys 
vėl iš naujo surinkti kitus m. pavasarį. -,1-A------- . - - . .... ... ■
reikiamus dokumentus. Iš kėms vežioti, 
Romos išvažiavome vasa-

i prisistatyti į datais, kiek ir reikėjo iš- 
ūkininkų namus. Tuojaus rinkti. Prie to dar, visi į 
buvo iš keleto ūkininkų Vyriausią Tarybą buvo 
rekvizuota keletas pakin- dar Maskvos bičiulių per- 
kytų arklių ir, po trumpos tikrinami, kad jau tikrai 

beldėsi mūsų'ateity nepadarytų nei vie- 
nesąžiningųjų nas iš busimųjų kandidatų 

jokių sabotažų. Minėtų 
rinkimų principu buvo tai
gi išrinkti anie nepriklau
somosios Lietuvos duob
kasiai, kurie dar 1940 me
tų bėgyj, Maskvoje, su hu- 
liganu ir amžinu girtuok
liu Paleckiu pryšaky, ju- 
došiškai nužemintai “pra
šė” draugą Staliną priim
ti Lietuvą į laimingųjų so
vietiškųjų respublikų skai
čių.

Tokie yra demokratiško
je tarybų Rusijoje pas de
mokratą Staliną demokra
tiškiausi rinkimai!..

Paundenis. 
(Pabaiga)

valandėlės, 
rinkikai į 
rinkikų” butus...

Gyventojai, apsilankius 
tokiems nelauktiems ir ne
prašytiems svečiams, jau
tės gana nemaloniai. Dau- 

metė jie komisi-

skirtas pre- Slėptuvė mūsų namų gy-!o po to, ir juokas. Iš šešių! 
bet juo va- ventojams buvo pakanka- kandidatų reiks šeši atsto-■ 
iliai, (trys ma namų rūsyje. vai rinkti! Išmintingiau iri
iplomatai ir; —Koks buvo įspūdis vo-'pats Saliamonas vargu ar

- - - - *“ ----- >

vėjavaikis, nuotaikoje.

Du šoferiai negalėjo jo pa-1 dienų 17 valandų. Nei ypa- jie buvo, Romos gyvento-' valsčiaus atstovą, išdrįso dalyvauti . .
nuotykių, nei pavo- jas nebuvo tikras ar rytoj net tokį kontrarevoliucijo- Seniūnijos susirinkimas keletas, patyrę apie 

.................................... -i jų nebuvo. Tik Viduržemio dar atsikels gyvas, ar bus nierišką klausimą pastaty- buvo baigtas. Susimąstę nnRim<> komisijos narių 
........................... .... -------- .. . Kal drau’'atstovy kaimo ūkininkai kiūtijo “tstankymą, suskubo pa-

kas sau į namus. Draugas lr dalis gyventojų
atstovas užsu<?neztal atsisakė balsuoti, 

ko valandžiukei pas kom!- ! akis pasakydami tikrąją 
sijos pirmininką kiek at-.*** 
vėsti... Juk tiek buvo pa- . 1 ,
daryta: net vienbalsišką ^^r^as^e^buti) balsa- 
rezoliuciją priimta...

Rinkimų išvakarėse dar 
perėjo visus gyventojus 
mums žinomieji jau komi
sijos atstovai. Jie ragino 
dar kartą sąžiningai at
likti savo pareigą liaudžiai 
ir, tarp kitko, priminė, kad 
visi atvykstantieji pasiim
tų į rinkimus savo pasą.; 
Buvo taip pat teirautasi,! 
ar kas per klaidą dar į są-l 
rašus neįtrauktas būtų, ar 
nesama ligonių?..

Sekmadienis. Rinkimų 
diena. Salę jau iš vakaro! 
stropiai išdabino raudonos; 
spalvos garbintojai sovie
tų vėliavukėmis. Ant sie
nų kaba didžiųjų proleta-! 
riato “didvyrių” portretai: 
Leninas, Stalinas, Engel
sas, na, ir kampe — psi
chiškai liguistas Paleckio 
veidas... Rinkimai prasi
deda septintąją valandą 
ryto, o baigsis, jei visa lai
mingai klosis, septintąją 
valandą vakaro. Prie urnų 
stalo matome vėl tuos pa
čius pažįstamus komisijos 
veidus... O jųjų pavardės 
gražiai atspausdintos ren
kamųjų lapeliuose. Tiesiog 
nenorėjai žmogus tikėti, 
kad šie cyniškai besišyp- 
soją kaimo padaužos kaip

_____  _________ _____ - žiavome 8 civiliai, y —
rio 16 d. vakare amerikie-1 kunigai, trys diplomatai iri

2 jų moterys), o įgulos bu-kiečių okupacijos metu begalėtų išgalvoti? 
vo 39 žmonės. New Yorko Romoje? į visa to, vienas v
uostą pasiekėme per 11 — Kiekvieną dieną, kol matyt, geriausiai pažinęs

čių autobusu į savo uostą 
Genuą. Pavažiavus apie 50 
mylių autobusas sugedo. n

taisyti, tai nuvyko ieškoti;tingų nuotykių, nei pavo- jas nebuvo tikras ar rytoj net tokį kontrarevoliucijo- 
pagalbos į artimiausį mie-Į ‘ 
stelį. Naktis buvo šviesi, j jūroje teko plaukti per sušaudytas. Daugelis prie-! ti:steų. Naktis buvo sviesi. į juroje teko plaukti per sušaudytas. Daugelis prie- ti: “L__i7 ___ o _____ 7
bet šalta ir vėjuota. Išsto-Įminų vietas. Blaškė laivą glaudos ieškojo net lietu-; reikalinga rinkti, kad iš še- 

<r_i . .. . . šešius at
stovus išrinkus?” O dar 
vienas vėl: “Ar tokie “še-

vėjome net 7 valandas ant'staigiais posūkiais. Valgis vių marijonų vienuolyne.'šių kandidatų, 
kelio, iki nakties 2 val.,iv',>”z'rr“~C! bv Uivac'n-----------1----— _x------------------
kada atvažiavo du auto-! 
mobiliai ir galėjo kaiku-j 
riuos iš mūsų paimti. Per 
tą laiką, kad nesušaltume 
vyrai bėgiojo lenktynių, 
suradę sausų ir kietų krū
mokšnių susikūrė ugnį. 
Važiuojant toliau automo
biliais vienas vėl sugedo, 
taip kad Genuą pasiekėme 
tik 3 vai. po pietų. Čia dar 
reikėjo susiieškoti kuriuo

įbuvo geras, tik supo laivas pas mus slapstėsi keletas 
i nemažai, tai per tris die- ivokiečių gaudomų žydų. 
|nas negalėjau Mišių laiky-į Vieną kartą buvo tėvas su 
ti. o visas kitas dienas—!sūnumi per savaitę, paskui
laikėme. Laive koplyčios 
nebuvo, bet turėjome mi- 
sijonieriškus įrengimus.
— Kokie buvo pirmieji į- 

spūdžiai Amerikoje? •
— New Yorką pasiekėme 

kovo 6 d. Šešerius metus 
jau nebuvau tame mieste 
buvęs, bet pasikeitimų ne- tas surišta su dideliu pa-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Ave« IsHngton Mas*.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham IM'i-R

valsčiaus atstovas užsu-i?r\e^a* atsisakė balsuoti,
Aš nebalsuosiu! 

akių dūmimas. Nors

net keturi žydai, tai vėl ki
tas savo biblioteką buvo 
paslėpęs, o karui pasibai
gus atsiėmė. Vieną kartą 
buvo atvykę net anglų la
kūnai, išbėgę iš belaisvių 
stovylos. Kaikurį laiką 
slapstėsi pas mus. Žinoma,

»

vojumi, nes buvo paskelb
ta, kad bus baudžiami mir
ties bausme už lakūnų slė
pimą. Pabuvo jie kelias 
savaites ir išėjo kitur, nes 

i ir jiems vienoje vietoje il- 
;gai pasilikti pavojinga.
i — Kaip vyko Romos užė
mimas?
— Palyginamai, ramiai.

► vo- 
Kai jau rodėsi, 

kad baigs apjuosti lyg žie
du aplink miestą, vokie
čiai pro tarpą išbėgo.
— Kaip su maistu Romo-

Į zI Amerikiečiai apsupo 
i kiečius, f’

— Vokiečiai maitinosi at
iminėdami iš gyventojų, 
tai buvo sunku, bet kai at
ėjo amerikiečių ir britų 
kariuomenė, jie savo dali
niams atsigabeno ir mais
tą. Tuoj palengvėjo, ypač 
kai UNRRA pradėjo šelp
ti. Buvo juodesnių dienų, 
bet tikro bado nekentėjo- 
me per visą karą.

(bus daugiau)

vę, jums visvien balsų už
teks, kad pasakius visu

I
IIi CONSERVAHON STOPS MOSTE!

SV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.
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Ar Komunistai Pavers Prancūziją
C • ■ I 1*1

Pradžia 3-čiame pusi, 
mus iš ten pradėti revoliu
ciją, taip patvarkė, kad 
tenai nuvyko prancūzų 
trupių divizija, o po to — 
jų veteranų (zuavų) pul
kas padėti miesto policijai. 
Buvo duotas įsakymas vi
siems partizanams sunešti 
ginklus, o jiems palikta 
galimybė arba įstoti į Res
publikos Saugumo Trupes 
(Forces Republicaines de 
Securite), stoti į armiją 
arba grįžti į namus, į civi
linį gyvenimą.

50,000 NUŽUDYTŲJŲ
Žinoma, komunistai prieš 

tai pakėlė balsą, bet vis 
dėlto prieš kariuomenės 
jėgą turėjo nusileisti. Gin
klus sunešė, tik, supran
tama, gerą jų dalį paslėp
dami. Tačiau iki to patvar
kymo, kaip praneša pran
cūzų Securite Militaire 
(karinio saugumo įstai
ga), pietų Prancūzijoje 
buvo išžudyta apie 50,000 
žmonių, ir dauguma jų 
krito nuo komunistų ran
kos.

“KARO TRIBUNOLAI“
Dabar FFI griebėsi kitos 

gudrybės: visoje Pietinėje 
Prancūzijoje buvo sudary
ti kariški tribunolai, kurių 

buvo komunis- 
žmonės. 
teismai”

kad USA dalinių vadai tu
ri panaudoti savo trupes 
tvarkos palaikymui, jei 
išsiplėstų sukilimas. Dau
gelis padėtj žinančių as
menų tvirtina, kad tik ta
sai Eisenhowerio patvar
kymas sulaikė komunistus 
nuo ginkluotos revoliuci
jos tuo metu.

DEGAMOJI MEDŽIAGA 
PO NEAPYKANTOS 

KATILU
Tuo kartu sulaikyti, jie 

metėsi į kitą sritį — kelti 
nepasitenkinimą gyvento
juose ir organizuoti opozi
ciją prieš de Gaulle. Ko
munistai netgi kurstė mi
nias prie krautuvių plėši
mų Paryžiuje ir kitų be
tvarkės veiksmų.

Paduodamas tas žinias 
USA ryšių karininkas, is
torikas D. B. Robinzon, 
savo pastabas baigia:
— Tokia tai yra degamo

ji medžiaga po verdančiu 
neapykantos katilu dabar
tinėje Prancūzijoje. Jeigu 
Prancūzijos gyvenimas vėl 
pasineš kraujo praliejimo 
ir mirties kryptimis, pa
saulis nors gi tegu žinos, 
kas yra kaltas dėl to.

v •

SOCIALISTAI
Taigi Prancūzijos dabar

tis yra gana miglota, o at
eitis — pavojinga. Pasku
tiniu laikotarpiu Prancū
zijoje buvo gana stipri 
kairiųjų - socialistų grupė. 
Ji tebėra ir dabar viena iš 
trijų didžiųjų politinių 
partijų. Jei, tačiau, USA 
socialistai labai gerai su
pranta komunistų dikta
tūrines užmačias ir su jais 
griežtai kovoja, tai to ne
galima pasakyti apie 
prancūzų sočia 1 i s t u s. 
Prancūzijos socialistai iš 
vien su komunistais balsa
vo biudžeto klausimais, 
kas išstūmė de Gaulle iš 
valdžios. Kai neseniai kon
stitucinis Prancūzijos sei
mas balsavo mokyklų 
klausimą, socialistai su 
komunistais 321 balsu 
prieš 222 balsu atsisakė 
mokymo laisvę įtraukti į 
žmogaus teisių sąrašą 
konstitucijos įžangoje.

Nėra abejonės, kad so- 
• cialistai yra demokratinė 

Europoje 
savu noru,

teisėjai 
tams priimtini 
Tie “liaudies 
tūkstančius žmonių nu- i 
siuntė į aną pasaulį arba į : 
kalėjimą. Gyventojai buvo ] 
bejėgiai prieš juos spirtis. , 
Tą pamatė ir amerikiečiai. 
Gen. Parkman parašė ati
tinkamą raštą dėl de Gau
lle. Tas ir patvarkė, kad 
tie “karo teismai” būtų 
panaikinti, o jų vieton bū
tų įvesti normalūs, pagal 
įstatymų reikalavimus, 
teismai. Nors komunistų 
spauda šaukė, kad drąsiau 
būtų kapojamos (jų prie
šų) galvos, bet normalūs 
teismai buvo daugumoje į- 
vesti.

EISENHOWERIS 
TARIA ŽODf

Tačiau komunistai neri
mo. Slapta jie turėjo gink
lų. Generolas Eisenhowe- 
ris ir vyriausis štabas bu
vo painformuotas apie ga
limą komunistų revoliuci
ją. Tai vis buvo kritiškais! 
mėnesiais kovos su vokie-jgrupė, tačiau 
čiais. | vienur labiau

Gen. Eisenhoweris, pra-'kitur labiau per prievartą 
matydamas, kad tokia re-! jie bendradarbiauja su ko- 
voliucija būtų pavojus munistais, tuo labai silp- 
svarbiems sąjungininkų nindami demokra t i n i ų 
veiksmams prieš nacius, į grupių pastangas atsispir- 
savo dalinių vadams išlei-j ti prieš raudonosios dikta- 
do slaptą patvarkymą, ’ tūros pavojus.

Yes. the America* Red Cruhs štili has doughnuta! Ip one reecnt ■ranth 
in Manila Red Cross rirh served mare than W.*M of tbetn along wHh 
1M.9M cookies and 15,000 gallons of frait jaiee to homeboaml troops. 
Ann Barker, Cleveland Hei?hts. Ohlo, hands opa tray to h*ppv Yanks 
as they arrive in truck* from camp all ready to bo*rd th« uip.

“LIANDIES RESPUBLI
KINIS SĄJŪDIS”

Stipriausia šian dieną 
prancūzų demokratų viltis 
yra Mouvement Republi- 
cain Populaire, ar tiesiai 
MRP partija. Tai nauja, 
viena iš stipriausių Pran
cūzijos partijų, save api
būdinanti, kaip “krikščio
nybės įkvėptas demokrati
nis sąjūdis“. Jie aiškiai 
pareiškia, kad neturi in
tencijos Bažnyčią daryti 
politine jėga, bet jie kelia 
balsą už tai, kad nauja re
liginė dvasia būtų įnešta į 
Prancūzijos visuomeninį 
ir politinį gyvenimą. Jie į 
savo vėliavas įrašė šūkį:
— Krikščionybė ir demo

kratija”. Jie pereitų metų 
rinkimuose gavo 4,500,000 
balsų. Būdami visai nauja 
politinė partija jie jau var
žosi dėl įtakos su dviem ki
tom didžiosiom: socialis
tais ir komunistais, toli 
palikdama kitas grupes.

PASISEKIMO 
PASLAPTIS

Iš kur jų tasai pasiseki
mas? Tam—visa eilė prie
žasčių: visų pirma, tuose 
balsavimuose buvo pirmą 
kartą leista moterims bal
suoti, o jos ir Prancūzijoje 
arčiau krikščionybės; to
liau — padėjo ir de Gaulle 
vardas. Nors ta partija ne
buvo de Gaulle partija, bet 
visgi jos ideologija arti
miausia de Gaulle ideolo
gijai, negu kurios kitos 
partijos. Pagaliau už juos 
galėjo balsuoti ir likučiai 
dešiniųjų, kurie bevelijo 
pasisakyti už juos, negu 
už socialistus ir komunis
tus. Tačiau didžiausi MRP 
partijos jėga — jos pažan
gi politinė, socialinė ir mo
ralinė programa.

Daugelis nepriklausan
čių prie marksistų, kurie 
partizanų veiksmais, slap
toje kovoje rizikavo savo 
gyvybėmis ir pakėlė ne
žmoniškas tortūras besi
priešindami naciams, da
bar nori per MRP kovoti 
prieš tą moralinį Prancū
zijos respublikos sutižimą.

MRP SIEKINIAI
Jie nesibijo drauge su 

socialistais, o reikale net 
su komunistais, pravesti 
reikiamas visuomenines, 
socialines reformas, bet 
jie nori eiti dar toliau — 
jie nori prancūzams įrody
ti, kad religija ne tik kad 
yra suderinama su demo
kratija, bet net ir būtina 
demokratijos bujojimui,— 
kad nėra sąjungininkė tų 
“privilegijų otų klasių”, 
kurios kovoja prieš socia
linį (visuomenės) teisin
gumą.

Prancūzijoje tas įrodyti 
nelengva, nes nuo pat 
prancūzų revoliucijos ten 
vyravo šūkis:
— Laisvė visiems, bet... 

prižiūrėkite kunigus!
MRP idealų laimėjimui 

daug padėjo aiškus daugu
mos dvasiškuos ir katali
kų priešinimasis nacių o- 
kupacijai. Tautinės Pasi
priešinimo Tarybos pirmi
ninkas buvo katalikų dien
raščio “L’Aube“ (“Auš
ra”) užsienio skyriaus re
daktorius, kurs dabar yra 
Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris.
— Išskirti politiką iš re

ligijos, tam, kad išgrynin
tą religiją vėl atneštų 
Prancūzijai - 
vadų siekimai, 
pie juos A. Visson.

VILTIS DAR YRA
Jei kitos, vidaus ir už

sienio, demokratinės jė
gos pagelbės apvaldyti ko-

Į
i

MITYBOS PROBLEMOS IR 
KARO BELAISVIAI

PADĖTIS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

ELTOS PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Dovanų Lietuvai 
Likimas

Amerikos lietuvių siųsti 
Lietuvai drabužiai ir ava
lynė atėjo į Vilnių per 
Maskvą. Laikraštis tą 

i faktą paminėjo labai 
, trumpai, nepažymėjo nei 
'gauto kiekio, nei paskirs
tymo tvarkos, nei kas bus 
į šelpiamas.

Nors ir dabar Lietuvoje 
Į yra įsteigta Raud. Kry- 
Į žium vadinama, kurios 
tikslai ir uždaviniai nėra 
žinomi, bet ne jai buvo pa
vesta skirstyti Amerikos 
lietuvių dovanas. Visą 
siuntą perėmė ir paskirstė 
komunistų partijos centro 
komitetas.

Maskvoje siuntos dalis 
“pasikeitė”, nes iš tos 
siuntos kai kurie asmenys 
Lietuvoje gavo kariškos 
gamybos megztinius ir ko
jines. Ant kaikurių jų bu
vo rasti rusiškų firmų ant
spaudai.

Kadangi Amerikos lietu
vių dovanas skirstė komu
nistų partijos centro ko
mitetas, tai geriausius 
daiktus gavo komisarai, 
jų žmonos, aukštieji kom
partijos pareigūnai ir Lie
tuvon atkelti tarnautojai 
rusai; taip pav. komisaro 
Gregorausko žmona dra
mos teatro artistė Kyman
taitė gavo du kailinius 
paltus. Vadinasi, visa, kas 
buvo geresnio, paėmė tie 
asmenys, kurie ir be to 
bolševikų valdžios yra la
bai proteguojami ir mate
rialiai gausiai aprūpinami. 
Tie asmenys jokios pašal
pos nebuvo reikalingi ir 
todėl gautus daiktus dau
giausia paleido spekuliaci
nėm kainom į juodąją rin
ką.

Apdalinus minėtus bol
ševikų okupacijos šulus, 
kas liko, buvo atiduota kai 
kuriom valdiškom įstai
gom, tarp kitų — švietimo 
ir meno.

i

Amerikos belaisviai vo
kiečių stovyklose kitais 
atvejais šiek tiek geriau 
gavo valgyti. Juoda duona 
ir bulvė, kurias čia belais
viai daugiausia gavo val- 

• gyti, turi daugiau Vitamin

plačiai po 
kalbama ir

Lietuvos 
prieita tos

kvos, bet Vilniaus fabrikų 
anspaudai.

Apie Amerikos lietuvių 
siųstas lietuviams dova
nas ir jų paskirstymą bei 
sunaudojimą 
Lietuvą buvo 
diskutuojama, 
lietuvių buvo
nuomonės, kad geriau bū
tų, jei Amerikos lietuviai 
kol kas susilaikytų nuo 
dovanų siuntimo Lietuvon 
ir palauktų to laiko, kada 
atsiras tikra garantija, 
kad dovanos tikrai ir tie
siu keliu pasieks Lietuvą 
ir tuos lietuvius, kurie tų , 
dovanų tikrai yra reika
lingi.

Visiems dabar yra žino
ma, kad Amerikos karei
viai paimti į nelaisvę — ar 
tai japonų arba vokiečių— 
nukentėjo dėlei valgio trū
kumo. Karo laimingas už
baigimas rado juos ser
gančius ir sunykusius. Ne j B negu randasi japonų ry- 
tiktai jiems valgio buvo.žiuose.
mažai, bet tas valgis, kuris J Amerikos belaisviais Vo- 
jiems buvo duotas, neturė- kieti joje gavo daugiau
jo jokios naudingos mais-: Vitamin C, kuris būtinai 
tingumo vertės. Todėl vie- reikalingas geriems dan- 
na iš svarbiausių proble- tims. Vitamin C randame 
mų šiame pokariniame lai- vaisiuose, 
kotarpyje yra šiems nu- pūstuose, 
vargusiems kaliniams pa- daržovėse. Vokiečių stovy- 
dėti atgauti savo praras- klose šie belaisviai daž- 
tąją sveikatą. ’ niausią gavo kopūstų, ro-

Orlaivių stotyse ir de- pių ir bulvių. Šių daržovių 
barkacijos uostuose dabar , beveik visai nebuvo Japo- 
suorganizuoti tam tikri 
štabai — medicinos tyri
nėtojai — kurie atydžiai 
kiekvieną išlaisvintą ka
reivį - nelaisvį peržiūri, 
kad surasti nuo kokių val
gio trūkumo jis kenčia. 
Nors dar lig šiol pilnų ra
portų apie šį darbą nėra,' 
vienok tūlas rašytojas 
straipsnyje “Nutrition Di- 
gest” žurnale praneša pa-i 
stebėtus nusilpnėjimus. Jų 
kūnams trūko reikalingo 
maisto kaliorų. Nebuvo iš japonai savo 
ko kūno jėgas sustiprinti pai verda, i. 
ir sveikatą palaikyti. Tarp yra abiejose šalyse, 
reikalingų valgių, trūko Jau ir dabar pradėta ty- 
pieno, ! 
mėsos. Taip pat pranešta, čia 
kad daug vitaminų irgi kenčiančius nuo^ visokių 
trūko.

Kaip buvo tikima, karei
viai japonų karo nelaisvių 
stovyklose daugiausia nu
kentėjo dėlei stokos Vita
min B, nekalbant apie ki-l 
tus maistingus valgius. 
Šios padėties priežastis iš 
dalies glūdi tame, kad ir. 
patys japonai minta maž
daug tokiu maistu, kokį 
davė belaisviams. Net ir 
taikos laikais japonai pla
čiai serga liga “beriberi”, 
nes jų valgis neturi tam 
tikros saitos Vitamin B. 
Šis Vitamin B randasi 
kruopose, mielėse, miltuo
se, duonoje. Ryžiuose, iš 
kurių japonai daugiausia^ 
minta, šio vitamino nėra, j

Marijono Misijos

tai MRP 
— rašo a-

tomatėse, ko- 
ir dar kitose

nijoj.
Grįžtantieji Amerikos 

belaisviai aštriai skundžia 
vokiečius, kad juos beveik 
vien ropėmis maitino. Bet 
nežiūrint to, jie liga “scur- 
vy” nesirgo kaip paleisti 
iš japonų rankų.

Pas japonus Vitamin C 
daugiausia randasi raugy- 
tuose agurkuose, pupose 
ir vaisiuose. Iš šių valgių 
vien vaisiai buvo ameri
kiečių mėgiami. Kinai ir 

> valgi trum- 
nes kuro mažai

Montreal, Canada, Š. Kazimie
ro bažnyčioje, bal. 15—28, kun. 
Adomas Morkūnas. MIC.
Youngstown, Qhio, Š. Pranciš

kaus bažnyčioje? baį. 27—30, 
kun. Antanas Mažukna, MIC.
Chicago, III., Š. Juozapo baž

nyčioje, Bal. 8—14. kun. Ado
mas Morkūnas, MIC.

Detroit, Mich., Š. Jurgio baž
nyčioje, Bal. 15—21, kun. Anta
nas Mažukna, MIC.
Chicago, III., ŠŠ. Petro ir Po

vilo bažnyčioje, Geg. 6—12, 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.
Chicago, III., Visų šventų baž

nyčioje, Geg. 19—26, kun. An
tanas Mažukna, MIC.

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
šomi misijų reikalu kreiptis a- 
dresu:
MARIAM MISSIONARIES, 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

kiaušinių, sūrio ir rinėti klausimas, kuris lie- 
‘ ” i belaisvius kareivius

munistus nuo prievartos 
veiksmų, nuo kruvinos re
voliucijos. neabejojame, 
kad krikščioniškoji demo
kratija, gal būt drauge su 
demokratinio nusistaty
mo socialistais, atneš nau
ją taikos ir pažangios ge
rovės gyvenimą, atvers 
naują lapą Prancūzijoje, 
kuri iki šiol sėmėsi įkvėpi
mo iš XVIII šimtmečio re
voliucijos. Dr. J. Prunskis.

valgių trūkumo. Valdžia ir 
privatiški asmenys šiame 
darbe iš vien dirba. Visi 
geidžia sužinoti kaip pla- 

1 čiai šios ligos yra paveiku
sios šių kareivių sveikatą 
ir atrasti geriausias prie
mones jiems padėti.

Jau nemažai pažangos 
šiame darbe pastebėta, y-į 
pač ligoje “seurvy”. Ši liga! 
jau seniau yra žinoma. A-į 

!pie ją daug tyrinėta. Ji 
I greičiausia atsiranda nuo i 
Iperilginto C Vitamino trū- 
kūmo. Šios ligos aiškūs 
ženklai yra dantų atsiliuo- 
savimas ir dantų smegenų i 
kraujėjimas. Tyrinėjimai 
rodo, kad nors ir aiškes-į 
nieji ženklai pranyksta,; 
nėra užtikrinta, kad nuo, 
ligos visiškai galima pa
sveikti. FLIS. į

Į ------------------------
Ginčų gali klausyti, bet 

'ginče nedalyvauk. Saugok 
■tave Dieve nuo supykimo 
ir karščiavimosi, net ir 
men klausiame išsireiški
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 
teisingumo dalyke, dėl to, 
kad temdo ir drumsčia jį.

Gogolis.1

Į 
__________ •

Kauno Vytauto Didžiojo! 
universitetas gavo keletą j 
vyriškų ir vaikiškų paltų,! 
porą kostiumų, keliolika! 
megztinių, keliolika porų 
batų, keliasdešimts porų 
kojinių ir baltinių.

Čia tenka pažymėti įdo
mus faktas: batai buvo ru
siškos arba lietuviškos ga
mybos, o ant baltinių ir 
kojinių buvo jau ne Mas- ^tnn. Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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.
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Pasimirė
Balandžio 1 dieną palaidotas 

Stasys Kašėta, ilgametis 
welio gyventojas.

cau>£27 lietuviu 
KOLONIJOS.

Globėjai
Kaip žinoma. Darbinin

ku Radio koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės-May 
19 d., 3:30 vai. po pietų, 
JORDAN HALL. Boston. 
Mass.

Kasmet koncerto ir ra
dio programos Garbės glo
bėjais ir rėmėjais įsirašo 
nemažas skaičius nuošir
džių ir patriotingų lietu
vių. Garbės globėjai įsira
šydami įmoka arba pasi
žada įmokėti po dvide
šimt penkius dolerius:
globėjai — po $10.00, ir rė
mėjai — po $5.00. Visi kitus įsirašyti, 
skelbiami radio progra
mose ir įrašomi i koncerto 
programą.

Globėjai ir rėmėjai aiš
kiausiai supranta, kad to
kius koncertus suruošti 
JORDAN HALL. Bostone, 
nėra lengva. Turime dide
les išlaidas, kurias tik su 
nuoširdžiu rėmėjų pagalba 
galime apmokėti ir pada
ryti kiek pelno radio pro
gramos išlaikymui.

Kasmet vienas pirmųjų 
Garbės globėjų įsirašo 
kun. Pranas M. Juras, 
Latvrence lietuvių parapi
jos klebonas ir LDS Cent
ro pirmininkas. Šįmet kun. 
P. M. Juras ne tik prisiun
tė $25.00 čekutį, bet ir šio
kio turinio laiškelį:

Rm&) Koncerto Pirmieji i Brangusis: ...........
- “Maldauju gerojo Vieš

paties. kad šis Tamstos 
koncertas būtų sėkmin
giausias.

“Su tikra pagarba.
Kun. P. M. Juras.

Nuoširdžiai dėkojame 
garbingam vadui už mal
davimą ir linkėjimus.

Yra ir daugiau mūsų 
profesionalų, biznierių ir 
šiaip nuoširdžių radio pro
gramos ir koncerto Garbės 
globėjų, globėjų ir rėmėjų, Į 
kurie jau įsirašė, bet juos 
paskelbsime kitą kartą. į 

Nuoširdžiai kviečiame ir

Darbininkų Radio,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 

arba NORwood 1449 
Antanas F. Kneižys, 

vedėjas.

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.,

I

6

W0RCESTER, MASS.
275 Main St., Webster. Mass.

Namų savininkų susirinkimas, 
įvyks balandžio 10 d. vakare. 
Lietuvių svetainėje. Išgirsime 
daug svarbių pranešimų. Daly
vaukime.

LDS SEIMAS

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"AsmeniSkas Patarnavimai

331 Smith St.,
PR0VIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
f

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 — 
ŠTAI 2MOGUS. šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J. E. Vyskupas P. Būčys, M.I.C.

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

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, South Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu $

vėnios Knygutė ",

ir prašau prisiųsti man egzempliorių “Ca-

Va rdas

Adresas

Klaidingo Paskelbimo Atitai
symas. BALF visi trys skyriai 
pravedė rūbų ir kenuoto maisto 
vajų. Daugiausia maisto buvo 
surinkta ir sunešta į Šv. Jurgio 
lietuviu par. svetainę, bendrai 
apie 2200 svarų kenuoto mais
to, ir naujojo parapijoje keletas 
šimtų svarų. Bet štai kas nors 
iš tautininkų pranešė BALF 
centrui, kad iš “Dirvos” pasiųs
tas 3260 svarų siuntinys. Tau
tininkai stengėsi kiek galėdami 
darbuotis ir surinkti, bet ka
dangi jų mažai yra, tai iš jų 
pusės visai silpnai pasirodė. Bet 
garbę už kitų darbą nori pasi
imt sau “Dirva”. Tad BALF 38 
skyrius savo susirinkime, kovo 
28 d., nutarė tą neteisingą jų 
paskelbimą atitaisyti.

M. Drosutis.

Gražiai Pasidarbavo
Trečiojo Ordeno Šv. Pranciš-; 

kaus narės gražiai pasidarbavo 
pardavinėdamos tikietėlius. Su
rinko $110.00 naujų liktorių 
fondui. Leido tris dovanas. Pir
mą dovaną $5.00 laimėjo p-lė 
Bronislava Karnilaitė. 53 Hu- 
ron St.. Dracut, Mass. Antrą 
dovaną $3.00 laimėjo Muriel 
York, 1961 Lakeview Avė., Dra
cut, Mass., ir trečią dovaną 
laimėjo 
Chapel

nį, balandžio 14-tą. Jau senas 
laikas kaip Sodalietės rengia 
fondą, kad būtų galima parapi
jos jaunuoliams, sugrįžusiems 
iš karo tarnybos, suruošti iškil
mingą bankietą. Ateikime ir 
paremkime jų gražų sumany
mą.

i ______

Elizabeth Shanley 
St.. Lowell. Mass.

LDS Centro valdyba, at
sižvelgdama į Garbės na
rio, kun. J. Valantiejaus 
kvietimą pereitų metų sei
me, kreipėsi į kun. J. Va- 
lantiejų, kad paskirtų šių 
metų seimui laiką. Dide- 
lioje parapijoje, koki yra 
Šv. Juozapo lietuvių para
pija, VVaterbury, Conn., 
nelengva surasti atitinka
mas dienas, tačiau kun. J. 
Valantiejus parodė tiek 
daug nuoširdumo ir pasky
rė LDS seimui sekmadie
nį, birželio 23 ir pirmadie
nį, birželio 24 dd.

Nuoširdžiai kviečiame 
LDS apskričius ir kuopas 
iš anksto ruoštis į seimą. 
Sudarykite galimybę, kad 
visi apskričiai ir visos kuo
pos būtų atstovaujamos 
seime. Kiekvienas apskri
tys gali siųsti po du atsto
vu, o kiekviena kuopa ga
li siųsti po vieną atstovą 
nuo kiekvienų dešimties 
narių. Tačiau ir mažiausia 
kuopa, neturinti dešimties 
narių, gali siųsti vieną at
stovą.

Atstovai turi turėti ap
skričių ir kuopų valdybų į- 
galiojimus, būtent, su 

: Dvasios Vado, Pirmininko 
i ir Raštininko parašais. 
! Centro Valdybos ir orga
nizacijos Garbės nariai ir 
be įgaliojimų gali dalyvau
ti seime ir jame turi lygias 
teises su visais kitais įga
liotais apskričių ir kuopų 
atstovais.

LDS Centro Valdyba.

I

P-nia Magdė Mičiulienė sun
kiai susirgo. Ji gyvena E. 81st 
St. Dabar randasi Glenville li
goninėje gydytojų priežiūroje. 
Linkime greito pasveikimo.

i

Ar mes kada nors pamąsto- 
me, kad svarbiausias ir galin
giausias ginklas yra katalikiška; 
spauda, kad tai yra gyvenimo ; 
veidrodis? Taip, kaikurie žmo-j 
nes labai įvertina katalikišką; 
spaudą, bet dauguma ne. Tik į- 
sivaizdinkime draugiją ar orga
nizaciją, kuri ruošia kokį nors 
parengimą, ji pirmiausia krei
piasi į laikraščio redakciją, kad 
įtalpintų pranešimą. Visas mū
sų veikimas aprašomas laik
raščiuose. Vienu žodžiu, laik
raštis yra tai šaltinis žinių, pa
tarimų ir pranešimų. Bet kodėl 
mūsų visuomenės dauguma 
taip šaltai, taip pamotiškai, o 
ne motiniškai žiūri į mūsų laik
raščius? Todėl, kad niekad rim-

1 

tai nepagalvoja apie laikraščių 
svarbumą mūsų gyvenime. Ap- 
šviestesni žmonės skaito ir re
mia savo spaudą, bet daugumai 
nei mažiausia dalimi nepriside-j 
da. Laikas atbust ir stoti dar-' 
ban. Ypač vietiniai veikėjai tu
rėtų sueiti ir pasitarti apie lie
tuviškos katalikiškos spaudos 
išplatinimą. Kodėl mūsų kolo-'

Padovanojo Karo Boną
Šv. Vardo Brolijos pirminin

kas Zigmas Stanevičius 
padovanojo Brolijai 
ro boną. Vyrai leis 
Nori sukelti didesnę 
gų į naujų liktorių 
rai. išgirdę, kad Tretininkės su- 
imko $110.00, daro pasiryžimą' veikU’sodajjciįs 
pralenkti moteris ir sukelti į tą 
fondą $200.00. Lauksime 
bus.

:, Jr., 
$25.00 ka- 
tikietėliais. 
sumą pini- 
fondą. Vy-Į

j Panelė Genovaitė Zekevičiūtė,
i narė, pasta

ruosius dvejus metus buvo 
kas Cambridge Sodalicijos prefek- 

l tė, šiais metais yra N. Anglijos 
Į Apskr. Valdybos vice-p®efektė 
i ir pirmininkauja sodaliečių pra-

nijoje negalėtų būti pasišventu
sių spaudos apaštalų, kurie 
platintų lietuvių katalikų spau
dą? Tą ką turime yra permaža.

M. D.
$2.
64Panelė M. Vilčinskaitė,

dabartinė Cambridge Mergaičių
sodalicijos prefekte. i

! Odų
i jau trečia savaitė kaip streikuo- Karnilaitė, Alphonsas Baumila'
! ja. Kolkas neišrodo, kad greitu jr (
Į laiku galės susitaikinti.

WORCESTER, MASS
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Tęsiasi Streikas 
išdirbystės darbininkai

Rengiasi Vestuvėms
Jurgis Bajoras ir Bronislava mogos komisijai.

I

Svarbus Susirinkimas
. LDS 7 kuopos svarbus mene-į 
jsinis susirinkimas įvyks balan-' 
džio 7 dieną, tuo jaus po mišpa-! 
rų. Šv. Kazimiero par. salėje. |

Todėl nariai-rės. kurie sko
lingi už organą “Darbininką 
malonėsite ateiti ir užsimokėti.į, . . ,. , . vvrai supranta katalikiškos ak-m o a bitam troli huti cnato rvivTa c • * *

j ei jos svarbumą.
I

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
p. M. D. iškėlė svarbų klausi

mą. Clevelande gyvavo LDS 
kuopa, kurios nariai platino lai
kraštį “Darbininką”. Tačiau 
jau kiek metų nusiljK) veikėjai 
ir numarino kuopą. Kviečiame 
darbininkus ir spaudos mylėto
jus atgaivinti LDS kuopą ir jos 
teikimą.

ir Ona Kučinskaitė, Stasys 2i-l Šioje kolonijoje galima gauti 
lionis ir Ona Kasinskaitė ren- Darbininkų Radio koncerto ti- 
giasi po Velykų švenčių prieiti kietų Balch Pharmacy, 1140 

i St., pas p. Oną 
, Pazniokaitę, 58 Heaton Avė., ir 

1 Tai bus naujos lietuviškos šei- pas radio programos vedėją A. 
mos. Lenkiame prieš juos galvą F. Kneižį, 50 Cottage St. Gal 
ir sveikiname, kad lietuviai su atsiras ir daugiau, kurie pasi- 
lietuvaitėmis. ir jie laiko sau darbuotų tikietų išplatinime, 
už didelę garbę priimti lietu- Patariame visiems nusipirkti 
vių šv. Juozapo par. bažnyčioje koncerto tikietus iš anksto, nes 
savo

Nauji Nariai
Šv. Vardo Brolija mūsų para- Prie altoriaus ir priimti šv. Mo- Washington 

pi jos kas mėnesį auga skaičių-. terystės Sakramentą, 
mi naujų narių. Pereitą mėnesį'

: prisirašė šeši nauji nariai. Ma- 
’ilonu yra matyti, kad katalikai

nes kitaip gali būti sustabdytas į 
organas.

Prie to turėsime kuopos pa
rengimą gegužės 16. po geguži
nių pamaldų. Šv. Kazimiero ra
ra pi jos salėje. Valdyba.

I Centinis Kermošius
Merginos Sodalietės rengiasi 

prie centinio kermošiaus (Pen- 
ny Sale), kuris įvyks sekmadie-

palaiminimo žingsnį. j dabar galite gauti geriausius. 
Juozas. Visos sėdynės rezervuotos.

MORWOOD, MASS CLEVELAND, OHIO

PADEKITE KAILINIUS 
Į STORAGE!

Žiemai pasibaigus, kada jau nebereikalin
gi kailiniai dėvėti, padėkite juos į I. J. FOX 
krautuvės STORAGE, kur jie bus pilniausiai 
apsaugoti nuo pavogimo, ugnies, kandžių ir 
sudžiūvimo. Reikia žinoti, kad kailiniai lai
kyti “klezete” vasaros metu, labai nesveika 
jiems, nes sudžiūsta ir tuomet lengvai trūks
ta. Pasidėkite juos specialiuose I. J. FOX 
vaituose, kur jie bus pilniausiai apsaugoti.

KAILINIŲ KAINOS LABAI 
SUMAŽINTOS

Kaip niekad istorijoje, kailinių kainos la
bai sumažintos. Taigi, nors ir žiemai praėjus, 
įsigykite kailinius ir pasidėkite juos į Sto-

nereikės mo žėti. Pasinaudokite reta proga — ne-
r

Pereitą šeštadienį, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetainėje į- 
vyko Šv. Vardo draugijos kor- 
tavimo vakarėlis. Dalyvavo ne
mažai žmonių. Pažymėtina, 
kad buvo daugiau vyrų negu 

i moterų. Valio, vyrai! Nepa-
Vienuo *r ateityj gausiai daly-
akapfevautL ______
bet jau šeštadienį, gegužės 25 d. Jau- 

Norintieji nų Sodaliečių draugija ruošia

IŠ 10 PASKOLOS PRAŠYTOJU PATENKINAMI

South Boston Branch, 47+ West Broadveay
£•

Dėl Paskolos

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
sveikam bizniui

Asmenis paskolos duodamos 
greitai ir privačiai mūsų 24-uose 
ofisuose

The ^ątional

SjHF Shawmut Bank

1
i

rage. Už storage nieko 
sigailėsite.

Atėjusios i I J. Fox krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautu šios krautuvės lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, 
kuris yra kailinių expertas ir žinovą'. Per jį pirkdamos kailinius sutau
pysite dešimts nuošimčių.

i 
!

Neseniai Jaunos Sodalietės iš
leido laimėjimui Cedar Chest,

I-.I-FO
411 VASHINGTON STREET.

BOSTON, MASS.

Fi i

! Pereitą sekmadienį, kovo 31 
d. pp. B. Adomaitienė. Ieva 
Tvaskienė, U. Pazniokienė, Jur
gis Versiackas ir A. F. Kneižys 
dalyvavo Nukryžiuoto Jėzaus 
Vienuolyno Rėmėjų pirmame 
seime, So. Bostone.

! Nukryžiuoto Jėzaus 
lyno Rėmėjų skyrius 
dviejų savaičių laiko, 
turi nemažai narių.
įsirašyti gali kreiptis pas kleb. šaunų balių. Gros Al. Nemanio 
kun. S. P. Kneižį, p. B. Adomai- orkestrą. Patartina kitoms 
tienę. Rėmėjų skyriaus pirmi- draugijoms tą dieną neruošti 
ninkę, arba kitus narius. Meti- kitų parengimų.
nė mokesnis tik $1.00.

i ______________________

Kovo 28 d., parapijos svetai- kurį laimėjo duosnių biznierių 
nėję įvyko “Shower Party” p. sūnus, Jurgis Skužinskutis, 
Oną Kamilaitę, gyv. Tremont 
St., pagerbti, kuri po Velykų y- 
ra susitarus su savo mylimuo
ju priimti Moterystės Sakra
mentą.

j Lietuvaitė Laimėjo Stipendiją
i Kovo 28 d. stud. Angelą Knei-, kyti. 
žytė, gyv. 50 Cottage St., gavo: 
žinią iš šv. Juozapo Kolegijos, 
Emmitsburg. Maryiand, kad ji 
išlaikė kvotimus ir laimėjo 
$1.200 stipendiją (scholarship).

Stud. Angelą Kneižytė šįmet 
užbaigia Notre Dame Akademi- seimo 
ją, Roxbury. Ji yra baigus Šv. vyks šioje kolonijoje liepos 22 

iKatrynos parapijinę mokyklą.

Jurgis
White St., No. 4889.

BALF skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks trečiadienio 
vakare, balandžio 10 d., tuoj po 
pamaldų, Šv. Jurgio par. kam
baryj. Visi kviečiami atsilan-

i

šeštadienio vakare, balandžio 
6 d., Šv. Jurgio par. svetainėje 
įvyks LRKSA visų keturių 

i kuopų kortavimo vakaras. Pel
nas skiriamas ateinančio 54-to 

prisirengimui, kuris į-

dieną.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOSM

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN.P.MJURAS
g

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

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

i

I
____ .——j

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27. Mass.
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t VIETINĖS ŽINIOS^9 f
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ŽINUTES
Prasidėjo 40 Valandų Atlai

dai, Šv. Petro par. bažnyčioje. 
Suvažiavo svečių kunigų į dva
sinę talką. Atlaidai iškilmingai 
baigsis sekmadienį, 7 vai. vak.

I

J. E. Kardinolas F. Spellman 
suteiks Jo Ekscelencijai Arki
vyskupui R. J. Cushing, D. D., 
Pallium, Šv. Kryžiaus Katedro
je, sekmadienį, 10 v. r., bal. 7 
d. Į šias iškilmes tegalės įeiti 
tik turintieji kvietimus.

p-nia Aldona Žirolis, F. Grende- 
lytė, L. Markuns ir p. Mocka- 
petris. Dalyvavo ir Dv. Vadas, Į 
kun. A. Abračinskas.

Tikimės dar daugiau Vyčių ir! 
bendrai jaunimo sekančioje I 
praktikoje, kuri įvyks ketvirta
dienį, balandžio 11, punktualiai 
8:00 vai. vakare, toje pačioje 
vietoje. Praktikos neilgos.

“Minstrel Show” įvyks pabai-| 
goję gegužės mėn. Visi lauksi- j 
me parengimo. Rap.

J. E. Kardinolas Tien, kinie
tis, laikys Pontifikales šv. mi
šias, Šv. Kryžiaus Katedroje, 
Washington St., Boston, šešta
dienio rytą, 10 vai., bal. 6 d. 
Visi yra kviečiami šiose iškil
mėse dalyvauti.

Aukos. Bažnyčios taisymo 
fondan aukavo N. N. $100. Po 
$10. — Vincentas Vosylius ir 
žmona, Magdė Petravičienė ir 
Mikalina Pavydienė. Po $5. — 
Agnė Matulaitienė ir Marijona 
Vilkonienė. Ačiū.

i

PADĖKA
Kovo mėnesio 27 d., š. m., bu

vo pašauktas amžinybėn mūsų, 
vyras ir tėvas Petras Planskis, 
gyv. 286 Bowen St., So. Boston,

DABBISIREŽ8

1!LZ

I
i

JURGIS SAVAITIS

KĄ JIS DAINUOS?
Daug kas klausinėja ko- arba Radio ofisuose, 366 

kias dainas art. Viktoras W. Broadvvay, So. Boston 
Benderis dainuos Darbi- 27, Mass., ir pas pardavė- 
ninkų radio koncerte, sek- jus.

Koncerte, kaip ir perei
tų metų, bus proga sueiti 
savo artimuosius, atnau-1 
jinti pažintis ir susipažin
ti

KAS ATSUKOMISIJOMERn i TĖVUI 
JONUI BRU2IKUI?

DAKTARAI

į Šou 4476

’ fr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
Se. Boston, Masa.

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

Seredomis: —
i Nuo 9 ryto iki 7 vai. .vakare

VAIRŪS SKELBIMAI

I A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offico Tel. 8o. Boston 0MB
i

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mato.
TeL Parkvay 1233-W

gyv. 286 Bowen St., So. Boston,; ___ .__  _____
Mass. Tas tėvo atsiskyrimas iš gimė ir' AŪ£o nepriklausomoje 
mylimos šeimos visus sukrėtė; Lietuvoje. Jis pergyveno pir- 
ir paliko vien tik nuliūdimas.; mąją ir nacių okupacijas. Ant- 
Čia nuliūdusius atėjo raminti j rą kartą veržiantis į Lietuvą 
didis skaičius nuoširdžių priete-1 bolševikams, jis turėjo apleisti 
lių ir artimųjų. Mes didžiai ver- i tėvynę.' Po ilgos kelionės po 
tiname ir norėtume kiekvienam i Europą jam pavyko tik praeitą 
asmeniškai padėkoti, bet kadan- mėnesį, k. m. vasario 27 dieną, 
gi tų nuoširdžiųjų asmenų buvo 
tiek daug, o gal mes ir nevisus 
galėtume įvardinti, todėl lai bus 

ligoninėje. Paėjo Velionos para
pijos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko vyrą Povilą, duk
terį, brolį ir seserį. Pašarvota 
savo namuose, 6 Peters St. Lai
dojama iš Šv. Petro par. bažny
čios, & vai. ryte, bal. 8 d., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Bal. 12 d., 8:30 vai .v., bažny
tinėje salėje, bus laikomas ben
dras So. Bostono veikėjų susi
rinkimas aptarti liepos 4 d., mi
nėjimą.

Bal. 4 d., mirė, ilgai sirgusi, 
Ona Petrikienė, 58 metų, miesto

pasiekti Jungtines Valstybes.

PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS 
- 4 — * •

P-nas Jurgis Savaitis 
išvažiavo į Amerikos Lie-

“MINSTREL SHOW"

įvyko pirma 
praktika, kuri 
17-ta Algirdo 
Šv. Petro liet.

Choristus,

Pereitą pirmadienį, 7-tos gat
vės svetainėje 
“Minstrel Show” 
rengia L. Vyčių 
kuopa ir kviečia
parapijos jaunimą: 
Sodalietės, Šv. Vardo dr-jos na
rius. Dalis pelno parapijos fon
dui.

Pirmoje praktikoje dalyvavo 
daug jaunimo: J. Matachinskas, 
“Master of Ceremonies”, p-nia 
Leoną Guzevičienė, muzikos 
direktorė; A. Chetkauskas, 
Vincent Švelnis, Larrv švelnis, 
Frank Markuns. P. Gailunas, 
Steponas Kontautas, A. Grabol, 
V. Anchukaitis, Jurgis Sinkevi
čius, Kaz. Žirolis, Pr. Pienkas, 
Jonas Pocius, Jonas Tuma, J. 
Marčiulaitis, Julijona, Teresė ir 
Ona Nevroniūtės, Louise, Fran- 
ces ir Marijona Kleponiūtės, V. 
Gailiūtė, Paulina ir Marijona 
Tuleikytės, M. Žardeskaitė, Vir- 
ginia Petraitis, Julijona ir Mar- 
tha Trinka, Angelą Masonytė, 
R. J. Burbulis, L. Akstinas, Eu- 
genia ir Regina Glineckytės, 
Anelė Petchulis, Anelė Marks,

leista čia pareikšti bendrą pa
dėką mūsų prieteliams, kurie 
nešė savo užuojautas ir mal
das, o taipgi šv. mišių intenci
jas a. a. mirusiojo vėlės gerovei, tuvių Tarybos suruoštą 
Ypatingai reiškiame padėką 
mūsų parapijos kunigams ir Jė
zaus Nukryžiuoto Seselėms už 
jų maldas ir patarnavimus. 
Taipgi už gražų patarnavimą 
dėkojame ir Juozui Kasperui, i Balandžio 14 dieną jis 
laidotuvių direktoriui. Į kalbės Baltimorėj, O vė-

Lai Aukščiausis jums atlygi-; liau jis vyks į Philadel- 
na visiems už kilnias širdeles.

Magdalena Planskienė, 
duktė Ona ir sūnūs — Petras, 
Vincas, Antanas, Jurgis, Ber

nardas ir marčios su keturiolika 
anūkėlių.

prakalbų maršrutą. Kovo 
30 dieną jis buvo Pitts- 
burghe ir kalbėjo konfe
rencijoj bei apylinkėse su
ruoštuose susirinkimuose.

14 dieną 
kalbės Baltimorėj,

I 
I 
I
I

i

phia, New Yorką ir kitas' 
vietas.

Casper's BeautySalon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU4645

| Pristatome Alų ir Toniką
K Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
r toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Sj ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 
| BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

___

J.
i 
i 
i
i
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South tatai Mus.

Staiga, jo įdomių laiškų eilė nu
trūko! Tačiau kiti T.T. Jėzuitai 
tremtinystėje puošia “ŽVAIGŽ
DĘ” savo nepaprastais straips

niais.
“ŽVAIGŽDES” kaina — $1.00 

metams.
“Žvaigždės” Administracija 

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

madienį, gegužės-May 19 
d., 3:30 vai. po pietų, Jor
dan Hali, Bostone?

Mums yra malonu pra
nešti, kad artistas Vikto
ras Benderis jau prisiun
tė savo puikų repertuarą, 
ir iš jo mes sužinome, kad 
jis dainuos šias lietuviš
kas dainas: Tyluma, Mer
gužėlė Mano, 
Mano Rožė, 
nė, Hindi! Dainą, Gėlės namas, buvęs “rooming house”. 
Dainą (iŠ operos C AR- Geros įeigos. Arti jūrių maudy- 
MEN), tris angliškas ir kliu, N St., City Point, •_____
vieną Arią — Una Furtiva 
Lagrima — Donizetti. Su
prantama, jeigu klausyto
jams patiks artisto Bende- 
rio dainavimas, tai jis ne
pagailės ir daugiau dainų 
sudainuoti.

Ludvvig Juht, kontraba- 
sas - virtuozas, gros ir lie
tuviškus muzikos kūri
nius, taip pat ir Einarj 
Hansen, smuikininkas - j partamentą vatinių ir rayons 
virtuozas. Abu yra Boston į materijolų dėlei pamušalų,
Symphony Orkestros na- į bliuziy, dresiu ir marškinių ir tt. 
riai.

Mes esame tikri, 
koncerto l 
graži, visus žavinti. Dabar! 
tik svarbiausia, kad į tą 
koncertą sueitų visi švie
siausieji 
mėgėjai iš visos Naujos 
Anglijos, 
Jūsų pasigerėjimui ir pa
sididžiavimui.

Apie šį koncertą rašyti 
jau yra pakviesti anglų 
spaudos atstovai. Vis tai 
darome lietuvių 
pasididžiavimui, 
bai svarbu, kad 
HALL būtų 
klausovais.

Nuoširdžiai kviečiame iš 
anksto užsisakyti koncer
to tikietus, kuriu kainos—1 
SI.20, S1.80 ir $2.40. pri-. 
skaitant valdžios taksas.’ 
Galima gauti Darbininko: --------------------------------- 1

su kitais.
Antanas F. Kneižys,

Darbininkų Radio 
programos vedėjas.

I

Mamytė, 
Mano Gimti-

įvairus skelbimai įvairūs skelbimai
PARSIDUODA 13 kambarių PARSIDUODA — South Bos

tone, Vinton St., 11-kos kamba- 
South r*ų namas su visais įrengimais.

Boston, Mass. Šaukite — 
ŠOU 4008. (23)

DIDELIS PASIRINKIMAS—
Mes turime didelį pasirinkimą 
VILNONES MATERIJOS, tin
kamos vyrams ir berniukams 
siūtų, kelinių, švarkų: mergai- 

I tems ir MOTERIMS, dresių ir 
j kotų prieinamoms kainoms.

Mes taipgi turime didelį de- 
smuikininkas -Įpartamentą vatinių 

dėlei

Į Mes esame tikri, kad galime 
kad Jums aptarnauti visuose reika- 

programa bus luose- Mums būtų malonu, kad 
pas mus Tamstos atsikreiptu
mėte:

lietuviai, meno

nes ir ruošiame

Harry’s Reninant Store, 
195-199 Commercial St., 

IVorcester, Mass.

Galima būt naudotis 1—2— ar 
3 šeimynom. 4 kambariai tušti 
dėl pirkėjo įsikraustymo. Gera 
proga jauniems veteranams. 
Metinės rendos $594.00. Kaina 
žema $3500. Kreipkitės —

Dover Realty Co.,
850 Dorchester Avė., 

Talbot 3437.
Gera proga. — Senyvo am

žiaus žmonės, turi dėl jaunos 
poros ar dviejų pavienių vietos 
gyventi kartu su jais. Tik turė
tų susitarti dėl sąlygų. Kreip
tis: Jos. Stankevich, 34 Belle- 
vue St., Dorchester, Mass.

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukentėjusiems

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

THE BARGAIN OUTLETS 
1939 Washington St., Roxbury 

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

Bazaros Su Įdomia 
Programa

Pradedant su pirmadieniu 
bal. 8 d., Mechanics Buildinge, 
Bostone. atsidaro “Yankee 

i Quiz" bazaras su įdomia prog
rama. kuri bus transliuojama 

i per radiją nuo 3:30 iki 4 vai. 
j vak.. per WNAC stotį. Bazare 
bus duodami prizai, taipgi gros 
Yankee Grand orkestras, vado
vybėj Bobby Norris. Programai 
vadovaus gražuolė Verne Wil- 
liam ir dalyvaus kitos įžymybės.

(Skelbimas.)

Velykinių Ženklelių 
Vajus Invalidams 

Šelpti
Bay Statė Society draugija, 

kurios tikslas yra suteikti para- 
j mą fiziškai nenormališkiems as
menims, kaip medicina , rati
niais krėslais, speciališkais 
prietaisais ir parūpinimu darbų 
invalidams, dabar turi vajų pla
tinimui Velykinių ženklelių ir 
tikisi paskleisti jų virš 80 mili
jonų. Vajus paskelbtas nuo Ko
vo 21 iki Bal. 21 d. Draugijos 
prezidentas Trovvbridge prane
ša, kad šiame vajuje surinkti 
už ženklelius pinigai visi iki vie
no cento bus išleisti tik aukš
čiau paminėtiem tikslam.

i
t

R • • I garbei ir; 
Taigi la- 

JORDAN 
pripildyta

..'....r.-

Fulton Lewis,
radijo žinių komentatorius, ku
ris per WNAC stotį darys pra
nešimus iš Home Builders ir 
New Products parodos, Mecha- 
nies Building, Boston, balan
džio 10 d., 7 vai. vakare.

p. Jonas P. Bubnis užsiprenu
meravo laikraštį “Darbininką”. 
Linkime maloniai praleisti 
nas Bostone ir apylinkėje.

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

SULLIVAITS, hc.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
■MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

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

Atvyko Iš Floridos Lankėsi

die- STRĖNŲ GĖLOS
štai švarus, naujas būdas liuo 
suot paprastu strėnų gėlą 
Johnson’s Back Plaster! Leng 
vina skausmą, sustingimu, j- 
v*-ržinią. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson <&. Johnson kokybės.

So. Boston Fumiture Co.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

UHirbininką”. -

Šią savaitę atvyko iš Floridos 
biznierius, p. Jonas Bubnis. Jis. 
rodos, apsistojo pas pp. James 
Strigūnus, įžymius biznierius 
So. Bostone, su kuriais susipa
žino, kada pp. Strigūnai atosto
gavo Floridoje.

Šią savaitę “Darbininke"

I

I

OPERETE4 «

IŠEIVIS
. f

Stato Scenoje Gabijos Choras,

Vodovaujant S.PAURA!,

Balandžio 7,1946,3 vai. p.p.
MUNICIPAL BUILDING

’ • - .... *

SALEJE

E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti

RENGĖJAI.

lan-1 
kėši p. Antanas Butkus, kuris 
nacių buvo išvežtas sunkiems; 
darbams į Vokietiją ir. pasibai
gus karui, pateko į Belgiją. Ga
vęs darbą laive, dabar tuo laivui 
atvyko į Bostoną ir kurį laiką į 
apsigyveno.

Jis yra pergyvenęs Rusijos ir! 
Vokietijos okupacijas ir labai 
daug vargo yra patyręs.

Trečiadienį lankėsi Kun. Pra
nas Juras, LDS Centro pirm, ir 
Tėvas Antanas B. Mešlis, S. J.,1 
“žvaigždės” redaktorius.

Ketvirtadienį lankėsi Kun. J. 
Švagždys, buvęs LDS Centro 
pirmininkas ir su juo buvo at
vykęs jo brolis. Taipgi tą pačią 
dieną lankėsi po ilgesnio sirgi
mo kun. A. Jansonis iš Boston. 
Mass.

Re*. Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Dlctance 
Moving

326.328 W. Broadway 
j So. Boston. Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmoainal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Draugijų Valdybų Adresai
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. Gailiūnienč, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St- XV. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-1V 
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.

I

•V JONO EV. BL. PA0ALPIN80 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
601 6th SL, So. Boston, MaaL 

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulelklo
702 E. 5th SL, So. Boston, Mana.

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mm*

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčiua. 
699 E. Seventh St- So. Boston. Mass

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
Cią sekmadienį kiekvieno nata Mis 
2 vai. po pietų. Parapijos mM) 
492 E- 7th SL. So. Boston. Mana

I

Visokį baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.

380V2 West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOBIAI

I

1

ZALETSKAS
FUNERAL MOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MTAJMK

D. A. ZaletekM, F. K. Zatatakaa 
Oratoriai Ir BateamuOteJal 

Patamavtmaa dten< *r naktj 
Koplyčia termom Ima dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. BOU Boatow 0B1B 

BOU Bastei'MH
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pagerbimo, tai Sesutės zakris- 
tijonės Jeremijos darbas ir pa
sišventimas.

Sekmadienį, kovo 31 d. rink
liavoje Vyskupų nuo karo nu
kentėjusiems Fondui surinkta 
mūsų bažnyčioje $246.45.

Baltimoriečiai laukia kun. dr. 
Antano Bružo, kurs yra pasiža
dėjęs grįžti pas mus 
savaitėje su dvasine 
Jis sakys pamokslus 

■ko orchestros mūsų jaunimas dien4- 
šoks nuo 9 vai. vak. iki 1 vai. a. kario Edvardo 
Baliaus [
Rėkus ir jo padėjėjai renka ba- Šeskiūtė, kad paminėti metinę

programą, 
buvo kun. 
Daug gra- 
ir skatino

vi- 
šių

su parapijos mo- 
Širdingai ačiū 
prisidėjo prie

Krcreation for the Occupaiion

gan 
Mili-

THIS kECKEATION CLUB »n tba •utakirta Taky» 
cuflee. deughnBte, mule, an* an Amariaan *■ 

Ameriean-CM Kuodą coo* tn accnpatlan irau** toj

ienė. Kaip čenaičivs, taip 
‘grandpapes ir grandma- 
sveikiname ir visiems lin- 

jujy

S veiki name
Sekmadienį, kovo 31 d. kun.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C

WATERBURY, CONN.
Pastaruoju laiku tapo su

šauktas LDS kuopos nepapras
tas susirinkimas dėl LDS Sei
mo, kuris įvyks pas mus biiže- 
lio mėnesio 23-24 d.d.

Susirinkimas išrinko tam tik
slui veikimo komisiją, suside
dančią iš šių asmenų: M. Kari
nauskienė. P. Povilaitienė. M. 
Beikerienė. E. Matuliunienė. N. 
Janušaitienė. M. Stankevičienė, 
komp. A. Aleksis. D. Matas. P. 
Jokubauskas. J. Bernotas ir V. 
Urbonas.

Šios komisijos pirmas susi- Kaip yra 
rinkimas 
po mišparų pamaldų, senos mo- parapijos 
kyklos pataljKtse. 
sų atsilankyti.

įbonas kun. M. A. Pankus atkal- 
įbėjo maldą. Panelė Teresė Ma
tulytė perstatė p. Donald Las- 
į tauską, kuris vedė
; Principaliu kalbėtoju 
Albertas Zanavičius.

i žiu minčių pareiškė 
jaunimą laikytis katalikiškų 
priedermių. Taip pat trumpai 
kalbėjo kun. Pankus, kun. Ma
tutis ir kun. Benesevičius. Ska
nius pusryčius paruošė Seserys 
Pranciškietės 
terių grupe, 
siems, kurie

i iškilmių.

I
Antanas Dubinskas pakrikštino 
Juozo ir Onos Čepaičių dukrelę, 
kuriai buvo duotas vardas 
Janice Ona. Krikšto tėvais buvo 
Pranas Grigaliūnas ir Stasė Ra- 
zans! 
jvj’ 
mes”
ki: ->e daug džiaugsmo iš 
naujos katalikės.

didžioje 
pagelba.
Velykų

Rašlavi- 
pirmininkas Enrikas čiaus krikšto motina Marijona

gerai žinoma
įvyks balandžio 7 d., siems New Britain’o lietuviams, 

klebonijos statyba. 
Prašome vi- kuri prasidėjo praeitą spalių

mėnesį ir buvo varoma per visą 
Kuopos Valdyba, žiemą, jau eina prie užbaigos. 

Klebonija atrodo labai graži, 
skoningo styliaus. Numatyta 
susikraustvti prieš Velykas.

i Dabar Šv. Andriejaus parapi
jiečiai galės džiaugtis savo gra
žia klebonija.

HEW BRITAIN. CONN

HE# HAVEN.CONN. Sveikinam visus jaunuolius, 
laimingai grįžusius į mūsų ko
loniją ir stojusius į civilį gyve
nimą.

liui rėmėjus. 50 centų įrašo vy- Edvardo žuvimo karėje, užpra- 
rą į rėmėjų eiles. Apskaitliuoja- egzekvijalnas mišias, kaip ir 
ma, kad 200, o g; 
rėmėjų apsiims šią pirmą poka
rinę pramogą globoti.

Bažnyčios atnaujinimas žy
giuoja pirmyn. Vidurinio tako 
lubos jau perdažytos ir labai 
svariai atrodo. Spalva taip 
skaisti, kad primena dangaus 
skliautų gražumą. Manoma, kad 
iki Velykų vidurinis takas bus 
išbaigtas. Į

Gal ne vienais metais šv. Juo-i
I

zapo altorius nebuvo papuoštas statys koplyčią prie Loyola Ko- 
taip iškilmingai, kaip šių metų legijos, kad pagerbti 
kovo mėn. Per visą mėn. alto- karėje alumnus. Šv. 
rius buvo paskendęs lelijose ir parapija prisidėjo su 
luvo apšviestas. Kas tik įėjo prie to darbo, nes tų žuvusių 
bažnyčion tuoj puolė į akis M a- • jaunuolių motinos ir seserys 
rijos Sužadėtynio altorius. Nuo-į lankėsi ir dar tebesilanko mūsų 
įeinąs to gražaus Šv. Juozapoj bažnyčion į no venos pamaldas.

o wal ir daugiau laidotuvių dienoje, su trejomis 
mišiomis prie trijų altorių šeš
tadienį, kovo 23 d.

Teko sužinoti, kad kun. dr. 
Mendelis, atminimui savo dvie
jų mokytojų Mount Saint Ma- 
ry’s Kolegijoje, Emmitsburg’i, 
Md. įsteigė $10,000.00 Fondą, 
kurio nuošimčiais bus apmoka
ma už mokslą ir valgį neturtin
go jaunuolio siekiančio aukš
tesnio mokslo toj įstaigoj.

Tėvai Jėzuitai Baltimorėje

Ligoninėse
Šv. Agnietės ligoninėje 

pavojingai serga Juoazs 
nauskas. Sesutės Gabrielės ir
ponios Keidošienės brolis, o 

i kun. Kazimiero Keidošiaus dė
dė.

Franklin Sųuare ligonbutyje 
randasi Stasė Lopatienė. Ken
čia nuo širdies atakos. Kun. Du
binskas Milinauską ir Lopatienę 
aprūpino paskutiniais sakra
mentais.

Marijona Grigaliūnienė vis 
dar tebėra Johns Hopkins ligo
ninėje, kur jai padaryta antra 
operacija. Labai kantri mote
riškė ir visiškai atsidavusi Die- I
vo valiai.

Petras Karalius, įžymus ir 
visiems gerai žinomo veikėjo 
Jono Karaliaus sūnus, yra Sino- 
jaus ligoninėje. Dar jaunas vy- 

jras, tačiau yra kankinamas 
pi_' arthritis ligos.

Senukas Sakalauskas grįžo 
namo į Westport. Senatvė ir į- 

! vairios kitos ligos slegia senelį, 
Stačiau lietuviškas kraujas stip
rus, nepasiduoda.

Sodalietes Mūsų Parapijoj
Jau daug metų mūsų parapi

joj gražiai veikia Marijos Vai-' 
į kelių draugija, kuri nuveikė j 
daug gražiu darbų parapijos ir j 
savo draugijėlės naudai. Taipgi j 
visuomet prisidėjo prie bendro ■ 

po pamaldų, veikimo dėl Lietuvos i“ ' 
labdaringų darbų. žiaus naudai mitingas, kuris į-

j Bet mūsų kolonija auga ir VyjęS Apreiškimo par. svetainė
ms jaunos mergaitės nepasiten- No 5 ir Havemeyer St. Bus 
! kiną tuom. jųjų mintys ir troš- ir koncertinė dalis. Dainuos A. 
kimai yra stoti į bendrą veiki- Vasiliauskas, Juodytė, Vitaity-I 
mą. Mūsų parapijos vikaras,B Brundzienės vadov., tau-i 

Ikun. K. Peredna, M. S., pataria tinių šokių šokėjų gruj>ė pa-! 
i Marijos \ aikelių draugijai per- tautiškų šokių. J. Laučka,!
jsiorganizuoti ir tapti sodalietė- Dr A šliupaitė padarys prane-

Balandžio 7 d..
ponios Izabellos Tretininkų draugija kviečia vi

sus parapijiečius ateiti į bažny
tinę svetainę, bus rodoma dvi į- 
domios filmos. būtent, “Išgany
tojas" ir “Motinos Cabrini Gy
venimas".

Kadangi bus Kristaus Kan
čios sekmadienis, tai patartina 
visiems pamatyti minėtas fil
mas. Įžanga 50c., gi vaikams 
25c. Ateikime visi ir gražiai ir sų darbščios jaunuolės išrinko 
šventai praleiskime tą

M.

BROOKLYN. N. Y.
Parengimas

Balandžio 7 d.. 3:30 po piet, 
ir kitų yra rengįamas Raudonojo Kry-

CAMBRIDGE, MASS.

žuvusius
Alfonso
$100.00

Kiek laiko atgal, sugrįžo iš! p. J. Dunn. Šv. Vardo draugija, 
Ohio p.p. B. J. Dunns. Jie buvo kun. A. Baltrušiūno vadovybė- 
išvykę tenai atlankyti p. Dunn je, gražiai auga narių skaičiumi, 
sergančio tėvelio, p. J. Dunn y-! -------------
ra veteranas, buvęs laivyno lei-; Penktadienio vakare, kovo 29 
tenantas. Sugrįžę apsigyveno d., įvykęs kortavimo vakaras, 
pas p. Dunn motinėlę p. Vitkau- kuris buvo rengiamas grįžusių 
skienę, 3 Carlile St. Sveikiname.; karių pagerbimo rengiamam 

_________ bankietui, visai nepavyko. At- 
Karys F. Tamošiūnas, po ii- silankė tik sau jale publikos, 

gos tarnybos, sugrįžo į namu- Kyla klausimas, kiek mūsiškių 
čius civiliam gyvenimui. Eida- buvo susibūrę kokioje svetimo- 
mas karo pareigas, tarnavo Vo- je pastogėje, kur mums visai 
kieti joje, Prancūzijoje ir Angli- nepriderėtų rodytis? Negražu 
joje. Jo pareigos — kariams iš- iš mūsų pusės, kad taip greitai 
mokėjo algas. Sveikiname su- pamirštame ką mūsų kariai yra 
grįžusį į civilį gyvenimą. j užsitarnavę. Jie yra (jaugiau

_________ i užsitarnavę kaip gražaus pager- 
p. Zdanavičienė, gyv. Elm Stebimo.

kiek laiko atgal buvo sunkokai! -------------
susižeidusi. Dabar baigia pa-j Šiomis dienomis grįžo iš karo 
sveikti. Linkime greitos sveika- tarnybos p.p. A. P. Valeikų sū

nus, Alvinas. Karys Alvmas 
tarnavo Prancūzijoje ir Vokie
tijoje. eidamas sanitaro parei- 

• gas. Sveikiname sugrįžusį į ci
vilį gyvenimą. A. D.

mis. Patarimas priimtas ir mu-

dieną valdybą: Prefekte Alena Cičir-1 
kiūtė. Viee-Prefektė — Mari jo-' 

Į na Mitcnell, antra Vice-Prefek-! 
įvyks tė — Šilinskaitė, raštininkė —.

Bažny tinis Koncertas
Palmių sekmadienio vakare į- 

vyks gražus, bažnytinis koncer
tas šv. Andriejaus par. bažny
čioje. 7:30 vai. vakare. Šv. Ceci
lijos choras,
Degutienės vadovybėje, išpildys 
kompozitoriaus Du Bois įspū
dingą kūrinį “Paskutiniai Sep
tyni Kristaus žodžiai Nuo Kry
žiaus". Minėtas kūrinys yra pri
taikintas Kristaus kančios lai- 
kotarpui ir bažnyčios liturgijai, 
ypač tinka jį išpildyti Palmių 
sekmadienį.

Choras per visą gavėnią prak
tikavo ir tikrai galime susilauk
ti gražių sėkmių Palmių sekma- bažnytinėje svetainėje, 
dienio vakare. I --------------

Svarbiausias solo dalis išpil- _ _ , .
dvs ponia Degutienė ir kiti. Tą balandžio 25 d. ir tęsis iki sek- Mildred Shamiet. Dvasios vadas 
vakarą bažnyčioje bus užrekor- 
duotas choro ir solistų giedoji
mas.

Įžanga dykai,
renka koncerto “sponsors" (rė- cilijos choras; Marijos Vaikai; 
mėjus). kurių pavardės 
spausdintos 
moję. Visi 
sekmadienio

Metinis

madienio. 
"booths” 
draugija

bazaras šįmet

balandžio 28 d. Savo ; kun. K. Peredna. M. S. 
turės Rožančiaus j

kartu su Tretininkų; Į
bet komisija Šv. Andriejaus Gildąs; Šv. Ce-

koncerto 
laukiame 
koncerto!

bus at- C.Y.O. organizacija; Kareivių 
progra- Motinų klubas; Moterų Sąjunga 
Palmių ir kiti. Bilietai jau išsiųsti para- 

ipijiečiams Westinghouse Refri- 
gerator laimėjimui. Bus ir kitų 
žaidimų kas vakarą.

Ateikime visi per visas 
ro dienas!

Šimus.
Tikslas gražus ir surinkti 

nigai eis lietuvių kreditan.

ANSONIA, CONN
Šios kolonijos lietuviai turė-

Sodalietės pasirinko globėjais j° maisto vajų dėl lietuvių trem Juozas Bašinskas ir Atletų 
Mūsų Motiną La Salette ir tinių. Eita pas visus lietuvius ir Klubas

Šv. Kazimierą. surinkta pinigais. ' Sekmadienį, balandžio 28 d.
Kadangi šis momentas yra Kolektoriai B. Baranauskienė Lietuvių Atletų Klubas Balti- 

labai svarbus mūsų jaunoms ir R- Marčiulinas surinko se-jmorėje minės 30 metų gyvavi- 
sodalietėms taigi kviečiam vi- kančiai: po $5.00 — A. Drauge-mo sukaktuves. Ilgametis narys 
sas motinėles ir tėvelius į talką, lis. J. Grumuldis: 
kad skatintų savo jaunas dūk- S. Valeika, 
reles tapti šios kilnios organi- Cimbalienė, 
zaci jos narėmis. Tveri jonas;

Sveikinam jaunas sodalietes niulaitis, p.
: ir linkim sėkmių!
Į
i
į
i

po $2.00 —j ir žymus veikėjas, kolonijos lai- 
J. Černauskas, M..dotuvių direktorius, Juozas Ka- 
J. Kantautas, J. šinskas pirmininkauja šiam mi- 
po $1.00 — J. Pa- nėjimui. Jis renka skelbimus ju- 
Varasilgienė, M. biliejaus programai ir rūpinasi 

Woblis (Karpavičiūtė), M. Bar- puotos tvarkai. Yra užprašytos 
bėra, K. Šopis, K. Veikša, B. padėkos mišios šv. Alfonso baž- 

, A. Savolionis, M. nyčioje, kurios bus atnašauja- 
Kovo 24 d. Įvyko Moterų Są- Šiurkuvienė, E. Aponavičienė.jmOs ryte; bankietas įvyks Lie- 

jungos 33 kuopos susirinkimas. K. Mikenienė, J. Jokubauskas,
, O. Uliavi-

čienė. V. Marčiulaitis. P. Dilai-
tis. J. Mikolaitis, J. Raugialis,

C.Y.O. Bendra Komunija ir
Pusryčiai

Praeitą sekmadienį. 8:15 mi
šių metu ,C.Y.O. grupė (Katali
kiško Jaunimo Organizacijai 
ė'o bendrai prie Šv. Komunijos. 
Mišias atnašavo kun. M. A. 
Pankus, klebonas, jaunimo in
tencija. Apie 50 parapijos jau
nimo dalvvavo.

Po mišių, parapijos svetainė- Graudus Verksmus kas sekma- reiškė užuojautą ligonei, linkę- E. Norvidienė, J. Bilskis. Viso morės visuomenės, kuri padės 
je Įvyko bendri pusryčiai. Kle- dienį po piet. bet ir pamokslus

i (jaunimui angliškai) kas tre-;
įčiadienio vakarą. Kryžiaus Ke
lius penktadienį ir Novenos pa
maldas prie Kūdikėlio Jėzaus 
iš Pragos kas šeštadienį. J.J.M.

baza-

Gvvojo Rožančiaus draugija 
turės svarbų susirinkimą kitą 
sekmadienį. 2 vai. po pietų.

Moterų Sąjungos Susirinkimas Berkovich,

i
Žmonės gausiai lanko visas 

gavėnios pamaldas; ne

Pranešta, kad serga mūsų ilga- Telen Akelaitis, 
metė kuopos narė, Mihalina 

tik Radavičienė. Visos ’ narės pa-

tuvių svetainėje, Holins St., 6 
vai. vakare. Nėra abejonės, kad 
Juozui pirmininkaujant jis su
silauks tos paramos iš Balti

tos.

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

no dol. mums lietuviams įrašyt i dar
J. Žiliavičia ir J. Marčiulionis; vieną įdomų lapą į šių metų ju-

damos greitu liaku pasveikti.
Nutarta ligonei pasiųsti pintinę ___r_____, __r
vaisių su kuopos linkėjimais. isurinko sekančiai: — V. Žiliavi-1biliejaus knygą.

Kuopos pirmininkė, p. M. Jo-.čiūtė 5 dol.; J. Poltanavičia 31 _________
kubaitė pasveikino Sąjungietę dol.; po 2 dol. — J. ir V. Bars-: NUOTRUPOS
Juzę Dičkienę, kuri minėjo savo tis, A. Radvila. J. Gurskis, A. Į visi susidomėję Velykų 
gimtadienį ir vardadienį, sąjun- Valentinas, P. Lodą, J. Marčių-; j jum, kurs įvyks pirmadienį, 
gietės — O. Kvaratiejienė ir B. lionis, J. Žiliavičia. j bal. 22 d. Prie linksmos Bistri-
Balcher, kurios taip pat minėjo 
savo gimtadienius. Visoms lin- Valentinas, 
kėjo ilgiausių metų!

Pirmininkė kvietė visas pasi- V. Višniauskas surinko 
darbuoti 
narių prie kuopos, nes dabar 1 dol. — Mrs. Ceplikienė, 
eina vajus. Kener (Klimiūtė), J. Aruskia- B. Aruškevičia, M.

Atstovės į Moterų Sąjungos vičienė, V. Višniauskas. Viso 6 nė.
Conn. apskrities suvažiavimą dol. M. Radzevičienė ir O. Vai-Į Maisto vajus yra 
išrinktos sekančios: A. Case ir lionienė sukolektavo $54.50. Bet Kurie norėtumėte 
O. Dėkas. aukotojų vardų dar nepridavė. į maisto ar drabužių,

--------------! Viso kolektoriai surinko — sekantiems ■
$126.50; Bono išleidimo pelnas klebonui kun.
$102.85;
ka — $10.00; Šv. Antano ir 
klubo d-jos auka — $10.00; 
S.L.A. 66 kuopos auka $5.00. 
Viso aukų susidaro $254.35. Pa
siųsta BALF’ui $243.35. Pas 
kasierių liko $11.00.

Vajus tęsiamas toliau. Kaip

ba-

Po 1 dol. — J. Burkauskas, V.'I
J. Bilskis, M. Če-I Kenuoto maisto aukavo se- 

paitis. Viso 26 dol. kančiai: A. Baranauskas, Ž. Mi-
V. Višniauskas surinko se- linkevičienė, R. Marčiulynas, V. 

prirašinėjime naujų kančiai: O. Kubilienė 2 dol.; po Arbačauskas, M. Miklak (Dovi- 
Mrs. idonytė, p. Trakimas, P. Sabutis, 

Kreivaitie-

Sugrįžo Kariai
Praeitą savaitę teko matyti 

prie bažnyčios Stasį Mažeiką su 
savo motinėle Leonora Mažei
kiene, kuri labai džiaugiasi su
silaukusi savo sūnaus, laimin
gai grįžusi iš karo tarnybos.

Jonas ir Stasė Tamuliai džiau
giasi sulaukę savo jauniausio
sūnelio Jurgučio, kuris garbin- bus suaukota daugiau, tai bus 
gai, atlikęs karo tarnybą, tapo pasiųsta centran, 
atleistas, 
Tamulių 
muose.

Penktadienį, kovo 29 d. gar
nys atlankė p.p. V. A. Kandro- 
tus, palikdamas jiems gražią 
dukrelę, p. Kandrotienė ir duk
relė randasi Cahill House ligo
ninėje.

p.p. Kandrotai augina du sū-’ 
nūs, kurie lanko mūsų parapi
jos mokyklą. Sveikiname.

Šiomis dienomis p.p. M. 
Karbauskų sūnelis Fredas 
dukrelė Leoną pergyveno ton- 
silų operacijas, p. M. Karbaus
kas yra mūsų parapijos vargo
nininkas ir mylimas muzikas.

s. 
ir

Šiomis dienomis prie Šv. Var
do vyrų draugijos prisirašė ve
teranas. jūreivijos leitenantas.

VYČIAI RENKASI 
PASITARIMUI

Liet. Vyčių N. A. Apskričio 
valdyba ir visos apskričio kuo
pų valdybos yra kviečiamos da
lyvauti svarbiame susirinkime, 
kuris įvyks Inman Sočiai Club, 
85 Austin St., Cambridge, 
Mass., balandžio-April 7 d.,
1946 m. 2:30 vai. po pietų.

Pirm. Longinas Švelnis turės 
daug pranešimų apie ateinantį 
N. A. Apskričio Seimelį, kuris 
įvyks Brockton, Mass., bal. 27, 
28 dienomis.

tęsiamas, 
paaukoti 

praneškite 
komiteto nariams:

V. Karkauskui, 
Šviesos draugijos au- A. Baranauskui, S. Bujanaus- 

kui, J. Vaitkevičiui.
Surinktos aukos bus garsina

mos spaudoje.
ALT skyrius Ansonijoje ir šį

met surengė Lietuvos nepri- 
iklausomybės minėjimą ir iš pa
rengimo gavo pelno $153.60. 
Visus šalpos reikalus taipgi at-

kad Ansoni- liko ALT skyrius. BALF sky- 
ir dabar jau visi trys jos lietuvių vardu nupirktų ir riaus yra tik sekretorius, kuris 
sūneliai randasi na- pasiųstų kas yra reikalingiau- veda visas šalpos pajamas ir 

į šia lietuviams tremtiniams. (išmokėjimus. J. K-tas.

I

!

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

MtWashingtom
430 IIOABWAY • lOOTR ROItON
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