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Katalikas, kurs neremia < 
katalikiškos spaudos, ne- I [ 
turi "teisės vadintis geru ’! 
Bažnyčios vaiku. jI

Vyskupas Ketteleris.
<į\--------------------------------------------------------------------------------------- • i

Į DABARTIES 
1 BILDESIUOS 
L-—-------------
Svarbus Sv. Vardo Draugijų 

Valdybų Susirinkimas
Sekmadienį, kovo 9 d., 3 

vai. po piet, visi Šv. Vardo 
draugijų valdybų nariai y- 
ra kviečiami dalyvauti 
svarbiame susirinkime So.________
Bostono lietuvių parapijos' įeivių iš Vokietijos atvyko 
svetainėje, W. Fifth St.Jšie lietuviai: 
pasitarti ruošimui vyrams Julija Musteikienė su sū- 
lietuviams viešą Šv. Va- num Kęstučiu ir dukra Bi- 
landą prie Nukryžiuotojo peute apsigyvena: 381 Be- 
Jėzaus Seselių Vienuoly- rry street, Brooklyn, N.Y.

Naujai Atvykę Lietuviai
Kovo 3 dieną laivu Ma

rine Marlin tarpe 923 ke-

no, Brocktone.
Dvasios Vadai.
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Sibi-

Bron’us Sinicas veikiau
sia apsigyvens Brooklyn, 
N. Y., nes tuo tarpu nėra 
pavykę surasti jo giminių 
Amerikoje. į

Stefa Skiryte apsistojo: 
pas gimines: 8907-09 S J 
Cottage Grove Avė., Chi-į 
cago, III. :

Julius ir Agota Šatai su 
dukra apsistojo pas p.; 
Skamarak, 237 Femon St.,i 
Philadelphia, Pa.

Algis Šimkus, J. A. V. 
pilietis, apsistojo pas tetą: ■ 
321 Chauncey St., Brook-I 
lyn, N. Y.

Grasilda Šliūpienė, velio-

Sovietų Pareigūno Motina 
Bijo Grjžti Lietuvon

Lietuvoje yra jos sūnus 
aukštas Sovietų pareigū
nas, bet ji Lietuvon bijo 
grįžti, nes nežino “kur 
baigtųsi mano kelionė ry
tuose...” — Reiškia,
re. Į mūsų rankas pateko 
laiškas, rašytas vienos in
teligentės tremtinės vie
nai amerikietei, iš kurios 
ji sužinojo apie jos sū
naus, aukšto Sovietų pa
reigūno Lietuvoje, gyveni- nies Dr. J. Šliupo našlė, su i 
mą. Ji be daugelio įvairių sūnum Vytautu laikinai' 
dalykų rašo: “Ponia mie-į apsistojo ] 
la, kaip aš jų abiejų pasiil-; šliupaitę, 176 S. 2 Street,
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gau, kaip aš noriu grįžti 
namo 
turiu! Bet nežinau kur 
baigtųsi manb kelionė ry
tuose, jeigu daleist, kad aš 
važiuočiau, 
nelaimėt, 
kus dar 
tėlės ką 
melstis, 
vakarą, 
saugotų Agotėlę, Juozą ir 
mažytį jų sūnelį. Gal kuo
met nors ir jiems ateis ge
resni laikai...”

Ši tremtyje vargstanti 
senutė, trokšta, kad jos 
sūnui (su jauna žmonelėj 
ir mažu sūneliu), kurs yra 
sovietų pareigūnas Lietu
voje, ateitų “geresni lai
kai”. Reiškia, ji jaučia, 
kad jis daugiau kenčia nei 
ji, nes jis turi tarnauti ti-Į 
ronui, kurs ne tik jį nuo' 
motinos ir kitų šeimos na
rių atskyrė, bet taip pat 
suardė, išsklaidė milijo
nus lietuvių šeimų.

Ir tiesiog negalima su- Į 
prasti, kad toks tironas, 
užtraukęs ant lietuvių 
tautos tokią nelaimę galė
tų rasti Amerikos lietuvių 
tarpe taip sukvailėjusių, Į g 
kad jį garbintų, kaip lietu- i 
vių geradarį. Rap.;

■ -............ . ■■■■ ■■ Į

- aš žodžių tam ne- 
Bet nežinau

Galiu nieko 
tik šituos vai- 

prarasti. Vienin- 
galiu — melstis, 

melstis kiekvieną 
kad Dievas ap-

v •

'Jeigu Turite Širdį 
Duokite!'

|E VOUMVE

pas Dr. Aldoną! 17R <J O CtvAAf I
Brooklyn, N. Y.

Jonas ir Margarita Ta-į 
raškai su dviem vaikais; 
apsistojo: 153 Grandview i 
Avė., VVaterbury, Conn.

L. G. K. j
i i i iIBilius Prieš Visuomenės 

Streftierius

I

Albany, N. Y., kovo 6 — 
Tuoj po Buffalo mokytojų 
streiko, Gubernatorius 
Dewey turėjo konferenci
ją su respublikonais Kon
greso vadais. Gubernato
rius Dewey reikalavo, kad 

į būtų paruoštas ir praves-— - —tas Kongrese bilius, drau
džiantis viešųjų įstaigų 
darbininkams streikuoti.

Bilius paruoštas ir įneš
tas Kongresan. Jeigu tas 
'bilius bus priimtas, tai 
viešųjų darbų darbininkai 
— mokytojai ar kiti, išėję 
į streiką, bus automatiš
kai prašalinti.

Uždarė 110 Aukso 
Kasyklų

Tel. SOUth Boston 2680

Stalinas ia Krokodilirus Ašarc nis

. V -■

. ’KTADIENIS (Friday), KOVAS (March), 7 D., 1947 M. Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Vergų Darbas Europoje Gresia 
Laisviems Darbininkams

5 Milijonai Karo Belaisvių Sibirijoj - 
Šimtai Tūkstančių Darbininkų Išvež
ta Iš Lietuvos Ir Kitų Europos Kraštų 
Prievartos Darbams - Milijonai Rusi
jos Kalinių Dirba Vergiškus Darbus

VVashington, D. C. — A->nių, vartojamų prievartos 
merikos Darbo Federaci- darbams, skaičius siekia 
jos Tarptautinis Darbo nuo 10 iki 17 milijonų 
Santykių Departamentas žmonių, 
praneša, kad “didėjanti ........... --
vergų darbo sistema gre
sia laisviems darbinin
kams vįsuose kraštuose.”

Matthevv Woll, to depar- riuose raudonieji turi įkė- 
tamcnto vedėjas, pareiš- lę koją, 
kė, kad “priverčiamas 
darbas tapo pokarine ins
titucija daugelyj kraštuo
se.”

Kaip žinoma, šimtai tūk
stančių žmonių išvežta ir 
tebevežama iš Lietuvos ir 
kitų Europos kraštų, kū

Viso pasaulio darbinin
kai turi griežtai reikalau
ti, kad pavergtus, kanki
namus ir badu marinamus 

Milijonai vyrų ir mote- darbininkus tuojau išlais- 
rų iš buvusių priešų kraš- vintų. Kariavome ne dėl 
tų dar tebelaikomi vergais ko kito, bent taip buvo 
darbininkais”, sako Mat- skelbiama, kad išlaisvinti 
thew Woll. pavergtuosius.

Kraštas, kuris pats va
dinasi “socialistiniu”, val
džia, kuri skelbiasi kaipo 
“darbininkų respublika”, 
tai yra blogiausias ir di-

> vergų centras
____  .Iš sovie-! 

lotovas įteikė Jung. Valstybėms notą, kurią mūsų Valstybės Departamentas at- ^9 Rusijos darbininkų pa-

VMRmihG
OP FOR 

TH€MO$COW 
COMfEREHCE

Courtesy by Chicago Herald-American

Šis vaizdas parodo Rusijos raudonojo diktatoriaus Stalino agresyvę ir gruo-Val&Udo pdl UUU LlUdlJUo IdUUUIlUJU LllIY IdLUI ldUo OvdllllV dglCOj * y O1 v.

bonišką politiką. Apie tai yra kalbėjęs Jung. Valstybių sekretoriaus pagelbinin- ,,zia^sias, 
kas Dean Acheson. Dėl Acheson pareiškimų baisiai įsižeidė raudonoji Rusija. Mo-1 s*a^*en^ zemeje.

Į
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Bogota, Colombia, kovo
— Antioąuia valstybėje 

uždarė 110 aukso kasyklų. 
Priežastis esą ta, kad auk
so kainos nuo 1930 m. ne
pakilo, o produkcijos išlai
dos, ypač darbininkų atly
ginimas, kaip yra numa
tyta įstatymu, taip pakilo, 
kad kasyklų operavimas 

;tapo visai nepelningas.

GI VE
Toks yra Didžiojo Bos

tono Raudonoj Kryžiaus 
Fondo šūkis 1947 metų 
vajuje. Tokius posterius, 
kaip parodo viršuje, ma
tysite visoje apylinkėje 
laike vajaus.

Šiais metais Didžiojo 
Bostono Raudonojo Kry
žiaus kvota $1,280,000. 
Tautinė 
krašte)
Vajus prasidėjo vasario 
27 ir baigsis kovo 26.

kvota
kvota (visame 
— $60,000,000.

Popiežius Džiaugiasi Kini* 
jos Pasiuntiniu Į Vatikaną

Roma — Dr. John O. H. 
Wu, naujas Kinijos minis- 

baagos išsiliejo teris į Vatikaną, sužavėjo 
link. Irkutsko ne tik vietinius Vatikano 

neseniai di- atstovus, bet ir Šventąjį 
kad 5 milijonai Tėvą savo nuoširdumu ir

metė. (Trečiame šio numerio puslapyj telpa K. straipsnis antrašte “Krokodiliaus ,ve*"Kimo 
Ašaros”. Perskaitę, geriau suprasite ir šią karikatūrą). įpravda

ikaro belaisvių dirba sun- karštu tikėjimu.
UZ Kctliny DlOZIŲJIį IfllltĮĮ . kiuosius darbus Sibirijoje. j Naujas pasiuntinvs. bu- 

Konferenciją I Kremliaus sritvj yra mi- vęs Konfucio ir po to bap-
Vniriotiin<Jlij°nai S0VietŲ piliečių pa- tistas, yra atsivertęs į ka- 

J vergiškam dar- talikybę. Jis pareiškė Po-
jbui stovyklose tik dėl to, piežiui, kad kiniečiai ypa- 
ikad jie buvo įtartini arba tingai įvertina šventojo 
pasmerkti už tai, kad jie Sosto suteiktą pašalpą. Po 
nesutiko su valdomosios oficialios audiencijos. Dr. 
grupės kokiu nors veiks- Wu privačiai turėjo ilgą 
mu ar politika. Sakoma,; pasikalbėjimą su Popie- 
kad Rusijos politinių kali- žiumi Piju XII.

Stalinas "Pasitraukė" Iš Raudo 
nosios Armijos Vadovybės

Vokiečiai Aukoja Maldas

Maskva — Pranešama, 
kad “šviesioji saulė” pre
mjeras Juozas Stalinas 
“pasitraukė” iš raudono
sios armijos vadovybės.

Maskvos radio skelbia, 
kad Stalinas esąs ir taip 
perdaug apsunkintas ki
tais darbais.

Naujuoju ginkluotų jė
gų vadu tapo gen. Nikolaj 
AleksandroviČ Bulganin, 
kuris iki šiol buvo tik pa- 
gelbininku.

Dėl Stalino “pasitrauki
mo” didelių permainų ne
bus. Bet galėjo būti, kad 
Staliną karininkai priver-__________ r_____
tė pasitraukti. Yra gandų, tarė OPA (Kainų Kontro-! 
kad raudonoje armijoje lės Administraciją) uždą- savo i 
buvo padarytas valymas, ryti. Taipgi nutarė panai- darni padarė daug nuosto- 

kinti ir kitas karo metu į- lių.

Sakoma, kad NKVD labai 
stropiai sekė raudonosios 
armijos karius, kurie bu
vo Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose, ir juos 
suskirstė j tris dalis, bū
tent, j geruosius, bloguo
sius ir pačius blogiausius. 
Bloguosius išvežė į Sibirą, 
o pačius blogiausius - neiš- 
tikimiausius sušaudė.

Frankfort — . vm^.jvu, , 
Bažnyčios Vyriausybė at-l®^e^f^ 
sišaukė į tikinčiuosius Vo-i 
kieti joje, kad jie savo mal
das sekmadienį, kovo 16 
d., aukotų už Užsienių Mi- 
nisterių konferenciją Ma
skvoje.

Suvažiavę Keturių Di
džiųjų Tautų atstovai, dis- 
kusuos sutartį su Vokieti
ja. Jų rankose vokiečių Ii-1 
kimas, pasaulio taika.

n^ilzinėi ADA Wiesbaden, Vokietija, 
lalKinTIvrA kovo 6- Vyskupas Jo- 

hannes Dietz is Fuldos įs- 
. _ .. ... įleido ganytojišką laišką,

- - _ . - . j kuris bus skaitomas viso-j
Ise vokiečių katalikų baž-'

, x . įnyčiose Jung. Valstybių! Laiške tarp kitko sako- 
jos diplomatai suj sekmadieni, kovo ma: “Būsianti taikos su-
“™°mJ1S.._be.gyV®n‘ 16 d ’ įtartis neturėtų būti tik

_ . r ; jtaika jūsų kraštui, bet tai-
Bet jų^advokatas j)a-1 Vyskupas Johan nešiką vakarinėm tautom ir.

i į Ketu-į tikrenybė je, taika visam 
Irius Didžiuosius Užsienių pasauliui”.■■ ■ ■ I ■■■■■»■ — ■ I 11 ■.

VOKIETIJOS VYSKUPAS REI
KALAUJA TEISINGOS TAIKOS

IVashington, D. C., kovo juokiasi iš Rusijos diplo-
6 — Jung. Valstybių Sena- matų ir jų šeimų nekultu-! 
tas 58 balsais prieš 29 nu- ringumo.

Rusijos diplomatai

Ministerius, kad jie apri
botų savo taikos reikala
vimus Vokietijai “teisin
gomis reparacijomis”, kad 
išvengti trečiojo pasauli
nio karo.

Amerikos Ambasadoriui Neleido ’įstei§tas kontrolės agentu- reiškęs, kad už nuostolius oįetz atsišaukia 
iras. Tačiau Senatas leido bus užmokėta. irius Didžiuosius

Pasimatyti Su Amerikiečiais 
Lenkijos Kalėjimuose 

_________________ ___________ *--------------------------------------------- Z------------------

Kovo 5 dien, grįžo iš 
Lenkijos Arthur Bliss 

įLane, Jung. Valstybių am
basadorius Lenkijai. Jis 
pasakojo, kad Lenkijoj, 
nežiūrint jo užsispyrusio 
reikalavimo pasimatyti su įjos pranešė valdžiai, kaip 
100 amerikiečių, kurie yra reikalaujama 
laikomi lenkų kalėjimuo- pranešimo pagal Smith- 
se, lenkų valdžia jam ne- Connaly įstatymą, kad jei- 
leido tai padaryti. Jis tik gu kompanijos nepriims 
su vienu amerikiečiu ture- jų reikalavimų, tai darbi- 
jęs progą trumpai pasikal- ninkai išeis į streiką, 
bėti.

Ambasadorius Lane grį- lauja pakelti algas $12.00 
žo iš Europos laivu 4Queen|į savaitę, pripažinti unijas 
Elizabeth’. ir duoti kitas koncesijas.

Telephonų Darbininkų 
Unijos Ruošiasi Streikui

OPA kontroliuoti nuomas----------------
ilki balandžio 30 d. ir Pas-| Rusai Neįsileidžia Kunigį 
kyre atitinkamą sumą pi-' - '

' nigų administravimo rei-1 
kalams. OPA turi uždary
ti visus ofisus iki birželio1
30 d.

I Korėją

New York, kovo 6 — Te- 
lephonų darbininkų uni-

30 dienų

Dauguma unijų reika-

i Japonija — Jau keli mė
nesiai kai Maryknoll’ai a- 

Imerikiečiai misijonieriai į 
i laukia Japonijoje ir Korė-

i rėjos Rusų zoną, kur prieš
i savo misijos 

į dirvą. Tačiau, rusai neįsi-
New York — Šiomis die- leidžia misijonierių ir 

nomis Rusijos atstovybėjiems griežtai įsakyta ne- 
j nutarė nutraukti sutartį ir 
; Morgano didžiuosius rū- 
tmus Long Islande grąžinti 
savininkams.

i Sakoma, kad raudonieji 
; rusai labai nepatenkinti 
i savo kaimynais, kurie je.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Raudonieji Nebenori Gy- *£.... 1 «... • trejos Rusų zona kur nnps
venti Morgano Rūmuose ;karą turėjo

___

bandyti slaptai susisiekti 
su katalikais rusų zonoje.

Maryknoll’ai atstatydi
na savo karo nukentėju
sias misijas Kinijoje, 
Mandžiūrijoje ir Japonijo-

Šeštadienį, kovo 8 dieną, 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa'. Pasukite savo radio rodyk
les ant 1230 kilocycles ir klausykite gražios ir įdomios 
radio programos per visą valandą iš WESX stoties.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį. gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie

tų, JORDAN HALL, Boston, Mass.. įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė); pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi
sus iš anksto ruoštis į šį koncertą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORuood 1449



Penktadienis. Kovo 7 d.. 194“

■VAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIAMS TREMTINIAMS 

LEISTA SUSIRAŠINĖTI 
LIETUVIŠKAI

__________________ ♦---------------------------------------------------

New York — Amerikie
čių zonoje Vokietijoje gy
venantys lietuviai per ilgą 
laiką negalėjo rašyti lais
vu aimtoia irulRn _kų savo gimtąja kalba — 
lietuviškai. Jie negalėjo 
susirašinėti lietuviškai nei 
Vokietijoje, nei su savo gi
minėmis bei artimaisiais 
Amerikoje. į

BALF ir kitų organiza
cijų vadovybės daug rūpi
nosi. kad lietuviai tremti
niai turėtų teisę susiraši
nėti lietuviškai ir kad ga
lėtų gauti lietuviškų laik
raščių.

Šiomis dienomis \ alsty- 
bės Departamento patarė
jas George L. VVarren pra
nešė BALF pirm. kun. dr. 
J. B. Končiui, kad lietu
viams tremtiniams Vokie
tijoje ir Austrijoje jau lei
sta susirašinėti lietuviškai 
tarpusavy ir su užsieniu.

Laikraščių ,knygų ir ki
tokių spausdinių siuntimo 
Vokietijon atskiriems as
menims klausimas šiuo 
metu svarstomas Karo 
Departamente ir tikimasi 
palankaus sprendimo.

Pažymėtina, kad BALF 
visą laiką turėjo teisę šių-! 
sti, siuntė ir siunčia lietu-: 
viškus spaudinius lietu-; 
viams tremtiniams Vokie
tijoje ir Austrijoje per 
savo įgaliotinius.

darbininkas

loniai. nuoširdžiai prakalbėjo 
mane, tąja aiškia miela, bran
gia lietuviška kalba...”

Rašydamas apie save ir sa
vuosius. tarp kitko sako: "Ma
no tėvas buvo Lietuvos karys, 
ir jau vargšas žuvo kaip tik už
tekėjo Lietuvoje raudonoji sau
lė iš rytų...”

"Raudonoji saulė iš rytų”, 
tai Rusijos bolševikai, kurie nu
žudė nekaltą žmogų. Tai ne jis 
vienas žuvo nuo Rusijos bude
lių. Žuvo tūkstančių tūkstan
čiai mūsų tautiečių.

Art. Birutė Smetonienė, 
įžymi pianistė, koncertavusi 
Europoje ir pereitais metais 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongrese New Yorke, maloniai 
sutiko atvykti į Bostoną ir sek
madienį. gegužės 11 d. (Moti
nos Dienoje). 3:30 vai. po pie
tų. JORDAN HALL. Darbinin
kų Radio programos metiniame 
koncerte gražiais lietuviškais 
muzikos kuriniais palinksminti 
Naujos Anglijos lietuvius, me
no mėgėjus.

p. Birutė Smetonienė su savo 
šeima gyvena Euclid. Ohio. Mes 
pirmą kartą Bostone turėsime 
progą klausytis artistės Birutės 
Smetonienės skambinimo pia
nu.

Kaip jau buvo skelbta to kon
certo programoje dalyvaus mū
šų įžymi artistė — dainininkė; 
Polyna Stoska (Stoškaitė), ku-j 
ri dainavo Europ>os operose iri 
karui prasidėjus grįžo iš Euro-'

i
i

I

Senatas Užgyrė Dougias 
Ambasadorium Anglijai
\\ashington, D. C., kovo lX)S Karo metu

6 — , 
natas be diskusijų ir be 
pasipriešinimo už gyrė 
Prezidento Trumano pa
skirtą Lewis W. Douglas merikos miestuose, o dabar vai-, 
Jung. "Valstybių ambasa- <jina įžymią rolę jr dainuoja di-Į 
dorium Anglijai. deliame New Yorko teatre.

Liūdna diena
Einu viena...
Gaudžia varpai.
Kapų kapai...

Nešu rožes.
Baltas, gražias...
Bet kur sustot. 
Kur jas paklot ?..

Einu, einu — 
Baisiu sapnu... 
Tiek tų grabų, 
Kuriam gi tu?.’..

O jis tylus. 
Skausmas kilus 
Neša mane — 
Kančių tvane.

Jau ir naktis.
Nerandu vis 
Kapo sūnaus.
Mielo, brangaus.

Krinta rasa.
Brendu basa...
Lydi varpai.
Kapai, kapai...

Ak,štai!! Irtu! —
Rymai kardu 
Vyšnių sode. 
Švieti žvaigžde.

Kloju rožes.
Baltas, gražias, 
Traškių žiedų — 
Maldų, maldų...

Marija Aukštaitė.

>

t

>
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Trečiasis Gavėnios Sekmadienis (Kovo 9 d.) 
EVANGELIJA: Luko 11, 14-28

Anuo metu: Jėzus išyarė velnią, kurs buvo nebylys. Jam iš
varius velnią, nebylys kalbėjo, ir minios stebėjosi. Kai kuine jų 
tarė: Jis išvaro velnius per Beelzebubą, velnių vyriausįjį. Kiti 
gundydami reikalavo iš jo ženklo iš dangaus. Jis, matydamas jų 
mintis, jiems tarė: kiekviena karalystė, savyje suskilusi, bus su
naikinta. ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pats su savimi 
nesutinka, kaipgi išliks jo karalystė? Kadangi jūs sakote mane 
išvarant velnius per Beelzebubą. Jei aš išvarau velnius per Beel
zebubą, per ką išvaro jūsų vaikai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet 
jei aš išvarau velnius Dievo pirštu, tai Dievo karalystė tikrai pas 
jus atėjo. Kada galiūnas apsiginklavęs sergi savo kiemą, ramy
bėje lieka visa, ką jis turi. Bet jei stipresnis už jį užėjus nugali jį, 
tas atima visus jo šarvus, kuriais pasitikėjo, ir išdalina jo grobį. 
Kas ne su manimi, tas prieš mane; ir kas nerenka su manimi, tas 
barsto. Nešvarioji dvasia, išėjus iš žmogaus, vaikščioja sausose 
vietose, ieškodama atilsio; neradus ji sako: Grįšiu į savo namus, 
iš kur išėjau. Atėjus ji randa juos iššluotus ir papuoštus. Tuomet 
ji eina, pasiima su savim septynias kitas dvasias, piktesnes už 
save, ir įėjusios jos gyvena tenai. Ir taip paskui darosi tam žmo
gui blogiau, nekaip pirma. Tai jam sakant, atsitiko, kad viena mo
teriškė iš minios, pakeldama baisą, jam tarė: Palaiminta įsčia, 
kuri tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai. Jis atsakė: Beje, palai
minti, kurie klauso Dievo žodžio ir laikosi jo.

iyvo. iiaiv ji buvo išvy-;2d. I. 4*.
Jung. "Valstybių Se- jjUS j pacifiko salas ir dainavo! 

e mūsų kariams, kurie grūmėsi- 
su japonais. Grįžus į New Yor-I 
ką. ji koncertavo įvairiuose A-!

Prezidentą Trumanę Labai 
Šiltai Priėmė Meksikoje

Svetimkalbiy Laikraščių 
Paroda

Lake Snccess, N. Y. —
Šiomis dienomis Jung. 
Tautų Sekretoriate atida
ryta ne anglų kalba Jung. 
Valstybėse leidžiamų laik
raščių paroda. Šią parodą 
suruošė Bendra Amerikos 
Vienybės Taryba, kuriai 
vadovauja Tor Gjesdal.

Pasirodo, kad Jung. Val
stybėse leidžiama net 
1.010 įvairių svetimkalbių 
laikraščių.

Pirmas laikraštis Ame
rikoje išleistas 1739 m. 
vokiečiu kalba.

J
i

Į Meksikos Miestas —Pre
zidentas Truman buvo nu-

Šių metų Darbininkų Radio ■ vykęs i Meksiką ir aplan- 
metinis koncertas bus nepapra
stai gražus ir turiningas, 
skamba lietuviška daina ir 
zika po šalis plačiausias!

•VjLaiškas Iš Tremties

Neseniai, Newark, N. J., ištiko gaisras, Kur 
šaltyje motinos nešinos vaikus tik su naktiniais 
drabužiais išbėgiojo. Vaizdas parodo, kaip ug
niagesiai gelbsti žmonėms pabėgti iš degančio 
apartmentinio namo.

NAUJAI ATVYKĘ AMERIKON 
NAŠLAIČIAI

DANUTE ŠIDAGYTĖ — 141 KORNILIUS JEZBUTAS — 
metų amžiaus, iš Širvintų, Uk-,13 metų amžiaus, iš Skuodo, 
mergės apskr. Tėvas Balys, mo-! Tėvas Kazys, motina Stefani- 
tina Eleonora. Su tėvais atsi- ja. Nuo tėvų atskirtas 1941 m. 
skyrė 1943 m. Turi dėdę Chica- Baigęs II gimanzijos klasę. Tu- 
goje. Amerikoje norėtų baigti ri dėdę Chicagoje. Norėtų to- 
mokslą. liau mokytis Amerikoje.

DANUTE \ ASILIAUSKAI- Vasario 18 d. visos mergaitės. 
TE — 18 metų amžiaus, iš Vii- Lietuvių Našlaičių Komiteto 
niaus miesto. Tėvas Steponas, narės p. Petronėlės Jurgeliūtės- 
motina Ona. Abu tėvai mirę. Beverage lydimos, išvyko į Se- 
Baigė 6 gimnazijos klases. No- sėlių Kazimieriečių Akademiją, 

Pa., o berniukai į

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Efeziečiams (Efez. 5, 1-9)

Broliai: Būkite Dievo sekioto jai. kaip mylimiausieji vaikai, 
ir elgkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė 
už mus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui. Paleistuvystė ir 
bet koks susitepimas ar godulystė tenebūnie nė minima jūsų tar
pe. kaip pritinka šventiesiems; nei begėdystė, nei paikos šnekos, 
nei juokavimai, kas nepritinka, bet verčiau dėkojimas. Nes žino
kite ir supraskite, kad nė vienas paleistuvis, ar suteptas, ar gob
šas. — juk tai yra stabmeldystė. — neturi Kristaus ir Dievo ka
ralystėje tėvonvstės.

Niekam nesiduokite suvedžiojami tuščiais žodžiais, nes dėl 
tų dalykų Dievo rūstybė ateina ant netikėjimo vaikų. Nebūkite jų 
dalininkai. Kitados jūs buvote tamsybė, dabar esate šviesa Vieš
patyje. Elgkitės kaip šviesos vaikai. Nes šviesos vaisiai apsireiš
kia visokiu gerumu, teisybe ir tiesa.

PIKTOJI DVASIA GYVENIME
i
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Kristaus laikais buvę demonai nemirė. Jie ir dabar apsėda 
žmones regimu būdu arba dažniausiai mažiau pastebimu. Aišku, 
velnio matyti negalima, nes jis yra dvasia. Galima pastebėti tik 
jo pasireiškimus žmogaus arba žmomjes gyvenime.

Apsėstasis buvo aklas. O dabar ar maža žmonių, kurie lyg 
tyčiomis užsimerkia prieš Kristaus tiesą; nenori protauti, kad 
nereiktų laikytis katalikybės dėsnių, šventųjų ir kankinių pavyz
džiais patvirtintų. Vieton to. jie daug — net per daug! — paste
bi žmogiškąsias dėmes, kurios Bažnyčioje pasirodo.

Piktoji dvasia pasireiškia tuo. kad vergiškai užvaldo žmogų, 
lyg jis nebeturėtų laisvos valios. Viskas atrodo jam pačiam ir ki
tiems, lyg tai jo vieno daroma, bet rezultatai liudija, kad tai tik
rai piktosios dvasios veikimas.

ri mokytis Amerikoje. Newtown,
BIRUTE JASEVICIŪTE — Marianapolio Kolegiją, Thomp- 

15 metų amžiaus, iš Kauno m. son Qonn 
Tėvas Konstantinas, motina So
fija. Motina mirus, tėvas din-, 
gęs be žinios. Baigus trečią 
gimnazijos klasę. Amerikoje 
norėtų mokytis agronomijos.

BRONE ANDRIUSKAITĖ —;
14 metų amžiaus, iš švekšnių. 
Tėvas Rapolas, motina Julija. 
Abu tėvai mirę. Mokėsi pra
džios mokykloje. Amerikoje gi
minių neturi. Nori čia toliau 
mokytis.

IZOLINA NAMAJUŠKAITĖ
— 17 metų amžiaus, iš Šiaulių 
miesto. Tėvas Balys, motina 
Marija. Abu tėvai mirę. Baigusi 
gimanziją. Norėtų Amerikoje 
toliau mokytis ir, jei galima, 
mokytis medicinos.

MARIJA KUKŠTAITE — 17 
metų amžiaus, iš Tauragės. Tė
vas Antanas, motina Elzbieta. 
Baigusi gimnaziją. Amerikoje 
giminių neturi. Norėtų mokytis 
vaistininkystės.

GRAŽINA JESBUTYTE —
12 metų amžiaus. Tėvas Kazys, 
motina Stefanija. Iš Skuodo. 
Su tėvais atsiskyrė 1941 me
tais. Baigusi antrą gimnazijos 
klasę. Turi dėdę Joną Ramkaitį dar nė kartą nepaėmiau cigare- 
Chicagoje. Nori Amerikoje mo- to į dantis.
kytis.

JONAS JAMES (Gerleikis)
— 16 metų amžiaus, iš Klaipė
dos Krašto. Abu tėvai mirę. 
Mokėsi pradžios mokykloje. 
Tėvas kadaise gyveno Chicago- 
je. Nori mokytis.

PRANAS BRENCIUS — 16 
metų amžiaus, iš Nevarėnų. 
Telšių apskr. Tėvas Juozas, mo
tina Uršulė. Nežino kur tėvai. 
Baigęs pradžios mokyklą. Turi 
dėdę Chicagoje. Nori toliau mo- 
VVtli? A rvyiĮr-i _

Lietuviu Našlaičių Fondo 
Komitetas.

kė to krašto prezidentą 
Lai Miguel Alemaną. Prezi- 

. dentas Truman buvo iškil
mingai ir entuziastingai 
sutiktas paties prezidento 
Alemano ir kitų valdžios 
pareigūnų ir didžiulės mi
nios žmonių.

Prezidentas Truman bu
vo pasveikintas 21 patran
kos šūviu. Jo lankymosi 
tikslas buvo sudaryti 
glaudesnius sant y k i u s 
tarp abiejų kraštų.

Prezidentas Truman sa- 
jvo kalboje pabrėžė, kad A- 
jmerikos gali susmukti, jei
gu pasaulio taika nebus 

i užtikrinta.
J 
;•

į? Trečiadienį, kovo 5 d. 
J? Į Jung. Valstybių sekreto- 
!• Irius George Marshall su 

savo bendradarbiais ir pa
dėjėjais lėktuvu išvyko į 
Maskvą dalyvauti užsie
nių ministerių konferenci
joje.

Sekretorius Marshall, iš
vykdamas, pareiškė, kad 
jis nesitiki, jog bus gali
ma paruošti taikos sutar
ti Vokietijai toje konfe
rencijoje. Vokietijos tai
kos sutartį ruošiant kils, 
neabejojama, labai daug 
nesusipratimų. Jeigu toji 
konferencija paruoš tai
kos sutartį Austrijai ir tai 
jfin rĮjno pu <lu r-’f u _

mu

Jonas
Conn.
trem- i

t

Šiomis dienomis p. 
Kantautas iš Ansonia, 
gavo laišką nuo studento 
tinio iš Austrijos. Šis studen
tas E. R. nuoširdžiai dėkoja p. 
J. Kantautui už paltą, aukotą 
per BALF’ą. Jis palto kišenėje j 
rado p. Kantauto adresą ir la-Į 
bai nudžiugo, ir jis tarp kitko; 
rašo: ‘Tas suglamždytas. to-1 
kios baisios ilgos kelionės išvar-j 
gintas drabužėlis, dar taip ma

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje: 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 1) Šventoji Lietuva: 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940: 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. B road w ay, So. Boston 27, Mass.
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JUOKELIAI
Vyras: širdele, tai tu šią mės

galį vadinį kiauliniu kotletu? 
Tai yra tikras pasityčiojimas 
net iš pačios prasčiausios kiau
lės.

Moteris: Atleisk, Jonai, bet 
aš visai nenorėjau tamstos jau
smų užgauti ir pasityčioti.

Paaiškėjo

Magdė: Kodėl žmonės atėję 
šventadienį į bažnyčią miega?

Uršulė: Nepamiršk... tai 
ilsio diena.

po

Valstybės Sekretorius 
Marshall Išvyko Mashwi
VVashington, D. C. — 

kovo 5 d.

Stipri Valia
Geraldas: Arkiboldai, 

nojai, kad aš turiu begalo stip
rią valią?

Arkiboldas: Ne.
Geraldas: Pereitą savaitę pri

žadėjau daugiau nerūkyti, ir

ar ži-

Arkiboldas: Tai niekis, 
pereitą mėnesį devynis 
prižadėjau nerūkyti.

Dingo

Aš
kartus

kuriam 
jjadėjai

Platukienė (bastūnui, 
davė pavalgyti): Kur 
popierinį dubinį, kuriame atne
šiau tau obuolinio pyrago?

Bastūnas: Dubenį? Moteriš
ke, maniau, kad tai buvo apati
nė pyrago pluta.

ŽMOGUS SAVYJE TURI
Šalia tiesos, gerumo ir grožio palinkimų, žmonės turi tuščios 

puikybės, gobšumo, kūniškų geidulių troškimus. Jie reikalingi 
drausmingo tvarkymo. Bet piktoji dvasia sugeba panaudoti šias 
įgimtas savybes žmogaus sielai bei valiai sv.pančiuoti. Tada žmo
gus su niekuo nesiskaito, išskyrus policiją. Visa tai, kas gali pa
tenkinti minėtas aistras, grobstoma, nepaisant nei padorumo, 
teisingumo, nei tikėjimui ištikimybės. Jei prisibijoma. tai 
valstybės baudžiamųjų įstatymų.

Pats žmogus bando savo nedorumą teisinti, vadindamas 
mokėjimu gyventi, pasidaryti good time ir t.t.
atsimintina. kad velnias turi du vaidus: šėtono ir melo.

nei 
tik

tai
Tačiau visados

li EIKIA TIESOS

Žmogus be tikėjimo visai nenori ir neišdrįsta atvirai pažiū
rėti į akis savo oaties skurdui. Todėl kai kurių žmonių didelis no
ras “pasilinksminti ’. paūžti yra kilęs iš reikalo sąžinę užslopinti, 
pabėgti nuo savęs pažinimo. Išdidumas neleidžia prisipažinti prie 
tiesos. Gyvulys mokosi is patyrimo, žmogus ne. Kodėl? Nes jis 
nenori prisipažinti net sau pačiam, kad jis darė ir kalbėjo klaidin
gai ir k' ailai; Jam net ir mintis neateina, kad |>er jį kalba ir veikia 
kas kitas. Sakoma — ir labai teisingai: keno valdovas ne Dievas, 
tas turi daug ir piktų valdovų.

Rusija Nepriima Atomu Plano
Lake Snccess, N. Y., ko- taikomas Jung. Valsty- 

vo 6
Andrėj A. Gromyko gricž-! Taip ir negali susitarti 
tai smerkia Jung. Valsty- dėl atominės energijos 
bių planą dėl atominės e-1 kontrolės. Spėjama, kad 
nergijos kontrolės. Jis sa-’šis Rusijos atstovo griež- 
ko, kad tas planas yra nu-[tas puolimas yra padary- 
kreiptas prieš kitų tautui tas tiksliai, kad užsienių 
nepriklausomybę. i ministerių konferencijai

Rusijos atstovo Gromy-[ Rusija galėtų daugiau iš- 
i’o nu*'nas bu .*□ Isiderėti.

Rusijos atstovas bčms.
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Krokodiliaus Ašaros
Sakoma, kad krokodilius, savo auką bekramtyda

mas, apsilieja ašaromis. Matomai ryšiumi su tuo po
sakiu, vienas laikraštis įdėjo piešinį (Šis piešinys telpa 
ir šiame “Darbininko” numeryj), kuriame atvaizduo
tas “dėdė Juozas” (Stalinas), graudžiomis ašaromis 
apsipylęs. To liūdesio priežastį atpasakoja iškaba, ku
rioje parašyti Amerikos Valstybės Sekretoriaus pagel- 
bininko žodžiai: “Rusija veda grobonišką užsienio po
litiką. Dean Acheson”. Toks “šmeižtas”, rodos, patei
sina graudžias “dėdės” ašaras. Bet įsižiūrėjus į jo 
stuomenį, savaime kyla ne tai abejonė, ne tai galvosū
kis: kam čia “dėdei” verkti dėl “nuplėštos šlovės”? Jo 
stuomuo perdaug jau stambus, kojos pernelyg storos; 
kiekvienam kišeniuj įsigrūdę po keletą išbadėjusių 
žmogyščių. Vienas jau nebetilpo, tai po pažaste jį laiko. 
Atrodo, kad “dėdė” lyg būtų persivalgęs ir turįs tiek 
ištekliaus, kad nebežino nė kur dėti. Tad lieti ašaras 
dėl kokio ten “šmeižto“ būtų labai vaikiška. “Dėdė” 
perdaug gudrus taip ant juoko save pastatyti. Čia vi
sai kas kita — čia krokodiliaus ašaros. “Dėdė” kramto 
aukas, jų kaulai triuška, jos šaukia ne savo balsu, “dė
dei” jų gaila, tai jis ir verkia. Visas pasaulis uja “dėdę” 
už gobšumą, žiaurumą ir besotiškumą, bet “dėdei” nė 
kam ko: jis klauso ir valgo (“a vaska šiušaiet da 
jiest”).

Papraščiausias reališkumo pojūtis, rodos, įsąmo- 
nytų Maskvos vyriausybę, kad įsižeisti dėl neužtarnau
tos garbės “nuplėšimo” netenka. Deano Acheson’o pa
staba atsargiais žodžiais pareikšta. Sovietų užsienio 
politikai tiksliai apibūdinti diplomatinės kalbos žo
dynas negana turtingas. Bolševikų darbai yra tokios 
rūšies, kad vien jų išvardymas sudarytų ilgą keiksma
žodžių eilę. Diplomatijoj nepriimta tokią kalbą varto
ti. Amerikos pareigūnas jos ir nepavartojo. Pasirinko 
tokį žodį, kurs diplomatijoj yra stiprus, bet priimtinas. 
Silpnesnio pavartoti negalėjo, nes kiek švelnesniu žo
džiu būtų nieko nepasakęs, tad verčiau būtų nutylėjęs. 
Bet istorijoj būna tokių momentų, kad tylėti nebega
lima. Dabar pasaulis tokį momentą kaip tik ir gyvena. 
Atsižvelgiant į Rusijos pavergtų tautų skriaudas, ga
lima tik tokią pastabą padaryti, kad mūsų Valstybės 
Sekretoriaus pagelbininkas persilpnai pasisakė. Kad 
jis nenusižengė prieš diplomatijos taisykles, įrodo tas 
faktas, jog pats Valstybės Sekretorius Marshall jo 
pastabą oficijaliai užgyrė, nes jei būtų mažiau pasa
kęs, tai būtų prasilenkęs su visiems žinomais faktais, 
arba, aiškiau tariant, būtų užgyręs negirdėtus pasau
lio istorijoj žiaurumus.

O bet gi Kremlius įsižeidė. Tuomi tik parodė, ant 
kokio moralybės, ar verčiau nemoralybės lygio stovi 
šių dienų Rusijos politika. Iš tiesų, reikia begalinio na- 
chalumo bei įžūlumo su tokia politika aikštėn išeiti. 
Bet kas gi yra nachalumas? Ne kas kita, tik atkakli 
kvailystė, ar kvailas atkaklumas. Gi aklu atkaklumu 
pastoviai verstis, neatsižvelgiant nė į žmonijos nuo
monę, nė į tautų laisvę, nė į žmogaus teises, nė į svei
ko proto dėsnius, nė į visuotinius protestų balsus, — 
tai jau reiškia pilną protinį bankrotą. Kokio pasigailė
jimo verta visa tai, kuo šiandien Maskva didžiuojasi!

K.

Naujas būdas krautuvėse, pačiam pasirink
ti produktus, matomai, duoda malonumo šeimi
ninkėms, nes čia pat kartu ir kūdikis kartu su 
motina padeda išrinkti maisto dalykus.

Dėdės Lietuvio Aktualijos
- Karo veterano pasakojimas 
- Neužtrūkstanti karvutė.

Tipiška konstitucija.
— Na gerai, tariau dėdei, 

pasakosiu toliau apie ke
lionę.
— Visą laiką ramiai sė

dėjęs jaunuolis, karo vete
ranas, staiga prabilo, sa
kydamas: “Biauresni už
fašistus ir nacistus! Aš 
pats buvau Rusijoje, ta
me jų rojuje ir viską ma
čiau, galiu pasakyti tie
są”. Žmonės sužiuro.

LAIMINGAS ŽMOGUS
Kiekvienas žmogus, atei- sisekimo viršun?. Ediso- 

damas į šį pasaulį, neatsi- nas davė labai pamokinan- 
neša su savim laimės. Vie- tį atsakymą: “Aš 10% 
ni pa veide ja turtus nuo dirbu vaizduote... 90% 
savo tėvų ar artimųjų, ki- dirbu prakaitu”. Štai kur 
ti savo sunkiu gyvenimo glūdi pasisekimo paslap- 
darbu, treti, tikrai sutin- tis. Iš ko mūsų lietuviai 
ka laimę. Daugiausia žmo- susidėjo turtelius, ar tai 
nių turtus susideda savo ne prakaito ir sunkaus 
prakaito lašais. Tingus 
žmogus niekados nepa
sieks laimės viršūnės. Pa
saulio mokslininkai, kom
pozitoriai, išradėjai mokė
jo dirbti. Todėl nereikia 
pavydėti jei mes matome 
kaip kitiems gyvenimese-; vietą ir, nieko nelaukda- 
kasi. Niekas dykai nieko1 mas išėjo sau darbo ieško- 
neduoda. Tą faktą galime ti. Greitai jis susipažino 
giliai sau į protą 
įdeginti.

Kartą vienas 
klausia garsaus 
išradėjo, Tarno

Kodėl? Bijo, kad nesuži
notų tiesos”.

Karo veteranas, užbai
gęs kalbą, pasitraukė.

Tada antrasis draugas 
tęsė pasikalbėjimą, saky
damas: “Vakar skaičiau
informacijas ir pasirodo, 
kad 1944 m. vasario mėn. 
iš Lenkijos buvo išvežta 
40,000 žmonių įvairaus 
amžiaus ir apgyvendinti 
prie Lubastowo ir Majda- 
neko”. Pamaniau sau vie
nas: o iš Lietuvos ar neiš- 
vežama tūkstančiai žmo
nių į Sibirą?

Išsitraukė iš kišenės 
knygutę ir pradėjo skaity
ti, argumentuodamas savo 
tvirtinimus Stalino kons
titucija, išleista 1936 m.

“Diktatūra yra absoliu
tas autoritetas, jokio įsta
tymo nepripažįstąs, re
miasi vien tik jėga. Prole
tarų diktatūra yra kruvi
nas ir be pasigailėjimo 
vedamas karas prieš seną
jį pasaulį. Jam vadovauja 
vienintelė komunistų par
tija”.

Leninas pasakė: “Be 
žiaurios ir geležinės drau
smės komunizmas neišsi
laikytų nei poros mėne
sių”.

“Valstybės teismas pro
letarų rankose. Kaltina
masis tuojau užklausia
mas kuriai klasei priklau
so, kas tokie jo gimdyto
jai ir koki kultūros laipsnį i 
turi, nes nuo to priklauso 
pasmerkimas ar išteisini
mas, nežiūrint kokį prasi
kaltimą būtų padaręs. Jei
gu pabėgtų į užsienį, tai 
baudžiami jo šeimos na
riai, atimant pilietybės 
teises ir išvežant penke- 
riems metams į Sibirą. Vi
sai neatsižvelgiama į am
žių. Už tą patį nusikalti
mą gali būti lengvai nu
baustas, bet gali būti ir 
sušaudytas”.

U. R. S. S. konstitucijų 
tęsinys kitą kartą.

Paulius Ramutis.
EIČIAU

Eičiau girelėn, 
Kirsčiau liepelę, 
Dirbčiau laivelį, 
Plaukčiau mareles.
Plaukčiau mareles. 
Irčiau giliąsias, 
Gal ir priplauksiu 
Jaunas dieneles.

Priplaukiau rūtą 
Ir lelijėlę. 
Tik nepriplaukiau 
Jaunų dienelių.
Paklausiau rūtą, 
Ir lelijėlę, 
Ar nėr čia mano 
Jaunų dienelių.
Atsakė rūta
Ir lelijėlė: 
“Jaunos dienelės 
Tavo praėjo’’.
Sudie, rūtele, 
Ir lelijėle, 
Sudie jūs, mano 
Jaunos dienelės.

nubaustas, 
darbininkai 
bet kulko- 
juos nutil-

Pasikalbėjimas Su Dr. Vinco Ku 
dirkos Giminaite, Kuri Yra 

Sukūrusi 200 Dainy
— Melodijų sparnai, nuausti Bradūno, Gri- 

gaitytės, Vaičiūno. Brazdžionio, Birios. Vait
kaus, Putino, Žitkaus eilėraščiams. — Atspėti 
lietuvių sielos melodijas ir jas prisegti lietuvių 
poetų kūriniams. — Ii Northwestern universite
te studijuoja žumalizmų. — Kokia jos mėgia
miausia daina. — "Ai ne "amerikonka", ai lie
tuvaitė.**

ra pridėjus eilėraščiams: 
Kaz. Bradūno, K. Grigai- 
tytės, Vytės Nemunėlio 
(B. Brazdžionio), Alekso 
Šato, Petro Vaičiūno, Pra
no Vaičaičio, P. Orintai- 
,tės, Verutės Jakubauskai
tės, Fausto Kiršos, Liūdo 
Šakalinio, Prano Bajoro, 
M. Vaitkaus, V. Stonio,

mynų nusivedė į netolimą 
raštinės namą ir manė, 
kad jam tenai gaus darbą. 
Nelaimė, jis nemokėjo nei 
rašyti, nei skaityti. Ka
dangi tas darbas reikala
vo, kad visokios sąskaitos 
būtų laikomos tvarkoje ir 
reikėjo pasirašyti ant 

i kiekvieno ryšulio, kuris 
(buvo priimamas į namą, 
šis atėjūnas negalėjo gau
ti to darbo.

Jis nenuliūdo, bet pasi
rūpino kitur darbelį. Ga
lutinai atsidūrė į namų 
pardavimo 'raštinę ir per 
kelis metus prasimušė į 
viršūnes, susidėjo nemažą 
turto.

Progai pasitaikius, kada 
jam reikėjo didelės sumos 
pinigų pirkimui didelio 
namo, iš kurio jis galėjo 
sau nemažą pelną pasida
ryti, tai jis nuėjo į banką 
gauti paskolos. Bankos 
kasierius jį gerai pažino ir 
sutiko jam duoti paskolą. 
Tik reikalavo, kad jis iš
pildytų ir pasirašytų blan
kas.

Skolininkas, atsiprašy
damas nusišypsojo. Jis pa
siaiškino, kad nemokąs

•“Rusijoje darbininkas 
turi dirbti per prievartą ir 
atlikti nustatytu laiku už
duotą darbą, kitaip gaus į 
kailį ir bus 
Vieną kartą 
pasipriešino, 
svaidis tuojau
dė. Joks streikas neleisti
nas. Vargas tam, kuris 
neateina į darbą, ar pavė
luoja! Tuojau kalėjimas. 
1939 m. sausio mėn. dekre
tas nustatė, kad po dviejų 
20 minučių pavėlavimų 
būtų atleistas nuo darbo, 
gi 1940 m. kovo mėn. buvo 
išleistas griežtesnis įsaky
mas: už kiekvieng pasivė
lavimą nuo 3 iki 6 mėnesių 
kalėjimo”.

“Bedarbių Rusijoje nė
ra, nes valdžia visus pri
verčia dirbti, kaip senovės 
vergijoje”.

“Be to, noriu ponui pa
aiškinti ir nušviesti komu
nistinę lygybę, kurią ma
čiau savo akimis. Jau pa
ti valdžia suprato, kad tai 
negalimas dalykas, užtat 
vėl įvedė algą, stipendijas 
po pirmojo nepasisekimo. 
Tos algos ir stipendijos 
nelygios, bet pagal atliktą 
darbą mokamos. Ir vėl su
sidarė klasės: vieni gyve
na gerai, kiti blogai, vieni 
turtingi, kiti ubagai. Liau
dis yra valdžios melžiama 
karvutė, kuri neprivalo 
niekados užtrukti pakol 
nepastips”.

“Jei nebūtų tos geležinės 
drausmės, tos baimės, nes 
tėvas nepasitiki sūnumi, o 

i sūnus tėvu, ir jei vokiečiai 
t nebūtų taip žvėriškai pasi-

darbo vaisiai ?
Kartą girdėjau juokelį, rašyti ir skaityti, ir prašė

ir manau jis gali daug į bankininko, kad jis visą elgę su rusais, tai tikriau- 
mums pamokinančio pa-■ tai išpildytų. Bankininkas šiai nebūtų kariavę su to- 
likti. Atėjūnas, atvykęs į u:”
Jungtines Valstybes, susi
rado sau apsigyvenimo

. u, mvnv iiviaux\vic*J

jis susipažino 
ir širdis su kaimynais ir su jais už

mezgė draugiškus santy
kius. Jie, matydami jų 
nuoširdumą, pasirūpino

žmogus
elektros
Edisono, jam kur nors geresnį dar- 

kaip jis galėjo pasiekti pa- bą surasti. Vienas iš kai-

nustebo, kad toks turtin
gas žmogus nemoka nė ra
šyti, nė skaityti.

“Labai stebiuos”, tarė 
jis pagerbtinai. “Kažin 
kas iš tavęs būtų buvę, jei 
atvykęs į šį kraštą būtu
mei mokėjęs rašyti ir 
skaityti?”

“Šlavikas”, atsakė žmo
gelis.

Pranas Bekampis.

kiu pasiaukojimu”.
“Ar atsimeni, kad beka- 

sant kanalą prie Baltijos 
jūros mirė 300,000 taip va
dinamų “politinių” belais
vių? Ar norite dar dau
giau įrodymų, kad ten 
žmonės yra nelaimingi ? 
Žiūrėkite: visai neįsilei
džia svetimšalių, kurie ga
lėtų laisvai pamatyti ir 
pakalbėti su žmonėmis.

Lietuvaitė, gimusi ir au
gusi Amerikoje turi su- 
kompanavusi apie 200 
dainų, — pasiekė mane 
gandas Chicagoje.
— Labai įdomu! Reikėtų 

tą naują kultūrinį talentą 
pažinti!, — pamaniau sau. 
Tačiau praėjo beveik me
tai, kol prisirengiau ją ap- £įt| ’ “15*žitkauk dlu’Se- 
lankyti. Pagaliau Lietu- rut,no» z,tkaus’ dauge 
vos Nepriklausom y b ė s 
šventės išvakarėse pasi
beldžiau į gražios “cot- 
tage” duris, 3330 W. 61 
PI., (Chicago 29, III.). 
Kambariai — sakytumei 
kaip meno muziejus. Čia 
kabėjo du originalūs Ma
to Mackevičiaus aliejiniai 
piešiniai — rūkančio pyp- 
koriaus ir portretas senu
tės, kuri pardavinėja o- 
buolius gatvėje; čia buvo 
ir Mona Lizos paveikslas.
Kambaryje daug kitų pa- — Kaip seniai Jūs jau 
veikslų, fotografijų, sto- pradėjote daineles kompo- 
vylėlių, o pijanas nukrau- nuoti?
tas gaidomis. — Būnant ašt u n t a m e

RYŠIAI SU DR. VINCU skyriuje turėjau draugę,
KUDIRKA kun me&° ei*erascms ra"

šyti. Tai aš ir panorau
Čia pat_ir abi gyventojos vienam jos eilėraščiui me- 

“ motinėlė Marijona Moc- lodiją sukurti. Tai buvo 
“mizerna”, bet — pirma
sis žingsnis, o tolimesnis 
darbas sekė. 1940 metais 
sukūriau pirmąją lietuviš
ką savo kompoziciją “Lie
tuvos valsas”, o sekan
čiais metais sukūriau me
lodiją Alekso Šato eilėraš
čiui “Sakai, kad miršta 
dainos”.

— KAIP JCS KURIATE 
SAVO DAINAS

Pradedi mąstyti ir pa- 
i melodija pradeda 

melodijas angliš- gimti. Žiūriu, skaitau poe- 
vėliau, ziją, ir melodija, sakytu- 

mintyje savo mei, pradeda suktis.
kompo-i — Ar jūs turite kokį y- 

lietuviš- patingesnį pamėgimą ku-

lio kitų — nė vardų neži
nia.

; — Aš tik iškerpu iš laik
raščio, kitą syk nė auto
riaus vardo nežinodama ir 
eilėraščiui melodiją kuriu. 

Hypatijos kūryba — be
veik išimtinai — solo dai
nos, su piano palydėjimu, 
kaikurias jos dainas yra 
“Margutis” pritaikęs cho
rui.

“SAKAI, KAD MIRŠTA 
DAINOS?”

I

I

kevičienė ir kompozitorė 
jos duktė Hypatia Mocke
vičiūtė.

Motina pasipasakoja ki
lusi iš Suvalkijos. Garsu
sis Dr. Vincas Kudirka, 
kaip Mockevičienės 
mytė pasakojo, 
pusbrolis, o 
Mockevičienės dėdė buvo 
vedęs Vinco Kudirkos se
serį. • f

Pradedu vartyti gausią 
krūvą Hypatijos sukom-1 — 
ponuotų dainų. Pradėjo ji skui 
kurti 
kiems tekstams, 
turėdama 
lietuvišką kilmę, 
nuoti muziką 
kiems eilėraščiams melo- rių akordų? 
dijas ir jau turi sukūrusi '■ — Daugiausia stengiuosi 
apie 210 dainų, jų tarpe įsijausti į poezijos mintį, 
lietuviškų apie 75. į vaizdus, ir perduoti juos

_ _______ _ tonais. Mano dainos nėra 
, aš daugiau 

būčiau linkusi prie, pasa- 
liaudiškos kūry- 

tik, aš neper- 
lietuvių liau- 
melodijų, tik 
tas, ką mama 

Taip, kad savo
Dainos sparnus ji jau y- kūrinėliuose aš lyg noriu 

atspėti lietuvio sielos me
lodijas ir jas prisegti lie
tuvių poetų kūriniams, 

į — O kur jūs mokinotės 
muzikos?

j — Proctor School of Mu- 
sič, Daytone. Ten studija
vau apie 12 metų piano 
muziką. Ten turėjau šiek 
tiek ir muzikos teorijos, 
studijų apie harmoniją ir 
kompoziciją, šiek tiek stu
dijavau ir pas lietuvį kom
pozitorių, prof. A. Pocių.

SVAJONES APIE 
1 ATEITI

— Kokius turite ateities 
planus?
— Matote, dabar man 

rūpi lėšos studijoms ir 
Marija Aukštaitė. ‘ Tęsinys 5-tame pusi.

ma- 
buvo jos 

Marijonos

SOLO MUZIKA LIETU- moderniškos
VOS POETŲ EILRMS r

— Sunku su lietuviškais kyčiau, 
atsidūsta bos. Gaila 

neturiu jų daug žinau
eilėraščiais, —
Hypatija, — 
rinkinių, tai kur suradusi dies~ dainų 
laikraštyje išsikerpu ir daugiausia 
pritaikau melodiją”. niūniuoja.

Dabar Aš Rasiu

savo nuometuose,

Dabar aš rasiu poezijos paslaptį 
Uždengtą žiedais vasaros dainuojančios.
Dabar aš rasiu tikrą savo paskirtį, 
Kai sužydės alyvos linguojančios.
Aš tuomet rasiu rožių siūluose baltuose 
Įaustą nežinią, kurios tiek ieškojau.
Pasislėpsiu kaip ji
Sužydės tie kalnai po kuriuos klajojau.
Vai rasiu, rasiu ko ašaros nedžiūsta. 
Ko dainos giliu skausmu vis užsikerta. 
Ko tos bangos taip ūžia ir neužsnūsta. 
Kodėl tiek imanų takuose priberta.
Aš rasiu viską gimus naujai valandai. 
Nors ritasi skambėdamos man ašaros!
Bet dar supynsiu džiaugsmo žiedų legendą, 
Įžengus į savo skaisčią vasarą.

I
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DARŽININKAS
karo veiksmuose prieš japonus 
Pacifiko zonose, kur iis gražiai 
pasirodė savo narsumu. Reikia 
pabrėžti, kad p. Baranauskas 
yra atvykęs iš Lietuvos 1939 
m. prieš pat karo pradžią. Svei
kiname pp. Baranauskus.

Dieve, aš Tave myliu 
Savo jausmu giliu. 
Bet ką duoti galiu — 
Kad net savęs neturiu.

GREENFIELD, MASS.
Iškilmingai Paminėjo

Vasario 16
Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. 

Onos draugija suruošė šaunius 
pietus Forest svetainėje. Stalai 
buvo papuošti lietuviškomis 
tautinėmis spalvomis, nes tai 
buvo Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas.

Prie garbės stalo sėdėjo visos 
Šv. Onos draugijos pirmininkės, 
būtent, pirmutinė kuri suorga
nizavo ir daug darbavosi, p. Mo
nika Vaičiulienė ir jos vyras 
Jonlas Vaičiulis, gyv. Hartford. 
Conn.. antroji — p. Ona Giknie- 
nė ir dabartinė p. Antanina Ste- 
ponkevičienė. kuri vedė progra
mą.

Pirmiausia sukalbėta malda 
už tėvynę, o po maldos sugiedo
tas tautos himnas. Pietai tikrai 
gardižai buvo pagaminti. Davė 
užtektinai valgyt ir gert. Pa
valgius. p. Stenonkevičienė 
perstatė kalbėti adv. Lucy Sa
kalauskienę. p. M. Vaičiulienę, 
p. Oną Giknienę. Paskutiniuoju 
kalbėtoju buvo p. Andrius Dė
dinas. Visi kalbėtojai kalbėjo 
apie pavergtos Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių vargingą būklę 
ir reikalą remti Lietuvos išlais- 
gardžiai buvo pagaminti. Davė 
nas rinko aukas Lietuvos iš
laisvinimui. Surinkta ’ $76.00. 
Stambiausias aukotojas buvo 
biznierius - pienininkas, p. A- 
leksandras Baronas. Jis aukojo 
$35.00. Tariame nuoširdų ačiū 
visiems aukotojams.

Rengimo komisijoje buvo šios 
narės: pp. Liudvisė Oguonienė, 
Marijona Budrevičienė. Anta-

’ nina Stenonkevičienė. Visos la
bai gražiai darbavosi, kad pa
tenkinti svečius ir viešnias.

Garbė šv. Onos draugijai už 
tokį puikų parengimą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės išvakarėse anglų kalba 
laikraštyj tiipo straipsnelis a- 
pie Lietuvą, jos nepriklausomą 
gyvenimą ir taip gi pavergimą. 
Įtalpino net pirmame puslapvj. į 
Tai priklauso kreditas lietu- i 
viams veikėjams, kurie darbuo-j 
jasi. A. Dėdinas, i

Vasario 27 d. p. A. Tamuly- 
J nienė šventė savo gimtadienį. 
Šia proga jos draugės Sąjun- 

'gietės pavaišino p. Tamulynienę 
šauniais pieta is viename Bosto- 

restorane. Sveikiname p. 
dar

' no restorane. Sveikiname 
Tamulynienę ir linkime 
daug linksmų gimtadienių.

Šiomis dienomis taipgi šventė 
savo gimtadienį p-lė E. Priski- 
nytė. Ji yra šio karo veteranė, 
tarnavusi Marinuose. Sveikina
me p-lę Priskinytę.

CAMBRIDGE, MASS

Kiek laiko atgal buvo sunkiai 
susirgusi p. B. Pocienė, kuri po 
trijų savaičių sirgimo pasveiko, 
ir dabar eina kasdienines savo 
pareigas. Sveikiname.

Vasario mėnesį p.p. Jankaus-i 
kų namuose, gyv. prie Norfolk 
g-vės. buvo pilnas linksmų gim
tadienių. Pirmiausia p. Jan
kauskienė šventė savo gimta- į 
dieni, paskiau, dukrelė Valeri- į 
ja ir sūnus — Antanukas. Svei
kiname p.p. Jankauskų 
ir linkime linksmiausių 
dienių.

p. I. Šakalys po sunkios ope
racijos baigia pasveikti namuo
se. p.p. Šakalių sūnus Petras 
šiais metais bus įšventintas ku
nigu. Jis bus įšventintas kuni
gu Bostono Katedroje, gegužės 
1 d., o jo primicijos įvyksta ge- 

Įgūžės 1 d. N. P. par. bažnyčioje, 
j Cambridžiu je. 
į šakalius.
• nų.a j

Sveikiname pp. 
išauklėjus puikų sū- 

A.D.

WESTFIELD, MASS.

šeimą 
gimta-

Tavo dangus ir žemė. 
Kas miršta ir kas gema.
Tavo bekraštės jūrės — 
Ir mano laivo burės.

Tavo gėlė ir medis. 
Tavo sniegai ir ledas.
Tavo kalnai ir dausos. 
Ir saulių auksas rausvas.

kus, J. Lingaitis, I. Jeruševičie- 
nė.

Iš Springfield, Mass. prisidėjo 
sekantieji savo aukomis:

Juozas Novara $10. Po $5.00: 
J. Bogužas. J. Valantukevičius, 
J. Girnius. J. Juškelis $3., 
Dabužinskas $1.

F.

FRACKVILLE, PA.

Paveikslus
“Darbininkas” išleido gražų, meniš

ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

kad Mrs. Mary Daileda, Exter Boro, Pa.

Vasario 16 d. mūsų parapijos 
bažnyčioje buvo atnašaujamos 
šv. mišios už Lietuvą ir padary
ta kolekta per visas trejas šv. 
mišias Lietuvos išlaisvinimo į 
reikalams. Pažymėtina. 1— _ .
per visus 1946 metus kiekvieną ■ Emily Kaminskas, Cicero, III................

.pirmadienį buvo atnašaujamos i Anna Mikalausky, Simsbury, Conn. ....
šv. mišios už Lietuvą. Mrs. Joe Lazauskas, Scranton, Pa. ......

----------- Marijona Martusevičienė, Chicago, III.
Mūsų parapijos klebonu yra!v Kįrveievičienė. Elizabeth, N. J........

kun s_Norbutas- Sausl° d J P. Jachunas, Chicago, III......................
i Marcelė Vizbarienė, Brooklyn, N. Y......

ĮTavo ir aš beturtė.
Bet trokštu gerą kurti:
Į proto prakartėlę —
Numesk, išminties gėlę.

Marija Aukštaitė
------------------------------------------ !
Vaznonis. Vaclovas Minkelis,'
Karolius Basjokas. Tarnas Dei- suėjo 20 metų kaip kun. Nor-| 
niekas, Adomas Kazlauskas $6. butas klebonauja. Teko nugirs-į

• ■■ ———
Nors maža lietuvių kolonija.

bet gražiai darbavosi ir darbuo
jasi Lietuvos išvadavimo ir šel-

jpimo darbe. Savo viešuose susi- 
; rinkimuose, prakalbose ir 16 d. 
i minėjimo iškilmėse buvo maty- 
jti gražus noras, pasireiškiąs 
i darbais, gelbėti Lietuvą ir lietu
vius.

Štai prie to gražaus darbo, bonis. Ignas Grigaitis. 
< gali pasididžiuoti, prisidėję sa- Cvirka.
• vo aukomis sekančios organi
zacijos ir pavieniai asmenys:

J. B.- Šv. Kazimiero draugija auka-: 
gražią vo — $100:

rezidenciją Ar- 
hngtone. p. J. Baranauskas yra nos Draugija, kleb. kun. V. Pui-- 
šio karo veteranas, dalyvavęs dokas. Stasys Petkus.

savaičių atgal susižeidė 
Tamkutonaitė. P-lė S. 

Tamkutonaitė yra pavyzdinga 
mergaitė ir daug darbuojasi 
parapijoj. Linkime greitai pa
sveikti.

Porą 
p-lė S.

Šiomis dienomis p.p. 
Barnauskai pasipirko 
dviejų šeimų

i tKiekvienas gyvena, taip kaip išmano"
V is tenka girdėti posaki: "Kiek-.ienas gyvena, taip kaip išmano.

i

butas klebonauja, leko nugirs- Įgnag SwiklaS, Worcester, MaSS.......................
ti. kad Šiais metais jis minės • Bronislava Linkus, Chicago, III....................
savo 25 metų kunigavimo su- peĮr Pileckienė, Brockton, Mass..................
kakti- I Br. Linkus, Chicago, H!.................................

i Taipgi šiais metais sueina 30 Anarata Cingiana, Cambridge, Mass............
metų nuo Paneles Švc. Apreis- juozas Rarsokas, Lowell, Mass. .................
kimo parapijos įsteigimo. Pir- į zigmant Juknis, Ontonagon, Mich...............
mos šv. mišios buvo atnašautos, Anna Mench, Detrolt, Mich..........................
gruodžio 2o d., 1917 m. Pirmuo- Į Pranas Gobis, Amsterdam, N. Y..................
ju klebonu buvo kun. M. Durie-i M Žemaitis, Philadelphia, Pa......................
kas. Sausio 12 d., klebonas is- j vincent Pusvaskis, Ansonia, Conn...............
davė finansinę apyskaitą. Pa-lAj Marcinkevičius, Lawrence, Mass............
jamų buvo $17,000. Geraširdžių MrS. Anna Makaravage, VVilkes - Barre, Pa. 
parapijiečių aukomis buvo įtai- prank Razvadauskas, So. Boston, Mass........
syti spalvuoti langai su šventų-į Emilija Rlumbienė, Brooklyn, N. Y...............
jų paveikslais ir daug kitokių j Walter Zupkevich, Beaver Falls, Pa..............
pagerinimų padaryta. Apmokė-Anna gvenchonis, Lavrence, Mass...............
jus visas išlaidas ir pridėjus li-|z Mikalauskas, Chester, Pa..........................
kusį balansą, parapija turi Mrs. Martha Valatka, Hyde Park( Mass......
------------- ~ " J”" Morta Krunglevičienė, Waterbury, Conn. ...

Po $5.00 — Jurgis Janulevi-I 
i čius. Juozas Augutis, Petras 
Lukšys. Jonas Baliulevičius, 
Justinas Žala. Petras Samule- 
vičius. Elena Minkeliūtė. Jonas 

: Gecevičius. Petras Katelvna.
Jonas Bartkus. Kostas Jutkevi
čius. Zigmas Jegelevičius. Ma
mertas Jutkus. Vincas Gedmi
nas, Vincas Jegelevičius. Sta
sys Jaškunas. Mykolas Žvalio
ms. Jonas Žekonis, Stasys Da- 
nvla. Povilas Bernadišius. An-

i tanas Masaitis, Vladas Simo- 
įnavičius, Pranas Mockus. Vy- 
įčių 30 kuopa, Jeronimas Urbai- 
tis, Vincas Borysas. Pranas 
Jutkus, Kazys Sidaravičius.

Po $3.00 — Stasys Minelga. parapinės mokyklos nei tinka- Mrs. Qjga Lucas, Broddock, Pa. 
Jonas Jegelevičius. Antanas Sa- mo Sesutėms namo. Jau kelinti jobn A Grinch, Totowa, N. J.

kusį balansą. į
$24.000 ižde. Bet dar neturime

buojasi 4 Nukryžiuotojo Jėzaus

Po $2.00 — Vaclovas Sviklas,
. I
i Antanas Salaveičikas. Vincas 
i Kičas, Ignas Gegužis. Simonas

Lietuvių piliečių Almskas. Aieksandras Kava-
klubas — $25. Po $10 — šv. O-. liauskaSj Petronė Mikelienė,, 

[Valeras Jegelevičius. A. Jege-- 
levičius, J. Baranauskas, I. Je
gelevičius, T. Siaaras. P. Dra- 
vinckas. J. Samulevičiūtė, B. 
Atkočaitis, P. Kazlauskas. A. 
Bartkus. J. Baliukonis. K. Ged
minas. V. Zenka.
A. Dvareckas. A. 

i čius, J. Orintas.

Juozas

Pranas metai kaip mūsų parapijoj dar- AllgUSt Pavelonis, Lawrence, Mass.
G. Meslis, So. Boston, Mass.

vienuolės. Jos priruošia vaiku- juzė Sadauskienė, Mahanoy City, Pa. ... 
čius prie pirmos šv. Komunijos. Marijona Zurolienė, Dorchester, Mass. ... 
pamokina tikybos ir lietuvių Mrs. A Semenavičius, Providence, R. I.

K. Masaitis, 
ir P. Jegelevi-

pamokina tikybos ir lietuvių Mrs. A. Semenavičius, Providence, R. I........
kalbos. Bet neturint tikros mo- Mrs. Pauline Rulik, Brockton, Mass..............

D. Kurkauskas, Phila., Pa.............................
Scholastica Smigelskienė, So. Boston, Mass. 
Ona Smilgienė, Arlington, Mass...................
Mr. Paul Kapchunas, Cambridge, Mass.......
M. Ambrose, Los Angeles, Califomia .........
U. Matuzas, Elizabeth, N. J............. ............
Ona Lesinskaitė, Chicago, III........................
Adomas Kacevičius, Worcester, Mass........
Vincas Karsus, Worcester, Mass...................
J. šaukimas, Lowell, Mass.............................

kyklos daug ko negali padaryti.

Mūsų parapijoj lietuvių atei-į 
vių mirtingumas yra didelis. 
Galimas dalykas, kad mirtingu
mo priežastis yra anglies ir ak
menų dulkių pritraukimas 
kiai dirbant kasyklose.

sun-
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Tai universalini* norą?. Markyti gyvenimą, pagal savo išmanymą. Bet ypač 
ryžtingai ta- pašrei'kia Amerikoje. Tai yra viena priežasčių kodėl 73.000.000 
žmonių čia yra apdraudę savo gyvybę.

Poli';:! 73.,|"li.blžmonių yra ir.ūi-ų amerikoniškos nepriklausomybės 
pasireiškimas. Jie yra jrod}ir,.is. kad mr- norime tvarkyti savo gyvenimą, pagal 
savo išmanyrrr . . . kad uit- norime, kad tie kurie nuo mūsų priklauso, galėtų 
tvarkai savi gyvenim: pagal «avo išmanymą . . . kad mes norime suteikti jiems 
galimybę ta: daryti nepaisant galimų nelaimių ir skubių reikiamumų.

’l ie poi>ai dar daugiau parodo.

Jie v ra ir-'dy . mūsų pa-nžimo pasiimti atsakomybę ant savo pečių. Ir tas 
jai yra \ i- : svarbiausias re:ka!a-. Mūsų pa-irvžimas patiems nešti atsakomybę 
leidžia u. .ir.' bendrai dirbti ir _ venti. leidžia mums sukurti galingą industriją. 
P> kia- bendruomenes, leidžia mum' pasidanti gerais kaimynais bei gerais 
piliečiais ir gyventi pagal mūsų pačių išmanymą.

Gruodžio JI, 1946
Bendras pripažintas turtas .

Bendra Atsakomybė .

Perviršis Apsidraudusiems .

$2,037,505,696.06

$1,877,772,693.11

$159,733,002.95

Bendras veikiantis apsidraudimas $8,300,558,487.00

IN SU RAME COMPANY
B'JSlOfJ. M A BBA C H U i t T T S
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kuopa minės savo 30 metų gy-';Dom. Rasmonienė, Lowell, Mass.
vavimo sukaktį. Kuopos nariaiPo $1.00 — K. _________ _

L. Sabonienė, J. Palažiejus. S.{buvo pirmieji parapijos steigė- 
Baliukonis. A. Poška. P. Jieci-ljai, daug pasidarbavę dėl Lie
kas. A. Šegžda. A. Kazlauskas, 
I. Remeika. V. Jutkevičius. P.
Vaivada. A. Vilkauskas. C. Bo- 
rysas. J. Grudzinskas. P. Min-

Kašelionienė.

tuvos nepriklausomybės ir lais
vės atgavimo, o dabar jau ma
žai tų veikėjų beliko. Tautinis 
veikimas apmiręs. B. T.

Al. Erusevičius, Chalmsford, Mass............
J. Balkis, Brockton, Mass...........................
H. Ulčinskas, Shenandoah, Pa. .................
Vincas Kalescinskas, Shenandoah, Pa......
Mrs. Roland, Camden, N. J.......................
K. Bukauskas, Cicero, III...........................
S. Valaišinas, Brooklyn, N. Y...................
A. Naudžiūnas, So. Boston, Mass..............
L. Rudokas, Brockton, Mass......................
Petronėlė Saulenė, Utica, N. Y..................
A. Gumauskas, Providence, R. I................
Estera Druyetis, So. Boston, Mass...........
J. Avižinis, Norvvood, Mass. ....................
P. Valeckienė, So. Boston, Mass...............
K. Auskelienė, Dorchester, Mass..............
James Puizinas Cambridge, Mass. .........
Pr. Deimontas, Waterbury, Conn...............
V. Simanavičius, Westfield, Mass.
J. Ulinskas, Westfield, Mass......................
M. Slautienė, Lawrence, Mass. ................
M. Petkus, Dayton, Ohio .......................
Mrs. J. Yankauskienė, E. Mellinocket, Me. 
M. Novick, E. Walpole, Mass....................
Mrs. L. Dunavičius, Minersville, Pa.
A. Matjoška, Dorchester, Mass..................
Ona Leluga, Chicago, III. .......................
Jonas Mockevičius, Amsterdam, N. Y. .....
Alexander Kisielius, Amsterdam, N. Y. ... 
Ona Pluticnė, So. Boston; Mass..................
Petronėle Liolienė, Brockton, Mass. .........
Vincas Akelaitis, Worccstcr, Mass. .......
J. Karvelis, Phila., Pa.................................
M. Levickas, Rochcster, N. Y...................
Mr. Janukevičius, Hartford, Conn.............
G. Yuška, Cleveland, Ohio ........................
Ona Natkus. So. Boston, Mass.
F. Nevulis, So. Boston, Mass....................
Joseph Pctkauskas, So. Boston, Mass.....
J. Stulgaitis, Wilkes - Barrc, Pa...............
Juozas Ramanauskas, VVorcester, Mass.
M. Ncmura, VVorcester, Mass. ................
C. Labeckicnė, Hartford, Conn. .............
A. Vaitkus, Hartford, Conn. ....................
G. Martinonis, Dorchester. Mass.............
M. Sinkevičienė, Lawrence, Mass.
P. Cvirkienė. VVestfield, Mass.

Rctlccvicitis Providence JL. 1...........

I

< >

<

Parašyk šiandien dėl informacijų

New England Coke
150 STUAft «TtE£T. BOSTO"

įsivaizduok save šiame paveiksle tikrai 
ramią su kieto kuro apšildymu. Pašalink 
dūmtraukių nustatinėjimą — panaikink 
bėgiojimą laiptais j rūsį ir atgal—ir gauk 
pastoviausią, sveikiausią temperatūrą ko
kią esi bet kada turėjusi savo namuose. 
Kaip? įdedant Naujosios Anglijos Coke 
AUTOMATIŠKĄ ŠILUMOS REGULA- 
TORIŲ. kuris automatiškai nustato kam
bario temperatūrą. Nustebsi, kada suži
nosi kiek mažai jis kainuoja ... ir kiek 
jis priduoda patogumo, malonumo ir ku
ro taupumo.

P1LNA METINĖ AID SKA1TA Bl> I’ASHSTA VISIEMS PRAŠANTIEMS.
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VAIBMRY, CONN.
Darbininkų Reikalai

[reikia padaryti, būtent, kur gi 
(visi tie asmenys, kurie šaukia 
i “mes patriotai - patriotės"? 
Tie, kurie myli Lietuvą visuo-

JI 
į

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Pasikalbėjimas Su Dr. Vinco Ku 
dirkos Giminaite, Kuri Yra 

Sukūrusi 200 Dainų

Nuo 1938 m. CIO unija atsto- met ateina, dirba ir aukoja. Jų Į 
vavo apie 8,000 darbininkų, ku- pavardžių nematysi laikraščiuo- 
rie dirba American Brass ir j §e. Bet taip pasivadinusių “pa- 
Chase komp. Dabar skilus um-įtriotų - patriočių" vardus skai- 
jai tarp kairiųjų ir dešiniųjų, tysi spaudoje, bet kas iš to. Jų 
nore sutartis tarp unijos ir darbai visai ką kitą liūdyja. 
kompanijų tebėra galioje, vie- Dėmesio 
nok kompanijos atsisakė tęsti tės”! 
bendrą derybą, iki nebus galuti- į 
nai išspręsta: kurie turi atsto-;
rauti tM kompanijų darbiniu-i Pcre,ti* sekmadienį skelbta 
kus. Reid Rabinson. CIO unijos ateinanti sek-

, .. . . madienį kolekta bus kurui. Ka-,prez. grasina kompanijoms teis- * i. . ... dangi kuro išlaidos kasmet yra !mu uz sulaužymą sutarties. i , J '
» mTZA • ■ • i - i dideles, tai ta kolekta yra svar- iNuo CIO imlios jau atsiskyrei . . .....nzi n™ m , . i blausia parapijai. Ateinantįapie 20,000 narių Conn. valsty-! , , . . . . ., • sekmadienį visos seimos pasiro-beje. Jie susitvėrė tuolaikinę , , . , , ±- . .. , dykime, kad suprantame reikaTarybą vesti unijos reikalus; , rI jį 

jos pirm. adv. John J. Driscoll, 
Waterburietis, airių kilmės. 
Tarybos svarbiausia šių dienų 
užduotis yra: išgauti atsiskyri-Į 
mo pripažinimą nuo CIO uni-j 
jos; gauti darbdavių sutikimą 
pradėti kolektyvę derybą su 
jais. Pakeliui yra nemažai kliū
čių — pagyvensime ir pamaty
sime dalykų eigą.

I
“patriotai ir patrio-

Pradžia 3-čiame pusi. |o dainos garsai kažkaip 
4. j-i u ’savi ir lietuviški, ypač pragvvemmui, todėl dirbu . . . . ’.L r, u a dvieju paskutiniu, jos pa-Science Research Associa- . .. . . , . (skambintu:tęs įstaigoje, esu sekreto

re prezidento. Drauge lan-j Ieškau tėvo tėvužėlio. 
kau Northvvestern univer-!šaukiu mamužę.

Bet man aidas neatplaukia.
Tik medeliai ūžia.

Kažin kur paukšteliai gieda.
Skaisčiai saulė teka.
Tik mane liūdnumas supa 
Skausmas rūsčiai šneka.

sitetą, žurnalizmo mokyk
lą. Noriu šioje srityje pra
simušti, kad plunksna už
dirbdama pragyvenimą 
galėčiau turėti laisvesnes 
rankas muzikalinei kury-i 
bai. Man būtų labai prie į 

vajaus be pasi-' širdies, jei tik visos aplin-; 
darbavimo bei parėmimo šio, kybės leistų, pabandyti O- 
taip naudingo darbo. Klebonas Operečių kūrybą

PRIE STALO IR PRIE 
PIANO

j Šias aukščiau paduotas 
žinias iškvočiau iš Hypati- 
ijos prie stalo besivaišin- 
damas skaniu mamytės 
keptu ragaišiu ir begurkš- 
nodamas pieną; nors vai
šės buvo smagios, bet pats 

i didžiausis malonumas bu- 
ivo kitas: buvau nusistebė- 

■■‘Hartford.pmo pagautas Hausyda- 
mas Hypatijos solo su pia
no palydėjimu, jos pačios 
sukurtų melodijų. Jų la- 

i kus, melodingas skambu- 
“iškilmingas gedulo šv. mišias!mas ilgai į giliai palieka 
'atnašavo velionio sūnus kun.!atmintyje. Pirštai lengvai 

Armi-! a^s^° P° Piano klavisius. 
kapeIionas: asistavo kun, Jj Po SI: Adomaitienė. A. Ahr-' 

:Sr»XmkmnT S MoZr : Valantiej“s lr kun R Gaur6ns-iens. Albert John Aleck. P. Al- 
Taragauskiene. S. Moeler. I. j<as Ceremonijų vedėju buvo Į - ....
Medelis. Po $3.00 — J. Žąsinas.

: R. Mockevičius. Po $2.00 — A. 
Barzdienė, O. Kurkulionienė. J. 

į Dvilevičius. V. Bavarskis. V.
i Šniukšta. A. Čenkuvienė, J. Šil- i 
kienė. N. Makauskienė iš Bran- 
ford. B. Viznienė iš Bridgeport. 

į Po $1.00 — J. Šimkus. A.
Raymond. A. Gradeckienė. M.

. Radzevičienė. S. Cvirka. I. Gvil- 
'dis. M. Banis. J. Masiulis. J.

,■ Urbonas ir N.N.
i Viso surinkta $708.00.

B

Londone, kaip apsivedė buv. Britanijos ministerio pirmininko jau
niausioji duktė, žmonės subėgo ir reiškė simpatijas ne vedusiųjų porai, 
bet tėvui — Winston Churchill’ui.

i 6 vai. vakare, parapijos salė- Po $11.00 — Antanas Zimkus, i Ruošiasi BALF Vajui 
ije įvyko prakalbos ir koncertas. Agnietė Piivelienė. Po $10.00 — Mūsų kolonijoj ruošiasi ne- 
Programos vedėju buvo p. S. Motiejus Masiulis. Tavadorius praleisti BALU' i 
Bujanauskas. Programa prade- Mickus.
ta Afnerikos ir Lietuvos him
nais. Kleb. kun. V. Karkaus
kas pasakė patriotinę kalbą ir Čičirka, Ona Balčiuvienė, Kazys 
ragino visus darbuotis ir auko- Kryževičius. Juozas Jakavec-

,.tis ir aukoti dėl Lietuvos išlais- kas. Anielė Petrulienė. Petras
vinimo. p. L. Vilkaitis, nesenai Kazlauskas. Juozas Kuncevi- visuomet yra artimesni prie 
atvykęs iš Europos, kuriam te- čius. Sylvestras Gedrimas. An- kūno, tai ir mes patys lietuviai 
ko pergyventi Rusijos bolševi- tanas ir Juzė Dičkai. Anufras ir turėtume pasistengti taipgi pa- 

i kų ir Vokietijos nacių okupaci- Judvta Kazlauskai. Jonas ir sidarbuoti. M.
jas. įdomiai pasakojo apie lie- Marijona Čeponiai. Mykolas ir --------------------
tuvių kančias, trėmimą iš tėvy- Zofija Medeliai, 
nės Sibiran.

Dainų ir muzikos

Masiulis. Tavadorius praleisti BALF"
Katarina Valičkienė,

Jo.-.as Pikelis. Petros Gudaitis.
Karolis Ramanauskas. Pranas kun. Edv. Gradeckas deda pa

stangas. kad šį vajų padaryti 
gana platų ir Amerikiečių tar
pe, bet kadangi savi marškiniai

I
I

Ateinantį sekmadienį po pa
maldų. bažnytinėje svetainėje 

į įvyks Tretininkų parengimas, 
j Tretininkės visą pelną iš paren
gimų sunaudojame 
dalykams. Tretininkės ir dabar - - ,
užprašė šv. mišias už Lietuvos (išPildė Marijos Vaikelių drau-į Bakšienė. Ona Cepokienė, Juo- 
laisvę. kurios bus atnašauja- į vadovaujant p. Olgai Sa-.zas Šilkas. Vincas Kripaitis

1 «««19 , 4- C? z-v 1 w-. yv O 1 1 zJ O 11 C? 1W Omos kovo 12 d.

kilniems
Jonas Čirvins- 

kas, Juozas Lukša. Ona Norku- 
programą naitė. Anielė Mačienė. Marijona

Mirė Čebatorius

KOMPOZITORĖS 
MĖGIAMIAUSIOJI

— Kokia lietuviškoji jū
sų kompozicija patinka la
biausiai jums pačiai? — 
klausiu Hypatiją.
— Aš labiausiai mėgstu: 

“Tada nuraminsi“.
Ir ji vikriai užgavusi 

klavišius padainavo:
Pro miglotą debesėlį 
Neramiais jausmais.
Noriai žiūriu į saulutę.
Gal ramįns naane? . x

' ''
Kuomet laisva-"bus tėvvTiė;-7? • ''r-
Priešas dings žiaurūs, 
Skleisi šviesą sidabrinę. 
Vėl raminsi mus. * -• \■* .

MYLI LIETUVĄ, NORS 
JQS NEMATĖ

— Tai jūs, visgi, nors

Šiomis dienomis mirė Teofi
lius Čebatorius, gyv. ---------- -

’’ A" Conn. Palaidotas iškilmingai iš i 
| vickaitei. Solo dainavo pp. Ona gota Kudarauskienė. Martinas Trejybės lietuvių par. baž- i 
Dubinskaitė ir L. Biliauskaitė. Benevičius. Johana Adašiunie-' nvčįos yn gt. Benedict kapuo- 

pp. Ieva Jure vi- nė.
Po $6.00 — S. Tamulienė ir

Po $5.00 — J.

1 Dubinskaitė _______________
Stase ir Stasys Ramanauskai,j Gavėnia yra susikaupimo ir'jEiles pasakė py. Ieva Juicvi-^

26 Quinsigamont Avė., neseniai! ma](įos laikas. Kad parapijie- Į čiūtė ir L. Baranauskaitė. Rei-j
kia pastebėti, kad Marijos Vai- M. Jokubaitė. 
kelių draugija su dainomis gra-lŠvilpa. P. Aimutis. J. Stadolni- i Aifonsas vv. Čebatorius. 
žiai pasirodė.

minėjo 30 metų savo vedybinio. čiaį gerjau galėtų atlikti Vely- 
gyvenimo sukaktį. jkinę išpažintį, tai klebonas pa-

Pp. Ramanauskai yra “Dar-jskelbė šv misijas 
bininko" skaitytojai — ponia 
Ramanauskienė priklauso prie 
LDS 5 kp. Turi du sūnų, Louis 
ir Stasį, kuriuodu pernai metą 
sveiki grįžo iš U.S. karo tarny
bos.

Linkime, pp. Ramanauskam 
sveikiem sulaukti savo auksi
nio jubiliejaus. J. T.

kovo 17 iki 
kovo 23 d. ir pakvietė svečius 
kunigus. Lietuvių kalba misijas 
skelbs kun. J. Borevičius, S. J. 
Sekančią savaitę misijas skelbs 
kitas kunigas jėzuitas.

fk

1

28 d., Šv. Andriejaus 
svetainėje įvyko šios 
draugijų atstovų su

tiksiąs buvo

Parapijos High School jauni
mas yra susibūręs į CYO. kun. 
Benesevičiaus vadovybėje, ir 
kiekvieno pirmadienio vakare 
turi susirinkimus. Pradžioje su
sirinkimo dėstoma tikybos da
lykai. o po to įvyksta pasilinks
minimai. Reikia pažymėti, kad 
jaunimas savo lėšoms ištaisė 
labai gražiai mažą svetainukę. 
Dabar jie prašo parapijiečių, 
kad jiem paaukotų kokius nors 
baldus. Taigi gal kas jiems at
eis į pagalbą. JJM

Buvo renkamos aukos. BAL
F’ui surinkta $88.50. o Ameri- i 
kos Lietuvių Tarybai $50.00. 
Po $10.00 aukojo S. Bujanaus- 
kas, J. Kantautas. S. Pusvaškis, ■ 
J. Lubas (pastarasis iš Sunder-' 
land. Mass.); po $5.00 — R. i 
Marčiulinas. J. Radziavičia. 
BALF’ui aukavusiųjų vardus j 
paskelbsime pasibaigus vajui.

Programai pasibaigus. įvyko 
šokiai.

Šį Lietuvos nepriklausomy-; 
! bes minėjimą suruošė ALT ■ 
i skyrius. Komitetas visiems kuo' 
nors prisidėjusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

I
Lietuvos nematėte, ją my
lite ?

— O kaipgi, aš esu ir jau
numas. Juozas Ambraziejus. M. ^iuosi lietuvaite. Man la-

kun. Jurgis Vilčiauskas; akoly- Ambrozaitis> Andrews. Augusi. nepatinka, kai kas ma
tais - kun. James O-Bnen ir J Augustinas Juozas Aukš. ne pavadina “amenkon-r
kun. Edv. Radzevičius; smilky
tos — kun. B. Benesevičius.
Prie šoninių altorių šv. mišias 
atnašavo kun. Juozas J. Matu-j 
tis iš Nevv Britain ir kun. Edv. j 
Chadzewicz iš Bnstol. Sanktua.į““s™

I
I
i
I
i
i
i
i

tuolis. Ant. Baciuška. 
Bagdonas.

j Baleskienė.
i Baltukevičius.i . _; nis. Barutis.

Petras -
— Muzikos srityje jūsų 

aukštai vertin
čiau, dabar paskaitykite

Vasario 
parapijos 
kolonijos 
sirinkimas, kurio
pasitarti, ar reikalinga organi
zuoti Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrių.

Susirinkime dalyvavo kleb. 
kun. M. A. Pankus ir parapijos
vikarai. Nutarta skyrių organi-1 
zuoti. Valdybon išrinkti šie: I 
Garbės pirmininkas kleb. kun. ' 
M. A. Pankus; pirm. Antanas 
Miciūnas; pirmas vice pirm. 
Frank Narcum; antras vice 
pirm. Edvardas Makauskis; 
rašt. p. Maižlaiskienė; ižd. kun. t 
Juozas Matutis; iždo globėjai—I 
p. Andriuliunas ir p. Maksima-! 
vičius; korespondentai — kun. i 
Bensevičius ir p. B. Mičiunienė. | 

Susirinkimai įvyks kiekvieno 
mėnesio paskutinį penktadienį. ■ 
Numatyta daug darbų.

Sekmadienį, kovo 2 d. 
“Bingo”. Visas pelnas 
mas BALF’ui. Dalyvavo 
žai žmonių.

ANSONIA, CONN

įvyko 
skiria- 
nema-

Tik vieną pastabą
• *- i"

l-
i’

it
iii
«!

ii

r
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Onz Baleskienė. J.
U. Bališauskas. gabumus 

Elžbieta Baniū-
M. Bekešius. Be- kuri savo plunksnos dar- 

V. Ben- beli- — paprašiau, 
jder. P. Bernotą. J. Bertulienė.
J. Bieliauskas. Ona Bieliaus
kienė. Bogušienė. A. Brigaitie-

|nė. Petras Budėnas.
I

rijoj buvo Prelatas Jonas J. Į 
Ambotas ir kiti 32 kunigai.

Laike šv. mišių solo giedojo 
p. Vailonienė.

Karstnešiais buvo šie: Juozas 
Bernotas. Vincas Zikas. Juozas 
Bekeris. Jonas Negzintaitis. 
Stasys šrupšas ir Juozas Jokū
baitis.

A. a. Teofilius Čebatorius pa
liko dideliame nuliūdime savo 
žmoną Aleną Čebatorienę. sū- 

darbščiam ir nus J°n4 ’r ^un- Alfonsą, taip-

Ji paskleidė spintelėje 
savo rankraščius, kur bu
vo apie 20 dalykėlių ir iš- 

rėmui ouucnas. įtraukė vieną, Amerikoj
Cassano šeima. S. Cerebiejus. vadinamą “trumpą,_ trum- 

Mrs. Estelle Charwinskv. Cin- istoriją”. Skaitė apie 
K čereška našlaitėlį, kurs mąstė apie 

-■ savo mirusią motutę ir 
Dumblis. kaiP i J° niūrl-1 likim3 2ne- 

d Viktoras daug džiaugsmo jo ma- 
G. Gashun. ŽOJ° draugo dovanėlė ir 

šilta širdis, kurią parodė 
draugo motina, priglaudu
si jį savo namuose.

MUMS BRANGUS...
Klausiausi tos muzikos 

ir rašinio, ir džiaugiausi: 
Lietuva nėra mirusi mūsų 
jaunųjų. Amerikoj augu- 
siųjų širdyse. Mes tik tu
rime juos pamatyti, iškel
ti ir duoti jiems suprasti, 
kaip mums brangūs visi 
tie, kuriems Lietuva bran-

Už gausias aukas ir parodytą 
gerą širdį dėl šio taip kilnaus 
tikslo ALT vietinis skyrius ta
ria visiems aukautojams ir da
lyvavusiems parengime, taipgi 

j solistei p-niai Vokietaitienei. 
solistui p. Antanui Radvilai, ir

(Nutarta BALF’ui pasiųsti $150 prielankiam varg. Aug. Rossel-^’ seserį Marijoną Gilbartienę 
j ir ALT $230. Taipgi nutarta Ii. kuris akompanavo solistams So- Bostone.
i laike BALF vajaus suruošti va- ir turėjo pratybas su, jais. Taip-į 
Ikarienę balandžio 27 d. Rengi- gi širdingai ačiū mūsų klebonui; 
įmo komisijon 
' Radziavičia. A. 
i K. Savickienė.I
.sekretoriaus ir
dų patikrinimo 
du raportavo 
Pranešė, kad viskas tvarkoje.

J. Kantautas,
Korespondentas. |

Vasario 23 d. įvyko ALT ir 
!BALF skyrių susirinkimai. Va
sario 16 minėjimo komitetas iš- 
|davė raportus. Paaiškėjo, kad 
(parengimas davė $70.30 pelno, mūsų

Pamaldos Už Lietuvą —
Pamokslas — Prakalbos

šeštadienį, vasario 15 d. kle-; 
bonas kun. V. Karkauskas at
našavo iškilmingas šv. mišias 

j už Lietuvą ir žuvusius kovoto-į 
j jus dėl Lietuvos laisvės ir ne-į 
į priklausomybės. Taipgi pasakė' 
į atitinkamą pamokslą.

Vargonais sugrotas Lietuvos 
himnas.

' Sekmadienį, vasario 16 d.. 
10:30 vai. rytą kleb. kun. V. 
Karkauskas atnašavo iškilmin
gas šv. mišias ir pasakė patrio
tinį pamokslą. Vargonais taip į 
pat grojo Lietuvos himną.

išrinkti šie: J. į už pasakytą kalbą per radio. 
Baranauskas ir Nepriklausomybės metu, p-lei' 
ALT skyriaus D. Pajaujutei ir kitiems kalbė-; 

iždininko rekor- tojams.
komisijos var- Kurie dar nesuteikė aukų dėl 
J. Kantautas, šio naudingo tikslo, gali tą pa-*

Lietuvai Gelbėti Vajaus
H. Y. -N. J. Aukautojų 

Sąrašas
(Tęsinys)

Po $2: Juozas Antanavičius.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiij — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abiigacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Mt.W^SHINGTON
COOF•ER ATIVE BANK
430 3IOAOWAT • IOUTR BOSTON

NEW HAVEN, CONN

gis, Mrs. Condies.
Ona Darbienė. Juozas Digrys, 
Pranė Dudienė. J.
Barnev Evans šeima 
Gaigalis, Galčius. t 
Ona Genienė. Pranas Giedrai
tis, Rapolas Gimbavičius. J. 
Gražienė. Gudaitienė.

Aukos tebepriimamos. ligi 
kvotos bus užpildytos, 
siųstini adresu:

Committee to Help Lithuania 
3012 Woolworth Bldg..

New York 7. N. Y.
, Visiems aukautojams Ačiū.

Lietuvai Gelbėti Vajaus 
Komisija

Kun. K. Malakauskas, Pirm. 
Jokūbas J. Strikas, Sek r. 
Dr. Aldona slipaitė, Iždin.

(Bus daugiau)

Čekiai

i 
j

■daryti, priduodant aukas ALT. Avižonis. Katrė Balkūnaitė. Bo-
Valdybai bei nariams.

AUKOTOJU VARDAI

Nors mūsų kolonija nelabai
į skaitlingai apgyventa lietuviais. Į su^a^uves’
bet pagal skaičių dalyvavusių

i nepriklausomybės minėjime la
bai gražiai ir gausiai užsireko
mendavo aukomis. Stambiau
sią auką dėl Lietuvos laisvini
mo darbo paklojo mūsų geras 
tėvynainis. Jonas Zakarauskas 

;$100.00. Garbė tau. Jonai ir 
įį Į lietuviškas valio’

• aukavo — Kazys 
Šv. Pranciškaus dr-!

ja. Susivienymo Lietuvių Ame
rikoj 142 kuopa.

Po $20.00 — Kun. Edvardas 
Gradeckas. Vladas Norkūnas. 
Feliksas ir Ona Rumskiai, Jur
gis ir Sofija Trečiokai.

Po $15.00 — Motiejus 
gota Vokietaitis. Juozas

1
S
$I 
i 
p i uevuvisKas
$1 Po $25.00
P Vilniškis, :

i

Sveikinam Mūsų Veikėjus 
Joną ir Stasę Tamulius

Vas. 15 d., mūsų kolonijos ge
ri veikėjai ir rėmėjai buvo pa-; 
gerbti. Nes tą dieną minėjo sa
vo 25 metų vedybinio gyvenimo!

. šia proga geros: 
draugės ir sūnūs suruošė grąžui 
[bankietą savo tėveliams bei 
draugams. Dalyvavo gražus 
skaičius giminių ir artimų drau
gių bei draugų, šeimininkės pa
vaišino visus skania vakariene. 
M. Jokubaitė pasveikino jubi
liatus ir palinkėjo sveikiems.

i

ben. Fr. Brooks. Jonas Brun-
I

dza. Bubavičienė. John Elgin 
į šeima. Emily Gerth. Juozas Gu
diškis. Jurgis Jakaitis, S. Ja- 
kupčioniai. Norbertas Kabažin- 
skas. kun. J. Kartavičius, Sta
sys Kazlauskas. Magdė Kaz
lauskienė. M. Kižytė. J. Klei- 
kinskai. Kalaitis. Benedikto 
Kulio šeima. .

Kun. Pijus Lekėšis. Ona Leo-i” 
navičienė. J___ _ __ .
iš Great Neck, N. Y.. P. LokasJ 
Lubinskas. M. Mikanskis, John 
Novitt. Pastomeckas. Paulaus- į 
kai. Juozas Pepštas. Marcelė

KEARNY, N. J

> l Putinienė. Ramanauskas,
sulaukti auksinio jubiliejaus. ir| p Tr>«»nh
įteikė stambią piniginę dovaną! 
vardu susirinkusių. Taipgi ma-į 
tesi daug gražių sidabrinių do-I 
vanėlių nuo giminių, draugių ir 
draugų. Sveikinam ponus Ta
mulius. kurie daug širdies įde-i 
da i lietuvišką veikimą, taipgi 
darbuojasi parapijoj. Jie išau-

. Įklėįo tris sūnus, kurie bendrai ir a- į
... įveikia, su lietuvišku jaunimu ir 
v’z jgal paseks saro gerųjų tėvelių

IcėdcmL Ilguu.i'.1 Sietų*

i

Vasario 23 d. įvyko Lietuvos 
Vyčių N. Y. ir N. J. Bovvling 
Lygos rungtynės. Žaidė vieti
niai Vyčiai su Newark'o Vv- 

Liet" Vyčių 109~kp.p’ais’ Pasta,ieji ,aimėjo. Taipgi
žaidė ir mergaitės Vytės. Vieti
nės laimėjo.

Žaidimai buvo labai įdomūs. 
Po žaidimo visi nuėjo į Ameri
kos Lietuvių Piliečių klubą, 
kur visus maloniai priėmė ir 
pavaišino. Jonelis.

P. Šalkauskas. Joseph Sava- 
ge, Wm. J. Schultz. S. Stanikai- 
tis su S. Mikaliūnu, Elžbieta 
Strolytė. Ksaveras Strumskis. 
Juozas Switras, Uršulė šešienė. 
Šimulėnas, Morta Širmulevi- 
čienė, Dr. Aldona Šliupaitė, 
Pranas Šuipis. J. Tamošauskas. 
J. Tumasoniai, Vaiginiai. Ignas 
Valašinas, Kunigunda Večkie- 
nė. John Wezwich. Michael 
Vcz’/.’jcli

Redakcijos Atsakymas
Nktrians Korespondentui. 

Hartford, Conn. Apie Vasa
rio 16 minėjimą jau til|)o kito 
korespondento. Todėl Tamstos 
netalpinsime, nes įtalpinus būtų 
tik pakartojimas to. kas jau 
bu*.’o .* u? * 't ei

HELI’ HEAVEN

I)r. J. Prunskis.

Arr.ericaa Red Cro:s Photc
Hi{hway hazards, parlicularly i* 
winter, are redurrd throughout the 
V'ntted Statės by 2.*H flrst aid <ta- 
tiom operated br Ked Crons trained 
volunteer*, ready to provide tmrr< 
<enry care. Yeur o»-n R»d Cross con- 
tjįįuUon mav thos rome bacfc Įo 5 sę 

a Uįtt c* aczj,.
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Naujos Anglijos ALRK Federacijos Apskričio
Valdybos Pranešimas

Buvo labai jautri ir įdomi kai-1 kas,, Mr. Mrs. A. Reidman šei- 
ba, kurioje vaizdžiai perstatė ma; po $1.00 — Mr. L. Baniu- 
gražią, Nepriklausomą ir laisvą lis, G. Baniulis, Mis. S. Vaznis, 
Lietuvą, jos baisią nelaimę rau-iMrs. M. Varaneckis. Mrs. Rau
doniesiems fašistams užėjus, neckis, Mr. J. Stankus, Mrs. M. 

j kurie buvo tremtinių priežasti- į Vasiliauskis, Mrs. Kanšauskis, 
mi ir pagaliau mūsų šventą ir Miss G. Babtus, Miss M. Franc- 
brolišką pareigą juos gelbėti, kus, Mrs. D. Slauteris, Mrs. U. 
susilaukdamas entuziastiško 
rankų plojimo. Stud. R. Pipynė, 
atvykęs tremtinys, paskaitė ei
lėraščių. Buvo iškeltas gana 
aktualus sumanymas, jau pa
reikštas Amerikos laikraščiuo
se. Jį iškėlė Rep. Charles A. 
Pierce (R—Augusta), atgaben
ti lietuvius į Maine Valstybę. 
Tam reikalui sudarytas Komi
tetas: Tėv. J. Vaškys, O. F. M., 
Tėv. P. Baniūnas, O.F.M., 
V. H. Beeaker, p. Chužienė, Vy-(Vitonis,
čių kp. pirmininkas p. Riedma-. lauskaitė, L. Milieška, A. Dau- 

■ nas ir šv. Baltramiejaus dr. pir-. nis, P. Simokaitis. Kiti aukavo 
pimininkas p. šalčius, šešių 
metų berniukas Algis šabanas 
pasakė eilėraštį: “Motinėlė”. 
Vyrų ir mergaičių choras _ pa
dainavo gražių dainelių. Pada
ryta rinkliava ir surinkta $417. 
puiki pradžia. Baigiama Lietu
vos himnu.

žiuotojo Jėzaus Seselių Vienuo-j L. Vyčių 26 kuopos pramoga, Gavėnios Knygute 
lyną, Brocktone, ir vyrų nakti- su užkandžiai įvyks kovo 19 d., 
nė adoracija Didžiajame Ket- parapijos salėje, tuoj po pa- 
virtadienyje. į maldų. Pelnas parapijai. Dra-

-------------------- matiškas ratelis išpildys juokų
Minėjo Vedybinio Gyvėsimo 'programą balandžio 13 d., ku-

Sukaktį ris taip pat įvyks parapijos
svetainėje, tuoj po mišparų.

Korespondentė.

i

Šiomis dienomis pp. J. P. Ka- 
ziliūnai, gyv. North Andover, I 
Mass.. minėjo savo 35 metų ve- j 
dybinio gyvenimo sukaktį. Šia 
proga, sukakties dienoje, vasa-! 
rio 8, jų intencija atnašautos 
iškilmingos šv. mišios Šv. Pran
ciškaus lietuvių par. bažnyčio
je. šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. Pr. M. Juras; asistavo 
kun. F. Kenstavičius ir kun. J. 
Bernatonis.

pp. Kaziliūnai apsivedė vasa
rio 8. 1912 m. Šv. Pranciškaus 
lietuvių par. bažnyčioje.

Po šv. mišių Knights of Co- 
lumbus svetainėje įvyko šau
nus bankietas. kuriame dalyva
vo daug giminių ir artimųjų, 
tarp kurių buvo kleb. kun. Pr. 
M. Juras, kun. J. Bernatonis, 
kun. F. Kenstavičius. Dr. Pet
ras S. Zareckas, p. Genovaitė 
Zekevičiūtė iš Cambridge ir jų 
dukrelė. Sadie E. Kaziliūnaitė. 
kurie kartu su solemnizantais, 
pp. J. P. Kaziliūnais sėdėjo prie 
garbės stalo.

t pp. J. P. Kaziliūnai gavo daug 
ir pamokinimai yra sveikinimų, linkėjimų ir dova-

I

Pageidauta ir seimelio priim- 
svetai- ta. kad p. K. Čibiras savo pa- 

įvvko skaitų ciklą platintų lietuvių 
sušauktas kolonijose.

Seimelio rengėjas ir globėjas, 
kun. P. M. Juras išreiškė viešą 
padėką bendrai visiems, kurie 
subendrintomis jėgomis padarė 
seimelį sėkmingu. Taipgi tarė 
padėkos žodį visiems seimelio 
dalyviams ir N. A. Federacijos 
apskrities valdyba.

Kun. J. Vaitiekūnas, 
Dvasios Vadas 

A. Daukantas, Pirm. 
B. Jakutis, Rašt.

Sekmadienį, vasario 23 d. šv. f
Pranciškaus parapijos 
nėję. I^awrence, Mass..
N. A. Federacijos
lietuvių katalikų seimelis. Sei
melyje dalyvavo sekanti iš lie- 1 
tuvių inteligentų ir dvasiškių: ] 
Dr. P. Jakimavičius. Kapt. Dr. : 
P. Zareckas. adv. ir ponia J. i 

Cuniai. adv. p. J. Grigalius, adv. ] 
A. Jankauskas, p. J. Romanas. < 
Marianapolio kolegijos rėkto- ; 
rius kun. Dr. Vaškas, studentė 
p-lė B. Budreikaitė. visuomeni
ninkas - žurnalistas p. K. Čibi
ras. kun. Pr. Strakauskas. kun.
J. Daunys, kun. S. Saulėnas. 
kun. J. Petrauskas, kun. J. Ber
natonis. kun. J. Vaitekūnas, 
mokytoja p-lė Piniūtė. p. P. 
Razvadauskas. Įeit. J. Roma
nas. Jr., “Darbininko” redakto-

p A Kneižvs jx. A Pel- Tėvas Gabrielius, Pasijonistas, 
džius, p. V. Paulauskas ir dau- veda misijas. Šią savaitę misijų 
gelis kitų įžvmių lietuvių. Sei-Pamo^ai i- z-------------- - - - . , .. .. .............
mėlį globojo Kun. Vienybės sakomi lietuviškai. Lietuviškos 
Centro pirmininkas kun. P. M. misijos baigsis sekmadienį. 
juras Į Misijos anglų kalba visiems,

Seimelio vardu pasiusta J. A. kurie geriau supranta angliš-
V. Prezidentui Trumanui rezo- kai, prasidės sekmadienio 
liucijos reikalaujant, kad būtų karą ir tęsis visą savaitę, 
atkreiptas dėmesys ir sulaikyta 
mūsų tautos žudymas, kurį sis- 
tematingai praveda Lietuvoje 
Rusijos raudonoji armija ir 
NKVD.

Panašios rezoliucijos pasius
tos J.A.V. sekretoriui <___
Marshall.

J. E. Bostono Arkivyskupui 
Richard J. Cushing, D. D., pa
siųstas padėkos laiškas už svei
kinimą ir katalikų seimelio lai
minimą. -

Paskaitą — “Komunizmo Ko
va Prieš Katalikybę" skaitė p. j
K. Čibiras. Seimelis dėkojo p.1 Prastaū tačiau bus diskusuoja-
Čibirui už turiningą paskaitą ir į ma įvairūs svarbūs dalykai. ( 
nutarė ją išleisti brošiūros for- jPav” valdybos narių susirinki- 
moję. Darbas pavestas Kun. mas tą dieną So. Bostone, visų trumpas kalbeles 
Vienybei ir Fed. Apskrities vai- lietuvių Šv. \ ardo vyrų vieša kuroras Cenedella, 
dybai. I šventoji valanda pas Nukry-, leris< kleb_ kun.

bažnyčioje už
kurias vedė 

MIC. Misijos 
Labai daug 

šv. Komuniją

LAWRENCE, MASS

Šv.
Misijos Tęsiasi

Pranciškaus parapijoje.

šv. Vardo Draugijos 
Sekmadienis

Visi Šv. Vardo draugijos

va-

MOfffOOO, MASS.
Pereitą sekmadienį, Šv. Jur

gio lietuvių par. 
sibaigė misijos, 
kun. Mažukna, 
buvo sėkmingos, 
žmonių priėmė
laike 8 vai. šv. mišių. Ypatingai 
gražų įspūdį sudarė L. Vyčių 
kuopos narių bendras šv. Ko
munijos priėmimas ir dalyvavi
mas šv. mišiose. Vyčiai-Vytės 
{x> šv. mišių neėjo iš bažnyčios, 
bet išklausė ir lietuviško pa
mokslo, kurį pasakė misijonie
rius.

i Po pamaldų Vyčiai - Vytės 
turėjo bendrus pusryčius Nor- 
wood Manor, kur dalyvavo kle
bonas kun. S. P. Kneižis, kun. 
Mažukna, MIC. ir kun. Peredna 
ir pasakė trumpas kalbeles. 
Taipgi kalbėjo ir Vyčių kuopos 
pirmininkas p. Pranas Cvilikas. 
Toastmasteriu 
Kudirka, Jr.

l

ir visoms dėkoja. Taipgi buvo 
sveikinami ir per 
radio šeštadienį.

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū-

buvo p. Vincas nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
i prašome siųsti:—

Vasario 16 Aukotojų Vardai

Darbininkų- Jau buvo rašyta, kad vasario
16 dieną — minint Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį — Šv.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

na-
riai ir bendrai, visi vyrai, daly
vaus 8 vai. šv. mišių aukoje ir 

Gen eis prie Švenčiausiojo sekma
dienį. nes tą dieną yra vyrų Šv. 
Komunijos diena, ir taipgi Šv. 
Kazimiero draugijos vyrai pa
minės savo metinę šventę, bū
tent, Šv. Kazimiero šventę.

Po mišių įvyks Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas. Bus 
trumpas susirinkimas kaip pa-

♦

Rap.

WORCESTER. MASS.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — SI.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

Vationis, Miss St. Polisky, Miss 
M. Shaban, M. Leonas, Mrs. M. 
Daunis, Mr. A. Daunis, Mrs. S. 
Norbut, M. Blekienė, Mrs. Ša- 
baliauskis, Mrs. P. Simokaitie
nė, Mrs. E. Mikalionienė, Mrs. 
J. Baltrus, Anna Polisky, Mrs. 
P. Simokaitienė, Mr. Varanec
kis, Mr. A. Plikavičius, Mr. K. 
Sabaliauskis, Mr. Norbut, H. 
Heidman, S. Adamen, T. Rudo-

Dr. kas, Ch. Baniulis, G. Šaltis, D. 
jVivvuis, E. Marąuis, M. Pau-
I
i po

i 
i

• Aukojo sekantieji asmenys: 
iš Greene, Me. p. M. Claytonie- 
nė — $100, Tėvai Pranciškonai 
$75, iš Auburn, Me. p. J. Mila
šius — $50, iš Lewiston P. Ma
rijos Neperstojančios Pagalbos 
Draugija—$25, p.p. A. O. Gorg
daunis — $12.50, R. K. Moterų 
Sąjungos 6-toji kuopa — $10,

mažiau.

WASHINGTON. D. C.
Vasario 22 d. Baltijo Skandi

navų draugija minėjo George 
Washington gimtadienį ir taip
gi Lietuvos ir Estijos nepri
klausomybės šventę. Tarp įžy
mių svečių buvo Dr. Bilmanis, 
Latvijos ministras, Kongres- 
manas O'Konski iš Wisconsin 
ir daug kitų.

Pasakyta turiningos kalbos ir 
palinkėta pavergtom Pabaltijo 
tautom atgauti laisvę. Rap.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-' 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., VVebster, Mass.

Bartulis, Louise P- K’ Bukys ~ $10’ P P- Sherry 
James F Ryan $11’ PP- S’ Eišmantai — $10’ 

Jurgio lietuvių parapijos baž- g p.p. U Baniuliui - $6. p-lė M.
-------- ........ Vito Vasiliunas Janulaitytė - $5. p.p. Chužai- 

Anna!55, PP- Paušiai — P- J- S1* 
matauskienė — $5, p.p. J. Bi- 
kulciai— $5, p.p. S. Stasiuliai—

J $4, p.p. A. Ridmanai — $3. pa- 
inelė M. Pranskus, p.p. B. Aš-

lis, Juozas Bartulis, 
Grudinskas.

1 R;nyčioje buvo padaryta rinklia-' . ~
'va Lietuvos išlaisvinimui ir šel- niS’ ' IS’ 
pimui. Kleb. kun. S. P. Kneižis 
aukojo ir savo dalį. Taip, kad 
tą dieną bažnyčioje surinkta 
$290.91.

Po $10.00 aukojo šie: Alek-;
sandras
Babilienė ir Alena Pakarklienė; ■ 
po $5.00 — Tvaskos šeima, Jo-I' į I

; nas Sesta viekas, Juozas Vasi-1

Kovo 2 d. L. Vyčių 26 kuopa 
pavyzdingai paminėjo savo or
ganizacijos globėjo — šv. Ka- 
zimieęo šventę. Tos dienos rytą 
visi nariai bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. A. Petraitis, o pa
mokslą pasakė kun. Bronius 
Mažukna. Jis ragino jaunimą liūnas, Antanas Repšys, Ger- 
įsirašyti į L. Vyčių 26 kuopą. truda Minkevitch, Mykolas No-

Kartu su Vyčiais dalyvavo vick, P. Kudirka, Juozas Smil- 
garbingi svečiai — Prokuroras 
Cenedella ir adv. Antanas Mi
leris.

i Po šv. mišių parapijos svetai
nėje įvyko bendri pusryčiai.

pasakė Pro- 
adv. A. Mi- 
A. Petraitis, 
kun. M. Ta- 
Pranas Mor-.Mr. & Mrs. 

Toastmasteriu buvo p.

. leris. kleb. kun. 
kun. B. Mažukna, 
mulevičius, pirm, 
kūnas.

t 

Marijona Jurgelionienė.
Suteiktas trečias laipsnis se- Pazniokas,

I

kantiems Vyčiams: Klarai Gri
gaitei. Adelei Ivaškaitei, Ievai 
Jurgelionytei. Lucijai Tamošiū
naitei. Adelei Biškiūtei, Povilui 
Pūrai ir Pranui Morkūnui. Ant
ras laipsnis — Rūtai ir Klarai 
Slioriūtėm. Apie 50 naujų na
rių gavo pirmą laipsnį.

Priklauso padėkos žodis pp. 
Ritai Brazauskaitei ir Mildre- 
dai Krasauskaitei už jų sunkų 
darbą.

Raymondas S. Vitaitis, 
Jankovska, Pranas Nevins, 
Pranas Kairis, J. Smelstorius, 
Mr. & Mrs. Stanley Drast, Jur-, 
gis Cvilikas, Sophie Nevins, j

_ „ .. j Bronius Kudirka, Juozas Med-imie«a- P- T- Kalvelienė, p.p. A.
Iveckas, Domininkas Razulevi- 
čius, A. F. Wagner, Juozas Ku
dirka, Julius Senatore, Ber- 
tha Kudirka, Juozas Rukštelis, 
B. Červokas, Mary Sabaitis, O- 
na Petraitis, M. Jablonskas, 
Antanas Muralius, Antanas ir 
Alena Kneižiai, Mrs. Mary Dū
da, S. Razulevičius, Alena Sta- 
dalnikienė. Jonas Kulišauskas, 
Juozas Glebauskas, Ona Paz- 
niokaitė. Jonas Šipalauskas, F. 
Viesulienė, Jonas Jurgelevičius, 
Anne Balutis ir šeši 
savo vardu. Taigi 
smulkiomis aukomis 
je surinkta $290.91.

Biznierių aukotojų 
taipgi svetainėje aukotojų var
dai tilps kituose “Darbininko” 
numeriuose.

gis, J. Jankauskienė, NN ir 
NN; po $3.00 — Harry Butters 
ir Albertas Kaziulis; po $2.00: 
Agnės Krušas, Ignas Grudins- 
kas, Mr. & Mrs. Joseph Lyons, 
Frank A. Jankowski, Pranas 
Mučinskas, Mrs. Helen Valtka, 
Jonas Survila, Juozas Tabaras, 
S. Kamila, Adomas Šidlauskas, 

Jonas Vasiliūnas, 
Gasperas Pazniokas, Mykolais 
Minkevičius. Mr. & Mrs. Juozas 

, Levosė Sabaitienė,' 
Adomas P. Smolskis.

Po $1.00 — J. M. Uždavinis, 
J. Pauplis, Annie Curran, A- 
dolph J. Krušas, Stasė Akune- 
vičienė, Mrs. Joana Ciczienė, 
Mrs. Charles Wellette, Jonas V. 
Navickas, Alfred J. Ratte, Ade
lė M. Dūda, L______________
Robert McColgan, Mrs. Anna 
Kulbok, Julia Babel, Nellie 
Rukštelytė, Paul J. Rogers, 
Mary Bartulis, Jonas Rukšte-

neparašė 
viso su 
bažnyčio-

vardai ir

Rudokai, p.p. A. Dauniai, p. R. 
Kondrotienė, p.p. I. Dauniai, 
p.p. J. Vileika visi po $2. Sekan
tieji aukojo po vieną dolerį: pp. 
H. Ridman, J. Banytė, J. Baltu- 
šaitė, A. A. Palinskytė, A. Va
siliauskis, M. šabanaitė, B. Aš- 
miegaitė, A. Rudokas, 
trušaitienė, A.
U. Vaitonienė, E.
U. Leonavičienė, 
M. Vasaliauskienė, 
kienė, P. J. Culkin, O. Aleksan
dravičienė, J. Stankus, L. Mi- 
lieška, K. Ramanauskis, K. Sa- 
baliauskis, J. Balčius, S. Pau
lauskaitė, P. Simokaitienė, U. 
Larin, A. Varneckis, Baltrus, 
B. Eastmont. Kiti aukavo smul
kesnes aukas.

P. Bal- 
Skirmuntienė, 

Mikalonienė, 
S. Vaznienė, 

M. Varnec-

W.J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

t 
I

t i

A. Gumauskas
i

Generalis Kontraktorius
694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

i Tel. Plantations 0753

LEVISTON, ME.
Kovo 2 d. antroji Vyčių kuo

pa šventė savo Patrono Šv. Ka-

Lietuvos Gelbėjimo Reikalams 
Aukojo Sekantieji:

Po $12.50 — Mr. Mrs. A. O. 
Gorgdaunis; po $5.00 — Mr. 
Mrs. K. T. Kalvelis, J. Kontaus-"

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- 

' kame visokius darbus namų 
Į taisymo.

CLEARANCE SALE
I. J. Fox, didžiausia Amerikoje kailinių firma šį mėnesį skelbia didžiulį iš

pardavimą — CLEARANCE SALE, kuriame kailinių kainos labai sumažintos- 
numarkiuotos. Kailinių pasirinkimas labai didelis ir įvairus. Jų galima gauti 
visokių šaižų. Taigi, pasinaudokite Clearance Sale išpardavimu. Įsigykite kaili
nius šį mėnesį.

I. J. Fox kompanija duoda labai prieinamomis sąlygomis kailinius įsigyti. 
Su mažu įmokėjimu galite nusipirkti vėliausios mados elegantiškus kailinius.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir nunešiotus kaili
nius, atneškite juos į mūsų krautuvę, kur mes išmainysime į naujus, duodami 
už juos gerą nuolaidą.

Atėjusios i krautuvę visuomet reikalau
kite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lie
tuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Jis Jums pri
rinks kailinius pagal Jūsų figūrą ir skonį.

411 WA8HINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

*

Mrs. Jankauskas, zimiero šventę. Šv. Patricko ko- 
' plyčioje 10 vai. iškilmingos šv. 
mišios, kurias atlaikė Pranciš
konų Provincijolas tėv. J. Vaš-i 
kys, O.F.M. ir pasakė pritaikin
tą pamokslą, o Vyčiai priėjo 
prie bendros šv. Komunijos, pa
darydami labai gražų įspūdį. 
Maldas paaukojo už Lietuvą.; 
Po pamaldų viešbutyje buvo 
bendri pusryčiai.

Po pietų 2 vai. šv. Baltramie- 
ijaus salėje įvyko BALFo Va
jaus atidarymas, kuris buvo la
bai sėkmingas. Įžangos žodį pa
sakė BALFo skyriaus pirminin
kas p. J. Sherry, pakviesdamas 
kun. J. Vaškį, O.F.M. progra- 

® mos vedėjumi. Sugiedotas Ame- 
išdrikos himnas, po kurio p-lė S. 
g Paulauskaitė padainavo solo 
jį “God bless America”. Tėv. J. 

Vaškys, O.F.M. padarė bendrą 
pranešimą apie BALFo veikimą 
Levistone. Esą 55 nariai ir yra 
skirta surinkti $3000.00. Gerais 
norais ir pastangomis bus gali
ma išpildyti. Vyčių vyrų cho
ras, vadovaujant ir akompa
nuojant gabiam muzikui p. Ig. • 
Chučui, padainavo: “Lietuva 
brangi”. Seka žymaus rašytojo 
ir žurnalisto p. K. Čibiro kalba.
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Kovo-March 18, 1947
Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Mount St. Francis, Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos
kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
Už visus iv. Antano Pamaldų ir 

Pranciikonų iv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS iV. MlilOS,

7:00 P. M.—liKILMINGOS PAMALDOS PRIE ISSTATYTO 
ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonai* maldoje, iv. Komunijoje ir iv. Mišiose. Į 
kad per didžiojo Stebukladario iv. Antano užtarymą išprašius į 
iš Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!
LAISVES ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MClSŲ TĖVYNEI

LIETUVAI! |
IR — KAO APSAUGOJUS PASAULJ NUO GALIMO KARO Į 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- Į 

ei jas sekančiu adresu: Į
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine j



Penktadienis, Kovo 7 d., 1947
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IVIETINES ŽINIOS i
Vasario 16 Aukotojų Sąrašas

zimiero draugija apvaikščiojo 
Šv. Kazimierą išklausydami šv. 
mišių savo intencija “in corpo- 
re”.

Antradienį, kun. Dr. K. Urbo
navičius lankė parapijos moky
klą ir išdavė IV ir V skyriaus

Tęsis Šv. Kazimiero minėji- vaikučiams “Report Cards”. 
mas. Kaip jau yra žinoma sek
madienį. kovo 2 d., S. L. Šv. Ka- sįo ženklus antram

2INUTFS
šeštadienį, 8 v. r., yra Mari

jos Vaikelių draugijos mėnesinė 
bendra Šv. Komunija.

teises naikinantį komunizmą. 
Kiti svečiai iš Lietuvos, k. t.: 
Kazickas, Svilas, Labanauskas, 
Budginas ir keli kiti ir vietos 
profesionalai buvo tik supažin
dinti. Dainų programėlę išpildė 
ratelietės vad. p. Januškevičie
nei - Bratėnaitei. Šios vakarie
nės likęs pelnas beabejo žymiai 
padidins prakalbose surinktų 
aukų sumą. Rap.

I

MENDS JACKET FOR HOME TRIP

[Stasys Dirsa, Stasys Mockus, 
! Pranas Razvadauskas. Vincas 
J. Tautvaiša, Kastantas Kilkus, 
Vincas Yankus, Antanas Alek
na, Dorchesterio Lietuvių Mo
terų klubas, Povilas Baltrušiū- 
nas, Dorchesterio Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubas, Povi
las Apšiega, Antanina Nevie- 
raitė, Stasys Michelsonas, Sta
sys Chase, Antanas Yuga, Si
monas Alukonis, Jonas P. Jakš
tas,

Vasario 16 d.. So. Bostone, iš-] 
kilmingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Lie
tuviai gausiai dalyvavo pamal
dose Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje ir prakalbose So. 
Boston High School svetainėje 
ir taip pat gausiai aukojo Lie
tuvos išlaisvinimui.

Šią savaitę gavome Komiteto 
oficialų aukotojų sąrašą, kuris 

ir trečiam yra llgas ir i vieną
numerį sutalpinti visų vardus, 

ir Sese- 'i TalPmsime dalimis.
Šiame "Darbininko” numeryj

i

Kun. Virmauskis išdavė mok i

Lankėsi

DAKTARAI

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

#-------------------------------------------------------------- <

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 ikr9-tai 

šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.
40

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

skyriui.
Mokyklos vaikams u .

rims mokytojoms buvo duotas 
laisvas pusdienis — švęsti Šv. paduosime tik stambiausius au- 
Kazimierą.

1 ________
Tą dieną Tėvas Dr. K. Urbo

navičius apturėjo daug sveiki
nimų laiškais, telegramomis, 
telefonais ir asmeniai.

Sveikinimų proga dalyvavo 
'pietuose kun. Pr. J. Juškaitis, 
majoras kun. J. Daunis ir mi-į 
sionierius Tėvas Dr. Gidžiūnas.

Vėliau atsilankė kun. Pr. Ju
ras, Seserys iš Thompson, Ct.,Į 
p. A. Peldžius, kun. J. švagždysi 
su Seselėmis mokytojomis iš; 
Brockton, kun. J. Vaitekūnas, 
kun. J. Petrauskas, p. Stasevi- 
čius, kun. J. Vosylius. MIC. ir: 
kun. Ignotas, MIC.

Sekmadienį, kovo 
šv. Kazimiero L. R. 
švęs šv. Kazimierą 
ma savo intencija šv. mišias, šv. 
Vardo Vyrų draugija eidama 
bendrai prie Dievo stalo, 10 v.r. 

j 3 v. p.p. parapijos jaunimas, 
Seserų vadovybėje rengia prog
ramą

r

SLA 53 kuopa, Chelsea. 
(Bus daugiau)

koto jus. Štai jie: So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugija au- 

įkojo $1.000; Aleksandras Goni- 
įprow (Goniprauskas) iš Mar-
blehead $500; Lietuvai Remti 
draugija $360; SLA Antras Ap
skritis $300; po $100 — Lietu
vos Vyčių Algirdo 17 kuopa, jleko Daliks,

£3
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A, J. NAMAKSY
R E AL ĖSTATE & 

INSURANCE
414 M. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

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

Pristatome Alų ir Toniką

S 
= 
!

I

I
Į
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rečiadienį, kovo 5 d. lankėsi 
“Darbininke” kun. Pr. V. Stra- 
kauskas, Lowell’io lietuvių pa- 

. rapijos klebonas ir nuoširdus 
1 “Darbininko” bendradarbis - 
; rėmėjas.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
• žurnalistas p. Kazys Čibiras, 
jkuris pirmadienį, kovo 10 dieną 
[pradės dirbti “Darbininko” re
dakcijoj.
I Ketvirtadienį, kovo 6 d. lan- 

1 kėši “Darbininke” p. Bronius 
Bartkevičius, veteranas. iš 
Brockton ir LDS organizacijos 
narys.

American Red Crcss Photo
From the American Red Cross sewing room at the 4th Replacement Depet, 
Zima, Japan, a hemeuard boand GI pieks up his jacket which he left for 
repairs. Japanese girls are employed during rtish time to heip in the 

mending.

Lietuvis tremtinys Alb. Sida
ravičius nuoširdžiai dėkoja p. 
Onai Valienei, gyv. So. Bosto-į 
ne, už rūbus, kuriuos jis ir jo' 
(šeima gavo per BALF’ą.

Taipgi paieško savo dėdės A- 
~ ( gyv. 144 Newell

(Dr. Juozas L. Pašakarnis, Jo- St., Brooklyn. N. Y. Alb. Sida- 
nas Tuinyla. Rose Klimas; po’ravičius. rašo, kad jis savo dė-į 

! $50.00— kleb. kun. P. Virmaus- dei minėtu adresu rašęs, bet ne
įkąs, Boston Joint Board Amai-(gavęs jokio atsakymo. Taigi jis 
gamated Clothing Workers ofįpats ar kas kitas praneškite 

iAmerica, Mr. & Mrs. A. Pinia- adresą, kad mes galėtume 
[lis, Juozas P. Kavoliunas, San-;siųsti ieškančiam.
daros 7 kuopa, Vincas Baluko- 
nis, Silvestras Zavadskas, Wal-1 
ter Marcinkus; po $30 — kun. i 
Dr. K. Urbonavičius ir Jonas;
Zanis iš Cambridge; po,$25 —[

I

pa-

Vėl Paskyrė Adv. Shalinie- 
nę Tarybon

Liet, aviacijos Majoras 
Svilas. Vedėjas — 
kad aukų surinkta 
Tai gera pradžia, tu- į

9. 9 v. r., 
K. draugija 
išklausyda-

minėti šv. Kazimierą.

Paieško

MOTUZŲ TALKA 
ŠALPOS DARBUI

Šiuo metu eilėje miestų Bro. 
adv. Jonas J. Grigalus, Juozas, Motuzai - Beleckas rodo juda- 
Arlauskas, Dr. Antanas L. Ka- i mu°sius paveikslus iš Lietuvos 
pochy, Lietuvių Socialistų De- ir tremtinių gyvenimo. Rodymų 
mokratų Sąjunga, Alekas Vit-;metu 5yyt- Beleckas, 
kus, Jonas L. Kas, Elzbieta irjven^s tremtinio

pats išgy- 
» gyvenimą, pa

pildo paveikslus savo gyvu žo-
LANKĖSI džiu.

Čia malonu pranešti, kad

venęs.
Alfonsas
skelbė.
$573.90.
rint minty, kad prieš dvi savai-!
ti. Vasario 16 minėjime Bosto-j
ne sukelta arti $6000.00. i REIKALINGA siuvykloj sky-

Šiam puikiam parengimui A-sijų darytojai ir rankiniai švede- 
merikos ir Lietuvos vėliavas irĮ rių siuvėjai prie vyriškų darbų, 
garsiakalbį, kurį operavo pasi-' Geras atlyginimas, apdrauda— 
šventęs darbuotojas A. J. Na- atostogos ir šventės apmoka- 
maksy. paskolino S. B. L. Pi- mos. Fenway Clothing, 60 K. 

(28-4)

Šiomis dienomis Gubernato- ' 
irius Bradford vėl paskyrė adv.
Suzaną P. Shallnienę “Board of 
Review of the Division of Em- 
ployment Security" nariu. To
je taryboje yra trys nariai. Jų 

[pareigos yra labai svarbios, bū- 
įtent, išaiškinti ir spręsti visus 
i nesusipratimus, kurie kyla tarp 
darbininkų ir darbdavių Massa- 
chusetts valstybėje. ■ ,

Adv. S. P. Shallnienė yra' Vakare, Lietuvių salėje, įvy- 
adav. A. O. Challnos. Lietuvos ko Jaunimo Ratelio ruošta. 
Garbės konsulo žmona. Ji tik- BALFo naudai vakarienė. Žmo- 
rai garbingai atliko pareigas nių buvo pilna salė, 
taryboje. į

_____________ 1 jo BALF 17-to sk. pirm. Pr. I
Pavyzdinga BALF Vajaus Razvadauskas, agronome Biru-

Pradžia jtė Svilienė ir jaunas statybos | mokamos/
inžinierius Jonas Vasiliauskas. I
Pastarojo kalba (jis atvyko thing Company 

. tik vas. 18) buvo įspūdinga, I 
(nes lietė dabartinę lietuvių tau- 
įtos. ypatingai jos jaunimo ryž
tingą kovą prieš kruvinuosius 
okupantus. Prisiminė, kaip ir 
jam. kaipo laisvos Lietuvos mo
kyklų auklėtiniui, teko būti bol
ševikų suimtam ir tamsiame 
karcery badu marinamam. Ši 
lietuvių kova nesanti vien už 
Lietuvą, bet ir už Ameriką bei 
visą laisvąjį demokratinį pa
saulį, prieš užplūstantį aziatiš- 
kąjį diktatūrinį, visas žmogaus

liečiu D-ja.
Vakarienė

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA
Merginos ir Moterys

Reikalinga button hole ma-
• • • -- Programą ^ers <&uzikų kilpoms daryti).

Įvedė Antanas Matjoška. Kalbė- Turi būti Patyrusios prie vyriš-
kų švarkų. Darbas pastovus; 

. Ligoje ap- 
i drauda - pašalpa. Vakacijos ap- 
------------- Dirbtuvėje muzika 
[ groja. Ateikite į Kingston Clo- 

~ y dirbtuvę, 383 
Albany St., Boston, Mass.

(3-t-14)

Bostono lietuviai vieningai ir 
įspūdingai pradėjo, paskirtu 
laiku Centro pasgelbtąjį Ben-Į 
dro Amerikos Lietuvių šaipos 
Fondo Vajų. !

Kovo.2 d., ners siautė smarki 
lietaus audra, didelė Municipal 
salė prisipildė patriotingų lie-' 

(tuvių. Neatsiliko šį kartą nei 
(jaunimas. Jis pasišventė, kad 
šį labdaringą masinį mitingą į 
papuošti lietuviška daina, tauti
niu šokiu, muzika.

Programą pradėjo įžangos žo
džiu naujasai BALF 17-to sky
riaus pirmininkas Pranas Raz
vadauskas. Jaudinančią "Maldą 
Už Tėvynę” atskaitė mūsų gar
bingasis jubiliatas kun. Dr. K. 
Urbonavičius. (Įteikė ir $39.00 
auką). 
himnus 
bijos ir 
guojant 
panuojant Ameliai Tataronytei.

Keletą reikšmingų žodžių 
dėl šio labdaringo darbo, prata
rė vietos klebonas, kun. Pr. Vir
mauskis, išreikšdamas viltį, jei 
lietuviai vieningai ir pasišven
tusiai darbuosis, aukosis, tai 
Lietuva vėl bus laisva ir galin
ga. (Įteikė ir $50.00 auką).

“Dainos” choras, vad. A. Ta
taronytei padainavo tris dai
nas.

Sekė įdomi kalba, ką tik iš 
Europos atvykusio jauno teisi
ninko ir gabaus kalbėtojo Juo
zo Kazicko. Po jo kalbos pra
vesta rinkliava. kurią tvarkė seniausios tabako firmos Ame 
Dr. A. L. Kapočius ir sk. ižd. L. i rikoje, visi Lorillard Kompani-[ 
Stasiulis. Keletą žodžių tarė šio! jos darbininkai paskyrė kovoi 
(didžiausio) skyriaus pirmuti- . mėnesį kaipo “Prezidento Old i 
nis, o dabar garbės, pirm. Dr. į Gold Mėnesiu" 
P. Jakimavičius- Jakmauh. Ma- 
lonaus susidomėjimo sukėlė lie
tuvių tautiniai šokiai (Suktinis, 
Blezdingėlė, Jonkelis), kuriuos 
pašoko, tautiniuose kostiumuo
se, Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupės vyresnieji jau
nuoliai. vad. O. ivaškienės. Tu
rėjo net pakartoti.

Trumpa kalbą pasakė Federa- 
lio prokuroro asistentas adv. 
Kazys J. Kalinauskas. Gabijos 
choras, vad. worcesteriečio J. 
Dirvelio, gražiai padainavo ke
turias dainas. Buvo iššauktas 
pakartoti. Nors neilgą, bet įdo
mią kalbą pasakė, ką tik atvy-

Praeitą savaitę lankėsi “Dar- Bro. Motuzai - Beleckas remia 
bininko” redakcijoj p. Juozas, tremtinius ir savo paveikslų ro- 
Kazickas, tik ką atvykęs iš ^u-jdymu pagelbsti BALF rinkti 
ropos, lydimas p. Prano Razva- jaukas. Visi BALF skyriai ir 
dausko, BALF skyriaus pirmi- Į bendradarbiaujančios organi- 

—-----—i- zacijos prašomi talkininkauti,
'kad iš paveikslų rodymo būtų 
. ko daugiausia naudos lietu- 
i viams tremtiniams. BALF./

I

Marytė šimkiūtė iš Šimkaičių 
valsčiaus. Raseinių apskrities 
paieško savo giminaičių Jono 
Šimkaus ir Anelės Gudelytės. 
Atsišaukite šiuo adresu: Miss
Ona Staniulytė, 177 Mest 7th
St., So. Boston 27, Mass.

[ Taipgi paieškoma Mrs. Tafilė
Banionienė (Navickaitė), duk
tė Tafilės Navickienės, kilus iš 
Šunskų kaimo Gižų valsčiaus, 

i Marijampolės apskr. gyvenanti 
Jung. Amerikos Valstybėse. 

! Prašome atsiliepti dėl informa- 
įcijų į “Darbininko” administra- čius iš Providence, R. I. 
ciją. --------------------------------

ninko. p. Kazickas pereitą sek
madienį kalbėjo BALF’o 17 
skyriaus vajaus atidarymo pra
kalbose.

Antradienį, kovo 4 d. lankėsi' 
“Darbininko” redakcijoj Majo
ras Alfonsas Svilas. tik ką at
vykęs iš Europos. Tą pačią die
ną lankėsi
Brockton, Mass.. kun. J. Vaite- ; 
kūnas ir muzikas V. Stasevi-j

Nauji Maiste Pakeliai 
| Europą

CARE skyrius Bostone:
p. Ieva Lašaite iš į Boston CARE Committee

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.
Pagerbtas

I

Draugijų Valdybų Adresai

Šou 4618^

Lithuanian fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 
.Bonded 

Local & Long 
Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

i! 
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems [ i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: < 

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

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

į! 258 Wesl Broadway, South Boston, Mass. $

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

8V.JONO EV. B L. PASALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

i

Amerikos ir Lietuvos 
sugiedojo bendrai Ga- 
“Dainos" choras, diri- 
Jonui Dirveliui. akom-

So. Boston Fumiture Co.
Matracai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 Į A West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Graiton A ve., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS

1

P. Lorillard Kompanija pagerbė j 
savo prezidentą.

Minėdami penkių metų su- j 
kaktį H. A. Kent, kaipo prezi- į 
dentą P. Lorillard Kompanijos, i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Vincas Balukonis, Savininkas.

ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

Paruoiė Kun. I. Dobryla 
Papildytą Rinkinį Išlaido 

KUN. P. M. JURAS

I

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

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

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

i

“Prezidento Oldi 
ir bandys kuo- 

daugiau.siai išplatinti Old Golds. 
kad prezidentą pagerbti.

Tuo pačiu laiku p. Kent mi
nės 35 metų sukaktį kaip jis 
dirba p. Lorillard kompanijai. 
Per tą laiką jis tapo svarbiau
siu asmeniu tabakos pramonėje.

Šį vajų paskelbė p. F. W. 
Storm Bostono apskričio vedė
jas. kuris vajui vadovaus.

“Mes Bostono apskrities dar
bininkai kaliu su p. Kent di
džiuojamės Old Gold cigaretais 
ir P. Lorillard firma, kuri tiek 
daug prisidėjo prie rūkymo ma
lonumo. Mes pasižadanfte šį va
jų padaryti kuopasekmingiau- 

seko p. Stcrm. Sklb.

I

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.taper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Oirektorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadsvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PITLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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I MUSU SODALIETES
*

DVASIOS VADO LAIŠKAS 
SODALIETEMS

<

Brangios Sodalietės,
šis trumpas laiškelis yra pakvietimas visoms so-1 

dalietėms į šv. Valandą, kuri įvyks š. m. kovo mėn. 16 
d. 2-3 vai. p.p. šv. Petro par, bažnyčioje, So. Bostone.

šv. Valandai vadovaus Gerb. Kun. Pr. Juras iš; 
Lawrence.

ši šv. Valanda gali būti didelio ir švento įkvėpimo 
momentas, jei visos sodalietės bendradarbiaus. Visos 
prisidėkite. Atsiminkite, kad tai yra Naujosios Angli-1 
jos Sodalicijų Sąjungos žygis. Mes tikimės, kad kiek
vienas sodaliečių vienetas dalyvaus 100'7. Gavėnios 
dvasioje padarykime tą auką Išganytojui Švč. Sakra
mente.

Veikimas yra gyvybės ženklas. Parodykime, kad 
mūsų sodalietės yra gyvos.

Kiekviena sodalietė pasiryžkite dalyvauti Šven
toje Valandoje.

Pagrindinė dienos programa bus ši:
2:00 — 3:00 v. p.p. Šv. Valanda, kun. Juro vedama, Šv.įsios Vadas. Ona Sideravičiūtė 

~ • — prefekte. D. Jokubauskaitė
— sekretorė ir Marion Songai- 
laitė — iždininkė.

Nors draugija yra dvasinio 
pobūdžio, bet ji dalyvavo ir 
šiaip jau veikime. Vienas iš 
svarbiausių Sodalicijos užsimo
jimų buvo sukelti $1,500.00 do
lerių fondą ir įsigyti vasarnamį 
Palangoje. 1924 m. rudenį soda
licija sumokėjo Šv. Pranciškaus

Pirmutinis atvykęs britas - mažytis iš Pa
lestinos į Paryžių, turi ypatingą atidą orlaivio 
patarnautojos, kad patirti kaip kelionė patiko. 
Iš to seka, kad britai klauso savo vyriausybės 
įsakymo ir šeimos išsikrausto iš Palestinos.

Petro par. bažnyčioje.
3:00 — 4:00 p. p. Vaidinimas, šv. Petro parap. dramos 

būrelio ir Sodaliečių, Seselių vadovybėje.
4:00 — 5:00 Užkandis ir bendras giedojimas.

Tai yra pirmas mūsų žygis platesnėse Naujosios 
Anglijos ribose. Jums priklauso jį padaryti sėkmingą.

Iš meilės Jėzui ir Marijai paskirtame kovo mėn. 16 
d. Sodalicijai.

Prašome bendradarbiauti.
Pasimatysime kovo 16 d. So. Bostone.

Dievas telaimina Jus.
Kun. Albertas Abračinskas,

Papročiai, Susidarę Per 
Pirmąjį 10-metį

Baltimorės Arkivyskupas 
šelpia Tremtinius 

Sekmadienį, kovo 2 d. Balti
morės lietuviai turėjo nepapra
stą svečią, būtent, buvusį Lie
tuvos prezidentą Kazį Grinių. 
Draug su juo buvo atvykę po
nia Grinienė ir jų sūnus. Dienos 
surpryzas tačiau buvo atsilan
kymas kun. Jono Duggan, Bal
timorės Arkivyskupijos Kanc- 
leriaus padėjėjo, kurs ne tik 
atkalbėjo maldą prieš susirinki
mą, bet vardu J. E. Arkivysku
po Mykolo Curlev įteikė p. Na
dui Rasteniui čekį $1,000.00 
BALF-os vajui. Tą čekį sudarė 
$750.00 Arkivyskupo asmeninė 
auka ir $250.00 nuo Katedros 
klebono, prel. Juozapo Nelligan. 

Į Arkivyskupas Curley ar ne bus
Sodalicijos veikimas pašto-j tik pirmas visoj Amerikoje 

viai vedamas sudarė papročius taip dosniai, taip konkretiškai

aenorėdamos atsiliekti nuo Al
toriaus ir Rožančiaus Dr-jos, 
paskyrė iš savo iždo $25.00 Lie
tuvos tremtiniams. Gal didžiau
sias plusas šio vajaus gražių 
vaisių tenka priskirti Nadui 
Rasteniui, kurs kukliai bet rim
tai ir tvermingai planuoja va
jaus eigą. Tenka pažymėti, kad 
dar daug gyvybės Lietuvos rei
kalams randasi šioj kolonijoj. 
Jaunoji kaita domėjosi kančio
mis savo viengenčių už jūrų ir 
deda pastangas, kad jiems 
gelbėti.

pa-

kad
užuo- 

visiems

Kiekvienas Katalikas Gali 
Būti Apaštalas

parapijai už vasarnamį ir lotą 
N. A. S. Apskrities Dvasios Vadas. '$1.000.00 dolerių. Prie vasarna- 

___________ imiuko pristatyta svetainukė — 
si vidutiniški žmonės: piktos dormitoriumas. kuris kainavo 
valios, neapykanta degantiems, apie $500. Sodalietės neturėjo 
kūno ar sielos raupsuotiesiems, pinigų, bet jos naudojosi Kun.

Kiekvienas katalikas ir tas, Pr. Juro prielankumu, jis pa-! 
i kuris negali eiti skelbti Evange- skolino $500.00. o kita tiek gau-l 
Ii ją visam pasauliui, fizine pra- ta iš Onos Sidaravičiūtės. So- i 
sme, gali būti Kristaus apašta- dalietės ėmėsi darbo. ] 
las, jei tik girdi Kristaus prašv- rengti pramogas - teatrus, šei-. 
mą: “Mylėkite savo priešus, myniškus vakarus: 
gerą darykite tiems, kurie jūsų:metų skola išmokėta ir pripirk- 
nekenčia, ir melskitės už tuos, tas šalia 
kurie jus persekioja”.

Neseniai Indijos garsusis va
das, Mahatma Gandhi. patyri-į 
nėjęs raupsuotųjų globą, priėjo 
reikšmingų pastebėjimų apie 
misijonierius, kurie, jis sako, 
yra siunčiami skelbti žmonijai 
apie Dievą ir Jo apreiškimą.

Išvadoje jis rašo: “Politikų ir 
spaudos pasaulis negali pasigir
ti daugeliu tokių didvyrių, kaip 
Tėvas Domijonas iš Malokai, 
bet Katalikų Bažnyčia gali nu
rodyti tūkstančius tų. kurie 
taip pat, kaip Domijonas. paau
kojo savo gyvenimą raupsuotų
jų tarybai.

Kai žmonėms, kurie nepri
klauso Kat. Bažnyčiai, tenka 
susidurti su tais katalikais, ku
rie deda rimtų ir ištvermingų sirinkime į draugiją įsirašė 30 į 
pastangų įnešti Dievą į aplinki- narių. Nors ir nebuvo patogios 
nių žmonių gyvenimą, vistiek. vietos suusirinkimams, tačiau. 
ar tas būtų veiklumu konku- sodalietės ištesėjo pradėtame; 
liuojaučiame didmiestyje ar to- darbe, ir 1924 m. gegužės 18 d. 
limoje raupsuotųjų kolonijoje. įvyko iškilmingas narių priėmi- 
jiems. tiems kitatikiams, visada 
tas daro gilaus įspūdžio. Jie į- 
sitikina. kad didesnė jėga, negu 
grynas humaniškumas, teikia 
katalikams neišsemiamos mei
lės. kurią jie parodo ypač 
tiems, kuriais labiausiai biauri-

*»

LAMRENCE, MASS
šv, Pranciškaus parap. švč. P. 

Marijos Sodalicija
PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Mergaičių Sodalicija įsteigta! 
1923 metais. Steigėjas buvo i 
Kun. Pr. Juras, dabartinis mū 
sų klebonas. Steigiamajame su

mas. Per Šv. Mišias sodalietės. 
apsirengusios baltais drabužė
liais ir prisidengusios baltais 
velionais. pasiaukojo Švč. Mari
jai.

Sodaliečių pirmąją vadovybę 
sudarė kun. Pr. Juras — Dva-
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SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesinį, religini, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
li:-. įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Kalendorių.

naujas “Varpelio” prenumeratas, 
veltui. Platintoju pavardės bus

i

Sieninj

PLATINTOJAI, Surinkę tris 
ketvirta prenumerata gauna 
skelbiamos “Varpelyje."

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS"
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine
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vasarnamio lotas už, 
$105.00. Taip, netiesioginiu bū-' 
du Dvasios Vadas kun. Pr. Jv- 

;ras išmokė Sodalietės darbuotis 
parapijos labui.

i 1925 m. turėta “Hope Chest" 
į loterija. Pelnas. $260.00.
paskirtas parapijai.

Vaidinimai
Lavinimosi ir pramogos 

lais. o taip pat norėdama suda
ryti lėšų parapijos ir kitiems 

■ fondams mūsų Sodalicija reng
davo daug įvairių vaidinimų, i 
kartais net kelis per metus. Kai 

j kuriuos dalykus pakartotinai 
j vaidino ir kituose miestuose.1 
i Štai ilga eilė vaidintų veikalų: 
[Piloto Duktė (vaidinta 6 sy
kius), Paskutinės Marijos Die
nos, Poncija. Fabiolė, Vakarien- 
butis. Patricija, Liurdo Stebuk
lai. Betliejaus Stainelė, Motinos 
Meilė, Šventosios Akvilinos I

! Kankinės mirtis, Marija Mag- 
dalietė, Stabat Mater, Senato
riaus Duktė, Paskutinė Romos j 
Vestalė, Motinos Vargai, Gyvo
ji Stovyia, Indi jonų Rožė, Ne- 
ipaisyToja. Nervai, Pipsy ir Tip- 
Įsy.
I Tolimesnio Veikimo Chronolo

ginė Santrauka
1929 m. Sodalicija minėjo sa

vo penkerių metų sukaktį. Ta 
proga suvaidinta religinio turi
nio veikalas. Kitais metais so
dalietės aktyviai dalyvavo aukų 
rinkime ir naujosios bažnyčios 
atidaryme. 1931 m. Sodalicija 
pasistatydino vietoje seno nau
ją, dviejų aukštų 
poros tūkstančių dolerių vertės. 
Tai metais buvo surengta rank
darbių paroda su bazaru.

1932 m. iškilmingai paminėta 
Motinos Diena. Sodaliečių mo
tinoms pagerbti buvo suruošta 
bendra

: metais
Duktė" ir “Nervai“.

i 1933 m. Sodalicija turėjo 90 
į narių, Direktorius buvo kun. P. 
ĮJuras. prefekte C. Arminaitė.

I

,.-JL 
Sesutėms, šv. Pranciškaus sto- 
vyla yra paskendusi gėlėse. Mi- 
išos vidurdienį per visas nove
nos dienas yra atnašaujamos 
už šv. Pranciškaus klijentus. 
Po visų pamaldų yra duodama 
sveikinti relikvija šv. Pranciš
kaus Ksaveriečio. Girdėjau, 
mūsų klebonas kun. dr. Mende
lis virš 30 metų turi pamaldu
mą į Šv. Pranci.kų. Jis tvirtina, 
kad ištikrųjų šv. Pranciškus iš
tikimai pildo savo pažadėjimus, 
nes visuomet jam išprašo tai ką 
jis meldžia jam suteikti.

prisirašė, 
parapijos 
Sveikina-

Į°“ir tradicijas. Bendros pamaldos!atjausti išvietintų lietuvių pa- 
ir susirinkimai vyksta regulia-ldėtį? Ne tik Baltimorės lietu- 

iriai — kiekvieną antrą mėnesio j viai, bet visi lietuviai Amerikoje 
i trečiadienį — bendros sodalie-i turėtų dėkoti Arkivyskupui 
čių pamaldos, o ketvirtą trečia-1 Curlev už jo ganytojišką užuo- 
dienį pamaldos su Šv. Komuni- 

įja ir reikalų susirinkimas. Mer
gaitės, norinčios įstoti į Sodali- 
ciją, 6 mėnesius išbūna kandi
datėmis. po to iškilmingai prii
mamos į Sodaliciją.

Kai sodalietė išteka ar įstoja 
į vienuolyną, draugės jai suruo
šia atsisveikinimą — “shower”. 
Jei narė miršta, sodalicija daly- 

i vau ja laidotuvėse, užprašo Šv. 
._cc». ov įyijyįas įr kalba rožančių. Kas-

Pradėjo met prieš Švč. Panelės Nekalto
L ~ • [Prasidėjimo Šventę, gruodžio 8 

po viejųl. d , Sodalicija turi rekolekcijas 
ar noveną.

1934 m. surengta 
vaidinimai ir vienas piknikas, 
kurio pelnas buvo 

. klausyklai įrengti, < 
minėta Sodalicijos- 

i metų sukaktis ir Motinos Diena. 
°; Rudenį dar buvo “Halioween 

j Party”. 
I 1935-6-7 m. Sodalicijai vado
vauja prefekte Amelija Butke- 

įvičiūtė. Veikimo komisijos rū
pesčiu parūpinta filmą “Liurdo 

; Stebuklas” ir suruošta keletas 
pramogų: “Valentine Party”,
‘Hallovveen Masųuerade Party’, 

1. ‘VVeenie Roast’ ir kt. Kaip ir ki
ltais metais, buvo ruošiami ben
dri pusryčiai po bendrų Komu
nijų, Motinos Dienos minėjimas 
ir narių priėmimo iškilmės.

Viena Sodalicijos atstovė lan
kė Katalikų Akcijos vasarinius 
kursus ir grįžusi supažindino 
visas sodalietės su ten keltomis 
katalikiško veikimo aktualijo
mis.

jautą ir pasimelsti už jo sveika
tą, nes dar randasi ligoninėje ir 
gan pavojingai serga.

Vajaus Eiga
Vajus tik dvi savaiti senumo 

tačiau žygiuoja visu smarkumu 
pirmyn. Vasario 16 d. klebono 
kun. dr. Mendelio padaryta 
pradžia $1.300.00 jau išaugo iki 
$5,300.00. Į savaitę arba dvi 
Baltimorės kolonija turėtų pa
siekti jai skirtą kvotą. Teko nu
girsti, kad parapijos Sodalietės,

Dienos Kalbėtojai
Kad sukelti tinkamą ūpą, 

sužadinti reikalaujamą 
jautą, kad paaiškinti
apie išvietintų lietuvių padėtį 
kalbėjo ne tik p. Grinius, jo 
žmona ir sūnus, bet taipgi p. 
Žadeikis iš Washingtono, Anta
nas Miceika, Baltimorės Tary
bos pirmininkas. Nadas Raste
nis, Tomas Grajauskas ir Do
mininkas Mačiulis. Kaip guber
natorius taip miesto mayoras 
turėjo savo atstovus. Nors oras 
buvo nepastovus, tačiau svetai
nė buvo pilna žmonių ir visi 
klausė kalbėtojų su didžiausiu 
susidomėjimu. Iš visų atžvilgių 
formalus vajaus atidarymas 
buvo sėkmingas.

Klevečkienė 
pačiam tiks-

pasidžiaugti

net trys

skiriamas
Gražiai pa- 

dešimties

tytojams: tiems, kurie mėgsta 
juoktis, ir tiems, kurie turi pa
linkimą mąstyti apie žmoniją ir 
apie savo vietą gyvenime.

“The Man Nearest to Christ” 
F. L. Filas. S. J.

Šventas Juozapas yra paslėp
tas šventasis, kuris tyliai dirba 
kasdieninį darbą, uždirbdamas 
pragyvenimą dviem centri
niams asmenims Atpirkimo pa
slaptyje. kurie buvo pavesti jo 
globai, — Jėzui ir Marijai.

Tamsus Evangelijose, tam
sus daugelyje pirmųjų krikš
čionybės amžių, Nazareto daili
dė laukė mūsų modemiškųjų 
laikų, kad jo asmenybė būtų 
aiškiai nušviesta.

Šioje knygoje skaitytojas su
sipažįsta su Šv. Juozapu, “tei
siuoju vyru”, ir įsigilina į jo 
garbingą vaidmenį Atpirkimo 
dramoje.

Didžioji Malonės Novena
Viena iš plačiausiai žinomų 

novenų Baltimorėje tai yra de
vynių dienų maldos vajus gar
bei šv. Pranciškaus Ksaveriečio. 
Tos dievmaldystės centras tai 
yra Tėvų Jėzuitų šv. Ignaco 
bažnyčia. Ten nuo kovo 4 d. iki 
12 d. yra laikoma 20 ir daugiau 
kartų per dieną pamaldos, j ku
rias atsilanko arti 20,000 žmo
nių.

Jos Ne Beždžionės
Sadie Kaziliūnaitė. 

(Bus daugiau)

Geros Knygos
“A Century of the Catholic 

Raphael H.

rinkinys ke- 
beletristiškų 
autoriai yra

Essay”, išleista
Gross, C.P.P.S.

Į Tai yra įdomus
turiasdešimt šešių 
apsakymėlių. Visų
konvertitai. Tačiau knygoje nė- 

Įra vien tik tikybiniai dalykai 
įkeliami.

Autoriai ir temos yra labai
vasarnamį, įvairios. Nuo Agnės Repplier 

ilinksmaus pasakojimo apie katę 
iki James M. Gillis “There Are 

j No Atheists" yra labai platus 
!temų baras.

Pirmos rūšies rašytojai, ku
prių vardus čia randame, yra —

Vaidinta tais’John H. Newman, Hilaire Bel- 
joc g Chesterton, Maurice Ba- 
ring ir Alice Meynell.

Leidėjas labai vykusiai parin
ko šiame kūrinyje įdomiausius 
kūrinius įvairaus skonio skai-

arbatėlė.
net 2 veikalai: “Piloto

Sykį dvi vienuolės, eidamos 
gatve, sutiko vaikų būrelį ir 
nugirdo jų žodžius. Vienas, ran
kele rodydamas į jas, sako:
— Seselė ateina.
Kitas atsiliepia:

— Mano tėvelis sakė, kad jos 
beždžionės (monkeys), bet, — 
tęsia jas akutėmis lydėdamas, 
— jos ne beždžionės...”

* Įdomios Ekskursijos
Šios savaitės pabaigoje, kovo 

mėn. 8-9 d.d. organizuojama 
ekskursija žiemos sportui į 
Wondbound Inn., East Jaffrey, 
N. H.

Kovo mėn. 30 d. bendrai vyk
sime pamatyti gražų 
Daughter” vaidinimą, 
Mass.

Tikietų kaina Si.20.
dalyvauti registruojasi pas N. 
A. Apskrities prefektę p-lę Ve
rą Jurgelionytę, Worcester, 
Mass.

Novenos Pradžia
Tai buvo 1633 m. tik 11 metų 

po įrašymo į šventuosius šv. 
Ignaco Loyoliečio ir šv. Pran
ciškaus Ksaveriečio, kaip koks 
ten tėvas Jėzuitas vardu Mas
trilli puošė karališką bažnyčią 
Napoly Nekalto Prasidėjimo 
P-lės švč. atlaidams. Štai neti
kėtai vienam darbininkui iš
sprūdo iš rankų sunkus plaktu
kas. kurs rėžė kun. Mastrilli į 
galvą. Kunigas tuoj neteko są
monės ir per dienas gydytojai 
buvo nustoję vilties, kad su
žeistasis liks gyvas. Staiga pa
sirodo tėvui Mastrilli šv. Pran
ciškus Ksavierietis. Klausia jo. 
kur jis noris eiti, ar į dangų ar 
į Indų misijas. Kun. Mastrilli 
sutinka su tuo kas tinka Dievo 
valiai. Ūmai pasveiksta, gavęs 
prižadą iš šv. Pranciškaus Ksa- 
vieriečio. kad visi, kurie tik 
šauksis jo pagalbos per devy
nias dienas kovo 4-12 dd. atmin
čiai jo kanonizacijos, jis jiems 
ateis padėti; jis jiems išprašys 
pageidaujamų Dievo malonių. 
Taip ištikimai Šventasis pildo 
savo pažadėjimą per pereitus 
300 metų, kad tikintieji šį lai
kotarpį vadina Nepaprastų Ma
lonių Noveną arba Devyniadie- 
nį.

Nuotrupos
Kovo 2 d. Sodalicijos sekma

dienį matėsi daug naujų veidų. 
Daug naujų narių 
klausydamos mūsų 
kunigų atsišaukimo,
me naujas Marijos dukreles.

Vasario 24, 25 dd. ir kovo 2 
d. “Little Sisters of the Poor” 
Seselės, kurios globoja 268 se
nelius - seneles Baltimorėje, 
stovėjo prie bažnyčios durų 
prašydamos išmaldų savo sene
liams. Geraširdžiai šv. Alfonso 
bažnyčios maldininkai sušuka
vo $2,300.00. Kaip Seselės, taip 
seneliai pasimels už savo gera
darius.

Parapijos Sodalietės paskyrė 
iš dr-jos iždo $50.00 bažnyčios 
atnaujinimui ir $10.00 Velykų 
gėlėms. Barbora 
aukavo $5.00 tam 
lui.

Galima visiems
gražiu vaikučių giedojimu baž
nyčioje sekmadieniais ir trečia
dieniais gavėnios metu.

Karių Garbės sąrašas jau už
baigtas. Nežiūrint skaitlingų 
laiškų, nežiūrint įvairių ragini
mų, kun. dr. Mendelis abejoja, 
ar visi kariai mūsų kolonijos 
tilps Garbės Sąraše? Jei ne 
klistu, tai 570 pavardžių bus 
tame sąraše, kurs bus iškaltas 
bronzo lentoje ir kainuos virš 
$3,000.00. Kun. dr. Mendelis 
ima ant savęs atsakomybę pa
dengti sąrašo lėšas.

Jaunimo kiūbo nariai dirba 
dieną naktį rinkdami apgarsi
nimus ir rėmėjų pavardes savo 
Velykų baliaus programai. Gir
dėjau, kad jau turi surinkę 
virš $500.00 tam tikslui. Valio. 
Garbė Juozui Kašinskui prog
ramos pirmininkui. Valio, jo pa- 
gelbininkams. $1.000.00 arba 
“bust!”

Antanui Sakevičiui tėvui šį 
mėnesį sueina 85 metai amžiaus 
ir 62 metai Amerikoje. Kaip gy
vas jis dar gydytojo neturėjo. 
Skaito be akinių. Ateina kas ry
tą dalyvauti mišiose, nors gyve
no apie porą milių nuo bažny- 
čios. Dalyvauja ištikimai kitose 
pamaldose ir lankosi reguliariai 
į visų tretininkų susirinkimus. 
Senukas padėkoti Dievui už jo 
geradarybės užprašė šv. mišias 
Marijos Apreiškimo dienoje, 
kovo 25 d. Sveikiname mūsų 
patriarchą ir linkime sulaukti 
100 metų amžiaus.

Kazys Pakalniškis, gyv. 
Bayard St.. taip pat iš senes
niosios kartos, kurs neapleidžia 
pamaldų. Ne tik ateina papras
tomis dienomis rytais dalyvauti 
šv. mišiose, bet draug su Sake- 
vičium jį matysi dalyvaujant 
kitose pamaldose. Gražus pa
vyzdys jaunesniesiems. Ilgiau
sių metų Kaziui Pakalniškiui- 
tėvui!

“Pilatės 
Roxbury,

Norinčios

ši Novena Šv. Alfonso 
Bažnyčioje

Pirmadienį ir antradienį mal
dos į šv. Pranciškų Ksaverietį 
yra kalbamos per kiekvienas 
pamaldas į Mariją Stebuklingo 
Medalikėlio Motiną. Kitomis 
dienomis pamaldos įvyksta tris 
kartus į dieną; per mišias vi
durdienį. 1:10 v. ir 5:30 vai. po 
pietų. Apie 3.000 maldininkų 
atsilanko į šias pamaldas. Dėka

Tik vienas tvirtasai ryšys 
Laikyt gal’ dn draugu draugys

tėj;
Kai ir dvasia, kai ir širdis 
Trečiam gal’ leist tave išvysti, 

Fr. Pesenderfer.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTl’VIC 
DIREKTORTTS

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

Limosinai dil visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį


