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New York (LAIC)—Ka
dangi į Aziją gabenami 
nauji tremtinių - vokiečių, 
ukrainiečių, lenkų ir kitų 
tautų kontingentai, tai 
kaikuriuos darbui nebe
tinkamus 1941 m. iš Lietu
vos išvežtuosius žmones 
pradėjo iš stovyklų išleis- 
dinėti. Vienok, grįžti į Lie
tuvą jiems neleidžia.

Gavome žinių, kad kaž
kurie iš tremtinių gavo 
susitikti su savo šeimom, 
gyvenusiom taipgi ištrė
mime. Gyvais likę tremti
niai, nuo nepakenčiamų 
gyvenimo sąlygų — suti
nusiomis kojomis ir ran
komis, nors ir jauni būda
mi, bet su iškritusiais dan
timis.

Dr.Ginius Trėmime

Lietuvos Mokytojai Verčia
mi flūrėti, Kad Valstiečiai 

Atiduotą Pyliavas

New York (LAIC) —So
vietų šaltiniai skelbia kaip 
Lietuvos mokytojai savo 
auklėtinių tėvams įsąmo- 
nija “reikalą laiku atiduo
ti pyliavas”. Kaip pavyz
dys, minimas Tauragės 
apskr. liaudies švietimo 
inspektorius Paulauskas, 
kurs, beinspektuodamas 
mokyklas, aktyviai prisi
dedąs prie paruošų (pylia
vų) propagandos. Lauku
vos progimnazijos direk
torius Kelpša ir mokyto
jai, lanką valstiečių susi
rinkimus, ragina iš anksto 
nugabenti priv a 1 o m a s 
duokles, ir taip panašiai. 
Kaip žinome, Lietuvos ū- 
kininkai turi privalomai 
gabenti okupantams grū
dus, pieną, mėsą, bulves, 
ir t. t.

Vakarų Europa (LAIC) 
— Buvusis Lietuvos Res
publikos Prezidentas Dr. 
K. Grinius šiuo metu su 
šeima gyvena vienoje 
tremtiniu stovykloje neto
li Frankfurto (amerikie
čių zonoje).

Neperseniai, viename- 
kitame Amerikos lietuvių 
laikraštyje, Dr. K. Grinius 
adresu buvo pareikšta 
daug šiltų žodžių. Vienu 
net atveju užuojauta bu
vo išreikšta dėl daktaro 
senumo ir jo silpnos svei
katos.

Dėl jo sveikatos pasitei
ravus, iš asmeniškai Dr. 
K. Grinių pažįstančio ko
respondento sužinojome:

“Tiesa, Dr. Grinius eina 80- 
sius metus. To nepaisant, svei
kata skustis nesiskundžia, jau
čiasi pajėgiai ir dirba regula- 
riai. šiuo metu baigia tvarkyti 
jau parašytus ir karo liepsnose 
dalimi žuvusius atsiminimus.

“Aktyviai dalyvauja savo 
tautiečių visuomeniniame gy
venime, viešuose parengimuose, 
neretai išeidamas su kalbomis. 
Gan dažnai lietuvių tautos gy
vybiniais reikalais parašo ir 
memorandumą.

Amerikos lietuviu spau
dos tolydžiui reiškiamą 
dėmesį Dr. K. Grinius 
aukštai vertina ir už šiltus 
jo adresu žodžius dėkoja.”

I

TEL. SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday),BALANDIS (April),26 D., 1946 M.

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

FIVE CENTS.

------------------ ♦!

Japonijoje prasiveržė karšta lava iš vulkano kalno Sakurajima. 
gretimo kaimo pasitraukė apie 800 šeimų. Lava iš kalno išmetama kas 
trys sekundės. Vaizdas parodo apleisto kaimelio liekanas.

Keturi Didieji Susirinko Ta'kos

Paryžius, bal. 25 —Šian
dien keturių didžiųjų vals
tybių — Jung. Valstybių, 
Anglijos, Rusijos ir Pran
cūzijos užsienių ministe
riai pradėjo posėdžiauti 
Luxembourgo paločiuje 4 
vai. po pietų.

Taikos konferencija bu
vo numatyta gegužės 1 d. 
Bet tarp didžiųjų valsty
bių tiek kilo įvairių ginčų
Jungtinių Tautų Saugumo sios valstybės vėl sukurs 

susirinkimuose, karą ir gal dar baisesnį.
Sakoma, kad dėl Tri jes- 

to susitarsią. Tas kraštas

rivtrjHįjy imi nongre* 
sas Škotijoje

Londonas (LAIC) —At
velykyje žadėjo būti Edin
burge (Škotijoje) Euro
pos pavergtų tautų, esan
čių Sovietų Rusijos oku
pacijoje, kongresas. Kon
gresą šaukia The British 
League for European 
Freedom, Scottish Sec, 
tion, 130 George St., Edin- 
burgh, Scotland.

Kongresą organizuoja ži
nomas škotų veikėjas Sir 
George A. Waters, LLD. 
Jam į talką stoja Centrai 
European Federal Club. 
Norima suisisiekti su A- 
merikoje veikiančiomis 
tautinėmis grupėmis, gau
ti iš jų patarimus ir svei
kinimus. Kongreso tikslas 
— pagyvinti veikimą sie
kiant išsilaisvinimo iš So
vietų Rusijos okupacijos, 
atsikurti laisvas ir nepri
klausomas valstybes ir su
daryti sąlygas saugiam 
Europos gyvenimui.

Stovyklos Viršininkas
Turėjo Būti... Basas

Kaune Mirė Kunigy Semi 
narijos Prof. Dr. Stasys 

Ūsorius Į

Pernai gruodžio mėn. ! 
mirė žinomas dailininkas 
tapytojas Petras Kalpo
kas; buvęs ilgametis Kau
no Meno Mokyklos moky
tojas. Savo darbais buvęs 
žinomas ir užsieniui.

JUNG. VALSTYBES SKOLINA 
$40,000,000 LENKIJAI

LĖKTUVAS TRENKE Į NAMĄ- 
UŽMUŠE MOTINĄ IR VAIKUTI

West Greenwich, R. I., dabar 10 iš 19 kraštų jau 
bal. 25 — Laivyno kovo- turi kokius nors santykius 
jantis lėktuvas, tuoj po su sovietais.

Į susimušimo su kitu lėktų- i
Į vu, be vairuotojo trenkė į 
'namelį ir užmušė motiną, 
Mrs. Parenteau ir jos dvie
jų metų kūdikį.

patikimo amerikiečio 
žinojęs, jog Amerika 
mina naują galingą atomi
nę bombą, kuri viena ga
lėsianti “sunaikinti Uli- 
nois ir Indianos valsty
bes.”

su- 
ga-

Washington, D. C., bal. 
25 — Jung. Valstybių val
stybės departamentas 
praneša, kad su Lenkijos 
valdžia jau padarė sutar
tį ir sutiko duoti Lenkijai 
$40,000,000 kredito su są- 
yga, kad ji praves 
vus ir 
mus”.

Tame pačiame praneši
me sakoma, kad Jung. 
Valstybės duos Lenkijai 
kreditų iki $50,000,000 ____
pirkti Jung. Valstybių į- i^iant į Tulin aerodromą, 
vairius daiktus, kūne yra tuoj už viennos, Rusijos 
likę Europoje ir kurie bu- keturi lėktUvai vijosi ir į

Komunizmas Plečiasi Laty- 
ny Amerikoje, Sako 

Rašytojas

Ernie

“lais- 
bešališkus rinki- Raudonieji Paleido Šūvius 

| Amerikos Lėktuvy
Vienna, Austrija—Jung. 

Valstybių armijos C-47 
transporto lėktuvui le-

Chicago, III.
Hill, Chicago Daily News 
korespondentas, rašo iš 
Santiago, Chile, kad Laty- 
nų Amerikoje sparčiai au
ga komunizmas. Keturi 
metai atgal nei vienas 
kraštas neturėjo preky
bos ir diplomatinių san
tykių su sovietų Rusija, o

tų reikalingi to krašto at
statymui.

Gamina Nauję Atominę 
Bomby

jį paleido šūvius.
Amerikiečiai pažino rau

donųjų naikintuvus. Tai 
buvę P-39 lėktuvai, ku
riuos Rusija gavo iš Ame
rikos pagal lend-lease.

Jung. Valstybių C-47Brighton, Anglija —An
glijos Darbo partijos pir- lėktuvas buvo pakilęs tik 
mininkas, Harold J. Las- 
ki, kalbėdamas britų koo- tokiu Rusijos raudonųjų 
peratyvų partijos konfe- elgesiu yra labai pasipik- 
rencijoje, sakė, kad jis iš

Karas laimėtas, bet at
rodo, kad taika pralaimė
ta. Sovietų Rusija yra už
grobus ne tik Pabaltijo 
valstybes, bet ji kontro
liuoja Lenkiją, Čekoslova
kiją, Balkanų valstybes ir 
siekia Italiją ir Prancūzi
ją paimti savo kontrolėn.

Stalino siekiai niekuo 
nesiskiria nuo Hitlerio. 
Ankščiau ar vėliau didžio-

tarybos
kad taikos konferencija 
turėjo būti atidėta.

Užsienių ministeriai bus priskirtas prie Itali- 
bandys išlyginti visus ne- jos. Bet tai dar ne viskas, 
susipratimus ir paruošti 
taikos sutartis.

I

Kai kur jau esą žymių, 
kad komunistai gali įsisti
printi valdžioje. Tačiau 
Latynų Amerikos komu
nizmas nėra tai Karlo 
Markso, sako Hill, bet ū- 
kio darbo komunizmas.

Kalifornijos Lietuviai Pra
dėjo Leisti Savo Laikraštį

Los Angeles (LAIC) — 
Los Angeles ir San Fran
cisco lietuviai pradėjo lei
sti mimeografuotą mėne
sinį biuletenį “Kaliforni
jos Lietuviai”. Jį redaguo
ja bendromis pastangomis 
Prel. J. Maciejauskas ir 
lietuvis — San Franciskie- 

‘tis A. Skirius.

Visiems yra žinoma, kad 
Bet var-Jbe teisingumo negali būti 

giai jiems tai pavvks pa-' taikos. Pavergtos tautos 
daryti, nes sovietų Rusijos' nenurims. Todėl didžiųjų 
imperialistiniai siekiai su- valstybių diplomatai tu- 
daro rimtą pavojų taikai, retų atsižiūrėti į teisingu- 
Jung. Valstybės ir Anglija mą ir mažųjų tautų teises 
vargiai sutiks užleisti so- ir reikalavimus.vargiai sutiks užleisti so
vietams Dardanelių sąs- 
maugas ir kitus strategi
nius punktus Viduržemio 
jūroje.

Jung. Valstybės ir Ang
lija nepripažįsta Pabalti
jo valstybių — Lietuvos 
Latvijos ir Estijos Rusi
jai, bet ar šių valstybių 
užsienių ministeriai parei
kalaus, kad sovietų Rusija tautinio seimo susirinki- 
ištrauktų savo raudonąją' mą.
armiją iš Pabaltijo ir leis-1 Sakoma, kad gen. Chiang 
tų tų kraštų piliečiams' Kai-shek net yra pasiruo- 
laisvai apsipręsti kaip jie šęs eiti į kompromisą su 
nori tvarkyti savo gyve-į komunistais Mandžiūrijos 
nimą? I klausimu.

Gen. Chiang Daręs Nuolai
das Raudoniesiems

Chungking, Kinija, bal.
Chiang Kai- 
dienomis pa- 
nuolaidą ko- 
atidėdamas

25 — Gen. 
shek šiomis 
daręs didelę 
munistams,

PADIDINO KVIEČIŲ KIEKI 
BADAUJANTIEMS

I

IVashington, D. C., bal.'neštas skersai Po upės. 
25 — Sudėtinė Maisto Ta-* Policija tuojau nuvažiavo 
ryba — Jung. Valstybės, Į ir rado jo kūną. Vėl pa- 
Anglija ir Kanada padidi- • laidotas Predappio kaime- 
no kviečių kiekį beveik lyj, kur jis gimęs 1883 m.

CIO UNIJOS VADAS SMARKIAI 
KRITIKAVO RUSIJĄ I

no kviečių kiekį beveik 
100,000 tonų badaujan
tiems žmonėms įvairiuose 
kraštuose.

Buvo skirta šio mėnesio 
kvota 363,000 tonų, bet

Mirė Teisėjas Stone

Washington, D. C.
[dabar duoda 460,000 tonų;Pirmadienio vakare, ba- 
UNRRA’i. landžio 22 dieną mirėAtlantic City, N. J., bal.

25 — Atidarant CIO sei
mą, kuriame dalyvauja 
1,250 atstovų, Emil Rieve, 
CIO centro vice - pirmi
ninkas ir Textile Workers 
Union of America prezi
dentas, smarkiai kritika
vo Rusiją dėl jos imperia
listinių veiksmų ir taipgi 
tuos CIO vadus, kurie pri- Tos pačios unijos taip pat 
taria Rusijai.

Emil Rieve yra buvęs 
Rusijoj kaipo CIO atsto
vas. Jis matė Rusijos žmo
nių gyvenimą ir raudonų
jų tvarką. Jis pasmerkė 
Rusiją ne tik dėl jos im
perialistinių siekių, bet ir 
dėl užgniaužimo spaudos, 
žodžio ir asmens laisvės. 
Užgirdamas Prezidento 
Truman ir sekretoriaus 
Byrnes politiką, Emil Rie
ve ragino, kad šis kraštas 
vengtų imperializmo ir jė
gų balansavimo politikos, 
kurią praktikuotų Didžio
ji Britanija ar Rusija, ir 
turėtų daugiau pasitikėji
mo Jungt. Tautoms, kaipo 
vienintelė viltis pasaulio 

jai protestą. Bet ką reiš- j taikai ir tarptautiniam 
kia protestai?! j draugiškumui.

išbandymui. Amerikiečiai

Kairieji atstovai tokia 
Rieve kalba buvo labai ne
patenkinti.

Dvi unijos įteikė CIO 
seimui rezoliuciją, kuria 
atsišaukia į Prezidentą 
Truman ir sekretorių Byr
nes, kad jie sustotų ban
dę “izoliuoti” sovietų Ru
siją pasaulio reikaluose.

Pavogt) Mussolini Kūng 
Surado Ir Vėl Palaidojo

Jung. Valstybių aukščiau
sio teismo vyriausias tei
sėjas, Harlan F. Stone, 73 
metų amžiaus.

tinę.

RUSAI VĖL PUOLĖ KITĄ 
AMERIKOS TRANSPORTO 

LĖKTUVĄ

Londonas (LAIC) — 
Londonietis lietuvis, ma
joras Jonas Liūdžius, be
lankydamas išvietintų lie
tuvių stovyklas britų zo
noje, viename lageryje ra
do stovyklos vedėją basą; 
mat paskutiniuosius batus 
atidavė taisyti... Tas buvo 
vasario mėnesyje.
— Sužinome, 

mas Lietuvos jaunimo or- vių tarpe.

Vienna, Austrija, bal. 25 
— Sovietų Rusijos lakū
nai paleido šūvius į kitą 
Jung. Valstybių lėktuvą. 
Tačiau nepadarė jokios 
žalos. Jung. Valstybių 
gen. Mark W. Clark pa
reiškė protestą rusams.

Sovietų Rusijos lakūnai, 
lekiodami virš Amerikos

Iganizatorius Dr. J. Leimo- 
nas tebėra sveikas ir dar
buojasi išvietintųjų lietu-

su-aerodromų Austrijoj, 
daro daug nemalonumų 
amerikiečiams. Jie visai 
nesiskaito su jokiais pa
tvarkymais.

Pranešama, kad Austri
joj padėtis dar labiau pa
blogėjo kada rusai užgro
bė Austrijos prekybos mi
nisteriją ir dvylika dirb
tuvių. Galimas dalykas, 
kad Amerika įteiks Rusi-

Milan, Italija, bal. 25 — 
. Kaip žinoma, kelios dienos 
■atgal buvo atkastas Beni- 
to Mussolini kapas ir pa
vogtas jo kūnas.

i
i
i

Marianapoly  j Mirė Studen
tas Paulaitis

Thompson, Conn. — Ba-
Po kiek laiko nežinomas ( landžio 22 d. staiga mirė 

asmuo pašaukė policiją marijonas studentas Br. 
telephonu ir pranešė, kad Jonas Paulaitis, 19 m. am- 
Mussolini kūnas buvo nudžiaus.

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

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

šeštadienį, balandžio 27 d., 1:15 vai. po pietų įvyks
Lietuviškos

I
I

reikalavo, kad Amerika ir 
Anglija ištrauktų savo ka
riuomenes iš Kinijos, Phi- 
lippinų, Indijos, Indonesi- 
jos, Graikijos ir kitų drau
gingų kraštų. Peter Dee- 
mas, atstovas iš James-' 
burg, N. J., pasiūlė, kad į į 
tas rezoliucijas būtų į- • 
trauktas reikalavimas, 
kad ir sovietų Rusija iš-1
trauktų savo kariuomenes Lietuvių Darbininkų radio programa, 
iš Lenkijos, Estijos, Lietu- j liaudies dainos, muzikos kūriniai, pranešimai, kalbe- 
vos, Latvijos, Bulgarijos lės skambės Jūsų namuose. Pasukite savo radio ro- 
ir kitų kraštų. Rezoliucija dyklę ant 1230 kilocycles ir klausykitės programos iš 
su atstovo Deemas patai- WESX stoties. Salėm, per visą valandą.
sa buvo vienbalsiai užgir-1 Primename! Šios radio programos koncertas įvyks 
ta. sekmadienį, gegužės-May 19 d., 3:30 vai. po pietų,

----------------- JORDAN HALL, Boston. Kviečiame dalyvauti.
Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip- 
”■’ * ’ : Darbininkų Radio, 366 W. Broad-

-M

Nesibijok nežinojimo,
bijok klaidingo žinojimo, kitės šiuo adresu:
Dėl jo visa pikta pasauly- way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
je. L. Tolstojus.i 2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIUS žinios
Cr

RIAUŠININKAI PASIDAVĖ 
MILANE

Lietuvos Liaudies Meno
Panda Vunbutge

Milan, Italija, bal. 25 — Į rose tie medaliai tikrai 
San Vittore kalėjime suki- blunka.
lo du tūkstančiai penki 
šimtai kalinių Velykų sek
madienį. Riaušininkai pa
sigrobė 30 sargų ir juos 
laikė kaipo užstatą.

Policijai ir kariuomenei 
pavyko riaušininkus nu
malšinti. Jie pasidavė ir 
išlaisvino kalėjimo sar
gus. Riaušių metu užmuš
ta šeši kaliniai ir 
cininkai.

Pakėlė Pieno Kairų 
New Yorke

Neu York, 
OPA praneša, 
pakelti vieną 
kvortą pieno 
Metropolijoje.

. _

bal. 25 — 
kad leido 
centą už 

New Yorko

i Vakarę Europa (LAIC) 
Išvietintieji lietuviai Wu- 
erzburge suruošė lietuviš- 

Į ko jo meno parodą. Buvo 
‘ išstatytą juostų, rank- 
! šluosčių, kilimų, tautinių 
' drabužių, gintaro, medžio 
raižinių, ir kitokių lietuvių 
liaudies meno darinių. Pa
rodą lankė apylinkėje e- 
santieji USA kariai ir kiti 
pareigūnai.

du poli- $ao pauĮo Laikraštis Apie
■y • • •

Ar Alkanus Žmones Galima 
Pasotinti Propaganda?

Imigraciją Į Braziliją

New York (LAIC)—Net 
ir iš Maskvos šaltinių pa
einančios informacijos pa
tvirtina. kad Lietuvoje y- 
ra didelis trūkumas mais
to (ypatingai miestuose), 
drabužių, avalinės ir kitų 
kasdienio vartojamo reik
menų. Neįstengdami to 
prašalinti, bolševikai sten
giasi gyventojų mintis 
nukreipti į kitus dalykus. 
Taip, kovo mėn. pradžioje 
Lietuvos miestuose ir kai
muose propagandistai kal
bėjo apie Moterų Tarptau
tinę dieną. Kovo 8 d. kaip 
praneša “Izviestija” Nr. 
54, Lietuvos fabrikuose, 
įmonėse buvo renkami mo
terų mitingai su paiskai- 
tomis: “Ką Sovietų val
džia davė moterims”. Ta
čiau ir propagandistams, 
sunku įkalti į galvą laimė
jimas, kada moterys kas
dieną turi vargti susiieš- 
kant maisto, medžiojant 
po “laisvus turgus” avali
nės. ar sielojantis dėl ka
riuomenėn paimtų vaikų.

Medaliai Ir Ašaros

i

(Vasario 16 d., 1946 — 
vasario 16 d.. 1947)

Nekrologai

Prof. Elisonas, žymus

MALDOS VAJUS UŽ 
LIETUVĄ

____________________ «$■■■ ........... .......

I 
I 

I 
Į I

Lietuva, skausmo plėšoma!
širdimi maldauja pagalbos, ieš- į Lietuvos zoologijos ir tau- 
ko paguodos gailestingoje, ieti-! totyrininkas š. m. sausio 
mi pervertoje, erškėčiais su-!mėn. 4 d. Wiesbadene mie- 
spaustoje Jėzaus širdyje! Ant sto ligoninėje mirė. Palai- 
dieviškosios širdies aukuro su
dėkime visas maldas, aukas, at
gailas, kad vėl lietuviai galėtų 
puošti savo laukus Švenč. Jė
zaus ir Marijos širdies paveiks-

dotas Hanau kapinėse. 
Teologijos prof. Dr. Vi

lius Gaigalaitis pereitų 
metų lapkričio mėn. 30 d. 
Badeno krašte, Bretteno 

lais — tais gailestingumo iri miestely staiga mirė, per- 
meilės ženklais apšviesti savo! 
tamsias ir liūdnas pirkias ir se-! 
klyčias.

Atjaučiančių Amerikoje Lie
tuvių karštos maldos vis plau
kia į Maldos Apaštalavimo Cen
trą. Laukiame iš kitų Maldos 
ir Vyrų Apaštalavimo skyrių, 
iš Tretininkių Centrų, Šv. Ro
žančiaus Draugijų, iš visų baž
nytinių draugijų Maldų sąrašus. 
Adresas:

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Conn.
Scranton, Pa. — “Mes Šv.j 

Juozapo parapijos mokiniai,j 
mylėdami savo tėvelių tėvynę, 
norime prisidėti prie Maldų va
jaus už Lietuvos gerovę. Mes 
irgi melsimės, kad Dievulis pa
laimintų šį Vajų.” Šv. Mišių — 
6,975, šv. Komunijų — 3,961; 
Rožančių — 6,854; Litanijų — 
925; Stacijų — 2,610; Trumpų 
Maldelių — 178,256.

Brooklyn, N. Y. Angelų Ka
ralienės par., prižadėjo šv. Mi
šių — 1,000; šv. Komunijų — 
1,000; Rožančių — 1,000; Staci
jų — 1,000; Parapijos vaiku
čiai: šv. Mišių — 160; šv. Ko
munijų — 160; Rožančių— 160; 
Stacijų — 320; Atsidūsėjimų— 
52,000.

Maspeth, N. Y. Persimainymo 
par. šv. Mišių — 2,277; šv. Ko
munijų — 1,343; Rožančių — 
4,200; Stacijų — 747; Švenčiau
sio aplankymų — 1,639; Šv. Va
landų — 502; Švenč. Jėzaus 
Širdies Litanijų — 1,875; Atsi
dūsėjimų — 15,187; Apsimari
nimų — 1,313; Kitų gerų dar
bų — 1,028.

Wihnington, Delevare, yra 
keturios seserys lietuvaitės Ur- 
šuliečių vienuolyne. Kasdien, 
viena sesutė už Lietuvą aukos 
šv. Mišias, šv. Komuniją, Ro
žančių, ir daug kitų įvairių mal
dų, aplankymų šv. Sakramento, 
karunkų ir atgailos darbų.

Brooklyn, N. Y. Apreiškimo 
par. Tretininkės: šv. Mišių — 
97; sv. Komunijų — 97; Rožan
čių — 197; Jėzaus Širdies Lita
nijų — 366; Kitų Litanijų ir 
Stacijų — 20.

Pittsburgh, Fa. šv. Kazimiero ti seime ir jame turi lygias 
par. klebonas kun. M. J. Kaze- teises SU visais kitais įga
nąs rašo: “Mes prisidedame įjotais apskričių ir kuopų 
prie Vajaus už Lietuvą. Mūsų atstovais.
mokyklos vaikučiai jau pasiun-1 LDS Centro Valdyba, 
tė savo maldas. Mes patys iri 
mano vikaras prižadėjome at
našauti šv. Mišias kas pirmą pavojingai draugauti tik 
Sekmadienį už Lietuvos gero- su savo tėvu, savo broliu ir 
vę.”

i žengęs 75 m. amžiaus. Pa
laidotas Bretteno Kapinė
se.

Paeinąs iš senos prūsų- 
lietuvių šeimos, pastorius 
Gaigalaitis buvo Prūsijos 
Landtago nariu, dar kai
zerinės Vokietijos laikais. 
Mažajai Lietuvai prisijun
gus prie Didžiosios, ėjo į- 
vairias administracines 
pareigas, kurį laiką net 
buvo direktorijos nariu.

Prieš pat pasaulinį vesu- 
lą, profesoriavo Kauno U- 
niversitete, evangelikų te- 

jologijos fakultete.
_______________________
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Sao Paulo dienraštis: “O mokosi apie 30 lietuvių 
Estado de Sao Paulo” savo studentų, paskaitas skaito 
š. m. sausio mėn. 24 d. lai-3 lietuviai profesoriai, 
doj rašo:

"Imigracijos ir kolonizacijos 
Tarybos vice-pirmininkas. da
bar einąs šios Įstaigos pirmi
ninko pareigas,___________
la Ache padarė pranešimą apie 
pasitarimą su Respublikos 
Prezidentu imigracijos reika- 
lais. Tarpe kitko svarstyta 
taip-gi ir imigrantų perveži
mas iš Europos i Braziliją 
klausimas. Nustatvta. kad Jū- 
rų Ministerija perleis tam rei
kalui Tarybos dispozicijai lai
vą "Duque de Caxias”, kuris 
greitu laiku grįžta.

Admirolas Ache pareiškė, 
kad Respublikos Prezidentas 
sutiko dėl Įvežimo portugalų, 
italų ir lenkų technikų imi
grantų. Kai dėl vokiečių imi
grantų. tai ji. bent šiuo metu,; 
dar nepageidaujama. Esą būtų! 
galima leisti Įvažiuoti vokie
čiams tik jau gyvenusiems 
Brazilijoj ir turintiems čia 
giminių. Prie to. pranešėjas 
pažymėjo, kad būsiąs pasiųs
tas Europon Tarybos narys 
imigrantų parinkimui ir siun
timui.

Pagaliau, pažymėjo, kad bus 
i atitinkamai painformuota Už- 
! sienių Reikalų Ministerija a- 

pie visus tuo reikalu svarsty
tus su Respublikos Prezidentu 
klausimus, kad tuo būdu Kon
sulatai teiktų visas lengvatas 
vizų reikalais imigrantams, 
vykstantiems Į Braziliją.”

i

i

New York (LAIC) — 
“Pravda” Nr. 34 praneša, 
kad 1.250 lietuvių motinų 
buvo apdovanotos meda
liais už gausių šeimų iš- 
auginimą.

“Pravda'’ nepasako kiek 
sūnų ir dukterų buvo nuo 
motinų atimta, deportuota 
i Sibirą, uždarytą i kalėji
mą arba nužudyta. Nu
skriaustųjų motinų aša-

Lietuvių studentų Tu
bingeno universitetan iš- 

x' syk buvo numatyta įsileis- 
, i ti tik mažą skaičių ir tik i

teologijos bei medicinos 
fakultetus, tačiau tą klau
simą nukreipus į prancū
zų okup. valdžios švietimo 
vadovą, jo pritarimu ir pa
rėdymais į Tubingeno uni
versitetą žiemos semestrui 

I įvisus fakultetus yra pri
imta 240 lietuvių studentų 

į ir apie 20 lietuvių - dekto- 
rantų. Į Stuttgarto aukš
tąją technikos mokyklą, 
kurioje mokslas prasidės 
kovo pradžioje, tikimasi 
bus priimta iki 50 lietuvių 
studentų, tačiau dėl šio 
skaičiaus iki šio laiko kon- 

i krečiai dar nesusitarta.

BALF pirmininkas Kun. Dr. J. B. Končius, Vokie
tijoje perdavęs lietuvaitėms Amerikos lietuvių dova
nas ir linkėjimus.

M’NARNEY ĮSAKE ĮVESTI 
DIDESNĘ DRAUSMĘ 

ARMIJOJ

I

Akademiniai Reikalai
Tubingeno universitete 

yra įsteigta Lituanistikos 
ir Slavistikos katedra; čia

LDS SEIMAS

Reikalauja Ištirti CK) 
Politinę Akciją

Washington, D. C
25 — Kongresmanas Ran-! 
kin iš Mississippi pranešė, į raenėje. 
kad jis reikalaus, kad At-i 
stovų Buto komitetas iš- j 
tirtų CIO politinės akcijos 
komitetą, kurį jis pavadi
no “komunistinio fronto 
judėjimu.”

•9

Frankfort On The Main, [ badene, Detmolde, Olden 
Vokietiją, bal. 25 — Gen. 
Joseph T. McNarney įsa
kė tuojau įvesti griežtesnę 
drausmę Jung. Valstybių 
kariuomenėje, kuri yra 
Europoje.

Sakoma, kad šio krašto
! prestyžas labai nukentėjo 
į dėl juodosios rinkos, gir- 

bal. į tuokliavimo ir bendrai dėl
i netvarkingumo kariuo-

burge, Kassely, Ansbache, 
Ingolstadte, Seligenstad- 
te. Šiose sunkiose sąlygo
se, mokytojai, šalia moky
mo darbo, sugebėjo pa
ruošti visą eilę vadovėlių, 
kurie jau spausdinami 
spaustuvėse arba rotato- 
riais. Keletas jau atspaus
dinti.

Ir Druska Lietuvoje Gauna
ma Su Kortelėmis

Lietuvos Mokytojų 
Pasišventimas

. Vienuolė Atvertė 
Kaimiečius

Maryknoll, N. Y. — Vie
nintelė vienuolė, Sesuo 
Jean Theophane iš Mary
knoll atvertė į katalikų ti- 

į kėjimą didesnę dalį Pieti-

Anglijos paukščių biznierius pasisodinęs se
ną vištą ant galvos demonstruoja po Londono 
paukščių jomarką. Ji pažįsta visas Londonas.

New York (LAIC) —So
vietų informacijų šaltiniai 
neslepia, kad Lietuvoje 
jaučiamas trūkumas kas
dieniam gyvenimui reika
lingiausių dalykų. Net ir 
druskai gauti reikia kor
telių. Taipgi labai trūksta 
autuvo; padoresnės avaly
nės gyventojai negauna 
net ir juodajame turguje.

Portugaltį Prielankumas 
lietuviams

Tremtiniai mokytojai 
dirba daugiaus iš pasiau
kojimo, be jokio atlygini- 

j mo, nors nekuriose stovy- nės Kinijos kaimelio gy- 
i klose UNRRA šiek tiek; ventojų, kur kunigai ke- 
primoka ir duoda maisto . liais atvejais to negalėjo 
priedą, pav. Hanau, Wies-1 padaryti.

AMERIKOS RAUD. KRYŽIUS 
MŪSŲ KASDIENINIAME 

GYVENIME
Savo įvairiausiais veiki- kerta visus. Ir savo Home 

mais, Amerikos 
Kryžius taikoje,

New York (LAIC) — 
Lisabonoje į vieną salezie
čių įstaigoje parengimą 
buvo atsiląnkęs laikraš
čio “Voz” vyriausis redak
torius ir turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su ten gyvenan
čiu kun. A. Sabu. Kitą die
ną “Voz” buvo išspausdin
tas vedamasis, antrašte: 
“Lietuvių tauta, gyva pa
laidota.”

Ne vienas portugalas ro
do daug simpatijų Lietu
vai. Yra ir tokių, kurie 
priglaudė pas save ne vie
ną Portugalijoje atsidūru
sį lietuvį. Toks portugalų 
prielankumas ryškiai ski
riasi nuo portugalų admi
nistracijos elgesio, kuri, 
apskritai imant, su trem- 

itiniais ceremonijų nedaro.

Raud. Nursing kursais Raud. 
lygiai Kryžius mokina šeiminin- 

kaip karėje, prisideda prie kės kaip prižiūrėti savo 
šeimos, apylinkės ir tau

pos sveikatos ir gerovės, 
pačiu laiku ištiesdama gai
lestingą ranką nelaimin
giems žmonėms kitų šalių.

1 Geresnis maistas geres- 
įniai sveikatai yra tikslas 
i Raud. Kryžiaus Mitybos 
; Patarnavimo, kuris parū
pina, per Raud. Kryžiaus 

; skyrius visoje šalyje, kaip 
įpirkti, kaip pagaminti ir 
kaip prezervuoti maistą, į 

Kaip galima taupyti 
kviečius ir riebumą? Kaip ?

šeimos narius, kada jie ap- 
serga.

Ir kada kas nors šeimoje 
susižeidžia puolant, įsi- 
piauna, arba kada kokia 
kita nelaimė užpuola, Rau
donojo Kryžiaus pirmos 
pagalbos išlavinimas pa
deda šeimininkei pačiai 
prižiūrėti ligonį. Jau ne- 
reik bėgti 
kaimynus.

Sulaikyti 
atsitikimus

galima šeimai duoti tinka- . . ...
| mą maistą kada nėra daug slul° nelaimių sulaikymo 
pinigų? Kaip ilgai reikia Pam°kos.
virti daržoves? Tai tik keli Per Raud. Kryžiaus sky- 
klausimai, kuriuos Nutri-;rius galima išmokti kaip 
tion Service padeda šeimi- plaukti. Yra dalis progra- 
ninkei atsakyti, ir taip pa
deda apsaugoti sveikatą 
jos šeimos.

Bet nelaimės užpuola vi
sas šeimas ir visus. Liga

pagalbos pas

nelaimingus 
namuose arba 

Raud. Kryžius

mos, kuria Raud. Kryžius 
prisideda prie sveikatos ir 
gerovės visų žmonių, visų 
amžių ir įvairių tautų.

A. B. K.

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 
ir Raštininko parašais. 
Centro Valdybos ir orga
nizacijos Garbės nariai ir 
;be įgaliojimų gali dalyvau-

v •

— Jauna moteris gali ne-

savo vyru. X.

Ward parties brjjhlen hospital Ufe for uounded Veteran*. Red CroM 
Gray Ladies work in milltary hospitals now, as they did during th« 
war, to keep ap the spirito of disabled servicemen. This soldier is 
concentrating on a (anty pieca of docoraUoo for the festivitica.
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SAINT JO8KFH*8 LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
fctared m aaeond-elaM natter Sept 12, 1915 at the poat offlcc at Boatoa,

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
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Act of Octobcr 8,1917, authorisad on July 12,1918
■UBBCRIP^iON KATES: PRENUMERATOS KAINA

Ooanaotie yaariy___________844)0 Amerikoje metama------------------84-00,
Domeetic once per week yearly 82.00 Vien* kart ■*'

yearly _ 85.00 Uteleny metama _____ _____ 85.00
fforaien once per imk yearly 82JJ0 UMeny 1 kart aa-tij metama 82.50 ne mokina dirbti ginklų fabrike. — Patranko-

DARBININKAS įmis, kulkosvaidžiais apšaudomi) lėktuvų bom- pasitikti eisiu toliau. Tave
•66 Weet Broad^gįphone goUth Boston 2680^ Bo*ton’ bomis apmėtomi lietuviai nakčia bėga per už- užkas tie patys sargybinių 

šalusią jūrą. — Paskutinis namiškių laiškas.

;na. Pasilenkiau, paėmiau 
už rankos, bet ten jokio 
pulso neradau. Kulka buvo 
įėjus per kairį veidą, o iš
ėjus pro nugarą. Ranka 
su įžadų lygiu žiedu buvo 

j- Paskutinis atsilankymas tėvų namuose. -^Xes*ka^uu2; 
i Pabėgėlių kolonos svetimuose vieškeliuose. —merkti su gyvybe — siau- 
Per apšaudomą iš lėktuvų tiltą. — Suareštuoja bas-Nieko negalėjau pa- 

_____________ i ir pristato apkasų kosti. — Lėktuvų atakoj uz- mas iau visiškai nutilo, 
ivaiteje metama— i2oo mušta lietuvė vienuolė. — Pabėgu. —- Rusė ma- man buvo brangi kiekvie- 

““ na minutė. Sudiev, sesele!
Tu radai mirtį čia, o aš jos

Ką Mes Pergyvenome Arkliais 
Bėgdami Per Vokietiją

Vystyklų Klausimas Rusijoj

Pro Medžius Nemato Girios

EFIM UŽUMSKIJ
(Paimta iš Maskvos "Krokodiliaus”. Perspausdinta žurnale 

‘•Reader’s Digest”.

Susilaukiau didelio džiaugsmo: mano žmona pa
gimdė sūnų. Atsidūręs Motinystės ligoninėj, ko gi pir
miausiai kūdikis reikalingas? Vystyklų, žinoma. Visų 
pirma, Motinystės ligoninė turi išduot paliudymą, kad 
vaikas gimė gyvas. “Vystyklus jam gausi Moterų Ta
rybos kambary”, — buvo man pasakyta. Bet Moterų 
Tarybos kambary man vėl buvo pasakyta: “Turi gaut 
paliudymą iš tavo būto valdybos ir įgaliojimą gauti 
vystyklus”. — “Nuo ko gi tas įgaliojimas reikia gauti, 
ar nuo kūdikio”? — paklausiau. — “Įgaliojimą turi 
duot motina”, — man atsakyta. Nuėjau pas mano bū
to valdybą, iš ten į Motinystės ligoninę, vis gaudamas 
paliudymus. Moterų Tarybos kambary gavau naują 
paliudymą, iškeičiant tris, gautus pirmiau. “Šį paliu
dymą nunešk į tą vietą, kurioj tavo žmona dirba,” — 
buvo maloniai man nurodyta. Žmonos dirbtuvėj mano 
kūdikis buvo įregistruotas. Dabar, apsiginklavęs re
kordais ir paliudymais, nuvykau į Apskrities Kortelių 
Išdirbimo biurą ir ten gavau leidimą gauti vystyklus. 
Laikydamas rankoj mažą žalią kortelę, aš pagalvojau: 
ką veiktų visi tie dykaduoniai — “kibiceriai”, jei kam 
ateitų laiminga mintis taip sutvarkyti, kad vystyklai 
iš karto būtų išduodami Motinystės ligoninėj? Ar 
šiaip, ar taip, septintoj savo gyvenimo dienoj mano 
kūdikis pagaliau buvo suvystytas ir “į šį pasaulį įra
šytas”. Atsisveikinant, man įteikė dar vieną popiergalį 
ir paaiškino: “štai čia pareiškimas, kad reikia gauti 
muilo”.

Mano sūnelis jau buvo beeinąs antrą mėnesį, kai 
tas “muilo pareiškimas” atnešė pagaliau muilo gaba
liuką. Bet aš ir gi nesnaudžiau. Pareiškimas pirmiau
siai nuvyko pas mano būto valdybą, iš ten į Moterų Ta
rybos kambarį, iš ten į Vakarų Tarybos kambarį ir 
vėl sugrįžo į mano būto vadovybę. Po to jis nužygiavo 
į mano darbo vietą, po to vėl atsidūrė Apskrities Kor
telių dirbtuvėj ir pagaliau sugrįžo į Motinystės ligoni
nę. Bet tą visą žygiuotę ne pats viens leidimas atliko. 
O, ne. Tėvas jį visur nešiojo. Juk tėvas kaip tik tam yra 
sutvertas.

Antroj leidimo pusėj yra štai kokia pastaba: 
____  __ _______ ____ ________ “Visi muilo kuponai turi būt gaunami Motinystės ligo- 

; apkasuose, mečiau kirką ir žingsnius žengęs pamačiau sargybinių riksmų. Ėjau ninėj. Kortelių Išdirbystės pirmininkas. A. Kuznecov”. 
£ ____4 grupės visą naktį, ėjau ir kitą Čia pat apačioj kita pastaba: “Visų pirma, šį pareiški-

Iš seselę - kazimierietę. Prie dieną ir tik pavakarėj iš- mą parodžius, muilo kortelės turi būt išduodamos ten,
ne- jos galvos žolė buvo krūvi- drįsau užeiti į vieną skur- kur ir visos kitos kortelės yra gaminamos . (Parašas
-------------------------------------- džią pakelės trobelę pa- neišskaitomas). Galų gale muilą aš vis dėlto gavau,

keikiami darbininkai ir 
niekas nežinos kur tavo 
kanas. Ne tau skambės, 

Čia duodame labai talentingai aprašytus šiurpius Pažaisli n varpai. Ne tau 
lietuvių pabėgėlių nuotykius ir pergyvenimus. Laiško žaliuos ten Ramybės kal- 
formoje juos gavo J. Oreška, Binghamton, N. Y. Pa- nelis. Tu ramybę radai 
tartume juos kiekvienam perskaityti. Tik iš tokių, Prūsijos lygumose, 
skausmo ašaromis ir kančių krauju aprašytų pergy
venimų, mes suprasime, kaip labai mūsų nelaimingieji 
broliai reikalingi užuojautos ir pagalbos.

Nežinia kodėl kai kurie politikos nagrinėtojai sa
ko, kad Rusijos politinė linija sudaro kažkokį sunkų 
galvosūkį. Tuo tarpu tie patys komentatoriai, ar net 
aukštesnieji politikos vadai nusiskundžia, kad Sovie
tai siekia užviešpatauti pasaulį. Taigi, taigi. Ot čia 
kaip tik ir glūdi bolševikų politikos branduolys. Mūsų 
politiniai “ekspertai” juste tą junta, bet smulkmenose 
pasinėrę, ne įžiūri pačio svarbiausio Rusijos siekinio, 
kitais žodžiais, per medžius nemato girios. Šiandieni
nė Sovietų politika aiški kaip diena: tai grynas cariš
kas imperializmas, tik raudonai nudažytas ir daug na- 
chališkesnis. Carai jau nuo seniai siekė paveldėti Kon- netikėtai, 
stantinopolį ir Dardanelių sąsmaugas, kad turėtų kon- mums bekasant atskrido 
trolę ant Juodųjų marių ir raktą į Viduržemio jūrą, bolševikų naikintuvai, na 
Tas stambus politinis užsimojimas nepavyko jiems at- ir pradėjo skersai ir išilgai 
siekti. Nuolatiniai su Turkija karai, nuo Petro I iki Ni- važinėti virš mūsų apkasų 
kalojaus II, dažniausiai būdavo sėkmingi, bet kuomet iš kulkosvaidžių. Kilo bai- 
rusų armijos prieidavo prie Konstantinopolio — tik, si panika. Moterys vietoj 
rodos, koją įkelt, ir baigta — tuo pačiu momentu Ang- susigūžusios apkase bėgo 
lija sutraukdavo savo laivyną prie pat turkų sostinės tolyn į laukus ir kulkų 
ir tik laukdavo įsakymo pradėti apšaudyti rusų pozi- kliudytos raitėsi dejuoda- 
cijas. Tad carų žygiai turėdavo sustoti. Ir pirmojo pa- mos. Buvo daug sužeistų 
saulinio karo metu Rusija išsiderėjo iš Anglijos teisę ir nukautų, bet kiek ir kas puolimą pergyvenau jau štai, aš galiu eiti šituo, ar
okupuoti Konstantinopolį, kaipo atlyginimą už kario- nežinau, nes pasinaudoda- ne pirmą kartą, bet šis anuo keliu, kad tai pri-
nę prieš vokiečius. Britai labai mandagiai sutiko, bet mas sąmyšiu ir tuo, kad liks man neužmirštamas klausys nuo mano apsi-
ilgai nelaukdami, patys Konstantinopolį apgulė. Tiesa, mūsų sargybiniai gulėjo ypač dėl to, kad vos kelis sprendimo, bet ne nuo
jo nepaėmė, bet ir rusai jo negavo.

Po 1917 m. revoliucijos imperatoriškai Rusijai <>* Pra<^3au bėgti link ne- gulinčią iš mūsų
susmukus, carų žygiuotė į Dardanelius nutrūko. Bol- ^O1 _esan?J° miškelio. - - - -
ševikai buvo persilpni ją atnaujinti. Tariamai jie to zemes mekas į mane

• v

Tai buvo nepamirštama 
sausio 4-toji diena. Bėgau 

Dr.ą.Pnmdus. vis* dien!*> **8®“ lenkda’ 
masis gyvenamų vietų, 
slėpdamasis nuo sutinka- 

' mų žmonių. Mano tikslas 
buvo kuo toliausiai atsito
linti nuo apkasų ir kaip 
galima greičiau pasiekti 
tėvus ir seseris Mewėje.

Kadangi apkasus pali
kau jau pavakarėj, man 
paėjus kelis kilometrus 

krito kulkų nukirstos ša- tuoj sutemo. Buvo gana 
kos. Gal 10 kartų spėjau šalta naktis. Sniegas girg- 
sukalbėti “Tavo apgyni- ždėjo po kojomis, bet aš 
mo”, kol šaudymas nutolo, niekur nenorėjau sustoti, 
Pakėliau galvą. Atsisto- nenorėjau miego, nei val- 
jau. Nebuvau niekur su- gyti, aš buvau apsvaigęs 
žeistas. Panašų lėktuvų tuo laisvės jausmu, kad

(Tęsinys) šaudė, bet tas man nebu-
ŽANDARAS SUGAUNA ^ svarbu, nes jau prieš

PABĖGUSI tai buvau pasivedęs Dievo
* ' Apvaizdai ir bėgau ramus.

Proga pasitaikė visiškai Įbėgus miškelin lėktuvai 
Vieną dieną kaip tik pradėjo jį apšau

dyti. Kritau prie žemės, 
prisispaudžiau ir tik jaus
te jaučiau, kad ant manęs

būk ir nenorėjo. Tuomet jie, kaip ir šio karo metu, ap- Q mūsižltiai politikos "žinovai” tebeteigia, kad Rusi- prašyti valgyti. Ten rasta bet tą leidimą aš laikysiu, kol mano sūnus užaugs. Tuo- 
tautoms laisvę, paneigiančiais carų politiką ir gardžiai. 
besijuokiančiais iš tuometinio Kerenskio ministerio,' 
Miliukovo, užsimojimų įsigyti Dardanelių “prolyvus” 
(sąsmaugas), nors jau Rusija buvo visiškai bejėgė. 
“Kaip Miliukovas su prolyvais” — tas posakis įėjo į 
pašiepiančią bolševikų patarlę. Dabar laikai pasikeitė. 
Bolševikams “susigadyjo” ir Miliukovo “prolyvai” ir 
carų “samoderžaviški” siekiai, ir net politiška “popų” 
pravoslavija. Pasisavino ir buvusį caro laikais apy
vartoj rusų principą: “odnim slovom vsio svoditsia k 
rubliu” — žodžiu, viskas daroma dėl rubliaus. Dabar, 
Alijantų paspirtimi sustiprėję, bolševikai lenda vi
siems į akis su savo “matuška” Maskva ir nutrūkusią 
carų politiką varo po senovei. Tik kur kas plačiau. Ne
beužtenka jiems Konstantinopolio ir “prolyvų” bei 
rakto į Viduržemio jūrą. Ir pačią jūrą iš visų pusių 
nori apsupti ir padaryti iš jos milžinišką Maskvos eže
rą. Stumia Tito į Trijestą, Italijoj varo žūtbūtinę agi
taciją valdžiai pasigriebti, baigia pavergti Prancūzi
ją, užsispyrė pasmaugti Franco, kad galėtų Ispaniją 
okupuoti, ir Afrikos pakraščiuose siekia paimti savo 
“globon” buvusias Italijos kolonijas. To dar bolševi
kams permaža. Iš Kaukazo pusės pavergė Iraną ir tą 
patį rengiasi padaryti su Turkija. O ką jau bekalbėti 
apie vidurinę Europą, kurias tautas Sovietai taip “de
mokratiškai” ištrenyravo, kad jos nagaikomis ir na- liodami nieko nereiškiančias smulkmenas, nemato ar 
ganais padirginamos, pro kruvinas ašaras liaupsina nenori matyti tikrojo bolševikų tikslo. Per medžius ne- 
Staliną ir drebančiu balsu traukia “internacijonalą”. mato girios. K.

v • jos politika tai kažkoks galvosūkis. moteriškė pasitaikė geros jnet aš jam tą popiergalį parodysiu ir pasakysiu: “Da
li. N. džiaugiasi savo prieš rusus laimėjimais — širdies ir man nereikėjo bar jį, sūneli, suplėšyk, bet patsai niekad panašių do- 

diplomatinėj dirvoj. Bet tai tik “popieriniai” laimėji- daug nė meluoti, nes tuoj kumentų nemėgink gaminti. Su savo artimais apseik 
mai, nes, nežiūrint techniškų “pralaimėjimų”, Rusija atnešė duonos riekę aptep- kaip su žmonėmis”, 
eina kur nori ir ima, ko tik jos dūšelė trokšta. Sovie- ta riebalais. Buvo pašėlu- 
tai taip suvaržė Irano vyriausybę, kad ji ištraukė sa- šiai skanu. Iš jos sužino- 
vo kaltinimus prieš Rusiją ir sakosi pilnai ir laisva va- jęs, kad netoli Frauenbur- 
lia su bolševikais susitaikiusi. Dabar U. N. tenka gra-1 gas, pasukau žingsnius į 
mozdiškas darbas: teisti Rusiją prieš Irano, jos buvu
sio kaltintojo, norą. U. N. žino, kad Iranas tiek paverg
tas, kad nė protestuoti nebegali. O bet gi U. N. giriasi 
savo “laimėjimais”. Prastas to žmogaus laimėjimas, 
kurs, pagavęs vagį, nepajėgia pavogtojo daikto atsi
imti.

Taip ir visoj kitoj politikoj. Alijantai puikiai žino 
tikruosius bolševikų užsimojimus, bet nepajėgia ar ne
moka jų imperializmo sulaikyti. Mato, kad jau pervė- 
lu. Įkėlė Staliną į balną, dabar turi jo batus laižyti. Tik 
savo šiokiam tokiam “unarui” išlaikyti, jie giriasi pa
sauliui savo diplomatiniais laimėjimais, kurie taip 
menki, kad verčiau juos užtylėtų. Gi politiniai komen
tatoriai išpučia tuos mažmožius į muilo burbulus ir, 
diplomatiškai kaktas raukydami, skelbia Rusijos po
litiką esant kažkokiu neišrišamu galvosūkiu. Tuo tar
pu ji net perdaug aiški. Tik mūsų “žinovai”, begraba-

tą pusę, nes Mewę pasiek
ti pėsčiam buvo maža vil
čių, o nuo Frauenburgo ei
na traukinys, kuriuo jei ne 

“zuikiu” 
į tą 
kilo-

kitaip, tai bent 
vistiek pavažiuosiu 
pusę bent keliolika 
metrų.

Sausio 6-tą, dar 
pietus buvau Frauenbur- 
ge. Tai senas, dar prieš 
šaligatvių “išradimą” sta
tytas miestas, kuriame 
mokslininkas Koperninkas 
davė savo bandymus. Pir
miausiai užėjau į bažny
čią padėkoti Dievui už pa
vykusį pabėgimą ir prašy
ti palaimos toliau. Ten su
žinojau, kad čia yra ir ka-

prieš

talikų vyskupas, pas kurį,! 
nežiūrint savo skurdžios 
išvaizdos, vis tik pasiry
žau apsilankyti. Nuėjau, 
bet tarnaitė pranešė, kad 
vyskupas vakar kur tai iš
važiavęs. Paprašiau leisti 
aplankyti generalvikarą, 
pasisakiau esąs klierikas- 
lietuvis ir norėčiau trupu
ti savais reikalais pasišne
kėti. Nežinau, ar ji mano 

įžodžiais patikėjo, bet grei
čiausiai iš mano nuplau
tais kampais palto ir tik 
Lietuvoj mačiusių tepalo 
batų, manė turinti reikalo 
su paprastu elgeta, bet vis- 
tik nuėjo pranešti general
vikarui. Priėmė. Baisiai 
nejaukiai pasijutau kili
muotuose kambariuose.

K.

Aš jam pasakojau savo 
odisėją, prašiau, kad jis 
išduotų bent kokį mano 
asmenį paliudijantį doku
mentą, nes visus buvo prie 
apkasų kasimo paėmę, bet 
jis vis abejojo mano pasa
kojimo teisingumu, o ko
kį nors pažymėjimą sakė
si negalįs išduoti, nes ma- 

! nęs nepažįstąs. Nustojęs 
• vilties gauti dokumentą, 
'paprašiau bent duoti už
valgyti. Jis paskambino

Tęsinys 5-tame pust

AMERICAN 
RED CROSS 

+
Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
Įžanga

Vienas šventasis yra labai gražiai pasakęs 
ir sykiu mums visiems aiškiai nurodęs, para
ginęs, kad tiesiausis ir tobuliausis kelias prie 
V. Jėzaus — yra Marija, jo motina, o prie Ma
rijos — Šv. Ona, jos meilingoji motinėlė.

Ištikrųjų, labai teisinga yra ši tiesa! Juk 
po Švč. Trejybės, Marijos ir Šv. Juozapo 
brangių vardų, Šv. Onos garbingas vardas ir 
asmuo visuomet, per amžius buvo ir bus pir
moje eilėje visų žmonių mintyse ir širdyse, 
papuoštas kilniais ir dėkingais jai jausmais. 
Ji yra kaip ir neišskiriamas pačios Šv. šeimy
nos asmuo ir narys, nes — ji pagimdė ir už
augino paties V. Jėzaus motiną, Mariją; ji 
auklėjo, supė, nešiojo ant savo palaimintų 
rankų ir prie mylinčios savo krūtinės glaudė 
ir patį dangiškąjį Kūdikėlį, Jėzų; jisai jam

buvo tikroji senelė - bobutė; jos namuose Na
zarete per visą laiką gyveno Šv. Šeimyna, iš
skyrus 7 metus priverstino pabėgimo į Egip
tą nuo žiaurojo karaliaus Erodo persekioji
mų ir nekaltų 144,000 bernaičių išžudymo.

I :i > > 1
Taigi ir jai pačiai priklauso didelė, giliai 

užtarnauta ir kilni garbė nuo visos Katalikų 
Bažnyčios ir pasaulio žmonijos. Šią taip kil
nią jos garbę galima nušviesti ir išreikšti 
šiuo gražiu gamtos pavyzdžiu: Šv. Ona yra 
kilniausis žmonijos tarpe Medis, kuris išdavė 
per amžius gražiausi ir maloniausi Žiedą — 
Mariją, o jinai savo ruožtu išaugino savyje 
ir pagimdė žmonijos giminėje brangiausi *r 
be sau lygaus pavyzdžio tobuliausį Vaisių — 
V. Jėzų, antrąjį Švč. Trejybės asmenį, arba 
dangaus ir žemės Sutvėrėją, galingąjį visatos 
Viešpatį ir amžiną karalių Karalių!

Tat ir nestebėtina, kad nuo pat dar pieš 
Kristaus užgimimą iki šiandien ir iki pasau
lio užbaigos, Šv. Ona buvo ir bus verta dide
lės žmonijos pagarbos ir meilės. Tą kilnią 
garbę jai suteikė net pats Kristus savo die
viškais pažadėjimais laike jos palaimintos 
mirties tyruose.

Jos asmens pagerbimui, visame pasaulyje 
yra pastatyta daug bažnyčių, koplyčių ir jo
se visose sale Jėzaus ir Marijos randasi taip
gi ir Šv. Onos stovyla, ar paveikslas ant alto
rių. Beveik nesiras žmonių tarpe tokios krik
ščioniškos tautos ir tautelės, kurių šeimos 
nariai — motina, ar dukrelė — nenešiotų gar
bingo Šv. Onos vardo. Pagaliau ir Motina 
Bažnyčia, paskyrusi Šv. Juozapą visos Baž
nyčios globėju, Šv. Oną gi paskyrė krikščio
niškos šeimos globėja ir visų motinų Patrone.

Mes visi, lietuviai, kaip ir kitos pasaulio 
tautos irgi ją mylime, gerbiame, bet labai 
mažai težinome, dar mažiau teturime lietu
viškai aprašytą apie jos brangų asmenį, gy
venimą ir pagaliau apie garsius jos stebuk
lus kaip pav. Prancūzijos Apte, Auray ir Ka
nados Beaupre vietose.

Taigi, norėdamas ir dievotai trokšdamas, 
kad šv. Onos asmuo arčiau būtų pažintas ir 
tuo pačiu mūsų brangių tautiečių - lietuvių 
nuoširdžiau pamylėtas, kad jos kilni garbė 
prasiplatintų visur ir kiekvienuose namuose, 
kiekvienoje brolio lietuvio-ės širdyje, štai ir 
yra vienatinis šio rašynėlio tikslas ir pagrin
dinis siekis.

Visos žinios čia paduodamos apie Šv. Oną 
yra autentiškos ir paimtos iš Šv. Rašto Seno
jo ir Naujojo Įstatymo, lygiai kaip ir iš tra
dicijos — padavimo ir Kanados istorinių šal
tinių. Savo ruoštu visas turinys yra suskir
stytas į 3 dalis, būtent:

1) Šv. Onos gyvenimas ir mirtis tyruose.
2) Jos garbinimo pradžia Europoje ir Š. 

Amerikoje ir
3) Šv. Onos iš Beaupre stebuklai ir kito

kios žinios apie ją.
Malonus gi skaitytojas širdingai įkainuo

damas šį darbelį, nuolankiai atleis visus trū
kumus ir netobulumus, ypač mūsų kalbos at
žvilgiu, kuri tebėra vystymosi ir tobulėjimo 
stadijoj, bet viską beskaitydamas paves Šv. 
Onos Stebukladarės didesnei garbei, o per ją 
aukštesnei Dievo, ypač brangios Šv. šeimy
nos šlovei ir išaukštinimui žmonijos širdyse 
ir mintyse. —

P.S. — Žodis “Beaupre” — yra sudėtas iš 2 pran
cūzų kalbos žodžių — “beau” — graži, puiki, 
maloni, ir “la pre” — pieva, lanka.
Lietuviškai reiškia — gražioji, malonioji pieva, 
lanka.

(Bus daugiau)



Penktadienis. Balandžio 26. ’46 DARRIninKAS 1

Atsidėkoja Už Kalendorius
»

“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažės-, 
nes ir didesnes aukas:
Mrs. S. Gailius, Arlington, Mass.........................
Pov. Vaitekas. Cambridge, Mass..........................
Juoz. Bamp, Cambridge, Mass.............................
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. J.............................
Alek Navickas, Norwood, Mass...........................
A. Piscikienė, Brockton, Mass.............................
Mrs. D. Shukis, Bedford, Mass.............................
D. Mikplsky, Dorchester. Mass.............................
Miss A. Žvirblis, Detroit, Mich.............................
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass.........................
Z. Pocius, Roslindale, Mass.................................
Eva Potembergas, Cambridge, Mass..................
V. Antanavičius, Worcester, Mass......................
Ona Bakšienė, Cambridge, Mass.........................
Anthony Urcinas, lVaterburv, Conn.....................
Ant. Sudintas, Burlington, Mass.........................
P. Yuronis, Brockton, Mass.................................
M. Savilonis, So. Boston, Mass.............................
Peter Blazis, Elizabeth, N. J.................................
Juoz. Matuzas, Elizabeth, N. J.............................
A. Chaplikienė, Dorchester, Mass........................
Mrs, Eva Gumauskienė, So. Boston, Mass..........
A. Petkevich, Darchester, Mass.........................
A. Martin ,Chester, Pa..........................................
A. Waitkus, Hartford, Conn.................................
Silvestras Sviokla, Brockton, Mass.....................
Chas. Marcinkevičius, Dorchester. Mass.............
Mrs. K. Jurgevičienė.............................................
Katrina Jurgevičienė, Norvvood, Mass.................
K. Stoškus, W. Lynn, Mass...................................
B. Velička, Bristol, Conn......................................
J. Laudinskas, Waterbury, Conn.........................
Eva Grigonis, St. Charles, Mich.........................
Vincas Aleksa, Baltimore, Md.............................
Veronika Skupienė, N. Abington, Mass..............
Mrs. J. Kavaliauskas, Lowell, Mass....................
Mrs. P. Ralis, Scranton, Pa...................................
Ambrose Daukšas, E. Orange, N. J...................
Ant. Staknys, Lynchurst, N. J............................
K. Tribulauskaitė, N. Abington, Mass...............
Ant. VVaichulis, Shenandoah, Pa. ...*....................
Mrs. A. Stanaitis, So. Boston, Mass....................
Mrs. E. Schlafer, Baltimore, Md.........................
A: Lucas, Bristol, Conn.......................................
P. Kulikauskienė, Lovvell, Mass........... ..............
Gertrūda Grendienė, Lowell, Mass.....................
J. Kolenda, Hartford, Conn.................................
S. Jeselskienė, Lawrence, Mass.........................
Elz. Budrevičius, Lawrence, Mass......................
M. Gutauskas, New Britain, Conn.
J. Zapustas. Athol, Mass.....................................
B. Zemeikienė, Brockton, Mass. ... *...................
T. Butkus, Cleveland, Ohio ...............................
Ant. Akstinas, Nashua, N. H.............................
S. Kudzma ,Nashua, N. H....................................
A. Šimkus, Brighton, Mass................................
A. Žukas, Brooklyn, N. Y....................................
Elz. Cesnienė, Baltimore, Md. ...........................
Jadvyga Sterma, Rochester, N. Y......................
J. Jablonskis, Phila., Pa......................................
Juozas Liūnas, Waterbury, Conn........ ..............
Adelė Juskelienė, Mt. Carmel, Pa......................
T. Venis, So. Boston, Mass.................................
K. Perekslis, Orange .Mass.................................
J. Gricius, Arlington, Mass.................................
A. Yusiavich. VVilkes-Barre, Pa.........................
Ig. Savukinas, Newburyport, Mass...................

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

“Darbininko* Administracija.
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Taip atrodo vienos lietuvių stovyklos vaizdas bri
tų zonoje, šiaurinėje Vokietijoje.

N. PR. ŠVČ. P. MARIJOS SESERŲ 
KONGREGACIJA

Šia proga prisiminkime, kad 
šių metų vasarą sueis dešimt

I
i dėlto kai kas iš vietinių nenorė
jo tikėti prelegento žodžiais, ku
ris iki 1944 m. pats savo akimis 
matė rusų ir vokiečių darbus 
Lietuvoje.

Po susirinkimo buvo padary- 
,ta rinkliava Lietuvos tremtinių 
labui. Gražu ir kartu graudu 
buvo žiūrėti, kaip Baltimorės 
lietuviai nuoširdžiai aukavo sa
vo sunkiai uždirbtus pinigėlius. 
Jų geros širdies tikrai niekados 
neužmirš Europoje vargstą jų 
broliai!

Pasikalbėjus su Baltimorės 
lietuviais ir pabuvus valandėlę 

i jų tarpe, gavosi įspūdis, kad jie, 
savo energingo klebono kun. Dr. 
L. J. Mendelio ir vikaro kun. 
Dubinsko vadovaujami, dirba 
su pasišventimu ir drąsa. Todėl 
nelieka nieko kito, kaip tik pa
linkėti Klebonui ir visiems Bal
timorės lietuviams gausios Die
vo palaimos tolimesniam veiki
mui ir visų Pranciškonų vardu 
padėkoti jiems už parodytą 

kad'Patį susirinkimą malda irįmums nuoširdumą. Jų tarpe

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
AMERIKOJE

šis žiaurus karas, neapsako-1 viskas žodis sakykloje, gražiai 
mai skaudžiai palietęs Lietuvą, I skambančios giesmės vaizdžiai 
neaplenkė ir jos Pranciškonų.1 priminė toli palikusią tėvynę. 
Jų ateičiai ir toliau neaiškėjant,. Pasižvalgius po šitos šventovės 
neliko nieko kito, kaip tik tuo į vidų, gavosi įspūdis, kad ji turi
tarpu kurtis ir organizuotis A- labai rūpestingą ir darbštų šei-' 
merikoje ir. tenai gerai susi- mininką. Bažnyčios vidus re-Į 
tvarkius, savo veiklą išplėsti į- montuojamas, visur švara, vi- 
vairiuose kraštuose gyvenančių j sur tvarka! Gražios Verbų Sek-; 
lietuvių tarpe. Tam tikslui ir madienio pamaldos praėjo labai • 

'mes keturi, būtent. Tėv. Vikto- įspūdingai. Po pietų buvo staci- 
' ras Gidžiūnas. Tėv. Barnabas' jos, vakare šventoji valanda. į 
; Mikalauskas, Tėv. Modestas! Tą pačią dieną taip pat teko 
Stepaitis ir Tėv. Leonardas An-.dalyvauti gausingame Baltimo- 
driekus, Pranciškonų Generolo. rės Lietuvių Draugijų Tarybos 
iš Italijos buvo atsiųsti į Ame-: susirinkime ir susipažinti su 
riką- ' jos pirmininku p. J. Miceika,

; Dėl įvairių nepramatytų ke- vice-pirmininku p. V. Petraška, 
lionės kliūčių atvykome žymiai ■ sekretore, labai energinga, p. 

j vėliau, kaip buvome manę at- ' Veronika Mikušauskienė ir 
vykti. Išlipome 13-tą balandžio daugeliu kitų Baltimorės lietu-J 
Baltimorės uoste. Jau, tur būt, i v^- Man teko garbė net atida- ;

i taip norėjo pats Dievas, kad rYtl Patl susirinkimą malda iri mums nuoširdumą. Jų tarpe
: mūsų laivas pasuktų į šitą mie- pirmajam pasveikinti šio miesto ■ taip smagiai ir greitai prabėgo

o 6jv«wuxjstą, kuriame prieš keletą metų lietuvių Pranciškonų ir Lietu-(Verbų Sekmadienis! O tai juk
Tačiau Dievas leido buvo rasta didelė geradarė p.; vos tremtinių Italijoje vardu. ■ buvo mūsų pirmoji diena Ame-

greito atvykimo.'
Stabtelėję, pamąstykime, argi 

ne Dievo Apvaizdos dėka jos 
atvyko į Ameriką? Juk čia vie
nuolijos darbas gali tęstis. 
Kiekvienas lietuvis žino, kas da
bar Lietuvoje darosi ir kiek 
vienuolijoms leidžiama gyvuoti 

•ar veikti. ’ _ _
pasodinti šios Kongregacijos , Claytonienė, savo stambia pini-'Savo kalboje padėkojau jiems, 
atžalą Amerikoje, ir nors yra; gine auka labai parėmusi lietu-! “ž suteiktą pagalbą ir trumpai 
tik seserų saujelė, bet ačiū Die- į vius Pranciškonus šioje šalyje. ’ papasakojau apie lietuvių var- 
vui, jos stengiasi patarnauti lie-į Uoste mūsų dėmesį atkreipė »us Italijoje. Po manęs kalbėjo 
tuviškąjai visuomenei ir savo i daugybė didelių laivų, kurie 

l.UU uauar uaiuuuja»i. tačiau ne vienuoliją, šventos atminties aiškiausiai kalbėjo apie Ameri-, 
1.00 '5en ten — rasime jų dar ir ki- Arkivyskupo Jurgio Matulevi- i kos galybę vandenyse. Išlipus iš

čiaus įsteigtą, palaikyti gyvą, laivo, labai malonu buvo rasti
Ir ne vien gyvą palaikyti, bet \ 

, tiek sustiprinti kad. Dievui lei- 
' džiant, Lietuvos katalikiškajam 
i gyvenimui pradėjus veikti, ga- • 
1 lėtų tiesti pagalbos ranką Lie- ■ 

j ituvos nuvargintoms seserims ir 
kitur, kur misijonieriška ranka 
bus reikalinga.

Šio mėnesio 28 d., sekmadienį, 
Chicagoje susirenka šių Seserų 
Gildos seimas apsvarstyti, kaip 
geriausiai Kongregacijai padėti 

į įvykdyti Dievo jai numatytus 
I planus. Jau praeityje Gildą, Ap
vaizdai tvarkant, pasiskubino 
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų 
Kongregacijai į pagalbą. Reikia 
tikėtis, kad ir šis seimas bus 
nemažiau pasekmingas ir ras 
atgarsį taurių bei šias Seseles 
nuoširdžiai atjaučiančių lietuvių 
širdyse.
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1.00 metų, kai Nekaltai Pradėtosios 
1.00 Švč. Panos Marijos Seserų pir- 
1.00 masis būrelis atvyko į Jungti- 
1.00 nes Amerikos Valstybes. Tai 
1.00 buvo 1936 metais. Penkios sese- 
1.00 rys. Motinos M. Teresės lydi- 
1.00 mos. a. a. kun. J. Navicko kvie- 
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timu, apsigyveno T. T. Marijo
nų vedamoj Marianapolio Kole
gijoje. Thompsone, Connecticut 
ir ten pradėjo darbuotis namų 
ruošos srityje. Jos kolegijoje ir 
dabar darbuojasi, tačiau ne

I
rikoje.

T. Leonardas Andriekus,
O.F.M.

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir .kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

neseniai iš Švedijos atvykęs 
stūd. p. Jurgis Savaitis, vaiz
džiai nušviesdamas dabartinį 
Lietuvos kryžiaus kelią. Kiek 

! keidstoka buvo išgirsti, kad vis 
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50:■ _ ’ jamas- ka(l galima būtų daugiau 
-n nuolatinių gyventojų priimti ir 
-n dar visaros laiku apgyvendinti 

” iš miestų atvykstančius atosto- 
_ ' _ gininkus, kurių kas metai dau- rėme-

Neseniai kelios seserys įsikū- j 
rė Greene, Maine, ir darbuoja-! 
si “Šv. Pranciškaus Varj>elio” i 
raštinėje, prie T.T. Pranciško
nų.

Šiuo metu Kongregacija Ame
rikoje turi 22 nares. Ryšys su, 
Lietuvos Motiniškuoju namu 
visiškai nutrauktas, tačiau Vo
kietijoje yra astuonios tremti
nės seselės, kurios Kongregaci
ja rūpinasi atgabenti į Jungti
nes Amerikos Valstybes; dėl to 
kad: viena — tos seselės nebe
gali grįžti į Lietuvą dabartinėse 
sąlygose, antra — seselės gero
kai vargsta tose aplinkybėse ir 
negali gyventi vienuoliškąjį gy
venimą. į kurį jos yra pašauk
tos, o trečia — jos labai yra rei
kalingos Amerikoje, nes vieti
nės seselės labai daug darbo tu
ri, o žmonių maža. Dieve duok

I

Po atvykimo sekančiais me- < 
tais Seserys pradėjo darbą 
Hinsdale, Illinois. gerai žinomoj 1 
T.T. Marijonų vienintelėj lietu
viškoj kunigų seminarijoj Ame
rikoje. Dar keleri metai ir ši 
Kongregacija įsisteigė savą vie
nuolyną Amerikoje, pirmutinis 
nuosavas namas buvo Thomp- 
sone; čia atidarė novicijatą. nes 
jau nebebuvo galimumų siųsti 

kur jos

1943 metais Kongregacija pa- 
’ i darė didesnį žingsnį — nusipir- 

ko namą ir žemės prie Putnam 
miestelio ir čia perkėlė motiniš
kąjį namą Amerikoje. Jame yra 
novicijatas. esti mergaičių ir 
moterų rekolekcijos, vasaros 
stovykla ir šios Kongregacijos 
Amerikoje Seserų centras. 
Thompsono miestelyje pasiliko 
Vilią Maria ir dar prisidėjo Šv. 
Juozapo Poilsio Namas, kuria
me laikinai ar visam laikui ap- 

į sigyvena mūsų senesnieji lietu- 
viai. norintieji 
ramiai, lietuviškoj aplinkumoj

Į užbaigti. Paskutiniu laiku Sv. paveiksluotas ir deda įdomių straips
• Juozapo Namas buvo remontuo- . nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

I “VYTY” rasi žinių iš viso pašau 
Uo.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas b 
"VYČIUI" bendradarbiauja jo su

i
>

V.

čia iš Greeno atvykusį mūsų 
pasitikti klieriką K. Mockevi
čių ir nemažą pasauliečių lietu
vių būrelį.

Pasisveikinę ir pasidalyje ge-i' 
. rai pasisekusios kelionės įspū-' 
. džiais, buvome pakviesti pas sa-; 
{vo didelį geradarį kun. Dr. L. J. j 
Mendelį, Baltimorės šv. Alfonso 
lietuvių parapijos kleboną, pas 
kurį tuoj pasijutome, kaip savo i 
namuose. O tie namai iš tikrųjų 
buvo labai gražūs ir jaukūs: pa
čiame miesto centre į dangų ky
lanti gotiško stiliaus bažnyčia ir 

1 prie jos prisišliejusi didelė kle- 
I bonija. Ilgą laiką gyvenus sve
timose šalyse, viskas čia atrodė, 
lietuviška ir sava.

Tai ypatingai gyvai pajutome 
sekmadienio rytą bažnyčioje. 
Seniai bematytas toks didelis 
lietuvių būrys pamaldose, lietu-

iI
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

COOP
'ėrativeBankI

430 IIOA»WAT • SOOTR BOSTON

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas
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"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 
savo gyvenimą Šia jaunimo organizacija — Lietuvos 

... - Vyčiai.
"VYTIS” eina kas mėnesį gražia.)

X X X t T tXi 
i 
T

IYY
YiKviesti įžymiausi literatai. j V

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie ' 
ka nei vienos katalikiškus jaunime į 
organizacijos, ar nors mažiausio sky . JŲ 
riaus, kurie neska’tytų “VYTIES’ | J 
Visi skaitykime “VYTĮ!” I V

“VYTIES“ kaina metams tik $3.00

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

$V. ONOS NOVENA

I

Vardas

Adresas

9 iš 10 Paskolos 
Prašytojiems 

Yra Garantuota

PRIEDAS
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“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

O 
❖ 
o 
o 
o 
$♦

Asmeniškos paskolos teikiamos skubiai ir lengvai 
mūsą 24 ofisuose

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems, 
sveikiems bizniams.

The ^ational

Shawmut Bank
Sou^i Boston Branch, 4/4 West Broadway

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. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 
gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
wav, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.
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Ką Mes Pergyvenome Arkliais 
Bėgdami Per Vokietiją

Pradžia 3-čiame pus), 
tarnaitei ir tuoj pat nuve
dė žemyn arbatai. Tik prie 
stalo pajutau kaip aš alka
nas, bet dabar aš sėdėjau 
prie stalo, ne tvarto šiau
duose ir man vėl reikėjo 
laikytis to prakeikto etike
to ir aš turėjau nuo stalo 
atsikelti ne ką mažiau al
kanas kaip prieš sėsda
mas. Padėkojau visą laiką 
prieš mane sėdinčiam pre
latui ir jau rengiausi atsi
prašęs išeiti, kai jis pa
klausė manęs, ar ne aš jį 
šį ryt šventoriuje pasvei
kinęs. Aš prisipažinau, 
kad taip, aš pakėlęs kepu
rę. Ir staiga jis pradėjo a-j 
bejoti, o gal ir galima bū
tų man parašyti kokį nors 
raštą su Kurijos antspau- 
da. Aš vėl puoliau prašyti. 
Dabar jis man papasakoja, 
kad mūsų vyskupas esąs 
Regensburge, kad girdė
jęs jog daug lietuvių klie
rikų esą Bavarijoje, Eich- 
statt’o seminarijoje, ir ga
liausiai aš iš jo išeinu su 
pažymėjimu, kad aš esu 
tas ir tas, bėgąs iš Lietu
vos nuo to ir to ir keliau
jąs į Eichstatt’ą tęsti stu
dijų. Kampe general vika- 
rijato antspauda.

Tai menkas dokumentas, 
cįvilįnęs, valdžios akyse 
neturįs jokios reikšmės, 
bet aš buvau patenkintas, 
ir eidamas su pagarba pa
liečiau savo kepurės sna
pą, kepurės, kurios pakėli
mas man šį raštą suteikė. 
Beieškodamas traukinių 
stoties sužinojau, kad ir 
Frauenburge yra apkasų 
kasimo būrys, kuriame 
taip pat dauguma lietuvių. 
Staiga atsisakiau malonu
mo važiuoti traukiniu ir 
kuo greičiausiai spaudžiau 
iš miesto, nes jau iš prak
tikos žinojau, kad tokiame 
mieste griežtai tikrinami 
dokumentai. Už miesto at
sikvėpiau ir iš sutikto žve
jo šiaip taip išsiprašęs 
parduoti nemažą žuvį, pa
tenkintas ėjau tolyn, kur 
kokioj nors pakrūmėj ža
dėjau išsikepti, žinoma, 
be riebalų be druskos. Ei
nant visą laiką girdėjau 
jūros šniokštimą, bet stai

ga, viename slėny ji prieš 
mane atsidengė visa savo} 
žalsva begalybe. Sustojau.; 
Tolumoj baltavo vieniša 
būrė, matėsi žemės skly
pelis, o žuvėdros atskris
davo net ligi manęs. Gra
žu. Prisiminiau mūsų Pa
langą ir joj praleistą lai
mės savaitę, prisiminiau} 
saulėlydžius, kurie ten ma
ne tiesiog svaigindavo, bet 
kada grįžau realybėn jau 
buvo per vėlu slėptis, nes 
link manęs keliu važiavo 
žandaras. Nutaisiau šaltą 
miną, bet kur tau — prie 
pat manęs nusėdo ir ‘Pass’. 
Aš virpėdamas iš baimės 
skubindamas jam pradė
jau pasakoti, kad Insten- 
burge per bombardavimą 
jie sudegė kartu su visais 
mano dokumentais, kad aš 
einąs pas tėvus, kad aš esu 
lietuvis (tą jis puikiai ga
lėjo suprasti ir iš mano 
kalbos) — klierikas, bet 
jis pasakė tik “so” ir pa
siūlė eiti kartu su savim. 
Ėjom tolyn nuo Frauen- 
burgo. Šnekėti daugiau 
man neleido. Po poros va
landų priėjom kažkokį 
miestelį, kur policijoj pa
darius kratą, per kurią a- 
tėmė iš manęs visas mais
to atsargas t. y. prie Frau- 
enburgo pirktą žuvį (ku
rią išeinant negrąžino kar
tu su visais mano daik
tais) ir nuvedė kalėjiman.

KALĖJIMAS, 
TARDYMAI

Tai buvo biaurus kamba
rys. Jau pats žodis “kalėji
mas” mane pritrenkė, bet 
į jį patekęs rimtai nusimi
niau. Kas manęs laukia? 
Ko gero įtars mane špijo
nu ir sušaudys. Bet man 
per daug įsisvajoti neleido 
kameros draugai, kurių 
buvo du — vienas vokietis, 
kažką tai viešai pasakęs 
krautuvėje prieš esančią 
santvarką, kur tuoj pat 
buvęs ir suimtas ir čia jau 
8-ios dienos kaip laukiąs 
tardymo; antras — pabė
gęs iš ūkininko lenkas, jau 
keturios dienos čia sėdįs. 
Kiek dienų aš čia sėdėsiu? 
— pagalvojau.

Vakarienės tą dieną ne
gavau, nes jau buvo praė-

Baltųjįj Rūmų Policijos viršininkas per ketu
ris metus tarnavęs armijoj sugrįžta ir vėl senom 
pareigom.

ies, išpiauti graižus ir tt.[ darbininkams ir tai tik' 
ĮOlga buvo gera moteris. Ji ypatingais atvejais, o ka- 
matė, kad. man toks dar- da aš jam rėkte rėkiau, 

.bas niekad nedirbtas,; kad aš neturiu ką valgyti, 
i juokdavosi iš manęs ir su- 'kad aš keturios dienos tik 
■gadintą geležies gabalą'vandeniu gyvas, jis užriko 
I pakeisdavo kitu. Bet už tai — prie darbo, ir padarė to- 
ibuvo žiaurus skyriaus pri- kią miną, kad man aišku 
} žiūrėtojas vokietis, kuris pasidarė, jog iš jo leidimo 
i dėl mažiausio menkniekio niekad negausiu. Jaučiausi 
[rėkdavo kaip garlaivis Ne-* silpnas, silpnas, nors vė- 
imune. 'liau jau pradėjau nenorėti

Bet bjauriausia buvo ne vaicrvti čiaivni hnvn 
tai. Apmokymas vykdavo* 
dieninėj pamainoj (8—20 
v.) ir aš niekaip negalėjau 
išeiti miestan išpirkti, kadi 
ir mikroskopinių maisto 
kortelių. Lietuvių nors ke- popieras, medžio skiedras, 
Ii mūsų lageryje ir buvo, bet dar biauriau buvo. Pa- 
bet jie nežinau, kas buvo'galiau gale savaitės viena 
per žmonės, kad su mani-’lenkė parnešė išpirkusi 

imi nenorėdavo net šneke-'mano visos savaitės korte
lis. Jų prašyti išpirkti ma-’lę- Grįžus vakare ji pada- 
!no korteles nedrįsau, o vė-'vė man visas gerybes. Aš 

ir keiks- bent taip iš karto maniau,'liau paprašius jie tai pada-; žino jau, kad užsibadėjus 
nors pirmą naktį skau- ryti atsisakė niekuo near-1 negalima daug valgyti, to- 

idziai pajutau, 1 
i kęs. Lovoje buvo

Žandaras pristatė fabri-kas priminė, 1 
ko vadovybei ir dingo, o'čiau lyg skruzdėlyne. Ka- 

įčia prasidėjo kitas tardy-'dangi lageris buvo spe- 
įmas. Klausė manęs kokį cialiai užsieniečiams, o 
darbą aš mokąs dirbti. Ir, juos sudarė daugumoj ru- 
Dieve, ką aš galėjau atsa- sai, lenkai ir kitų tautų 
kyti!?. Negi sakysi, kad mažumos abiejų lyčių, nie- 
moku skaityti, rašyti, kas tvarkos nežinojo, nors 
piešti, fortepijonu groti, pagaliau nebuvo nė kada, 
dainuoti ar giedoti? Aš pa- nes darbo laikas — 12 vai. 
traukiau pečiais ir pasa
kiau, kad ligi šiol fizinio 

i darbo neteko dirbti. Paga
liau išdavė darbininko pa- 
• žymėjimą, maisto korte- 
I les, paskyrė darbininkų la- 
;gery lovą su šiaudų žiūži- 
niu ir... f

Ugnies liežuviai ryja Eddy Co., medžio išdirbystės $2,000,000 vertės 
pastatą Hull, Canadoje. ’

nė valgyti. Galvoj buvo 
giedra kaip niekad ir aš 
smulkmeniškai galėdavau 
prisiminti senos praeities, 
net kūdikystės matytus 
vaizdus. Bandžiau valgyti

O ATSIMENU
O atsimenu namelį
Aš gimtinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė.
Ta daina motulės,
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėli, 
Auk greičiau, užauki —
I rtėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį 
Platų, begalinį.
Tėviškėlės atminimas
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulužę.
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą. 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

di tik banmasi 
mus.

GINKLŲ FABRIKE kad apsiri-'gumentuodami. Tik prieš dėl valgiau po biskį bet... 
kažkas,'pat išvažiuodamas iš EI- j per visą naktį. Aš negalė- 

kad aš gulė- bingo sužinojau, kad jie jau užmigti žinodamas.i žinodamas,
‘buvo iš Lietuvos ne pabė-}kad dar yra likę duonos ir
gę, bet prievarta kaipo ko-'mėsos gabaliukas. Aš tie-

Pirmiausiai apmokymas. 
Pristatė prie vienos rusės, 

' kuri per visą savaitę mane 
mokino iš pradžių nupie- 

; luoti tiek ir tiek cm. ir mm. 
i geležies kvadratėlius, vė- 

daugiau nieko,'liau juose išgręžinėti sky-

munistai išvežti. Maisto 
klausimas buvo baisus ir 
tragiškas. Kada per per
traukas kiti valgydavo aš 
slėpdavausi, nes nenorė
jau skriausti kitų, kurie 
kartais man pasiūlydavo, 
patys visai dienai turėda
mi tik porą virtų bulvių ir 
100 gr. duonos. Gerų žmo
nių pasitaiko visose tauto
se. Prašiau skyriaus vir
šininko, kad išleistų mies
tan, bet jis užrėkė, kad lei
dimai duodami tik geriems

siog fiziniai kankinausi, 
kol pagaliau ir tas išnyko. 
Liko tik krepšiukas bulvių 
ir tik tada aš galėjau už
migti ir tai galvodamas, 
kas man rytoj jas išvirs. 
Rytą į fabriką ėjau vėl be 
nieko kišenėje, bet už tai 
truputį užvalgęs. Jei saky
čiau sotus buvęs — meluo
čiau.

• *
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* 'U. "''V ■(Bus daugiau)

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

jęs dalinimo laikas. Pus
ryčiai — kažkoks rudas, 
beveik raudonas skystis, 
kurį “Prontoziliu” vadin
davom, pietums ir vaka
rienei neva sriuba. Ben
drai, prie panašaus maisto 
aš kasdamas apkasus jau 
buvau pripratęs ir skaniai 
valgydavau, o vokietis su
valgydavo tik sausą duo
ną ir stebėdavos, kaip mu
du su lenku galim valgyt. 
Mes aiškindavom, kad jei 
jis būtų pabuvęs vokiečių 
nelaisvėj ar prie apkasų, 
nesistebėtų.

Po dviejų dienų tardy
mas. Nieko ypatingo —be-1 
veik apvylė, nes aš tikė
jau, kad būsiu keikiamas, 
mušamas ir kitaip kanki
namas, o tuo tarpu storas, 
mieguistas žandaras tik ■ 
paklausė ko bėgau iš Lie-' 
tuvos, iš kur bėgau. Pa-! 
prašė parodyti tą vietą že-j 
mėlapy, patikėjo mano pa-,1 
sakojimu, 
aš nieko 
mane vėl 
kamerą, 
tardė ir 
9-tos dienos rytą, įsakė pa
siruošti palikti kalėjimą ir} 
grąžinus pinigus ir daik-! 
tus, vienas žandaras mudu1 
su lenku nusivedė į trauki-1 
nių stotį ir palydėjo ligi} 
Elbingo. Šis buvo gana 
šnekus ir važiuojant papa-J 
šakojo, kad jis turįs mus 
pristatyti į Elbingo laivų: 
dirbtuves, kur labai trūks-} 
tą darbininkų. Ateitis vėl: 
atrodė baisi ir aš pradėjau' 
gailėtis pabėgęs iš apkasų,! 
kur bent vargau kartu su 
savo tautiečiais, iš kurių 
bent užuojautos, žodinės 
užuojautos galima buvo; 
susilaukti. Tu, Juliuk, ne
žinai ką reiškia užuojauta 
visko netekusiam žmogui. 
Švelnesnis žodis ašaras iš
šaukia, nes visą laiką gir

kad Vokietijoj} 
nedirbau ir liepė} 

nuvesti atgal į į 
Tą pačią dieną} 
lenką, o sausio;

Į

PAŪGIMAS MANO KELEIVIŲ JAUČIAS TAIP PAT!

VISI KARAI BUS 
MECHANIŠKAI!
PLAUNAMI

VERČIAU IŠTEPTŲ 
SAVO VAIKINUI 

KALMERIŲ!

K 640 METŲ 1 
REIKĖTŲ JI 
NUPRAUST IR /VEIDĄ KELT!

TĄ ATLEIS J 1 PENSIJĄ KAI GAUS NAUJŲ BUŠŲ ŠIĄ VASARĄ .

GERAI! JIE REIKALINGI 
Iš LAUKO IR Iš 

VIDAUS!

... pagerinimų bas dar daugiau
Dabar, kai karo suvaržymai lengvėja, mes ga

lėsime duoti keleiviams daugiau parankumu.
Pavyzdžiui, dažniau bus valomi karai—tas jau 

daroma ir dabar, ir tuoj matysit pagerėjimą.
Ir karai taisomi. Gal jau pastebėjot, kad tūli 

musų P. C. C. karai švelniai ritasi. Mat. jdė.iom 
pagerintų reguliatorių (per karą jų nebuvo). 
Dėsime jų daugiau; važiuodami “supte-supsitės.”

Taip, padarysime daug EL pagerinimų Bos
tono piliečiams.

BOSTON EllVAUD RAIIWAY

' Tie Rūkytojai 
Turėtu Rūkyt 
IšĖJŲ iš Karo

KOKIA LĖLĖ 
TEPĖ LIPSTIKU 

STIKLĄ!

tėmyk 
F BROLYT—‘EL’ 
APSIVALYMO 

DARBAS TAI 
NE JUOKAI!



PrnklaJlrliis. Raiandži

jFront St.. ii- vėliau Ligett vais
tinėje dirbo receptų išpildymo 
skyriuje kaipo socialistas.

D A R BIN I N K AS «
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

komedija 
suvaidins 
Vyčiai ir 
bus išda-

Karui prasidėjus. Vytautas 
Skrinska įstojo į karo tarnybą 
ir- buvo priskirtas prie jo profe
sijos dalinių, kur dar daugiau 
gavo žinių ir praktikos, teikda
mas pagalbą sužeistiesiems. Per 

mėnesius

Į
i kurie to nepadarė, galės užsisa-
jkyti “reservation" laike šokių j 42 mėnesius karo tarnyboje 
prie stalo. j Vytautas buvo Filipinų salose,

Brockton jauni Vyčiai lauks Okinaua ir Japonijoj, kur ma- 
daugumo atvažiuojant šį šešta-, t* įvairių žmonių ir fiergyve- 

i dienį ir sekmadienį. Remkime nančius skirtingą klimatą. Ka- 
jaunimą. o jaunimas rems mus!,rui užsibaigus. Vytautas buvo 

Koresp. garbingai atleistas iš tarnybos 
j su pažymėjimais, kad jis buvo

hamAciiiil ĮstroPus- «erai adiko savo dar-lOrCcSlcTIcCiy UciIlCSIul. įr į,uvo nuoširdus paleng-

KONCERTAS
gydytojo priežiūroje randasi 
namuose. Linkime greitai pa
sveikti.

SEKMADIENL

Gegužės-May 19,1946 
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsborough SU 
Boston, Mass.

3:30 valandą po pietų.

VYČIŲ SEIMELIS
Lietuvos Vyčių N. Anglijos 

apskričio metinis seimelis įvyks 
balandžio 27. ir 28 d.d.. šv. Ro
ko parapijoj. Brockton. Mass.

šeštadienio vakare, bal. 27. 
seimelis informaliai prasidės su 
linksmu vaidinimu - 
ir šokiais. Komediją 
1-mos kuopos jauni 
tarj>e juokų numerių
linti gražūs ir vertingi prizai — 
"nvlons" ir balti marškiniai. 
Bus dar ir smulkesnių dovanė
lių. Šie prizai bus dovanoti dau
giausiai svečiams Vyčiams. O 
kaip įsigyti dovanėlė? Tai at- 
važiuokite į ~ 
Ruko parapijos 
ir pamatysite.

Po vaidinimo 
gražūs šokiai 
“broadcasting" 
visą šį linksmą ir naudingą va
karėlį. įžanga tik po 75c. 
taksais imtinai.

Sekmadienio rytą. bal. 28. 10 
vai. bus šv. mišios atnašautos 
Vyčių intencija ir pamokslas.

1:30 vai. po pietų prasidės 
Seimelio sesijos. Apskrities pir
mininkui įstojus į karo tarny
bą. sesijas ves apskrities vice- 
pirm. Ludvika Totilaitė iš Wor- 
cester. Mass.

Visos kuopos yra kviečiamos 
skaitlingai siųsti delegatus ir 
svečius į seimelį — į šį pirmą 
po karinį apskrities seimą.

Visi kuopų dvasios vadai ir 
bendrai dvasiški ja. mylintieji 
jaunimą, kviečiami taipgi daly
vauti šiame suvažiavime.

Po sesijų. 5:15 vai. bus Palai
minimas Švč. Sakramentu ir iš 
bažnyčios visi delegatai ir sve
čiai grįš į parapijos salę, kur 
bus patiekta "buffet” vakarie
nė.

Daugumas delegatų yra jau 
davę žinią, kad atvyks šešta
dienį ir norės surasti nakvynę.

į Brocktoną. į šv. 
sale ta vakara

1

I 
seks j 
gera ' 
ir už

ir juokų
— gros
orkestrą

- ' vinti skauspius sužeistiems ka
riams.

I t

%

Vytautas Skrinska.
lietuvis vaistininkas.

Žinia, kad Vytautas Skrinska 
atidaro vaistinę Worcesteryj 
yra džiuginanti. nes galėsime 
gauti vaistų ir kitokių reikme
nų lietuvio vaistinėje, pas lie
tuvį ekspertą vaistininką.

Tos Vytauto vaistinės vardas 
bus "Ideal Pharmacy”, 29 Kel- 
ly Sq. (Vernon Square), Wor- 
cester. Mass. Tikisi atidaryti 
gegužės-May 1 d., jeigu tik ne
susidarys kokių kliūčių. Tėmv- 
kite “Darbininke" pranešimą a- 
pie atidarymo dieną, nes tą die
ną bus duodamos dovanos vi
siems. kurie tik užeis į Vytauto 
vaistinę.

Sveikiname Vytautą ir linki- 
jam geriausių sėkmių! Rap.me

WASHINGTON, D. C

Šį koncertą ruošia Lietuvių Darbininkų ra-
1 dio programa, kurios Tamstos klausotės jau 
dvylikti metai kiekvieną šeštadienį nuo 1:15 
iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Velykų švenčių proga, pas tė
velius p.p. Monkus svečiavosi 
jų sūnus, jūreivis S. Monkus. 
pp. Monkų antras sūnus, kapi
tonas F. Monkus šventėms pas 
tėvelius negalėjo atvykti.

Sekmadienį, balandžio 28 d., 
3 vai. p.p., parapijos svetainėje 
įvyks svarbios prakalbos. Kal
bėtoju bus pasišalinęs iš Lietu
vos nuo bolševikų žiaurios ver
gijos studentas Jurgis Savai- 
tis. Bus visiems gera proga iš
girsti šį kalbėtoją, kuris aiškiai 
nušvies bolševikų kruvinus dar
bus Lietuvoje. Dalyvaukime vi
si skaitlingai, nes tai tik reta 
proga, kur smulkmeniškai galė
sime patirti pergyventas ir ne
šamas Lietuvos kančias. Prie 

.to, bus ir kitų kalbėtojų.

Suorganizavo Pabaltijo - Skan
dinavijos Draugiją

Kovo 25 d. š. m. įvyko Pabal-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

■■Asmeniška.® Patarnavimai 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Teleprfone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

VIKTORAS BENDERIS,
įžymus lietuvis tenoras, radio, kon- .
certy, operos žvaigždė, dainavęs Eu-'mus lankėsi 
ropoję ir Amerikoje. Dabar jis dai-l 
nuoja “SHOWBOAT” perstatyme, 
new York City, dainuos koncerte.

Velykų švenčių proga, pas 
svečiai kunigai. 

Prisikėlimo šv. mišias atnašavo 
kun. J. Dambrauskas, MIC.; 
jis taipgi pasakė du gražius pa
mokslus. Taipgi šv. mišias at
našavo ir kun. J. Daunis, buvęs 
kapt, karo kapelionas, šįmet 
prisikėlimo mišiose bažnyčias 
buvo pilnutėlė žmonių. Per Di
džiąją savaitę, ypatingai Didįjį 
Ketvirtadienį mūsų bažnyčią 
atlankė tūkstančiai. Iš visų te
ko girdėti, kad mūsų bažnyčia 
buvo gražiausiai išpuošta, kas 
davė visiems gražiausį įspūdį.

Vieną kartą į metus 
ruošiame koncertą, 
kad duoti progą Ger
biamiems šios radio 
programos rėmėjams sueiti į vieną vietą ir pa
siklausyti mūsų įžymiųjų artistų dainavimo. 
Mūsų tikslas suruošti tikrą meno puotą ir išre
klamuoti lietuvių vardą anglų spaudoje.

LI DWIG JUHT, 
kontrabasas-virtuozas. Boston Sym
phony Orkestros narys, grojęs Jūsų 
radio programos koncerte 1944 m. 
šiame koncerte gros daugiau lietu
viškų liaudies muzikos kūrinių.

Einar Hanson, smuikininkas-virtuozas, Boston 
Sympbony Orkestios narys, taip pat sutiko da
lyvauti šio koncerto programoje.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus. 
Tikietų kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitantj 
valdžios taksas. Užsisakykite pas pardavėjus,' 
Darbininko ir Radio Ofisuose, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston i 
2680 arba NORwood 1449. Kviečiame įsirašyti i 
radio ir koncerto rėmėjais, prisiųsdami dova-Į 
neles radio programą paremti.

Darbininkų Radio Koncertas 
jau nelabai toli. Patartina vi
siems iš anksto įsigyti bilietus, 
nes pirmieji pasirenka geres
nes vietas. Cambridžiuje kon
certo bilietų galima gauti p. A. 

; Daukanto krautuvėje, 187 
Webster Avė. Cambridžiuje iš 
pirmųjų bilietus jau įsigyjo pp. 
Plekavičiai, pp. Monkai, pp. 
Jankauskai; kiti jau yra pada
vę užsakymus. Kaip žinote, 
koncerto žvaigždė bus artistas 

i Viktoras Benderis, pagarsėjęs 
; dainininkas. Taipgi bus ir kitų 
■ muzikos įžymybių.

Artimoj ateityj. IVorcester. 
Mass.. bus atidaryta nepapras
tai gražiai įrengta vaistinė 
(Drug Store I. kur gausite ne 
tik vaistų, bet ir šaltų ir gaivi
nančių gėrimų ir ledų.

Tai bus vienintelė lietuviška
vaistinė, kurioje visiems bus su- tijo ir Skandinavijos tautų su
teiktas malonus patarnavimas. ' sirinkimas VVilson Teachers Ko- 
Vaistinės savininku yra patrio- legijoj. Pasikalbėję, nutarė su- 
tingas lietuvis, daug veikęs dėl organizuoti iš tų tautų draugi- 
Lietuvos ir lietuvių gerovės. ’ ją. Naujos draugijos pirminin- 
Juo yra Vytautas Skrinska. Jis.ku išrinktas lietuvis, antrojo 
nors Amerikoje gimęs ir augęs. ’ pasaulinio karo veteranas, p. 
bet mvli Lietuva ir 1936 metais L. J. Esunas.

I turėjo progą ją aplankyti. Nuo > 
to laiko Lietuvos meilė dar la-; 
biau padidėjo Vytauto širdyje.

Vytautas Skrinska yra baigęs 
aukštesnę mokyklą VVorceste- j 

' rvj. Farmacijos mokslus už- Į 
baigė Massachusetts College of į 
Pharmacy. Bostone. 1940 m..' 
su gerais pažymiais ir Bachelor. 
of Science laipsniu. Jis be jokio 
sunkumo garbingai išlaikė vals
tybės kvotimus ir gavo teisę 
kaipo registruotas vaistininkas 

l praktikuoti.
Vytautas praktikavo didžiose 

vaistinėse Worcesteryj. kaip

i

Visus nuoširdžius radio programos ir kon
certo prietelius ir rėmėjus kviečiame dalyvau
ti koncerte.

CAMBRIDGE, MASSMANCHESTER, N. H HAVERHILL, MASS.Į
i 
tI i I f 

į yra geriau 
tautų veikėjais. 
Washingtone ir

1 Draugija nutarė
i jos. Estijos. Suomijos. Islandi
jos. Latvijos. Lietuvos. Norve
gijos ir Švedijos tautines šven- 

ites; ruošti kultūrinius ir socia
lius parengimus.

Asmenys, kurie interesuojasi 
sužinoti daugiau apie tą drau
giją. gali kreiptis pas tos drau
gijos pirmininką, p. L. J. Esu- 

I vaistinėse vvorcesteryj. Kaip i ną. 2505 13th St., N. W.,. Apt. 
(tai: Brevver Drug Companv. 56! 313. Washington 9. D. C. R.P.

Šios naujos draugijos tikslas 
susipažinti su tų 

kurie gyvena 
apylinkėje, 

minėti Dani-

i Sveikinimas
Mes. Haverhill’iečiai lietuviai 

sveikiname sugrįžusį iš karo

j

PADEKITE KAILINIUS 
Į STORAGE!

žiemai pasibaigus, kada jau neberell__"
m rlriT’r.fi v,<■» Irif , T T

<■ storage nieko

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 mokėti. Pasinaudokite reta proga — ne-rage. Už 
sigailėsite.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, 
kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutau
pysite dešimts nuošimčių. I-.I-FO

411 UASHINGTON STREET.
BOSTON, MASS.

Fi

I

Balandžio 18 d., po kelių die
nų sirgimo, staiga mirė grabo- 

i riaus Adomo Overkos sūnus — 
Adomas Overka. Velionis mriė 
sulaukęs tik 39 metus amžiaus. 
Paliko didžiame nuliūdime tėvą 
Adomą, motiną Justiną, žmoną' gis kiek laiko atgal pirko toni- 

" ’ ko išdirbystės biznį, Jamaica
Plain. Mass. p. Smilgis ir p. Ma
linauskas pareiškė, kad greitu 
laiku jie pristatysią savo išdir
bystės gėrimų ir Cambridge 
lietuviams.

t
Dėka kun. M. J. Cibulskio. 

Nashua lietuvių parapijos kle- . 
bono. kuris rūpinasi mūsų dva
siniais reikalais, mes Manches- į tarnybos kapelioną kun. Daunį,
terio lietuviai turėjome trijų buvusį mūsų dvasios vadą, ir 
dienų rekolekcijas. Pamokslus linkime geriausios sveikatos! 
sakė Tėvas Pranas Aukštikal
nis. S. J., katedros koplyčioje.

Žmonės gausiai lankėsi rytais 
ir vakarais ir naudojosi gra
žiais pamokinimais ir Dievo 
malonėmis.

Misijonieriui daug gelbėjo 
Nashua lietuvių par. kleb. kun. 
M. J. Cibulskis ir vikaras kun. 
J. Bucevičius. Kas vakarą at
vykdavo į pagalbą. Taipgi varg. 
J. Tamulionis atvykdavo kas 
vakarą su savo choro nariais ir 
labai gražiai giedojo laike pa
maldų. kas kėlė lietuvių širdis 
prie Aukščiausiojo. Daugelis 
senesniųjų prisiminė tas gies
mes. kuriomis garbindavo savo 
Sutvėrėją Lietuvoje.

Vienas jau pagyvenęs lietuvis 
po pamaldų išėjęs iš koplyčios 
man sako: “Jonai, Nashuaiečiai 
mums padeda melstis”. “Taip, 
jie mums padeda melstis ir 
mes turime nepamiršti jų savo 
maldose už tą jų pasiaukojimą. 
Pasimelskime ir už juos.”

Vietiniai lietuviai nuoširdžiai 
dėkoja kun. M. J. Cibulskivi už 
suruošimą rekolekcijų ir iškal
bingo misijonieriaus pakvieti
mą. Dėkojame Tėvui Aukštikal
niui. S. J., už gražius pamokini
mus. Taipgi dėkojame kun. J. 
Bucevičiui. varg. Jonui Tamu- 
lioniui ir choro nariams — p. O. 
Skirkevičienei ir kt. už gražų 
giedojimą. Lai gerasis Dievulis 
jums atlygina!

Kun. Aukštikalnis. S. 
sibaigus rekolekcijoms. 
Apaštalavimo draugijos 
ir kvietė į ją įsirašyti. 
28 nariai. Su pagalba

Haverhiiriečiai.

H0RW000, MASS

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Floridos pp. Malinauskai su šei
ma. * pp. Malinauskai praleido 
Floridoj porą savaičių poilsiui, 

j p. J. Malinauskas ir p. J. Smil-

Margaretą, sūnų Fredą ir dvi, 
dukteris — Rūtelę ir Marytę, 
ir taipgi tris seseris: Bronisla- 
vą, Marytę ir Oną ir du švoge- 
rius. Velionis balandžio 22 d. iš

• N. P. bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Reikia prisiminti, kad velio
nis daug yra pasitarnavęs mū
sų parapijai. Per keletą metų 

, buvo mūsų bažnyčios kolekto- 
i rium, ir prie to, visad buvo vi- 
i siems malonus ir mandagus. 
Velionį atsisveikinti į kapus 

i 
i 

i 
I

! 
I II

Velykų šventė Šv. Jurgio lie
tuvių par. praėjo iškilmingai. 
Atsikėlimo šv. mišios įvyko 6 
vai. rytą. Atnašavo pats klebo
nas 

išv.
kun. Petrauskas. MIC.,

■ rianapolio. Jis taipgi pagelbėjo 
šeštadienį klausyti išpažinčių ir 
sekmadienį išdalinti šv. Komu-

i niją. Sumą atnašavo klebonas.
Choras, vadovaujamas varg. 

V. Sereikos, gražiai giedojo šv. 
mišias ir Velykines giesmes.

i Altoriai buvo gražiai papuošti 
' gėlėmis ir šviesomis.

kun. S. P. Kneižis. Antras 
mišias atnašavo svečias I 

iš Ma-

Daug šios kolonijos lietuvių 
ir lietuvaičių ruošiasi vykti į 
Darbininkų radio KONCERTĄ, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės - May 19 dieną, 3:30 vai. po 
pietų, JORDAN HALL. Bosto- 

' ne. Jeigu atsiras didelis skai
čius važiuojančių, tai bus pa
rūpintas specialus autobusas 
(BUS), kuris tiesiog nuveš prie 
svetainės 
į namus, 
tinto  jai - 
paaiškins
kietus parduoda šioje kolonijo
je p. Ona Pazniokaitė, 58 Hea- 
ton Avė.; p. E. Kavolynaitė, 19 

jChapel St., p. Ieva Tvaskienė, 
: 5 Atwood Avė., ir Balch Phar- 
■ mačy. 1140 Washington St.

Patartina visiems iš anksto 
įsigyti koncerto tikietus pas

nieriaus mes manome sudaryti pardavėjus ir taipgi pasakyti, 
atskirą skyrių šioje kolonijoje, j ar norite važiuoti specialiu au- 

J. A. Vaičiūnas, tobusu ?

I

J., pa
aiškino 

tikslą 
Įsirašė 
misijo-

I

Gegužės 4 d. ir vėl turėsime 
progą pasilinksminti, nes tą die
ną, 7 vai. vakare, Columbus 
svetainėje įvyksta Cambridge 
Moterų S-gos kps. 30 metų su
kakties jubiliejinis bankietas ir 
šokiai. Sąjungietės smarkiai 
ruošiasi prie šio parengimo, ir

palydėjo daug žmonių. Likusiai; žada visiems linksmiausį laiką, 
didžiame nuliūdime velionio šei- Laukiame, 
mai reiškiame giliausią užuo
jautą. DETROIT, MICH.

A. D.

Šiomis dienomis p. Pranė M. 
Siedlikaitė, pp. Stasio ir Mari
jos Siedlikų, gyv. 118 W. Oak 
St., Shenandoah, Pa., duktė,

Penktadienį, balandžio 26 d., 
Cambridge. Mass.
8 vai. vakare, parapijos svetai
nėje įvyksta “Penny Sale” ir 
draugiškumo arbatėlės vaka- J
ras. kurį rengia N. P. Moterų 1 jau atvyko į šį miestą dirbti ir 
draugija. Visi ir visos kviečia-1 apsigyventi. Ji yra uoli ir labai 
mi dalyvauti. Pelnas skiriamas gabi rašytoja, 
labdaringam tikslui.

ir po koncerto parveš 
Koncerto tikietų pla- 
platintojos apie tai 
plačiau. Koncerto ti-

Šiomis dienomis sunkiai ap
sirgo p. J. Poznanskis. Ligonis

Apsigyveno šiuo adresu: — 
3766 Collingswood Avė.

Linkime geriausių sėkmių!
Siedlikų Bičiulis.

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 Versiaekasi

h
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VIETINES ŽINIOS
A A

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS
Laiminga liepos 4 d. minėjimo 

komisija šaukia eilinį masinį su
sirinkimą liepos 4 d., minėjimo 
reikalais ir gavo įžymų šiam 
susirinkimui svečią kalbėtoją. 
Reiškia eilinis susirinkimas iš
sivysto į nepaprastai svarbias 
ir didelęs prakalbas. Valio!

Šios prakalbos įvyksta, bal. 
26 d. 8 vai. vak., penktadienį, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

DAKTARAI

Šou 4476

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Booton, Mase.

Ofiso Valandos ižskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Sefttadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Be. Boston, Mass.

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

Serėdomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tel TROwbrldge 8330

J. RepsMs. M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Z7B HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MASE 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

I k'

MIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
' South Boston, Mass.

Office Tel. to. Boeton 0948

I

Res. 37 Oriole Street 
West Roabury, Maaa 

TeL Parkvay 1233-W

EXTRA
LDS 1-mos KUOPOS 

SUSIRINKIMAS įvyks penktadienį, 6:45 vai. va
kare, “Darbininke”. Susirinki
mas bus visiškai trumpas. Bus

Kalbės kun. Venckus, S. J., išrinkti delegatai į LDS Naujos 
ką tik atvykęs iš Ispanijos, ir Anglijos Apskričio Suvažiavi- 
vietiniai i mą, kuris įvyks sekmadienį, ba-

Prieš minimas prakalbas, bū- landžio 28, Cambridge, Mass. 
tent: 7 vai. v., Tėvas Venckus, . Kviečiami nariai užeiti pasi- 
S. J., ves Šv. Valandą, Šv. Pet-' tarti ir gerų sumanymų įnešti, 
ro parapijos bažnyčioje, ir sa
kys pamokslą.

Vaidyba.

ŽINUTES
Sugrįžęs Iš Karo Tar 

nybos Mokinasi

Aukos. Bažnyčios taisos fon
dui aukavo kun. Albertas Abra- 
činskas $300., Ieva ir Martynas 
Kudarauskai $25., Juozas Vyš
niauskas $8. Kun. Abračinskas 
yra jau pirmiau aukavęs šiam 
fondui $500. Ačiū širdingai.

Trečiadienį, Tretininkų susi
rinkime buvo kalbama keletas 
svarbių dalykų.

Pranešta, kad Lietuvių Kole
gijos studentai atvažiuoja su 
gražiu vaidinimu į So. Bostoną 
geg. 5 d.

Kalbėta apie būsimą Maldos 
Apaštalavimo draugijų susiva
žiavimą, So. Bostone, birželio 
30 d.

Trumpai buvo kalbėta apie 
So. Bostono lietuvių apvaikš- 
čiojimą, liepos 4 d.

Kiek laiko atgal sugrįžo iš 
karo tarnybos garbingai atleis
tas Sgt. Juozas Remeika, Jr., 
sūnus pp. Juozo ir Alenos Re
meikų, gyv. Cambridge. Jis bu
vo aviacijoj. Buvo karo fron
tuose Italijoj ir kituose kraš
tuose. Tarnyboje išbuvo du me
tu suvirs. Dabar mokinasi au
tomobilių mechaniku. Yra tik 
21 metų amžiaus.

Kitas pp. Remeikų sūnus, bū
tent, Petras yra TT. Marijonų 
seminarijoj, Hinsdale, III., o 
viena duktė yra vienuolė Nu
kryžiuotojo Jėzaus Vienuolyne 
ir dabar mokytojauja So. Bos
tone.

p.p. Remeikos yra nuoširdūs 
“Darbininko” rėmėjai ir ilga
mečiai skaitytojai.

Velykų atostogos Bostono 
į vaikams baigiasi. Pirmadienį 
jau prasideda jiems mokslas, 

j Taip pat So. Bostono lietuvių 

j parapijos vaikučiams praside- 
; da tikėjimo pamokos, būtent: 
! šėštadienį, 9 v. r., visiems, ant- 
• radienį 4 vai. p.p. tiems, kurie 
priims Sutvirtinimo Sakramen
tą. Pamokos yra laikomos pa
rapijos salėje, E. 7th St.

) Bal. 24 d., mirė, ilgai sirgusi, 
miesto ligoninėje, Petronėlė 
Apšegienė (Dragašiūtė), 61 
metų. Gyvenusi 134 Belgrade 
avė., Roslindale, Mass. Paėjo 
Mariampolės parapijos. Ameri
koje pragyveno 39 metus. Pali
ko vyrą Povilą, brolį ir seserį. 
Laidojama, bal. 27 d., 9 vai. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Pašarvota pas graborių D. A. 
Zaletską 564 Broadway, South 
Boston, Mass.

Melskimės už mirusius.

JEWELRY and GIFTS
738 & 740 E. Broadway

SO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU4645

A.

ii 
i!
ii 
ii
ii

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

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

ir

NAUJA PORELĖ
adv.Balandžio 27 d. apsives 

Konstantinas W. Akstinas, gyv. 
Bostone, su p. Isabel Mary Con- 
neliy, gyv. Brightone. Moterys
tės Sakramentą priims Švč. 
Marijos koplyčioje, Boston Col
iege.

Sveikiname jaunuosius, einan
čius į moterystės luomą, ir lin
kime malonaus vedybinio gyve
nimo!

LANKĖSI

1
-

i 
r 
i'
?
i'

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKON1S.

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti* 

- nę, ir visiems draugiškai ir mauda* 
giai patarnauja.

258 Vest Broahny, Soutti tatai, Mass.

HIPOLITAS VALENTINAS, 
įžymus akordionistas ir muzi
kos mokytojas, gros Lietuviu 
Radio KONCERTE, sekmadie
nį, gegužės - May 19 d., 3:30 
vai po piety, JORDAN HALL, 
Bostone.
skyrius pasiuntė čekį vertės 
$450.00 į Centrą ir prašė nu
pirkti už tuos pinigus maisto 
Lietuvos
dienomis gavo žinių, kad mais
tas buvo nupirktas ir pasiųstas 
ir gali būti jį gavo prieš Vely
kas.

tremtiniams. Šiomis I

Grižo Iš Scranton

KIEK KAINUOJA TIKIETAS 
Į MENO PUOTĄ?

Daug kas klausia, kiek

VMMF SKELBIMAI

REIKALINGA Patyrę šilko 
Finešerių, naujoje, moderniš
koje siuvykloje. Darbas pasto
vus. Atsišaukite: CADLLLAC 
CLEANSERS, INC., 35 Dam- 
rell St., So. Boston, arti Andrew 
Square.

DORCHESTER, MASS. 
kainuoja tikietas i Lietu- p. M. Gailienė, 38 Train St. 
vių Darbininkų radio kon- s 
certą, kuris įvyks sekma
dienį, gegužės-May 19 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Boston, Mass.? At
sakymas trumpas. Tikietų 
kainos, priskaitant ir val
džios taksas, yra šios: — 
$1.20; $1.80 ir $2.40. Visos 
sėdynės rezervuotos. Mes 
ruošiame koncertą Bosto
ne, nes So. Bostone nėra 
nei vienos tokios patogios 
svetainės, kur taip tvar
kingai būtų sunumeruotos 
sėdynės, ir nežiūrint kur 
sėdėsite, visur matysite ir 
girdėsite artistus.

Koncerto programą iš
pildys mūsų įžymiausieji 
artistai. Dainuos ir gros 
daugiausia lietuviškas 
liaudies dainas ir muzikos 
kūrinius.

Kur galima gauti kon
certo tikietų? Čia paduosi
me įstaigas ir asmenis, ku
rie platina tikietus. Kam - 
kur patogiau, tai ten ir 
nusipirkite. Štai vardai ir 
adresai:

“Darbininko” Adminis
tracija, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Tel. ~ 
SOUth Boston 2680. 1

NORWOOD, MASS. — 
Balch Pharmacy, 1140 
Washington St.; p. Ona 
Pazniokaitė, 58 Heaton 
Avė., p. E. Kavolynai- 
tė, 19 Chapel St.; p. Ieva; 
Tvaskienė, 5 Atwood Avė.'

CAMBRIDGE, MASS.— ;
A. Daukantų krautuvėje, Į v , .. .
187 Webster Avė.

BROCKTON, MASS. — i,Jonas J; Jzkaltlf' MIC- 
p. Alena Liolienė, 33 Shel- Ch,cas°: m. Vmų Šventų taz-

Kviečiame ir kitus, ku
rie remia Lietuvių Darbi
ninkų radio programą, 
tuojau atsišaukti ir pasi
imti koncerto tikietų pla
tinimui, ypač iš tų koloni

. -, REIKALINGA gabi moteris 
z x dirbti kaipo virėja ir namuose

jų, kur dar neturime nei pageibįnįnkė. Maža šeima. Ge

ras atlyginimas. Atsišaukite:—
Miltoo & Harvichport, Mass. 

TeL BLUe Hills 6546 
(26-29)

i

Adv. A. O. Shallna, Lietuvos 
Garbės konsulas, pereitos sa
vaitės pabaigoje buvo išvykęs į 
Scranton, Pa. ir kartu su savo 
mamyte praleido Velykas.

Grįžo pirmadieni, balandžio 
22 d.

vieno platintojo. Pasidar
buokime taip, kad visi ti- 
kietai būtų išplatinti ir 
JORDAN HALL būtų pri
pildyta. Lai ši Naujos An
glijos lietuvių meno puo
ta būna didžiausia ir šau
niausia.

Mes tik vieną kartą į me
tus ruošiame tokį didingą 
koncertą. Taigi visi, kurie 
mylite pasiklausyti lietu
viškų liaudies dainelių ir 
klasiškų muzikos kūrinių, 
kviečiami dalyvauti kon
certe sekmadienį, gegu
žės-May 19 d., 3:30 vai. po 
pietų, JORDAN Hali, Bos
tone.

Norintieji prisidėti prie 
šio kilnaus meno darbo, 
kviečiami tuojau kreiptis į 
Darbininkų Radio ofisą, 
366 W. Broadway, South 
Boston 27, Mass

i koncerto tikietų 
platinimui. Tikietų platin- 

i tojai-jos bus įrašyti kaipo 
rėmėjai į gražią koncerto 
programą, ir taipgi skel
biami radio programose.

ir užsi-

Marijonų Misijos

R F.IK ALINGA Gorsetų Stit- 
cherkos. Geros darbo sąlygos. 
Puiki aplinkuma. MADAME 
MERKIN, 26 West St., Boston, 
Mass. (16)

REIKALINGA BATH 
MAIDS, CHAMBERMAIDS. 
Atsišaukite į Housekeeperką, 

{ėjimas iš New būry Si., 
THE SOMERSET.

(23)

PARSIDUODA 3-jų dalių 
vieškambaris, valgomojo kam
bario rakandai,-lovos, knygoms 
spintos, prieškambario kabin- 
tuvai. Atsišaukite: —
558 Broaduay, South Bobton, 

Mass. Tel. 5083.

Kap.

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi Mrs. Uršulė Mačiulis su 
savo sūnum klieriku Alfonsu iš 
Cleveland, Ohio. Klierikas Alf. 
Mačiulis priklauso Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus vienuolynui.

Atsilankymo proga Mrs. U. 
Mačiulis užsiprenumeravo laik
raštį “Darbininką”.

Trečiadienį, balandžio 24 d. 
“Darbininke” lankėsi kun. Juo
zas Venckus, S. J., lydimas kun. 
Jono S. Švagždžio, Brocktono 
lietuvių par. klebono ir buvusio 
ilgamečio LDS Centro pirmi
ninko.

Kun. Juozas Venckus, S. J. 
atvyko iš Ispanijos, kur jis, pa
sišalinęs iš Lietuvos nuo bolše
vikų siautimo, profesoriavo u- 
niversitete. Į Jung. Valstybes 
atvyko kviečiamas TT. Jėzuitų 
profesoriauti Scranton, Pa. Iš 
Bostono išvyks penktadienio 
naktį į New Yorką, o iš ten šeš
tadienį vyks į Scranton.

Brocktone gyvena kun. Venc
kaus, S. J. dvi seseris. Taigi nu
vykęs pas kleb. kun. J. S. 
Švagždį, turėjo progą aplankyti 
ir savo seseris.

Penktadienio vakare, Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
tinėje svetainėje, W. 5th St., 
So. Bostone, kun. Juozas Venc
kus, S. J. pasakys įdomią kal
bą. Tai bus proga visiems susi
pažinti ir pasiklausyti įdomių 
žinių.

Iš BALF 17 Skyriaus 
Veikimo

Adv. Jonas Grigalus Pralei
do Velytas Ne w Votie

Chicago, III., ŠŠ. Petro ir Po-
6—12,

NAUJI DRABUŽIAI
Karo N u ken tėjusiems 

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 Oudley SL, Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

Pereitos savaitės pabaigoje 
adv. Jonas J. Grigalus, Metro
polijos Distrikto Komisijos na
rys, su savo žmona buvo išvy
kęs į New York pas gimines iri 
ten praleido Velykas.

Grįžo antradienį, balandžio 23 
dieną.

SULLIVAN'S, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts, Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets, Stačiu 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

«JOE” CA8SERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

don St.; p. Ona Kašėtaitė, 7®°^19~2«. km. An-į 
161 Ames St., ir p. Marijo-.Unas Mazukni*' MIC- I
na Bartkevičienė, 42 Vine’

SOUTH BOSTON — p. 
Kudarauskienė, 171 West 
5th St.; p. Marijona Kil- 
monytė, 194 Athens St.; p.; 
Feliksas Zaleskas (Strand; 

iCafe), 374 W. Broadway; i 
• p. Felicija Grandelytė, 366 ; 
|W. Broadway; 
į NASHUA, N. H. — varg. 
I Jonas Tamulionis, 6 Scrip- 
i ture St. 
j WEST R O X B U R Y, 
1 MASS. p. Bronė Cunienė, 
Į 29 Guild St. 
1 ALLSTON, MASS. — p. 
(Jonas Romanas, 89 Fran- 
klin St.

Lietuvis "Osservatore 
Romane” Administratorius

Roma (LAIC) — Vienu 
iš Vatikano 
“Osservatore 
administratorių yra pa
kviestas lietuvis kun. Pet
raitis, salezietis. Tas dien
raštis neretai duoda infor
macijų ir apie Lietuvos 
vargus, iš kur žinios pa
tenka ir j kitus didžiuosius 
pasaulio laikraščius.

dienraščio 
Romano”

(VAROS SKELBIMAI
DIDELIS PASIRINKIMAS— 

Mes turime didelį pasirinkimą t 
VILNONfiS MATERIJOS, tin
kamos vyrams ir berniukams 
siūtų, kelinių, švarkų; mergai
tėms ir MOTERIMS, dresių ir 
kotų prieinamoms kainoms.

Mes taipgi turime didelį de
partamentą vatinių ir rayons 
materijolų dėlei pamušalų, 
bHuzių, dresių ir marškinių ir tt. i

Mes esame tikri, kad galime; 
Jums aptarnauti visuose reika-! 
luose. Mums būtų malonu, kad 
pas mus Tamstos atsikreiptu
mėte:

Harrj 's Reninant Store, 
195-199 CommerciaJ St..

Worcester, Mass.

Kovo 24 d., kaip jau buvo ra
šyta, įvyko vakarienė Lietuvių 
salėje, So. Bostone. Vakarienės 
{įeinąs paskirtas šelpimui lietu
vių tremtinių Europoje.

Vakarienė davė pelno $191.16. 
Pridėjus $34.00 aukų susidarė 
$225.16. Kas ir kiek aukavo jau 
tilpo “Darbininke”.

Kovo 11 d. š. m. BALF 17

Lithuanian Finuiture Co.
MOVER8— 
I imu red and

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Movlng

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

’----------
I Išprašymui V. Dievo palaimos' 
misijų darbui, sielų ganytojai , 
su savo parapijiečiais malonės,1 
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:

I

MARIAN MISSIONARIES, 
Marianapolis Coliege, 
Thompson, Conn.

Kaip nelaimingas tas kurs 
tebus mylėjęs tik kūnus, formas' 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims: 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. V. Hugo.

So. Boston Fumtture Co.
Visokį baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnam 
pasirinkimas.

380Į/2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

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. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

Tel. Parkvvay—1864 AV 
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.

•V JONO EV. BL. PA»ALPINr> 
ORAUGIJOS VALDYBA

I

urmininkas - Juozas Svagždy,
601 6th SL. So. Boston, Mase

Vice-Pirmlninkaa — Pranas Tuleuu,
702 E. 5th SL, So. Boston, Mano

Prot RaiL — Jonas GlinecMs,
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma»

H'tn Rašt. Aleksandras Ivaika
440 E. Sixth St., So. Boston. Maa»

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua
699 E. Seventh St., So. Boston. Mase

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Maa»

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
člą sekmadienį kiekvieno mtaeab
2 vai. po pietų. Parapijos uaM
492 F. 7th St. So Rnatnn Msu>«

•m************'
Užsisakykite Toniko Pas Mm

Pristotam geriausį tonikq 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams 

Kainos prieinamos 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301-R

I
»I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sana I
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborlue Ir 
Balęs muotojas 

Turi Notaro Tetose

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boeton 2590
«Qnaua gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė
Fel. COLumbia 2W

CASPER
FUNERAL HOMS
187 Dorohester Street

South Boston, Maco.

Joseph t.Casper 
(KASPERAS) 

ualdotuvlų Dlrektortae «• 
Balaamuotojao 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
ToL BOU Boston 1487 

ŠOU Boeton 9880

I

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

O- A. Zaletakas, F. E. Zaletekae 
Graboriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia lemenime dykai 

NOTART PUBLIC 
TeL ŠOU Booton SB4S 

ŠOU Boston 2808
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HARTFORD, CONN.

i

Seserų mokytojų

M. Alubaus- 
L. Vasi-

po
su-

8

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

&

Balandžio 28 d. tuojaus 
sumos įvyks LDS 6 kuo|>os 
sirinkimas. kuris turėjo būti 
Velykose. bet taj>o atidėtas į 28 
d. Nariai kviečiami ateiti laiku, 
nes 2 vai. toje pačioje vietoje 
įvyks Susivienymo R. K. 89 
kuopos.

Velykos praėjo linksmai, nors 
mūsų Prelatas Ambotas yra iš
vykęs į Floridą ir dar negrįžo. 
Klebono pareigas eina kun. Be
nediktas Gauronskas. vikaras 
kun. Povilas Sabulis Velykose į 
pagalbą buvo atvykęs iš NVater- 
burio kun. G. Vilčiauskas, pir
miau čia buvęs vikaru, o vėliau 
tarnavo kariuomenėje kapelio
nu. Labai skaitlingai žmonės 
lankė bažnyčią Didžioje Savai
tėje ir Velykose. Oras pasitai
kė gražus, tai ir iš apylinkių 
žmonės suvažiavo. Altoriai bu
vo labai gražiai parėdyti. Garbė 
priklauso Sesutėms Pranciškie- 
tėms. Raporteris.

kos Lietuvių Tarybos skyriaus 
susirinkimas. Skyriaus pirm, 
komp. A. Aleksis atnešė keletą 
laiškų iš Centro ir nuo lietuvių 
tremtinių, kuriuos jierskaitė p. 
M. Andrikytė.

Nutarta pasiųsti į ALT Cent
rą 8500.00 auką.

Iškeltas klausimas apie puoli
mą ALT skyriaus ir jo pirmi
ninko tautininkų spaudoje. At
stovai vienbalsiai pareiškė pir
mininkui pasitikėjimą ir pa
smerkė tuos, kurie daro mela
gingus užsipuldinėjimus.

WATERBURY, CONN
LDS kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 28 d., pirmą vai. 
po pietų. Šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos patalpose.

Kurie esate dar neužsimokėję 
už “Darbininką”, malonėkite 
tai padaryti šį mėnesį .nes atši
lus orui, kartais, susirinkimai 
neįvyksta. Geriau būtų, kad vi
si nariai užsimokėtų dabar ir 
skaitytų savo organą be rūpes
čio per ištisus metus.

Kuopos Valdy ba.—
Balandžio 14 d. Šv. Vardo 

draugijos nariai bendrai išklau
sė šv. mišių ir priėmė šv. Ko
muniją. Dalyvavo daug jauni
mo. 1 vai. po pietų įvyko susi
rinkimas. Draugijos susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį. 1 vai. po pie
tų. senosios mokyklos kamba
ryj.

Kviečia visus vyrus ateiti ir 
prisirašyti prie draugijos.

Tą pačią dieną įvyko Ameri-

Balandžio 14 d., parapijos 
svetainėje Marijos Vaikelių 
draugijos ir mokyklos vaikeliai 
vaidintojai.
vadovybėje, suvaidino veikaliu- 
ką. Vaidino šios:
kaitė. E. Staknytė,
liauskaitė. A. Alubauskaitė. L.
Zanavičiūtė. D. Morkiūtė, H. 
Fortier, Lukminaitė. N. Šukytė, 
M. Rakauskaitė, E. Rakauskai
tė. A. Bogušaitė, T. Rogers, E. 
Matulionytė.
Ližauskaitė. 
Berniūtė, B. 
vinskaitė. L.
nnan. L. Brilytė, D. Budrytė. B. 
Daukiūtė. M. Dreher, A. Gied
raitytė. R. Ermonytė. B. Kasi- 
das. J. Gerulytė, F. Matulytė.

J. Danauskaitė. N.
E. Ličnikaitė. S.

Dumšytė, J. Dre- 
Urbonaitė. T. Bre-

American Brass kompanijos 
darbininkai tebestreikuoja. Ki
tos kompanijos pakėlė darbi
ninkams algas po 18 ir puse 
cento j valandą. Koresp.

HARRISON-KEARNY, N. J.

Guardia

Balandžio 8 dieną Juozas 
Svirnelis iš Kearny. N. J. išva
žiavo lėktuvu iš La 
Field į Shannon Field. Ireland.
Jisai tenai dirbs kaino lėktuvų 
mechanikas per tris metus.

Prieš išvažiavimą buvo Navai i 
reserve. o per keturis metus i 
buvo areor.atic instruktorium ! 
Casey Jonės mokykloje.

Visa šeima, giminės ir pažįs-1 
tami linki jam geriausių sek- 
mių.

I

■ Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

airio

it

dirbtinas akis.
Room 206

Te|. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTER. MASS

275 Main SU Webster. M ass

Kaip Norvegijos politikieriai boikotavo at
vežtas laivu daržoves iš Ispanijos Canary salos 
ir nenorėjo iškrauti, tai norvegės moterys stojo 
darban ir iškrovė laivą, kaip kad šis vaizdas ir 
parodo. Komunistų propaganda veikia ir Nor
vegijoj, tik norvegės moterys jos neklauso, nes 
jos pažįsta raudonųjų darbelius.

Dievo Motinos Sopulingos kus, klebonas. Parapijiečiai pa-į 
draugija, kuri yra seniausia reiškė savo patenkinimą tokiu j 
moterų draugija šioje parapijo- gražiu sumanymu. Širdingai a- 
je. ėjo bendrai prie šv. Komu- čiū poniai Degutienei ir chorui 
nijos Verbų sekm., balandžio 14 už jų gerai atliktą darbą! 
dieną. 8 vai. mišiose. | ___________

Po mišių įvyko bendri pusry- Metinis parapijos bazaras į- 
čiai namelyj šalę klebonijos. vyksta balandžio 25, 26, 27 ir 

A. E. S. 28 dienomis vakarais, parapijos 
------------------------ ' svetainėje. Leidžiama dovana— 

šeštadienį, balandžio 27 d., 9 Westinghouse Refrigerator. 
vai. vakare, LAPC svetainėje, Parapijos įvairios draugijos tu- 
134 Schuyler Avė., Kearny, į- rėš savo stalus (booths). Bus 
vyks margučių balius, kurį ren- J gražių dovanų, valgių ir kitų 
gia L. Vyčių 90 kuopa. Gros žaidimų. Visi parapijiečiai kvie- 
Antanas Pavydįs ir jo orkestrą, čiami dalyvauti ir paremti sta-

Bus duodamos dovanos už į- 
vairius kiaušinius - margučius, i 
Kviečia visus dalyvauti, ypač ' 
Vyčius iš kitų kuopų.

Komitetas.

tybos fondą.

KEW BRITAIN. CONN.

Julia Gaver.ienė iš Harrison. 1 I 
N. J. 85 metų amžiaus, mirė 
balandžio 10 dieną. Buvo pašar
vota B. Shawkonio koplyčioje. ! 
Palaidota iš Dievo Motinos So
pulingos par. bažnyčios balan
džio 13 dieną Šv. Kryžiaus ka
puose.

Velionė paliko nuliūdime vie
ną sūnų ir tris dukteris, kurie 
visiems atsilankusiems dėkoja.

Sėkmingas Bažnytinis 
Koncertas

AR VETERANAI MIEGOS
ANT PARKO SUOLŲ?

r

Grižtan tiems veteranams ir jų šei
moms verkiant reikia pastogių.

Massachusetts namuose yra šimtai 
tuščių ruimų, kur galėtų prisiglausti 
veteranų šeimos.

Apsidarykite savo*namuose, ar ne
turit kambarių išmuomuot? -Jei juos 
reikia pataisyti. įrengti batruimi ar 
virtuvę, kodėl nepasitarti a-
pie tai su arčiausiu MutualffrraAfv 
Savings Banku?

SAVINGS BANKO
of Massachusetts

Šv. Andriejaus bažnyčia Pal
mių Sekmadienio vakare buvo 
gausiai šmonių pripildyta, kada 
7:30 vai., Šv. Cecilijos Choras, 
ponios Izabellos Degutienės va
dovybėje. išpildė kompozito- 

; riaus Theodore DuBois kurinį 
i “Paskutiniais Septyni Kristaus 
! Žodžiai”.
: Parapijos kunigai ir svečiai 
kunigai per centralinį taką atė- 

j jo prie didžiojo altoriaus; juos 
lydėjo procesija Marijos vaike
lių ir altar boys, kurie nešė visi 
palmas. Pirmutinį solo vargo
nais grojo ponia Degutienė 
(Bach's, Organ Music). Sekė 

i minėta kantata. Solo roles išpil- i 
dė Isabel Debutis. Ann Sintau, 
Cictor Sintau. Edwardas Malos- 
ka ir Jonas Melinauskas. Visi 
solistai. įvertindami kantatos 
nuotaiką, jausmingai ir meniš
kai atliko savo roles.

Kun. M. A. Pankus, klebonas 
pasveikino vargonininkę ir cho
rą už gražų darbą bei pasiruo- 

. Šimą koncertui. Jonas Melinaus
kas ir choras po to išpildė “The 
Paims” (Palmės). Palaiminimu 
Švč. Sakramentu ir malda už
baigė programą. Prieš pat už
baigą, choras sugiedojo “Laba 
Naktį, Jėzau”; jiems begiedant, 

.visi žibuliai užgeso ir choristų 
j balsai aidant per bažnyčios tylą 
padarė visiems nepaprastai gra
žų įspūdį.

Dalyvavo kunigai: Petras
Karlonas. Juozas Matutis, Bro
nius Benesevich, Pranas Pranc- 
kus, Jonas Leary ir M. A. Pan-

I

Mirimai
Nelaboji mirtis aplankė mūsų 

koloniją prieš Velykas išplėšda
ma net tris parapijietes iš mūsų 
tarpo, būtent, Paulvna Krikš
čiūnienę, Marijoną Žvirblienę ir 
Stanislavą Lopatienę.

Krikščiūnienė mirė sulaukusi 
85 metu amžiaus. Nors ir ilgą 
laiką nesveikavo, tačiau vis 
vaikščiojo, bet Kančios sekma
dienio vakarą apie 9 vai. senukė 
turėjo širdies ataką; neteko ža
do. Kun. Dubinskas suteikė pas
kutinio patepimo Sakramentą ir 
pirmadienį senelė užbaigė savo 
vargus. Palaidota ketvirtadienį, 
bal. 11d. Kun. Dubinskas atna- 

i šavo laidotuvių mišias ir atkal
bėjo maldas kapuose.

A. a. Marijoną Žvirblienę, se
nukę, rado negyvą lovoje. Ji bu
vo palaidota iš šv. Petro sve
timtaučių bažnyčios pirmadienį, 
bal. 15 d. Vargšė moteriškė, 
nors ir didelę šeimyną išaugino, 
tačiau ant senatvės neturėjo 
kur prisiglausti, buvo stumdo- 

: ma iš vienų namų į kitus. Regi- 
mai ji buvo našta, tad Dievas 

j ją priglaudė pas save.
šeštadienį prieš Verbų sekma

dienį, po dviejų metų širdies li
gos užbaigė savo vargus a. a. 
Stanislava Lopatienė, gyvenusi 
318 S. Paca Street. Paliko dide
liam nuliūdime suaugusią šei
mą. Jonas Grebliauskas rūpino
si laidotuvių tvarka. Palaidota 
iš šv. Alfonso bažnyčios trečia
dienį, bal. 17 d. su trejomis mi- 
šiomis. Kun. Antanas Dubins
kas, kurs aprūpino ligonę pas
kutiniais Sakramentais, aukavo

Į

J.J.M.

C. BROOKLYN. N. Y
Oną Kulbokienę Palaidojus
Balandžio 10 d. mirė plačiai 

žinoma brooklyniečiams Ona 
t Kulbokienė, 72 metų amžiaus. 
I Velionė atvyko į Ameriką virš 
Į 50 m. Kilus iš Baraginės kaimo, 
'Marijampolės parapijos; po tė
vais 
visą
Avė. A. a. Ona Kulbokienė tuoj 
įsigijo žmonių pagarbą savo ge
rais darbais. Nebuvo C. Brook- 
lyne ligonio, kurį ji nebūtų ap
lankius — reikalui esant — su
šelpus - paguodus, kunigą, dak
tarą jam pašaukus. Nieks tiek 
daug numirėlių nepalydėjo į ka
pus, kaip Ona Kulbokienė. Naš
lavo nuo 1916 m. Ji buvo žino
ma kaipo pirmos rūšies didelių 
pokilių rengimo šeimininkė. Ji, 
per savo darbštumą, nematė 
laisvos - linksmos valandėlės 

i savo gyvenime.
Onos, kuri mirė 
Albino — 1944 
visiškai pakirto 
Rūpestinga duktė Uršulė ir 
žentas Petras Vyšniauskai la
bai ligoje ją prižiūrėjo. Kiek 
sustiprėjus, niekam nematant, 
ji vis ką nors darbavosi ligi sa
vo paskutinės gyvenimo valan
dos. Paskutiniu laiku, gyvenda
ma pas dukterį - žentą, kurių 
graži rezidencija randasi E. 
Rockaway apie 15 mylių nuo 
Brooklyno, bet lankytojų turė
jo daug. Būdama labai pamaldi, 
kiek tik galėdavo - lankydavo 
bažnyčią. Ji gražiai buvo prie 
mirties prisirengus.

Balandžio 15 d. velionė labai 
iškilmingai palaidota iš Šv. Jur
gio par. bažnyčios su trejomis 
šv. mišiomis ir asista. Rinkti
nių giedorių grupė — kurie gie
da šv. Patriko katedroje, New

Asevičiūtė. Velionė veik 
laiką išgyveno Hudson

Vyro, dukters 
1933 ir sūnaus 
metais, mirtis 

jos sveikatą.

York’e ir kitur, labai žavejan
čiai giedojo. Daugelis žmonių 
pareiškė, kad jie dar tokio gra
žaus giedojimo nesą girdėję. 
Vargonais grojo varg. Jonas 
Brundza. Prie didžiojo altoriaus 
mišias atnašavo velionės sesers 
sūnus kun. Juozas Barkauskas. 
Klebonas kun. Paulionis savo 
pamoksle gražiai nušvietė a. a. 
Onos Kulbokienės gyvenimą.

Velionė paliko nuliūdime bro
lį Mykolą, seserį Magdaleną 
Barkauskienę, dukterį Uršulę 
ir žentą Petrą Vyšniauskus; 
sūnų Joną ir jo žmoną, žentą 
Kajauską, marčią Eleną ir 5 a- 
nūkus. Ji buvo pašarvota laido
tuvių direktoriaus Garšvos ko
plyčioje, kuris ir laidojimu rū
pinosi. Labai daug atsilankė 
žmonių į jos laidotuves. Keletas 
desėtkų mišių buvo užprašyta 
už jos vėlę. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia.

Nuliūdime likusiems dukterei, 
sūnui, žentui ir marčioms reiš
kiame gilią užuojautą.

Tesusijungia jos siela su 
Tuom, Kuriam taip ištikimai 
velionė Ona Kulbokienė tarna
vo.

Velykos. Velykų šventės pra
ėjo labai iškilmingai. Žmonių, 
kaip paprastai metinėse šventė
se, prisirinko pilna bažnyčia. 
Procesijos gražumas, įspūdin
gas choro giedojimas pamaldas 
pagražino.

.-HsgIi.nji.jR 

kų Pilotas - Stalinas turi pa
smerkęs mistinį Kristų, tai yra 
Jo Bažnyčią, ir jiersekioja jos 
narius baisesniu negu Nerono 
arba Dioclecijono žiaurumu.

Mūsų svečiai, tai kun. Gidžiū
nas, Mikalauskas, Stefiaitis ir 
Andreikus. Jų laivas atplaukė 

; Baitimorės uostan. Klierikas 
Kazimieras Mockevičius atvyko 
jų sutikti ir jie visi rado pasto
gę pas mūsų kleboną kun. dr. 

nišias prie didžiojo altoriaus, Mendelį. Antradienį išvyko pas 
o kun. dr. Mendelis ir kun. dr. 8370 broUus Pranciškonus į Mt. 
Bružas laikė prie šoninių alto- Francis, Greene, Maine, kur 

rių.
Visos tris numirėlės palaido

tos Holy Redeemer kapuose, 
šeimoms reiškiame užuojautą 
liūdesio valandoje, o už atsi- 
skirusioms iš mūsų tarpo taria
me dievobaimingą Amžiną atil
sį. Lai ilsisi Viešpaties ramybė
je!

.Tėvai Justinas Vaškys, Juvena
lis Liauba ir Agnielius Krasau
skas laukė jų atvykstant. Su
stiprėjus Tėvų Pranciškonų jė
goms čia Amerikoje, galima ti
kėtis didesnės 
išeivijoje.

Sveikiname 
genčius. Lai

darbuotės mūs'}

atvykusius vien- 
gausiausia Dievo 

palaima lydi jų žygius. Kiek te
ko sužinoti, kun. dr. Mendelis 
ton lrv*A>rtAci noc PrsnnicUnnų 

binskas pakrikštino Marijoną vYresni ji Tėvą V aškį, kad pa- 
Joanną, dukterį Edvardo ir skirtl* vieną iš naujai atvykusių 
Mildred Jaymontų. Sveikiname kui¥&y vesti misijas prieš Mo- 
naujagimės tėvelius. Linkime ^nos Dieną, geg. 5—12 d.d., nes 
daug džiaugsmo jiems iš jų Tėvas Gabrielis, kurs buvo pasi
imu jos katalikės. .žadėjęs tai padaryti, sunkiai

__________ r serga ir negalės pribūti. Tai yra 
Ilgiausių metų išpuola palinkkid arči,u S*®*“ su‘ 

kėti Klišiui ir Maceikaitei, kurie sir’ažinti s“ •>«* vieDU 8ve““- 
iriėmė moterystės Sakramentą.!

Kun. Dubinskas priėmė jų pasi-' Darbininkas išleido “GYVO- 
žadėjimus ir laimino jų padvry- JO ROŽANČIAUS PASLAP- 
tą sutartį. j TYS” knygutės formoje. Kiek-i viena paslaptis iliustruota pa- 

4-. i*- za . • -c - - ' veikslais. Šioje knygutėje taip-Netikėti Garbingi Svečiai i gl yra ir nary8tėg *okesčiy £
Verbų sekmadienį per sumą Knygutės kaina 20c. Už-

sanktuarijoj matėsi teturi kuk- sakymus siųskite: “Darbinin- 
ūs šv. Pranciškaus dvasios sū-* kas”. 306 W. Broadvvay, Sa 

nūs. Mūsų klebonas kun. dr. Į Mas*.
' dendelis, darydamas savaitės 
pranešimus, paskelbė visiems, 
tad tai keturi lietuviai tėvai 
Pranciškonai ką tik atvykę 
šeštadienio vakare iš Italijos, j 

Kaip lietuviškai, taip angliš
kai kun. Mendelis pareiškė, kad 
Kristus dar ir šiandien yra kry
žiuojamas. Poncijus Pilotas pa
smerkė Kristų ant mirties pir
mąjį didįjį penktadienį. Šių lai-

Sveikiname
šeštadienį, bal. 13 d. kun. Du- >u kreiPėsi *)as Pranciškonų

Juozas Kasinsbs 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorių* 

602 Wa*hington Blvd.
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

LttVMMMRaV VISOKIŲ FW**ia*V 
Patarnavimas Diana ir Naktį

Prašome Nerengti
Kovo 31 d., So. Boston, Mass., įvykęs Jėzaus Nu

kryžiuotojo Seselių Rėmėjų seimas, nutarė birželio 9 
dieną rengti senelių prieglaudos statybos fondui pik
niką. Taigi, prašome gerb. draugijų, klubų ir kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti, bet atvykti į Sese
lių Vienuolyno farmą, Brockton, Mass., kur įvyks Nau
josios Anglijos lietusių sąsskridis — piknikas. Rap.

t
I

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

ccŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

■•j
r
i

Margučių Balius jau šį sek
madienį. Kuoskaitlingiausiai 
visi dalyvaukim. Už gražiausius 
margučius bus teikiamos dova
nos. Leidžiama $75.00.

Parapijos metiniai šv. Jurgio 
atlaidai įvyko bal. 23 d.

Naujiems elektros žibintu
vams prie didžiojo altoriaus au
kos gan apščiai plaukia.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS
Paruoie Kon. I. Dabry la 
Papildyta Rinkini lilnldo 

KUN. P. M. JURAS

71 4

I
Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- ' 

knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.
Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 

Užsakymus siųskite: i

: DARBININKAS }
\ 366 W«it Br©adway So. Boston 27, Mass.
lzCx'\ \ ~x >.x ,$.x JSJS. > š < ~š \ \\ '<V \ x x




