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Šiomis dienomis pakvies
tas žurnalistas p. Kazys 
Čibiras į “Darbininko” re-

VOL. XXXII — No. 19.

cioįras j uaruiniiiKo re- V-Jrtuhžr
dakcijos personalą, p. K. ’ ImSTrDCS AaliHla
Čibiras redaktoriaus dar
bą pradėjo dirbti pirma
dieni, kovo 10 d. š. m.

Taigi dabar pilną laiką 
dirba du redaktoriai — A. 
F. Kneižys ir Kazys Čibi
ras. Vyriausias redakto
rius kun. Dr. K. Urbonavi
čius ir toliau sutiko rašyti 
editorialus. Taipgi į re
dakcijos štabą įeina i~ 
kun. Jenas Bernatonis.

p. Kazys Čibiras yra bu-į jį areštavę neva už “akty-

Rmiji
VVash'ngtan, D. C. — Į 

Jung. Valstybių valdžia 
pasiuntė Rusijai griežtą 
notą dėl jos įsikišimo į 
Vengrijos vidaus reikalus.

J. V. kaltina Rusijos mi- 
litarę vadovybę dėl maža
žemių partijos sekreto- 

ū* riaus Belą Kovacs arešta- 
;vimo. Rusai sako, kad jie

vęs “Šaltinio” redakto
rium Lietuvoje. Taigi jam 
redaktoriaus darbas nėra 
naujas. Sveikiname p. K. 
Čibirą, įėjusį į “Darbinin
ko” redakcijos personalą, 
ir linkime Dievo palaimos 
šiame kilniame spaudos 
darbe!
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vų dalyvavimą sudaryme 
prieš - valstybinių ir prieš- 
sovietinių teroristinių bū
rių” ir “suorganizavimo 
špionažo” prieš Rusiją.

Notoje 
kad visas 
pavestas 
kontrolės 
Vengrijos vyriausybei.

reikalaujama,' 
reikalas būtų 
sąjungininkų 

komisijai ir

Amerikos Unijista Smerkia 
Argentinos Prezkientį

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Argentinos Amerikos 
Darbo Federacijos devyni 
atstovai, 
žiavę tyrinėjo Argentinos, kyĮa^ Dėl didesnio reikala- 
darbininkų unijas ir ko-‘vimo kviečių ir miltų už- 
kias jos turi teises. Įsienyj ir dėl kainų pakili-

ADF atstovai sako, kad mo reikalingas dalis 
Argentinos prezidentas duonai kainos dar daugiau 
Juan D. Peron įvedė dik- pakils 
tatoriškas teises į Argen-ip Bendrai imant, duonos 
tinos Darbo Konfederaci- kaįnos pakilo nuo puse iki 
ją. Argentinos unijos ne- trijų centų. 
turi nepriklausomybės. ■
Todėl Amerikos Darbo!
Federacija išbraukė Ar-. 
gentinos Konfederaciją iš! 
laisvųjų darbininkų gru- • 
pių sąrašo.

Chicago, III. — Jung.
Valstybių miestuose pada- 

, rytas tyrinėjimas parodo, 
kurie ten nuva-;kad duonos kainos visur inoin A rcrcnfirinc ■ , . t j__ • „ -i

Kiniečiai K«maislai Palei- 
do I—hg Vytiny^

Peiping — Po 11 savai-i Peiping — Po 11 savai
čių kankinimo ir kalinimo, 
• kiniečiai komunistai pa
leido lenką Vyskupą Igna- 

’cą Krause, Vincentietį mi- 
Dakar — Karo lėktuvas, sijonierių.

kuriuo Kardinolas AchilleĮ Kartu su vyskupu buvo 
Lienart vyko į Afriką, ir du kunigai. Jie dvi die- 
staiga nusileido, tačiau nei nas keliavo, kol surado 
vienas keleivių nebuvo su- gydytoją, kad apžiūrėtų jų 
žeistas. i žaizdas.

Kardinolas Nesužeistas 
Lėktuvo Nelaimė je

i r L * ,

Vyriausias Teismas Pripažino

Lewis Turi Sumokėti $10,000 Baus
mes. - Unijai Sumažino Bausmę 

Su Sąlyga
Washington, D. C.

Jung. Valstybių vyriau-į rimą, nutraukiantį sutartį 
sias teismas peržiūrėjo ir tarp valdžios ir unijos, 
svarstė John L. Lewis ir; ----------------
jo vadovaujamos Unitedi BddiS JlMOSkvijoj 
Mine Workers unijos by-‘ - 
las. Teismas 7 balsais!
prieš 2 pripažino Lewis ir 
uniją kaltais.

Lewis turi atšaukti nuta-

Saukiasi Pagalbos

Tel. SOUth Boston 2680

AMERIKOS L K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

t
DARBININKAS

Lithuanian S«>mi-We»-kly
Newspaper 
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Būrelis Lenkijos vaikų Nowy Targ srity, susirinkę prie Polish Ju- 
nior Red Cross patalpų, kad gauti dykai puoduką pieno ir riekutę duo
nos su ant viršaus užteptais riebalais. Tas duoda progos patikrinti vaikų 
sveikatą, nes ten daug yra sergančių plaučių džiova. Kadangi Lenkija kol 
kas dar nėra Sovietų Rusijos provincija kaip kad Lietuva, todėl ten dar 
veikia ir šiokia tokia laisvė labdarybei, bet Lietuva jau patekus už “ge
ležinės uždangos’’ ir ten lietuviams v a įkaičiams stiklas pieno atimtas. O 
vienok ir jie žmonės ir jų teisės i žmogaus teises turėtų būt pripažintos...

— Daktaro du įsakymai: poilsio ir daržovių.
— Kg Pijus XII mėgsta valgyti. — Kaip atrodo 
popiežiaus gimnastikos kambarys ir darbo ka
binetas. — Su popiežiumi pietauna ir dvi kana- 
raitės. — Pijus XII nerūko. — Vatikano soduose.
— Kokias muzikos plokšteles mėgsta popiežius.
— Mergytės ašaros audiencijoje. — Per 1945 m. 
popiežių aplankė 17 USA senatorių ir 83 kon- 
gresmanai.

Kovo 12 yra Pijaus XII vainikavimo sukaktis. Tai Vati
kano šventė, kaip kad Lietuvos Vasario 16 ar USA Lie
pos 4. Ta proga čia ir dedame pluoštelį informacijų apie 
Pijaus XII privatų gyvenimą. Red.

PUSRYČIAI
Po mankštos popiežius 

įeina į savo privačią koply- 
įčią, apsivilkęs balta suta
na su balta juosta, užsidė
jęs vyskupišką kryžių, 
baltą pi justą (kepuraitę) 

į ir vyskupišką žiedą. Sep
tintą valandą koplyčioje 
laiko mišias. Patarnauja 
jam jo kapelionas. Po to— 
popiežius dar meldžiasi 
per jo kapeliono (sekreto-

Pirmaisiais savo popie
žiavimo mėnesiais Pijus 
XII prisilaikė tų pačių pa
pročių, kaip ir anksčiau 
gyvendamas Vatikane, 
būdamas. Valstybės Sekre
toriumi. Daugelyje atvejų 
jau vos tik brėkštant die
nai, popiežius būdavo prie 
darbo stalo ir sklaidydavo 
atėjusius raštus, o taipgi 
daug laiko skirdavo skai
tymui ateinančių iš viso
pasaulio telegramų ir laik- riaus) laikomas mišias, 
raščių. Pusryčiams popiežius

Tačiau Pijaus XII-tojo . 
gydytojas ir jo artimes- 7/ , . . .
nieji kardinolai įkalbėjo. <toast> su snestu .r gerai 
kad labiau saugotų savo Pie"u ^miestą kavą 
sveikatą, ypač vengdamas ,7^,77777,??.^. 
vėlybo vakaravimo. šv. - .
Tėvo gydytojas, Dr. Ga-ną 
leazzi, surado, kad Pijus E .“~ 
XII turi pavargusius ner-.._. _ .

Pusryčiams 
beveik visada valgo tą pa- 

padegintą duoną

pienu atmieštą kavą.

jus XII eina į savo knygy- 
. Čia yra riešutų 

medžio stalas, ant jo — 
T Kristaus stovyla ir kry- 

vus ir patvarkė, kad kas zlu,s- Pu !anSal uzleistl 
naktį eitų gulti nevėliau 

;kaip prieš vidurnaktį i. 
kad valgytų daugiau dar- 
žovių. Pijus XII pažadėjo Sv- Petro alkstes Pus«' 
daktarui jo nurodymų 
(klausyti ir dabar praei- Darbo diena prasideda 

na!<,Č!!.eida,mi F™.SV: skaitymu pranešimų iš 
nuncijų. popiežiaus pa- 

, . . siuntinių ir skaitymu pri-
popiežiaus vatįnjų laiškų bei laikraš- 

įčių. Pijus XII gerai rašo 
mašynėle, bet dažniausiai 
ijisai diktuoja laiškus savo 
sekretoriams ar įkalba i 

Į diktavimo mašiną. Skai-

i Šv. Vardo Vyrai Stoja Į Darbę!
k/”“ n™ Yorke/Valdybų Nariai Nutarė Ruošti Viešai
Kardinolas Spellman į- Čv \7al atida Petro aikštę, sako, kad po
šventino 34 deakonus į ku-i v pusiaunakčio jau nebesi-
nigus. Nauji Dievo tarnai; . mato i _ _
baigė kunigiškus mokslus Labai gražus būrelis Šv..ce — kun^ J. Bernatonis, S. studijų kambaryje. 
Šv. Juozapo Seminarijoje Vardo draugijų 
ir dabar darbuosis New narių susirinko sekmadie-' 
York miesto vyskupijoje. ;ni, kovo 9 d.. 3 vai. p.p. j

Kardinolas Įšventino 34 
Naujus Kunigus

’uolaidomis, o trečiame — 
jr Marijos su Kūdikėliu pa

veikslas. Knygynas yra į

PRIE DARBO

Šv. Juozapo Seminarijoje Vardo draugijų valdybų įSapka, Pr. Vencius, P.į
• • ’ 1---- 'Bingalis, J. Stanavičius: iš;

Haverhill — J. Zavadskas 
ir J. Belsky.

Susirinkusieji vyrai en- _ _____ _____ ..._o__
tuziastingai išreiškė savo dienos bėgis yra beveik vi-,paraštėse užrašyti savo 
mintis ir rimtai tarėsi pra-;sada vienodas, išskyrus,nflstabas; — medžiaga at
vesti i 
landą vien 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių Motiniško 1

______ ' ’ ’ i South Bostone pasitarti a-
Gaisru6eorgetown Katali- rVvardo*™-

KŲ UniVCrSit^tC i gijų veikimą. Dalyvavo at- 
---------- stovai ir kunigai iš ketu-

Washington, D. C. — Su- rių parapijų, būtent, iš So. 
degė vienas iš seniausių Bostono — kun. Pr. Vir- 
katalikiško mokslo namų mauskis, kun. A. Abračin- 
Georgetown Universitete. :skas, kun. Saulėnas, Vin- 
Studentai pagelbėjo gaiš- cas Širka, Juozas Lėsčins- 
rininkams apsaugoti kitus kas; iš Brocktono — kun. 
namus nuo ugnies. Mokyk-'J. Petrauskas. A. Sinkevi- 
los vyriausybė dėkojo Die-įčius, A. Akstinas, P. Uro- 
vui, kad nei vieno studento nis, M. Grigas. J. McGin- 
nesužeidė. ‘nis, P. Couble: iš Laxvren-

Belgradas, Jugoslavija, 
kovo 10 — Jugoslavijos 

Vyriausias teismas su- valdžia atsišaukė j Jung. 
mažino unijai bausmę. • Valstybes, prašydama dar 
Kaip žinoma, žemesnis tei- duoti 100,000 tonų grūdų, 
smas buvo uždėjęs unijai kad pašalinti maisto krizę. 
$3,500,000 pabaudą, bet' Jung. Valstybių ambasa- 
vyriausias teismas tą pa- da sutiko kreiptis j Tarp- 
baudą sumažino iki $700,- tautinę maisto parūpini-

Keturių Didžiųjų Konferencija 
Prasidėjo Pirmadienį

MarshalI Pasiekė Maskvą
Maskva, Rusija, kovo 10 

— Šiandien prasidėjo Už- 
------,--------------- -- , ----------- , -------- r- sienio Ministerių Tarybos 
000, tačiau su sąlyga, kad mo tarybą, kad ji pristaty- konferencija. Šios konfe- 
unija laike penkių dienų tų Jugoslavijai 100,000 to-irencijos svarbiausias tiks- 
sutiks pildyti žemesnio nų grūdų.--------------------- Į las paruošti taikos sutar-
teismo įsakymą. Jeigu uni-į Badas gresia 5 milijo-tis Vokietijai ir Austrijai.
ja nesilaikys to įsakymo, nams žmonių šiose srity- 
tai pabauda bus pakelta į se: Bosnia, Hercegovina, 
originalį aukštį. iDalmatia ir Slovenia daly-

John L. Lewis paliko tą se. 
pačią, pabaudą, būtent, l 
$10,000. Taigi Lewis turėsi 
sumokėti.

Kasyklos tebėra valdžios!jis pasitiki, kad taikos su-'gacija 
kontrolėje. Todėl unija ir tartis bus sudarytos.

! MANKŠTA PALAIKO 
SVEIKI, PASIEKUS 

71 METŲ
Šiaip^jau popiežiaus itydamas laįškus mėgsta 

’ir__ ___ -----
____ _______ r__ , isskyrus ;pastabas — medžiagą at- 
iškilmingą Šv. Va-:dienas- kada turi audien- 

vyrams prie

________ Namo, valandą,
Brocktone, birželio 1 d., 3 n*u j—- 
vai. po piet.

Brocktono Šv. \ardo vy-dar esanį valstybės se- 
_________ Čia atlieka 
'gydytojo nurodytą mank
štą. Salėje yra “elektrinis 
arklys”, irklavimo maši
na” ir specialus pakabin
tas kamuolys “boksui” 
j(punching bąli).
! Mankštinasi, paprastai, 
apie penkioliką miniitų.

sakymui.
Devintą valandą ateina 

Valstybės Sekretoriaus 
pavaduotojas su portfeliu, 
prikimštu konfidencija- 
lių (slaptų) pranešimų ir 
santraukų iš pereitos die
nos pasikalbėjimų su už
sienio pasiuntiniais, o taip 
gi atneša nakčia gautąsias 

i telegramas.
PASITARIMAI

Tada ateina kardinolai, 
įvairių kongregacijų pre
fektai (lyg Vatikano mi- 

___ ___ r ..... nisteriai), o taipgi kunigai
Tos mankštos dėka Pijus |ir pasauliečiai, vedantieji

Pijus XII keliasi šeštą 
skutasi elektri- 

i amerikonišku skus
tuvu ir eina į gimnastikos 
!salę. kuri buvo jam įreng-

vo sustojęs ir Prancūzijo
je, kur labai šiltai buvo 
priimtas. Prezidentas Au- 
riol iškėlė pietus, kur da- 
ilyvavo valdininkai, kari
ninkai ir partijų vadai. 
MarshalI turėjo ilgą pasi-

Jung. Valstybių sekreto-i tarimą su prez. Auriol ir 
rius MarshalI pasiekė Ma-i kitais prancūzų vadais, 
skvą lėktuvu sekmadienį, 
kovo 9 d. Už poros valan
dų atvyko traukiniu ir MarshalI lėktuvu vyko į 
Prancūzijos užsienio mi->Berlyną, kur turėjo pasi-i 

MarshalI pareiškęs, kadĮnisteris Bidault ir jo dele-(kalbėjimą su Amerikos 
gacija. : karininkais ir kitais. Iš

I Sekretorius MarshalI bu-į Berlyno vyko į Maskvą.

Maskvoje sekretorius

Iš Paryžiaus sekretorius 
vyko į

rai apsiėmė įtaisyti didį kretoriumi. 
altorių ir aprūpinti vyrų - -
priėmimą pa» Seseles tą 
(dieną. Kiekviena kuopa iš 
i anksto pradės raginti vi- 
! sus prisirašiusius narius 
j ir bendrai visus katalikus 
vyrus savo kolonijose da
lyvauti šiose vyrams iškil- 
'mėse. Tuo tikslu organi- 
•zuos busus ir automobi-!XIJ nors su]aukęs 71 me-lįvairias Vatikano įstaigas, 
liūs, kad kuodaugiausia jaučiasi gana gerai. i 
vyrų pasinaudotų šia pro-: 
ga viešai parodyti savo 
katalikybę ir lietuvybę.

Kun. A. Abračinskas su
kvies kunigus ir vyrus iš ;
visų Naujos Anglijos lie-i Racine, Wis., kovo 10 — 
tuvių parapijų. .Vakar užsibaigė J. I. Case

Taipgi nutarta sušaukti kompanijos darbininkų 
antrą susirinkimą visų Šv. streikas. Streikas tęsėsi 
Vardo valdybų narių iš 440 dienų. Tai buvo vienas 
Bostono Arkivyskupijos ilgiaushj streikų šio kraš- 
lietuvių parapijų sekma- to industrijos istorijoj, 
dienį, gegužės 4 d., South 

! Bostone.
Valio, vyrai,

vybės ir katalikybės apaš-;kieriai 927 balsais priešiBALF’ą Lietuvos tremti- 
talai!! C. D. 448 nutarė priimti kompa-Įniams.

(Tęsinys 3-čiame puslapy])

Užsibaigė 440-Dienų Streikas
nijos pasiūlymą pakelti 25 
iki 26 centų j valandą. Ta- 
čiaup darbininkai nelaimė
jo unijos.

Dabar yra vedamas Ben
dro Amerikos LietuviųStreikui vadovavo Uni-

ted Automobile YVorkers^ Šalpos Fondo vajus. Dirb- 
tikri lietu-į (CIO) 180 likalas. Strei-Įkime ir aukokime per 

ilcieriai 927 balsais prieš fBALF’ą Lietuvos tremti-



Antradienis. Kovo 11 d.. 194“ 2
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■VAIRIOS ŽINIOS
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Rusija Sieksianti Valdyti PALESTINOS VALDŽIA 
Vokietiją

Maskva, Rusija, kovo 10 
— Suvažiavusieji užsienio 
ministeriai beabejo rado 
Rusijos valdžios paruoštą 
planą Vokietijos valdy
mui. Dabar kada Rusijos 
valdžia pasižadėjo leisti be 
cenzūros rašyti ir siųsti 
žinias iš konferencijos, tai 
galėsime sužinoti apie Ru
sijos planus ir siekius val
dyti Europą.

Rusijos spauda rašo a- 
pie didelius skirtumus 
tarp Rusijos ir Vakarinių 
valstybių kas turėtų būti 
padaryta su Vokietija. 
Maskva ypatingai nori tu
rėti Ruhr kontrolę kartu 
su kitais sąjungininkais. 
Be to, ji nori Įvesti komu
nistinę tvarką.

Taigi abejojama ar galės 
susitarti dėl Vokietijos 
šioje konferencijoje?

AREŠTAVO 23 AMERIKIEČIUS
________
teikia pagalbą Kinijos, 
centraliniai valdžiai.

Taipgi kiniečiai komu-' 
nistai pradėjo smarkią o- 
fensyvą Mandžiūrijoj ir 
Kinijoj prieš centralinės 
valdžios ginkluotas jėgas. 

} Matyt, nori sustiprinti 
i raudonojo bloko ranką,, 
■jeigu Maskvos konferenci-; 
ja imtųsi svarstyti Pacifi-’ 
ko problemas.

Helicopteriu Pristato 
Medžiagą Dirbtuvei

NENUTRŪKSTANTI eile

I

Sportiniu k karalius Han..:
Greenberg grižo ir vėl i baseball rateli. Jis buvo 
pasitraukęs iš žaidimų. Paveikslas parodo ji ir 
vėl i Pirate uniformą, Miami Beačh.

DARBININKAS

k ---- -  - v
z 'S* h

* ?-

»<«• ■ *** -' ***•
U; * //

X. • i N dtl
M > V ► Ą,5

ŠV. MIŠIŲ UZ LIETUVĄ
(Vasario 16 d., 1947 — vasario 16 d., 1948)

Kaip gera ir naudinga būtų nukryžiuotai Lietuvai, 
jei visas parapijos prisidėti! prie šio svarbaus vajaus! 
Nuolankiai, tad, prašome neprisidėjusiu Gerb. Klebo
nų ir Vienuolynų kuo greičiausiai mums pranešti savo 
malonų sutikimą, o mes tuojaus paskirsime dienas, 
kad nenutruktų šv. mišių eilė už pavergtąją Lietuvą.

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robertas Hali Pomfret Centre, Conn.

Kovo 16 — Šv. Vincento par., Pittsburgh, Pa.
Kovo 17 — Nekalto Prasidėjimo par., Cambridge, Mass.
Kovo 18 — Nekalto Prasidėjimo par., Sheboygan. Wisc.
Kovo 19 — Apreiškimo par.. Brooklyn, N. Y.
Kovo 20 — šv. Andriejaus par., Philadelphia, Pa.
Kovo 21 — Visų šventų par.. Chicago, III.
Kovo 22 — Šv. Juozapo par., TT. Jėzuitai, Phila., Pa.
Kovo 23 — Šv. Juozapo par.. Danora, Pa.
Kovo 24 — Šv. Marijos par., VVanamie, Pa.
Kovo 25 — Vilią Maric, Elmhurst, Pa.
Kovo 26 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.
Kovo 27 -— Šv. Roko par., Brockton, Mass.
Kovo 28 — Šv. Mykolo par., Bayonne, N. J.
Kovo 29 — Šv. Mykolo par., Scranton. Pa.
Kovo 30 — Šv. Kazimiero par.. Gary. Indiana.
Kovo 31 — Aušros Vaitų par.. Worcester. Mass.
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio 11 — Šv. Petro ir Povilo par., Elizabeth, N. J.
Balandžio 12 — šv. Jurgio par.. Phila.. Pa.
Balandžio 13 — Šv. Gabrielio Vienuolynas. TT. Pasijonistai.

Brighton. Mass.
Balandžio 14 — Šv. Praneišk. Vienuolynas. Pittsburgh. Pa. 
Balandžio 15 — Šv. Marijos Vienuolynas. W. Hartford. Ct.

Jeruzalė, Palestina, ko
vo 10 — Palestinos val
džia sulaikė pirmą be leidi
mo plaukiantį laivą su žy
dais tremtiniais Palesti
nos vandenyne. Šį laivą 
pasiuntė Tautinis Žydų Iš
laisvinimo Komitetas.

Dcidešimt tris to laivo i- 
gulos narius, spėjama jie 
visi yra amerikiečiai, areš
tavo ir kaltina juos už at
vežimą laivo i Palestinos 
vandenyną.

Šis tremtinių laivas karo 
metu tarnavo Amerikos i 
Laivynui, ir kaip praneša, _ _ _
P° Par^uo^as rus. pradėtas Šv. Mišių va-

~ ” !jus už Lietuvos laisvę, šis
vajus sutiko didelį parapi-} 
jų šaltumą, ir kaip dabar, 
reikalas stovi, nebus gali-i 

•ma pravesti iki metų galo.; 
.Todėl Maldos Apaštalavi-! 
mo Centras nuolankiai j 

j kreipiasi i visus geros šir
dies ir gyvo tikėjimo lietu
vius katalikus, prašyda- į 
mas atsiųsti Šv. Mišių au- 

!kų tiesiai Maldos Apašta
lavimo Centran, St. Ro- 
ibert’s Hali, Pomfret Cen- 
Įtre, Conn. O Centras pa
siųs tas Mišias lietuviams 
tremtiniams kunigams ir 
vienuolynams su skirto
mis atlaikyti dienomis. 
Tokiu būdu mes galėtume 
padaryti du geru darbu: 

i “Nepertraukia- 
- imą eilę šv. mišių už Lietu-

Įsilaužė Howard’vos Įajsvę” ir sušelpti 
Johnson valgykion prie U., vargstančius lietuvius ku- 
S. Route 1, kad išsinešti • nįgUS ištrėmime. Susitarę 
spintą su pinigais. Polici- su kunigais galėsime pa
jos viršininkai gavo pati- skelbti ir oavardes kas irV • A

i 11 -.d

ATSISAUKIMAS Į LIETU
VOS MYLĖTOJUS

Kunigų Vienybei užgy-
už $36.000 Tautiniam Žv-_ •'I

dų Išlaisvinimo Komite
tui.

•

Pusė Milijono Žmonių 
Atsivertė Į Katalikybę 

1946 Metais VAIKŲ PROTAVIMAS
Roma — Tikėjimo Pro- 

; Kongregacija 
streikuoja Cornell - metiniame sąraše viešai

—
New Bedford, Mass. — pagandos

Čia : ‘ ~
Dubilier Electric korpora- paskelbė, kad 1946 metais 
cijos vežikai, priklausanti pusė milijono suaugusiųjų 
ADF unijai. Kiti 2,400 žmonių atsivertė į katali- 
darbininkų dirbtuvėje dir- kų tikėjimą visame pa- 
ba. šauly j.

Streikieriai piketuoja 
dirbtuvę. Taigi korporaci
ja negalėdama atsivežti ’ 
medžiagos sunkvežimais.i 
nusisamdę helicopterį 
(lėktuvą, kuris gali kad ir 
mažiausioje vietoje nusi
leisti}, ir juo dabar prista-j 
to reikalingą medžiagą.

Nušovė Tris Plėšikus

Providence, R. I., kovo išlaikyti 
.; 10 — Vakar trys plėšikai- !
“ vagiaii- • _ ®

Mackus PanaiLmA fairviira • savu skelbti ir pavardes RžFldHVd ronoiftino uenzurą !kimą pranešimą, kad įsi- kame tas Mišias laiko.
Užsienio Snaudai i laužimas padarytas. Tuo-i 

---------- ! jau pasiuntė detektyvus į į
Maskva, Rusija, kovo 10; nurodytą vietą.

_ Sovietų valdžia po ilgų* Policininkai, radę Įšilau-i 
derybų galutinai sutiko įžusius vagilius, Įsakė pasi- 
panaikinti cenzūrą užsie- įduoti. Kai jie atsisakė pa- 
nio korespondentams. ku-;sįdu(>tį ir pradėjo iš vi- 
rie nuvyko Į Maskvą rašy- daus šaudyti, tai policija’ 
ti apie užsienio ministerių' 
konferenciją.

Apie cenzūros panaikini- sus įrįs vagius nušovė, vie-' 
mą užsienio ’ 
tams rašo 
spauda, kaip apie didžiau- paieistas iš Massachusetts 
si ir svarbiausi Įvykį. Ko- kalėjimo. T; 
dėl taip? Todėl, kad Rusi- 'kriminalistai savo dienas, 
joje nėra spaudos laisvės,! __________

—1
I

i
man ■

I

Ele-;
ma

vas, “kas taip svarbu 
pasakyti?”

“Gerai, tetuk”, tęsė 
nutė, “nenoriu, kad 
mytei apie ši pasikalbėji
mą pasakytumei, kadangi 
aš ją myliu, ir manau, kad

Knn. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Rusija Pažadėjo Lenkijai 
Stambias Paskolas

Maskva, Rusija — Šio- 
Įmis dienomis Maskvon bu- 

paleido riaušines kanuoles y° iškviestas Varšuvos 
i ir revolverius į darbą. Vi-^en^^ premieras Cyrankie- 

wich. Ten jis turėjo pasi- 
koresponden- ną bėganti. Vienas jų bu- tarimą^ su sovietų 

viso pasaulio vo tįk trvs savaitės atgal Parelšunais-
. Dabar sovietų k mjvi* V** v • V e

aip užbaigė P^aciai ras9 apie
Dabar sovietų

valdžios

1 — Šv. Kazimiero par., Chicago Heights, III.
2 — šv. Kazimiero Akademija, Chicago. UI.
3 — Didysis Ketvirtadienis
4 — Didysisi Penktadienis
5 — Didysis šeštadienis
6 — Šv. Kryžiaus par., Chicago, III.
7 — Šv. Juozapo par.. TT. Jėzuitai. Phila.. Pa.
8 — Šv. Petro ir Povilo par.. Chicago, III.
9 — Šv. Pranciškaus par.. Indiana Harbor. Ind.

10 — Šv. Kazimiero par.. Philadelphia. Pa.
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I Lietuviai Misijonieriai Argentinoje

Mes suaugę ir subrendę 
metuose žemės vaikai daž
nai manome, kad maži vai
kai nieko nesupranta. Žiū
rėdami į jų kasdieninę 
veiklą, mes juos priskaito- 
me prie kokios tai nežino
mos karalystės. Bet daž- ji gerai linki, bet mąstau, 
niausiai mes skaudžiai ap- kad mažai turi supratimo 
sirenkame. Vienas Ameri- apie vaikelių auklėjimą”, 
kos rašytojas sako: “Maži Tėvas, lyg ir nustebęs 
vaikai, tai maišelis bėdų”, pasižiūrėjo per savo aki- 
Anglijos rašytojas Shake- nių viršų ir pridūrė: 
spearas sako: “Vaikai, tai “Va je, va je. Kodėl taip 
klausimo biuras”. Angelo mąstai?”
Patri, mūsų dienų garsu- “Negaliu suprasti, kodėl 
sis jaunuomenės auklėji- ji mane siunčia gulti, kada 
mo autoritetas, sako: — aš'nenoriu miego, o liepia 
“Maži vaikai, tai nesu- man keltis, kada miegu“, 
brendę angelėliai siunčia- j 
mi Į pasaulį, kad mums; 
subrendusiems parodytų i 
išmintį ir gyvenimo gra-l 
žumą”. Kaž kodėl mes į 
dažnai esame pratę saky
ti: “A, ką tie maži vaikai 
supranta”. Bet, sakyčiau, 
kad čionai mes darome di
džiausią klaidą. Tiesa, vai-' 
kai gal kūnu nesubrendę,’ 
bet jų protavimas yra be
galo platus, teisingas ir 
atviras. Namuose mes ma
tome kaip jie žaidžia. Žiū
rėk. kaip jų galvelės iš- 
mislingos. Kiekvieną mi
nutę jie ką nors įdomaus 
susiranda ir taip savo lais
vą laiką praleidžia. Ban
dykime plačiau žiūrėti į į 
vaikelių gyvenimo dienas.
Būkime atsargūs su savo 
žodžiais, pasakomis, pa
stabomis. Mums gal išro
do. kad jie nesupranta, bet 
greitu laiku pamatysime 
savo kaltę ir būsime pri
versti savo mintį kas link 
jų gyvenimo pastovumo 
permainyti.

ir gerų žmonių Š. Amerikoje 
dosnumu, lapkričio mėnesyje 
pradėjo mokyklos statybą.

Lietuviai misijonieriai Argen
tinoje, šiuomi labai gražiai pra
šo Š. Amerikos lietuvių atsiųsti 
pagalbos, pastatyumui pirmo-

Pranas Bekampis.

JUOKELIAI
Vis Negerai

Vasario mėnesyje suėjo 8 me
tai kaip Amerikos Marijonų vie
nuolija nusiuntė lietuvius misi-' 
jonierius į Pietų Amerikos toli-J 

i mąją šalį Argentiną. Per tą lai-; 
ką Marijonai misijonieriai Ar- i 

įgentinoje įsikūrė, Š. Amerikos1
; lietuvių pagalba nusipirko skly-; sios lietuvių mokyklos Argenti- 
pą žemės, pasistatydino gyve- *-----: —1----- :-A:
namąjį namą ir nedidelę baž
nyčią: dabar varo misijonierių 
apaštalavimo darbą tarpe ten 
gyvenančių lietuvių ir tarpe tos 
šalies skurdžios liaudies.

Kuomet misijonieriai įsitiki
no. kad jų pasiaukojimo darbas 
be mokyklos pagalbos duoda 
silpnus vaisius, tai savo vienuo
lyno pirmojo aukšto kamba
riuose įrengė katalikišką mo-! 
kyklą. Pasirodė, kad mokykla į 
yra didelė pagalba patraukti 
prie bažnyčios jaunuolius, ir

moję. ir tuomi palengvinti misi
jonierių sunkų uždavinį tarp 
! skurdžios lietuvių išeivijos ir 
vargingos vietinės liaudies.

Aukas galima siųsti papras
tais čekiais, arba per American 
Express Co. Į laišką dėti pini

ngai nėra saugu.
j Misijonierių vyresniojo adre
sas:Sakau

I

Rev. Casimiro Vengras, 
calle Mendoza 2280, 

Avellaneda. B. A.
Republic Argentina.

spauda 
rusų ir 

Sako- 
sutiko 

paskolą 
buvo

į Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
’ na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

per vaikus galima Įtekmę dary-į
ti į suaugusius.

Tik gaila buvo, kad misijonie
riai neturėjo išteklių pastatyti 
mokyklai atskirų patalpų. Nes 
misijonieriams užleidus mokyk
los reikalams pačius didžiau
sius kambarius — savo valgo-1 
mąjį. vieškambarį, knygyną ir! 
virtuvę, jiems patiems gyveni-! 
mas be tų kambarių pasidarė; 
keblus: juo labiau, kad kas
dien, ir per visą dieną, pusantro 
šimto vaikų ūžiant, kaip bitėms; 
avilyje, ramybė \-ienuolync bu
vo neįmanoma... Re to. vienuo-j 
lyno kambariai mokyklos rei
kalams nelabai tiko: permaža1 
mokinių talpino. Po trijų metų.' 

j išvysčius mokyklos visų skyrių 
i sąstatą, mokinių sutalpyti ne- 
į bebuvo galima, ir dėl vietos sto-! 
Į kos, daug vaikų teko atstatyti. 
Todėl, mūsų milijonieriai. rei
kalo verčiami. pasitikėdami 
Dievo Apvaizdos gailestingumu

Į 
i 
t 
I 
i 
i 
I 
Į1

lenkų susitarimą, 
ma, kad Rusija 
duoti $28.855,000 
Lenkijai. Lenkai 
priversti vežti į Rusiją la
bai daug anglies, tai dabar 
sovietai pusiau sumažin
sią anglies vežimą iš Len
kijos.

Rusijos valdžia pasiža
dėjo atiduoti lenkams iš 

!kad Jung. Valstybės tebe-1vokiečių paimtus trauki- 
-------------- jnius, laivus, ir taipgi duo- 

Iti ginklų ir šovinių.
! Varšuvos premieras Cy- 
rankiewicz patenkintas 
pasitarimais ir susitari
mais Maskvoje. Svarbiau
sia, kad pasitarimams va
dovavo pats “šviesiausias 
tėvas” Stalinas.

pk“™nU! KinieavfeydonyiVVadas 
Smerkia J. V. Politikątams, kad jie galėtų bei 

cenzūros rašyti tik apie; 
konferenciją. Rusijos} 
spauda kaip buvo, taip ir Gen. Chou En-lai, kiniečių 
tebėra suvaržyta. Žinios.'komunistų vadas, smerkia 
kurias rašys užsienio ko-}J. V. sekretoriaus Mar- 
respondentai. tilps tik už-įshall'o politiką ir sako, 
sienio spaudoje. Į v n a Tuno- Vaict

Y’enan, Kinija, kovo 10—

ver-

Sabina (savo vyrui): 
tau. eik ir nukask sniegą nuo 
namų šalygatvio.

Laurines: Gerai, gerai. Ar ne
matai kaip aš einu... gal ir pats 
sniegas nutirps (eidamas gal
voja sau kaip lengviau būtų tą 
darbą atlikti). Galutinai ap
svarstęs, atsineša kibirą
dančio vandens ir užpila ant 
šalygatvio. Netrukus sniegas 
dingsta. Valandai praėjus, mo- 

j tevis išeina pažiūrėti. Pamačiu- 
’si pradėjo rėkti:

“Galvijau, tai tu nekasei? 
■Dabar eik ir su kirviu nukapok 
j visą ledą nuo šalygatvio. Eida- 
imas ir pats paslysi ir sprandą 
'nusisuksi”.

Paaiškinimas

z 
i 
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Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 

Papildytą Rinkinį Išleido 
KUN. P. M. JURAS

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

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

i DARBININKAS
| 366 West Broadway So. Boston 27, Mass. <

i

M NUĖJAU
Aš nuėjau Į girelę.
Kur čiulba, ulba paukšteliai. 
Gieda volungėlė.
Ir lakštingalėlė.
Aš paklausiau volungėlės.
Kur yr mano motinėlė, 
Mano motinėlė
Ir senas tėvelis.

Man atsakė volungėlė. 
Man atsakė lakštingalėlė. 
Kad mano močiutė
AukStc! i:JU2 kdV’vji”

stai duosiu mažą prily
ginimą, kuris sykiu su sa
vim neša ir juokelį.

Tėvas anksti sugrįžta iš 
miesto raštinės. Motina 
buvo į miestą išvažiavus 
pirkiniais apsirūpinti. Ma
žoji Elenutė pribėga prie 
durų ir pasveikina savo 
tėtuką. “Tėtuk”, ji kalba 
su rimtumu. “Jau seniai 
norėjau su tavimi pasikal
bėti apie vieną dalyką. Ge
rai, kad mamytės nėra na
muose. Ateik čionai į sve
čių vieškambarį ir paklau- 
svk ką aš turiu tau pasa
kyti”.

Arklys ir asilas ginčijosi, ku
ris vertingesnis. Arklys nurodė 
asilui savo giminės grynumą.

Asilas: Už kelių metų auto
mobilius išnaikins visus arklius. 
Jų daugiau nebereikės... bet asi
lų visuomet bus.

Pasityčiojimas

Savo Rūšies Logika
Lukošiukas: (Sugrįžęs iš 

nados aplankė savo gimines... 
pasakojo savo matytus įspū
džius).

Motina: Ar atkalbėjai kas ry
tą ir vakarą savo poterėlius?

Lukošiukas: Ne.
Motina: Tai kodėl?
Lukošiukas: Nedrįsau tenai 

poterių kalbėti, kadangi tenai 
visi kalba prancūziškai”.

I.trį-is SfųrgL

Ka-

!I Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTI VIV 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokiu reikalu. 
Patarlių' ’mas Dienij ir Naktį.

roLISH ENVOY to 
’ the Unitcd Statcs, Jose f 
Winiewicz, leaves the White 

: House after Presidcnt Tru
man told him bluntly Polish 
provisional govcmmcnt had 

■ broksn šts nledgc to boto 
iras elec-css.z r L.-I!
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO 8
Entered as second-class matter Sept 12. 1915 at the post office at Bosto, 

Mass under the Act of March 3. 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sect.jor 
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SUBSCRIPTION KATES PREN1 ’MERATOS KAINA
><>mesti< vearly $5 00 'a menkoje metams $5 <r

Oomestic once per week vearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams $"'.0'

gaiš. .?
Pozd liakov 
kūpa ras: “P 
darymas yia

’■» ’on vo •

pasakė Vys- 
Seminarijų ati- 

visai berei
kalingus, nes po penkių 
metų Lietuvoje nebebus; 
reikaiingi kunigai”.

Iš plėšus iš žmonių tikė
jimą, negalima palikti tuš-' 
čios vietos, tad sugalvojo 
pseudo - religiją sudaryti, 
kuri sujungtų visus rusus,

3 ,’ict

Foreign yearly $5.50 Užsieny metams $5.50 . . , ° i ■ »•
Gkireign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 i į Vie ą OeilUTą pasiryžimą

DAPBTNTNKAS
<66 West Broadway South Boston Mas>

Telephone SOUth Boston 2680

ir užsidegimą: sunaikinti 
visas kitas tautas, palik
dami jie vieni pasaulio vai 
dovais ir šeimininkais. 
Gražus sumanymas! Pa
sauli, apsižiūrėk! Kad tai, 
kas šiandien svajojama, 
rytoj nebūtų realybė, juk 
tai milžinas kalba, reikia 
skaitytis ir laiku apdraus
ti savo gyvybę. Gal jūs u- 
sišypsosite, bet aš bijau... 
Tas apokaliptinis rausvas 
slibinas, turįs septynias j 
galvas ir dešimtį ragi?, ’ -

‘ rio uodega velka treči"

Dėdės Šamo i rmijos Oro jėgų dalinys manievruoja virš Alasuos 
sniego kalnų. Ten šaltis sie’ iąs uo 25 iki 50 žemiau nulio. Oro laivyno 
stotis Elmendorf Field, Auchorage, las' oje. Sakoma, kad šie bandymai 
šaltyje yra vieni iš sunkiausiųjų ’igi šiol pratybų.

3

Jungtinių Tautų Taryba (U. N.) sumanė įsteigti 
Tarptautinę žmogaus Teisių Komisiją. Sumanė ir į- 
steigė, nes neturint pagrindinių žmogaus teisių nuosta
tų, bendro susitarimo ir taikos įvykdymo progresas sei 
pasistūmėjimas neįmanomas. Tos komisijos pirminin- 
kystė pavesta poniai Rooseveltienei, kuri mėgsta vai
dinti pažangios, plačių pažiūrų veikėjos rolę. Kadangi 
U. N. Tarybor įeina pačių kraštutiniausių pažiūrų at
stovai, susiburia, taip sakant, tikrai su avinėliais, ta: dangaus žvaigždžių dalį, 
reikia, anot žurnalo “Sign”, tikros protinės gimnasti- sienpa palengva. Moteriš-j 
kos suderinti griežtai priešingas U. N. atstovų pažiū- pagimdė kūdikį, kuris 
r__ :-------- -------------- --------------------------------m..x ------

išėjo aikštėn štai kokie du kraštutinumai.
Dr. Charles Malik iš Lebanon (Syrijoj) štai kaip! 

supranta žmogaus teises: 1. Žmogaus asmenybė pir-j

Pijus XII kartais mėgs
ta pereiti per Vatikano 
rūmus, pakalbinti patar
nautojus, pasiteirauti apie 
jų šeimų padėtį.

CASTEL GANDOLFO
Kartkartėmis Piius XII 

išvvksta i noDiežiu Dili, e- 
jsančia keliolika mvliu už 

miešto. Čia '0*3. 
niatūą sodai. t.a.’*ai su 
liai nukarnvtais krūmokš
niais au^a apelsinai lo- 
rftndžiaii ir citrinos Ge- 
me^a’V Kart? nnniAi;u« 
"ats vienas narorėio kel
tuvu pasikeiti i savo kam
barius vjršutini”nse j»uvp- 
fnAr-a Pncjitpi1’? kfld ’-oni-I • •

keltuvas Simedn ir 
'nakiho vietoie. Pon’ežius 
nns^avdė abarmo skam
buti ir’ ramiai sau anie 
npn’-inlik.a minučių sk.oi*^ 
breviiorių, kol keltuvą su- 

lysvėse žiemą vasarą gė- tvarkė, 
lės žydi ir pievelės žaliuoja.

apsvarsto, kas reikės 
bėti sekančios dienos au
diencijose.

Šeštą valandą suskam
bėjus vakaro varpams, po
piežius surenka savo se
kretorius ir patarnauto
jus kalbėti “Viešpaties 
Angelas” ir rožančių.

VAKARE
Vakarienė, paprastai,

KURTAS
Kur tas šaltinėlis.
Kur aš jaunas gėriau ? 
Kur ta mano mergužėlė. 
Kurią aš mylėjau? (2 k.)

K .rl- r.5 . lojr.
Širdelėj turėjau, 
Kas naktelė per sapnelį 
Žodelį kalbėjau. (2 k.).
Jau tas šaltinėlis
Žolele užaugo,
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo. (2 k.)
Balnosiu žirgelį,
Žirgą juodbėrėlį, 
Vysiu, vysiu mergužėlę 
Ir josios pulkelį. (2 k.).

: Pradžia 1-iname pusiapyi
Jie nors 
ori va’o

knrta
• * 1 A *išduoti

į

ras į pagrindines žmogaus teises. Tuč tuojau pradžioje y^ys visas tautas geleži-1 
išėjo aikštėn štai kokie du kraštutinumai. jne Įazja

Dr. Charles Malik iš Lebanon (Syrijoj) štai kaip į 
supranta žmogaus teises: 1. Žmogaus asmenybė pir-į Bolševikiškas fanatiz- 
mesnė už bet kokią grupę, kuriai jis priklauso, ar tai mas didėja ir plečiasi. Ru- 
būtų klasė, tauta, ar rasė. 2. Kad jo mintis ir sąžinė 
yra neliestina šventavietė. 3. Kad socialinis laisvos va
lios varžymas yra neteisingas ir neteisėtas. 4. Kad bet 
kokia draugija ar grupė gali taip pat klysti ir netiks
liai elgtis, kaip ir kiekvienas paskiras žmogus.

Malonu skaityt tokį žmogaus teisių projektą, — 
sako “Sign”. Dr. Malik matomai yra susipažinęs su A- 
merikos konstitucija ir Žmogaus Teisių Deklaracija. 
Bet už tai kokiu neskaniu disonansu nuskambėjo So
vietų atstovo Tepliakovo pasisakymas Žmogaus Teisių 
reikalu. Jo įnešimas griežtai paneigia paskiro žmo
gaus teises. P. Tepliakovo manymu, iš Žmogaus Teisių bė atvirą kovą prieš “Va- 
čarterio reikia štai ką išmesti: asmeninę laisvę; teisę karų supuvimą”, kaip jie į- i 
kreiptis su prašymu ar su skundu į savo valstybės vai- pratę vadinti. Pirmieji to 
džią ir į Tautų Tarybą; panaikinimą vergijos ir bau-:“kūdikio” gimdytojai bu- 
džiavos; teisę nuosavybės ir panaikinimą valstybinės vo: reformatorius Petras 
exproprijacijos bei suvalstybinimą privatinio turto; Didysis, Bakunin ir Lew 
laisvę pakeisti gyvenimo bei darbo vietą ir laisvę prie- Tolstoj.’ Jų garsusis šūkis: 
sintis priespaudai. i “Nesispirti prieš blogybę,

Taigi matome, kad vienas Žmogaus Teisių Komisi- — blogiau tuo geriau”, 
jos atstovas pasisako už pilną žmogaus laisvę, o kitas 
skelbia būtinumą griežtos vergijos ir žiaurios besąly- ^usas .1n,eJ?.^0 s? . 
gingos priespaudos; vienas stoja už demokratiją, kitas ri_ntl knksciomskos lais- 
už kietą totalitarinį marksizmą. Ir kaip čia suderinti į vęs„ su sopia“ne tvarka, 
du nesuderinamu dalyku ? Ponia Rooseveltienė, kaipo yirsgamtinio idealo su 
pirmininkė, jaučiasi įpareigota tas dvi griežtai prie- , aa.^1®nine ręa^y^e- Rusis- 
šingas nuomones į vieną konstituciją įdėti, bet kaip tai sie*a visada sviruo- 
padarius? Reikia jas sušvelnyti, bet kad tų nuomonių }a. L .P anarchiškos 
skelbėjai nenusileidžia. Pagaliau ji, kaipo amerikietė, *aisves ir pažeminančios 
negali kritikuoti Dr. Maliko pažiūrų, nes jos kaip tik ta™ystes despotui liko lygose stovint Lietuvos 
sutinka su Amerikos konstitucija. Kai dėl Sovietų at- neY^suslv°kianti barba-. reikalų sargyboje, 
stovo, ponia Rooseveltienė, nuoširdi Rusijos gerbėja, kiškose priesinprbese tarp Drauge maloniai prašo 
norėdama be abejonės, p. Tepliakovo išsišokimą ne tai . °£° ir gero, tarp idealo į Tamstą perduoti visiems 
kiek pateisinti, ne tai užglostyti, parašė šiuos žodžius: ir g’yvenimo» nebesugebejo . savo bendradarbiams, tal- 
Aišku, kad Borneo gyventojai turi ne visai tokį pat su^ua^.1 reavy^s su ava-.kininkams, visoms už Lie-

L. u.* 6J .v..' sia’ ūkdama vidiniai suga- įUvos Laisvę kovojan-
tojai.” Gerbiamoji ponia nė sapnuote nesapnavo, kad dinta. Individas neturėjo čioms organizacijoms bei 
tais žodžiais įbruks skaitytojams mintį, jog jos many- ^<y*]”aciJos;. nes laikraščiams, Liet u v o s
mu Rusijos ir Borneo gyventojai turi‘lygų supratimą ortodoksija, būdama ji pa- reikalą atjaučiantiems ne- 
apie žmogaus teises ir civilizacijos reikalavimus. K. • 1 dvasiniame skurde, ne- organizuot i e m s tautie- 
----------------------------------------------------------------- galėjo jos duoti, štai kurčiams ir kitiems to krašto

į

suose jau nuo XIX am
žiaus glūdi toji mintis ir 
kaskart labiau ryškėja. 
Garsus Prancūzijos istori
kas, Michelet, rašo:

“Baisioji carizmo cha
rakteristika yra ta, kad jis 
turi religijos išvaizdą”. 
Taigi komunizmas yra ca
rizmo kūdikis, kuris nužu
dė savo motiną ir paskel-

i

savai- ėję 
raportą. 

Tada būna audiencija iš 
kitų šalių atvykusiems 
vyskunams. Kaip žinome, 
bažnytinės teisės reika
lauja, kad nors kartą per 
penkerius metus kiekvie
nas pasaulio vyskupas 
matytųsi su popiežiumi 
(vyskupai esantieji už Eu
ropos ribų — turi kartą į 
10 metų vykti į Vatikaną).

Toliau ■
laikas yra skirtas pasi
matymams su įvairių ša
lių diplomatais, įvairių 
kraštų valdytojais, įžy-

Kartais nonįež’iis ner- 
a a/iais popiežius dar tr»nniri<» derb-^ ir įte

kai- rodo prielankumą savo na- 
, tarnautojui. pasiklausy
damas jo istorijų apie jų 
vaikų nuotykius.

GARSENYBES PAS 
POPIEŽIŲ

Popiežius yra 350 mili
jonų pasaulio katalikų tė
vas. Tą jaučia visi ir prie 
jo plaukia minios ir garse
nybės. 1945 m. sausio 30 d.

Paryžiaus Lietuvių Sveiki
nimai Vasario U d. Proga
Lietuvos Ministras Wa-

shingtone, p. P. Žadeikis, miais pasauliečiais katali- 
gavo sekančio turinio laiš- kais ir nekatalikais, kurie 
ką nuo Paryžiaus lietuvių ieško pasimatymo su po- 
Įvasario 16 d. proga: piežiumi. Taip, kad Pijus

Paryžius, 1947.2.17 d. yra geriausiai informuo- 
Didžiai Gerbiamas tas žmogus pasaulyje, se-

Pone Ministre, kąs kas darosi kiekvieno-
1947 metų Vasario 16 d., je šalyje ir informacijas 

liūdnose mūsų tautai ap- gaunąs iš pirmųjų šalti- 
linkybėse praeinant dar nių. 
vienai Lietuvos laisvės at
gimimo 
žiuje gyveną lietuviai, su
sirinkę 
dvasios 
viško 
siunčia 
širdžiausius 
ir visišką solidarumo pa
reiškimą su linkėjimais iš
tvermės šiose sunkiose są-

; stovint Lietuvos

I

v •

ačiū ovnieu gyventojai turi ne visai tunų pat . - ~ . i
laisvės supratimą, kaip New Yorko ar Londono gyven- “ajna vidiniai suga-.

Dėdės Lietuvio Aktualijos
į raudonosios tragedijos 
pradžia, o neužilgo viso 
pasaulio.

Paulius Ramutis.

- Nuodinga ir juokinga religija. - Lie
tuva. - Septynių galvų slibinas. - 

Paslaptingas kūdikis.

SUSVARCYK

'ninas, reikia sugalvoti 
juokingą religiją vietoje 
tikrosios, tada sumulkinti 
žmonės mes visai tikėję”.

— Apie Lietuvą galiu pa
sakyti aš, pertraukiau

Toliau skaitomos komu
nistinės konstitucijos: ‘Jei 
kas mokintų vaikus tiky
bos, bus baudžiamas iki 
vienerių metų. Jei kas lai-! 
kytų šventą paveikslą,
baudžiamas iki trijų mė- ■ skaitymą: Ką tik užėmus, 
nėšių’. Privaloma propa-į Lietuvą, 1940 m. birželio 
ganda prieš kiekvieną reli-'mėn., tuojau prasidėjo 
giją, statant jos vietoje: persekiojimas prieš tikėji- 
bedievybę. Imą. Sekmadieniais atsi-

“Religija yra tautos nuo- stodavo prie bažnyčios dū
dai, rašo Leninas, taranu-jrų ir stebėdavo kas eina 
janti darbininkams!mišių klausyti, 
skriausti”.

Stalinas pilnai tai priė
mė ir patvirtino, pridėda
mas: “kuris dar tikėtų į 
Dievą, bus išmestas iš ko
munistų tarpo”. “Kad ge
riau pavyktų sunaikinti 
visiškai religiją, rašo Le-

Jei pama
tydavo valdininkus, tai 
tuojau pašaukdavo ir duo
davo pasirinkti: arba nu- 

I

Susvarcyk, antela, 
Greitai plaukiodama, 
Apdūmok, mergela, 
Už manęs eidama.
Nenardyk, antela, 
Giliai ažerėly, 
Nežadėk, mergela, 
Mani nepažinus.

Mani nepažinus, 
Nei mano dvaralio, 
Stonioj nesuskaičius 
Bėrųjų žirgelių.

RUGIAGĖLES
Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj

I daugiau nieko nebmatysi, —. 
vien tik mėlyna akyse.

stoti lankius bažnyčią, ar- Užsimerksi, pamąstyti, 
ba netekti vietos. Toks ui- ’ ė " ’ ~ _ 
timatumas būdavo pasta- vien tik mėlyna akyse, 
tomas kiekvienam, turin- ’ 
čiam santykius su kuni-i

nusijuoksi... O paskui —

žemėj, ore ir danguj.
K. Binkis.

— Pr\ea pietinis būna lengva, kaip ir pie-!savo audiencijoje popie- 
tūs. Vakarienės metu po- žius priėmė 120 sąjungi- 
piežius mėgsta skaityti ninku kariuomenės gydy- 
laikraščius ir žurnalus iš tojų. Roi Ottley buvo pir- 
įvairių kraštų. Po vaka- mas USA negrų laikraščio 
rienės Pijus XII mėgsta korespondentas, 
paklausyti Wagnerio, Be- privačią 
ethoveno, Verdi ir kitų popiežių, 
kompozitorių muzikos. Jis 
turi visus Wagnerio kūri
nius, kurie tik yta įrekor- 
duoti.

Vakare popiežius grįžta 
į savo knygyną, kur ruo-(USA filmų gamybos egze- 
šia kalbas, redaguoja en- kutyvas. Per 1945 m. po- 
ciklikas ir skaito religi- piežius suteikė audienci- 
nius leidinius. Nakčia kar-.jas net 17-kai USA sena
tais dar dirba prie teolo- ; torių ir 83 kongreso na
ginių traktatų (studijų), riams. Pas popiežių lankė- 
kuriuos buvo pradėjęs si gen. Clark, teisėjas 
prieš keletą metų. Kaip j Jackson, gen. Eisenhovver 
žinome, kol Pijus XII ne-!ir daug kitų. Šiemet Pijų 
buvo taip perkrautas Baž-,XII aplankė buvęs USA 
nyčios valdymo darbu, bu- prezidentas Hooveris. 
vo išleidęs kelias knygas: 
(kurias galima matyti ir! 
kongreso knygyne, Wa- į 
shingtone).

AUDIENCIJOS
Kiekvieną trečiadienį, 10 

vai. ryto, būna viešos au-, 
dienci jos, Konsistorijos;
salėje, kuri yra išpuošta sveikinimus ir laiminimus 
dailiais piešiniais. Įėjimas savo vaikams visame pa- 
laisvas visiems, tik reikia šaulyje. Tegu mūsų laimi- 
iš anksto apsirūpinti tike-'nimas ypatingu prielanku- 
tais. Lygiai 10 valandą at-jmu nužengia ant tų vie- 
vyksta popiežius. Pirm jo nuolių ir pasauliečių, ku- 
— šveicarų sargyba. Jei y-■ rie kenčia persekiojimus 
ra didesnė grupė kurios dėl tikėjimo. Tegul nužen- 
tautos, popiežius prabyla į gia ant tų, kurie nors nė- 
juos jų kalba. Jeigu jų ra matomojo Bažnyčios 
kalbos nežino, tai pasinau-, kūno nariai, bet yra arti 
doja vertėjo pagalba. Pa- mūsų savo tikėjimu į Die- 
baigoje audiencijos popie- vą ir Jėzų Kristų ir yra 
žius išeina pėsčias pro bendrininkais 
žmones, laimindamas ir žiūrų į taikos sąlygas. Te
duodamas pabučiuoti žie- gu palaiminimas, lydimas 

l dą. Labai didelėms au- gyvai plakančios širdies 
naudojamas prielankumo, nužengia ant 

tų, kurie dejuoja prislėgti 
nuliūdimų naštos ir kruvi
no dabartinės valandos so- 

Ipulio. Lai tas palaimini
mas būna skydu kariams, 
esantiems po ginklu, — 

vaistas ligo- 
sužeistiems, — 

i belaisviams 
relį seserų vienuolių su jų į ir išblaškytiesiems iš savo 
auklėtinėmis. Viena mer-; žemės, — tiems, kurie yra 
gaitė pradėjo su ašaromis toli nuo savo namų ir my- 
verkti. Pasilenkės popie- limųjų, 
žius apklausinėjo ją, tada siems į svetimas žemes ir 
davė ženklą kitiems pasi- tiems milijonams nelai- 
traukti, pasivedė ją į vidų- mingųjų, kurie kas valan- 
ri salės, čia išklausė išpa- da yra gniaužomi bado 
žinties ir davė palaimini-, replių...”
mą. I Dr. J. Prunskis.

• v

gavęs
audienciją pas

Popiežių aplankė UNR
RA’os vyriausis direkto
rius H. H. Lehman su sa
vo štabo nariais. 1945 m. 
vasarą popiežių aplankė

Po to popiežius priima 
tarnautoją susukakčiai, Pary- specialų 

kuriuo nustato sekančios 
dienos audiencijas.

PIETČS
Pusėj antros (1:30) po

piežiaus patarnaut o j a s 
Giovanni Stefanori duoda 
popiežiui pietus valgoma
jame. Paprastai Pijus XII 
valgo lengvus pietus: mė
sos ir daržovių. Pietus 
verda seserys vienuolės. 
Popiežius visiškai nerūko, 
bet kartais, kaip tas Itali
joje labai įprasta, paima 
truputį lengvo vyno. Val
go popiežius vienas. Jo 
vieninteliai draugai — dvi 
kanaraitės, kurios išlei
džiamos iš narvelio, kai 
tik popiežius įeina. Jos 
skraido, nutupia ant po
piežiaus pečių ir lesa mai
stą, padėtą į jų lėkšteles.

Kartais, bet tas būna re
tai, su popiežiumi valgo ir 
kokie oficialūs svečiai. 
Giovanni valgius ir tada 
popiežiui paduoda pir
mam.

POPIETE SODUOSE
Po pietų popiežius Va

atgaivinti savo 
bent kelias lietu- 

meno trupiniais, 
Tamstai visų nuo- 

sveikinimus

LAIMINIMAS 
KENČIANTIESIEMS 
Pijaus XII širdžiai arti

mi visi žmonės. Dar 1941 
m. kūčių vakarą, kalbėda
mas per radiją, Pijus XII 
.pratarė:
• — Mes siunčiame savo

ciams ir kitiems to krašto 
gyventojams, talkinin
kaujantiems Lietuvos tei
sių gynimo kovoje, šį pa
reiškimą: 

I “Mieli Tautiečiai, Bran
gūs Lietuvos Draugai ir 
Užtarytojai!

Sunkus bet teisus ir gar
bingas uždavinys jungia 
jmūsų mintis ir valią. Reik
šdami Jums visiems savo 
besąlyginį solidarumą, ne- landą pasilsi, o tada vėl 
abejojame, kad tas solida- grįžta į savo knygyną, kur diencijoms 
rūmo ryšis jungia visus dirba iki ketvirtos. Ket- šv. Damazo kiemas, kurin 
po įvairius pasaulio kraš- virtą vai. po pietų nulipa gali sutilpti 10,000 šmo
tus išsiblaškiusius lietu- žemyn, kur jo laukia ame- 
vius ir tikime, jog kiekvie- rikoniškas automobilis, 
nas iš mūsų visur ir visa- kuriuo Pijus XII vyksta į 
da atliksime kiekvieną Vatikano sodą. Čia jisai 
veiksmą, kurį atlikti mus vaikščioja, mėgsta vaikš- 
įpareigos mūsų bendrasis čiodamas atkalbėti savo 
tikslas. brevijorių (kunigi š k a s

Nepamesdami vilties ir maldas). Su juo, kiek ato- 
nesišalindami reikalingo, kiau, yra jo sekretorius ir 
kad ir sunkaus, veiksmo, šveicarų sargyba. Italijos 
laimėsime”. saulė karšta, todėl popie-

Paryžiuje 
lietuvių vardu

Vasario 16 d. Paminėti 
Komitetas 

Pik. J. Lanskoronskis, 
Pirmininkas.

gyvenančių žius patvarkė, kad būtų 
paliktos nenukirptos me
džių viršūnės ir sudarytų 
pavėsį takuose. Vatikano 
soduose yra įvesta drėki
nimo sistema, taigi čia

kūno nariai, bet yra arti

nių. Turistų lankymosi se
zone viešų audiencijų bū
na savaitėje daugiau kaip 
viena.

Audiencijos metu būna gydantis 
mažų nuotykių. Vieną die- niams ir 
ną, popiežius ėjo pro bū-, suraminimas

mūsų pa-

tiems ištremtie-
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Uždaros Mergaitėms
Rekolekcijos

įvyks Nekaito Prasidėjimo 
Vienuolyne. Putnam. Conn.. š. 
m. kovo mėn. 28. 29 ir 30 dieną. 
Prasidės penktadienį vakare ir 
baigsis Verbų sekmadienį prieš 
pietus. Rekolekcijas ves anglų 
kalba Tėvas J. Kidykas. S. J.

Šiuo rimtu gavėnios laiku 
graži proga 
jinti. Tėvai
dukteris, turėtų 
šiose

tai 
dvasiniai atsinau- 
kurie myli savo 

patarti joms
rekolekcijose dalyvauti. 

Niekur kitur žmogus, ypač jau
nuolis. taip dvasiniai neatsigai
vina kaip uždarose rekolekcijo
se. Tam daug padeda laikoma 
tyla rekolekcijų metu ir visiš
kas nuo kasdieninių pareigų bei 
santykių atsitraukimas. Užda
ros rekolekcijos vis labiau visa
me 
ta. 
na

’tuvaitės iš tVaterbury. Jos pa- 
pasiklausiusios fisgarmonijes. 
tiek susijaudino, kad įk> pa
maldų kreipėsi į kolegijos vado
vybę sekančiu pareiškimu:

— "Tėveliai, paskelbkite 
suomenei vargonų įtaisymo 
fondą; štai rr.u ’vi jaunos mer
gaitės pirmos tam tikslui auko
jame po $5.00". — ir įteikė po 
penkinę.

Nors kaip ir visuomet, kole
gija turėjo neužbaigiamų svar
besnių reikalų, bet priėmę pir
mas aukas. Tėvui Marijonai pa
skelbė vargonų 
šiuose.
kalių kolegijos
atsiuntė didesnes
a ui

fondą laikraš- 
Atsirado daugiau muzi- 

prietelių. kurie 
ar mažesnes

:as vargonams, taip kad per 
tuos keletą metų vargonų fon
das išaugo iki $1.200. Tokia su
ma vargonų įtaisymui permaža. 
tačiau šių metų Marianapolio 
vadovybė, pasitikėdama 
menės parama, užpirko 
elektrinius vargonus
mend. už S2.200. užtraukiant 
ant vargonų skolos tūkstanti 
dolerių.

Naujieji vargonai 
bent!
jų iškilmingas 
dalyvaujant 
visuomenei, 
res pradžiai, 
užsibaigus, 
tam laikui.
teiiai pagelbės Tėvams Marijo
nams
Todėl
rni visų geraširdžių
gražiai nrašo prisidėti orie var- I gobų Įta'symo Marianapolio i

----------------J„............... )

katalikiškame pasauly plin- 
Jos pripažįstamos kaip vie- 
geriausių. priemonių religi

niam susipratimui keiti ir giliai
katalikiškai asmenybei ugdyti. 
Ypač šiuo religinio abejingumo 
ir dorinio palaidumo laiku laba: 
svarbu, kad mūsų mergaitės 
būtų ne tik atsparios visiems 
pavojams, 
kės. bet taip pat šviesa 
rodis klaidžiojantiems.

Traukinys iš Bostono 
Statior. į Putliam. Conn. 
vakare 6:05 vai. Juo galima dar 
spėti rekolekcijų

Užsiregistruoti 
galima greičiau, 
už viską $5.00.

Adresas: Sister Superior.
R. F. D. 2. Putnam. Conn.

arba telefonu 1451

atsparios 
užgrūdintos katali- 

ir kel-

South 
išeina

pradžiai.
prašoma kiek

Atlv2rinini2.s

MARIAHArOLIS
Marianapolio šešiolikos Metu 

Sukakčiai Priminti

<58";

Rr

Varšuvoje žiema. — vienišas vežimas rieda Varšuvos miesto gatve, 
kuri pridengta baltu sniegu. Iš šalių riogso karo metu apgriauti namai. 
Palikęs liūdnas vaizdas ne tik saviesiems, bet ir svetimiesiems.

jau parga-
ir įdėti koplyčioje, tačiau 

pašventinimas.
plačiajai lietuvių

yra atidėtas va^a-
mokslo metams Į Gauronskas; po S20 — Mika- 

Tikimasi. kad ikiįiauskai (Simsbury. Conn.), Liu- 
Marianapolio prie-

po $20

dvika ir Apolinaras Balvočiai, 
Vincas ir Apolonija Kodys. Mr. 
ir Mrs. John Kutis. Leonas ir 
Am. Navickai. Juozas Baruolis. 
O. Mikalauskienė. Jonas Gizas: 

, po $10 — Luke ir Mary Kaziū- 
inai, Juozas ir Irena Leonaičiai. 

iUr-Kmos i.'nr ! JUOZUS-ct-j--  r---- j— :
Vargonų įtaisymas kolegijai, mas 

tai bus tinkamiausis Mariana- Kleiza. 
{Kilio 16 metų sukakties atmini- domas 
mas.

Skiriamas vargonams 
prašome siųsti adresu:

vargonų .skolą sunaikyti. 
kolegijos vadovybė šiuo- 

iietuvių

Šįmet gegužes mėnesyje suei
na šešiolika metų nuo įgyjimo 
Amerikos Lietuvių Kolegijai 
patalpų Marianapolio 
ie. Thompson. Conn.

Marianapolis Organ Fund, 
Marianapolis College.

Thompson. Conn

sodybo- i
I HARTFORD, CONN

Nauji Vargonai Primins 
Kolegijos Sukakti

Bendrame Šalpos Fondo

koply- 
užėmė fis- 
vadinama

kevičius. Stasiūnas, J. Staskus,' New Jersey Apskritis $182.00. 
SLRKA 134 kuopa (Angelų Ka
ralienės parap.) — $67.00.

Aukautojams pažymėjus, pa
rapijos kredituojamos sekamai: 

Angelų Karalienės $563.00; 
Apreiškimo — $175.00: Aušros 
Vartų — $124.00; Šv. Jurgio— 
130.00; Šv. Mykolo. Bayonne, 
N. J. — $508.75. Viešpaties At
simainymo, Maspeth— $548.12.

Pagal valstybes, kvotų išpil
dymui kredituojama: 

New York — $7,192.00 
New Jersey — $947.75

S. Strazdas, A. B. Strimaitie
nė, Jurgis Str unavičius, Julia 
Stulgaitis, A. Sv.dngle, M. Swin- 
gle, Petras šarkauskas, V. Ši- 
meliūnas, T. šiška, Viktorija 
Šlikienė, Šukys, -Jokūbas Švil
pa. Simon Tennis, T. Tiška, L. 
Tiškus. Jonas Tratulis, Kay 
Tratulis. A. S. Trečiokas.

Juozas Užupis, Vaičiūnienė, 
Vaitiekaitis. Vaitukaitis. Sta
sys Valašinas, Varketienė, Var
nas. Juozas Vastūnas, A. Vik- 
tis, Ignas Vingis. A. Vitkevi
čius. Waitevage, Barbara Wal- 
lace. Mrs. Waluk. Wenskus. H. 
VVhite šeima. D. tVhitecavage, 
Alice VVilliams.

Jokūbas Zabarauskas, Kazys 
Zaica. Zaichweek (ar Muce- 
neek?), D. Zaruba, J. Zeidat. 
Mrs. K. Zetzelsberger, W. Zuba,
T. Zubrickas, Juozas Žemulis, 
A. Žilinskas. Žvynienė.

Suregistruota pagal pavar
des $7,476.57; suaukauta be
vardžiai $663.18. Viso aukų su
sidaro — ligi kovo 1 d. —■ 
$8.139.75.

Kai kurie aukautojai, kurių ! 
vardai atskirai paskelbti, au
kavo per organizacijas. Tuo bū
du kredituojama:

Lietuvos Vyčių Ne\v York ir

Viso $8.139.75
Aukos tebepriimamos. ligi 

kvotos bus užpildytos. Čekiai 
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. Stukas, Sekr. 
Dr. Aldona šlipaitė, Iždin.

Tik vienas tvirtasai ryšys
Laikyt gal* du draugu draugys

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

Fr. Pesendorfer.

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

1

i*
Povilauskas. Povilauskienė. Jo- ja 
nas Pukenis. Putinas. P. Puzi- ja 
nienė. Ona Račauskienė, Rače-i i 
lis, J. Račkus, Ragelis, Rama- < 
šauskas. Mrs. Tecla Raszis. Ra- 
žanskas. Pranė Ražickienė, 
Riaubienė, Anna Rima, Elena 
Rimavičienė, Rimavičius, Ant. 
Rimkūnas. J. Rogers, K. Ro- 
gers. Rugienė.

Juozas Saldis. Mary* A.
Eleanor Skarl. Ona j 

Matas Skrodenis.
Smeto-

lionis. V. Brynga. L. Pukinskas. 
M. Liaudanskienė. M. Sabeskis. 
K. Sabeskis. M. Lukas. Visman- 
tienė. Petronienė, B. Kalvins- 
kas, S. šriupšas. O. Gečienė, P. 
Gedutis. A. Našlėnas; po $1 — 
V. Kazunas. L. Kr iščiūnas, K. 
Povilaitis, T. Vezelis, Katrė Da- 
nylienė. E. Mončiūnas, Skarup- 
skienė, Kackus, Brazauskienė, 
G. Urbonienė, Petrukevičius. J.
Tamošiūnas. Yuzenas. O. Ta- Schultz, 
mos. P. Ambrose. P. Klimas. V. Skarulienė. 
Labeskis. P. Laurinaitienė. K. Slivin, M. Smetona. 
Mrs. Gurskis. Mrs. Kazūnas. A. nienė. Sniečkus. Aleks. Spaičys,
Kazlauskas. M, Kavalauskaitė. Spudfas. Ant. Staknys. J. Stan- 
Emilia Slipienė. Agnės Anta-

Ig- naitis. Apolinaras Narkevičius.' 
Zigmas Klimas. Ona Kauklienė. A. Vaitkus.

Rengimo Komisija.
Į
i

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
i* puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 

deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai i Lietuvą: 2) Refor- 
& macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
K pači jos laikais 1795—1918 ; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu- S 
įl vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
if. tautos Golgota 1940—1946 m. S
t •>

Povilionis. Julė ir Zig- 
Kavaliauskai. Antanas 
Juozas Jankauskas. A- 
ir Ona Navickai. Jonas 

j ir Rozalija Mančiūnai. Kastan- 
aukas; tas ir dukra Pundzius, Juozas 

i Gudelevičius. Antanas ir Petro-I
nėlė Mašiotai. Leontina Pinke- 
vičienė. Vincas Gailiūnas. 
nas Misiūnas.

iZuzana Norkaitienė. Antanas 
puocapis. Kastantas Vailionis. 
jMataušas Stankevičius. Kaz. ir 
■V. Balčiūnai. Juozas Segevičius. 

Pranas ir
Stasys
Augus-
Patec- į

I

ir į Juozas Petrauskas. 
Tarybos rengtame paminėjime i Barbora Bartusevičiai,

Kaina $4.00 g
Užsakymus siųskite: X
DARBININKAS |

366 W. Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

ELGTIS

5

Patarnavimas

i

Nelauk nelaimės, kad įsitikinti, kad reikia Tamstos 

stabdžius pataisyti. Ir kada Tamsta duosi juos pa
taisyti, užsitikrink, kad juos pataisytų Fordo agen
tas. Mes galime Tamstai sutaupyti laiko ir pinigų 

su mūsų keturlypiu patarnavimu.

Lietuvai Gelbėti Vajaus
K. Y.* N. J. Aukautoją 

Sąrašas
i

\ asario 16-tos. Lietuvių para- ir Marijona Piktumai, 
M.

Ona Sekys, A. 
O. Skarupskai, 
Pranas ir Ane- 
ir Aleksandra

Į pijos svetainėje.
laukų surinkta:
į Monsignoras 

žinojo, kad į $300: po $50 —
Juozas

nai. Katryna
(Simsbury. Conn.).

,$41.25: po $25 — Petras ir Ma-
■ rijona Labanauskai. Juozas ir
Veronika Petraičiai. Juozas Ja-

_ T » _ i -i • -r-

visi
netinka gražiai :ža. 

šventovei. bet 
neturtingai ■ 

ii

Hartford. Ct.. 'tas Gar'outavičius. I 
I kaitė. Jonas ir

J. Ambotas i Rakštys. K. ir
Antanas Blu-

ir Fra neės Motiejū-
Kaminskaitė

A. Simons

Iki šiol Marianapolio 
čioje vargonų vietą 
garmonija. kitaip 
meliodikonu.

Žinoti, tai 
toks pabūklas 
Marianapolio
vargonų pirkimas 
kolegijai buvo neįmanomas, 
taip skursta 16 metų.

Trys metai atgal, smarkų Veronika Petraičiai. Juozas Ja- 
paskatinima vargonų Įtaisymui Į sinskas. Bronius Vedeikis, Teo- 

c’vi jaunos muzikalės lie

♦ 
t 
t
♦
• 
I 
t

filius ir Antanina Vaikis, kun.

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užs:sakykite ir Platinkite

An.crikos Lietuviu labiausiai skaitoma menkini, religini, pat
riotini ir gaus'ai oaveiksluota laikrašti

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
LETDZTA

Lietuvos Pranciškonai
> GREENE, MAINE

‘Varpelyje”
ami graži aj - ■ ■ ; ■ •

■ - klausin • - 1 pinamos . žinios is Kata-
tyvenimo Amerikoje ir kituose kras a 

tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuva

“Varpelio”
Kama metams — $2.00

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasu t 
Sienini Kalendorių

PI ATINTOJAI, Surinkę tris naujas 'V. ,<-lio" prenumeratas, 
ketvirta prenumerata gauna veltu' r> ■ mloju pavardes bus 
skelbiamos •‘Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMEA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Krc*pk'tČ3 .

FRANCISCAN fathff
Memt St R rar.<

i >rašon - >s Lie-
• ir ištrėmime.

r>

F
«

*
<
i»
»«
«
»
i

♦»♦i*«
»«
t

<

(Tęsinys) 
Jablonskienė. A. Jakaitis.

Jakaičiai. Petras Jakaitis, Ja-. 
kubauskaitė. Petras Jankaus-, 
kas, Jankus. Jocis, Jonas Jo- I 
naitis, G. Juškaitis. O. Kairis. 

Barbora Į^azys Kairys. V. Kalvelis, A. 
Karpavičius. K. Karpavičius, 
Kasteraitė. D. Kašėta. Konra
das Kašėta. Rožė Kašėtienė.

Kazlaus
kas. Juozas Kazlauskas. M. 
Kazlauskienė. Juozas Kiello, A. 
Kivyta. Ona Kivytienė. Klimas. 
Klosevičienė, 
Kriaučiukas, 
kienė. A. Kulberienė. A. Kurau- 
skai, Povilas Kyrius. 

į V. Labutis. Jonas 1 
Laukaitis, Pranas 
Frank Lavinskas, 
Mrs. Muriel Lėkštutis. A. Len
kas, V. Link. P. Linkevičius, 
Lovinikaitis, Lučka, S. Lukas, 
Al. Lukšiūnas, Mačys. Marcin-' 
kevičienė. Marcinskienė, Mar-. 

j kevičius. Teklė Mažonienė. Ma
tonis, Matulionienė, Mazurke-
jvičienė. Barney Melkūnas. Mic
kevičius, Mikalonis. Milašaus-
kas .Miliauskienė, Ann Miller. 
I. Minkevičius. Misiūnas. J. Mi
kas, Miliauskienė, Ann Miller, 
zienė, Motiejus Mulevičius, Mui
tams. Ona Noreika, Anna No- 
vitski.

Alvin E. G'Konski. Ant. Os-j 
teika, Adomas 
nienė. Palonis, 
Ii IT. aitimi

kun. P. Sabulis. 
lė Vicius, Ignas 
Grushas. Povilas Bielskis. Pra
nas ir Julia Buiku
Kundrotienė, Jurgis ir Marijo
na Kadišiai. Kastantas ir Vero
nika Tamos. J. ir A. Dzinskaus-' 
kai. Motiejus ir Agnieška Žilio- Marijona Kaulaitienė, 
niai. Mykolas ir Pranciška Ba- 

■liukynas, Andrius Pateckis. Do
mininkas Jakelis, Viktoras ir 
Cecilia Labeskis; po $5 — Juo
zas ir Petronėlė Man i kai. Sofi
ja Motiejūnaitė. Mrs. Kneizins- 
kienč, Mrs. Agnieška Ridikienė, 
Juozas ir Jadvyga Pugžliai. Jo
nas Bacevičius, Petras Kauklis.

ir Sofija Balskai, 
Vensevičienė. A.

Čebatorius, T. Ja-
J.
A. ir

K. Kontrimas. P.
Uršulė Kukaus-

Laučius. A. 
Lauraitis. 

Lazauskai.

Antanaitis, J. 
K. Rakaus- 
Zuzana Ba-
Brazinskas

ižu. spalvuoti).

. Kazimieras
Pranciška 
Deltnvas, J. 
nuškevičlus.
Mališauskas,
kas. B. Zalnieraitis. 
joriunienė. Juozas
(Bristoli Conn.). Jonas Gobc- 
ris. Mrs. Antanavičienė. Petras 
Elijošius. Juozas Poteliūnas, 
Sophie Grušis, K. Tamošiūnas, 

iMacenienč, Antanas Urbonas,
Teofilius ir Elena Cebatoriai, 
Julius ir Julijona Kazakevičiai, 

i Motiejus ir Teodora Kripai,
Marė Bush. M r. ir Mrs. Kndre- 
hunas. Nežinoma pavardė, A. L. 
Sandara 16 kuopa.

Smulkiai surinkta $2.50: po 
_ A Aukštakalnis J ' ai-

1. Fordo mokyti mckanikai.
2. Tikros Ford dalys.

3. Fordo užtikrinti metodai
4. Specialūs Ford įrankiai.

GREITAS PATARNAVIMAS — LENGVAS IšSI MOK ĖJIMAS
Paleckis. Palo- 
A. Paškevičius,

P. Fodervs R Jūsų FORD agentas geriausiai pažysta Jūsų



Antradienis, Kovo 11 d., 1947

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, kovo 9, 

ir priminimas Sekm., kovo 16

Mylimieji Kristuje:
Ketvirtąjį Gavėnios Sekmadienį (kovo 16 d.) vi

sose Amerikos bažnyčiose bus daroma rinkliava nu- 
kentėjusiems dėl karo žmonėms, kuriuos dabar pasi
ėmė globoti Amerikos Vyskupų Šalpos Komisija. Tos 
Komisijos skyriai Europoj ir kitur, kurie skirstys su
rinktus pinigus, yra katalikų amerikiečių žinioje, bet 
jie šelps visus pavargėlius, be skirtumo tautybės, tikė
jimo ir luomo.

Mes katalikai esame gausiai aukoję Raudonajam 
Kryžiui, UNRRA ir įvairioms šelpimo įstaigoms Grai
kijoj, Italijoj, Prancūzijoj, Lenkijoj ir kitur. Mes ten 
su noru aukojome, dėl to, kad tos įstaigos puikiai savo 
darbą atliko ir nuoširdžios paramos pilnai nusipelnė. 
Bet dabar esam prašomi remti mūs pačių šelpimo pro
gramą, kuri bus atlikta vien katalikų, ir tai Amerikos 
katalikų. Tai religinis ir demokratinis darbas. Jeigu 
Amerikos katalikai jo nepadarys, tai nieks nepadarys, 
o jei nieks to darbo neatliks, tai tikėjimo ir laisvės at
eitis mūsų kartoje bus labai tamsi. Galima užtikrin
ti, kad daugelyje vietų Europoje šelpimo darbas bus 
arba katalikiškas, arba priešingas katalikybei: arba 
demokratiškas, arba komunistinis.

Dėl tos priežasties, nors šiuo momentu labai daug 
aukų buvo prašoma, aš vis dėlto nesigėdžiu asmeni
niai prie šios rinkliavos raginti visus, kurie praeityje 
taip duosnūs man pasirodė; ir neabejoju jūs prašyti, 
kad būtumėte dvigubai duosnūs tai rinkliavai, kuri 
bus daroma kovo 16 d. Tos rinkliavos reikalingumui 
pabrėžti, aš pagaminau visą puslapį skelbimo Pilote 
ir kituose laikraščiuose. Pirmiau negu aukosite, pra
šau tuos skelbimus atidžiai perskaityti.

Amerikos katalikai yra prašomi sukelti 5 milijonus 
dol. šios rinkliavos metu. Tai neperdaugiausia paly
ginus su kitų religinių grupių užsimojimais, bet dau
giau, negu mes kada nors pirmiau esame prašę. Pini
gai bus skirstomi įvairių rūšių pašalpoms, bet dau
giausia tai išvietintiems asmenims ir jų vaikams. 
Daug kas nežino, kad katalikai sudaro didžiausią iš
vietintų žmonių dalį. Viso tų nelaimingųjų yra virš 
800,000. Protestantų 100,000, žydų 200,000 ir katalikų 
500,000. Tokioj pat proporcijoj yra ir skaičius vaikų, 
kurie paprastai daugiausiai nuo karo nukenčia.

Mes Amerikos katalikai, kaipo broliai Kristuje visų] ,
pasaulio katalikų, pradedam suprasti tą baisingą tik-;klltų vlsų sird>'s Prie dangaus.; 

h, izroJH, prašydamos nekaltai mūs tau-;

valstijosir Minnesota

MONTREAL, CANADA
t’-..'.iso:r,ę-ws

•Smarkios žiemos audros užverto sniegu
Paveikslas parodo kalnus sniego. Tai žiemos darbai.

pasaulio sąžinę, šaukiasi į mus. 
Per Lietuvos Laisvinimo Komi
tetą — šaukiasi į mus visa Lie
tuva. šaukiasi mūs broliai. Jie 
krauju ir gyvybėmis perka Lie- 

ituvai laisvę, o mes bent truputį 
Ir dabar Lietuva pilna masi-jsavęs išsižadėkime, išgirskim 

Komiteto

ipasalingai užpuolė namus, iš- 
' plėšė 40,000 vyrų ir moterų, 
4,000 kūdikių, ir 6 000 mokyk
linio amžiaus vaikučių, kurių ir 

i po šiai dienai niekas nežino kur 
į jie.

Ir dabar Lietuva pilna masi-jsavęs išsižadėkime, 
nių ax estų. į mėnesį sugaudo ir! Lietuvos Laisvinimo

'išveža 3-4 tūkstančius žmonių, i šauksmą, jie prašo paramos fi- 
Moterų ir mergaičių užpuoli-į nansinės ir moralės. Juk kovos 

mai ir išniekinimai labai dažni. • žygiai nelengvi. Tie žygiai, per 
Pats mačiau vienam miestely, • kapus, lavonus ir kraują. Tik 
kaip rusų kareiviai gatvėj atAper aukas ir pasiaukojimą — 
plėšė žmoną nuo vyro, ir viešai ■ bus laimėti!
pasikeisdami ją išniekino.. j Todėl, aukokime ir darbais 

Nuosavybės dabar ten nieks pasišvęskime. O tu ruski, lauk 
valanda iš mūs krašto! Lauk iš mūs tė- 

prieš akis baimė, mirtis, ar iš-jvynės! Atimk savo rankas nuo 
trėmimas. Imūs žemės, nes

inenurimsim. kol 
j žydės laisvės 
mvbės vainiku!

Aplodismentai pilasi griaus
mingai. ir lenkiasi širdys prieš 
tą. kurs kenčiančios Lietuvos 
tikras atstovas. Nors pertraukė 
jo kalbą per radio transliuo
jamos mūs dainos, bet po jų — 
Dr. Gervydas 

i kuopuikiausiai.
nesiskaitė su žmoniškumu. betlbaisįa realvbę 
puolė, žudė, negirdėtomis isto- j katelė ’ 
rijoj priemonėmis kankino. gy-‘ 
vus žmones degino prosais, lu
po odą. po nagais varė aštrius 
pašinus, išlupinėdavo akis, iš
plėšdavo širdis, i 
minėmis lazdomis ,
pakardavo ligi netekimui sąmo-jtyrė ir iškentėję 
nės. Bet net ir tokie kankinimai. įgento. vienodi kankinimo meto- 
neatbaugino lietuvių ginti savo 
kraštą. Nors dauguma dėl žiau
rumų išbėgo į užsienius, bet

i 1944 metais. Lietuvoje buvo 
j 30.000 partizanų.

i 
f

nebrangina. nes kas

paskelbė. Pasigyrė, kad tiek ir 
tiek jie padarys, tiek ir tiek iš
kas kanalų! Bet paskui tam vi
sam planui. įkinkė tremtinius.

Vieno kolektyvinio ūkio kol- 
chozninkai išrinko iš savo tarpo 
vieną draugą, ir išsiuntė į Mas
kvą pamatyti "gėrybes”, susi-; 
pažinti kaip pakelt kolchozo ū- 
kį per tą penkmečio laikotarpį, 
taipgi, kas tas kolchozninkas 
pamatytų Staliną ir paklaustų.

mes vistiek tol 
Lietuva nepra- 
ir Nepriklauso-

Partizanų Kraštas
1941 metais, visa Lietuva; 

į virto partizanų kraštu. Ryžosi 
gyntis nuo bolševikų. Už savai
tės jų užplūdimo, visi suskato 
rusus mest lauk. Pirmi juos 
puolė darbininkai. Bet iš Rusi- 

j jos be pertraukos raitėsi visais 
keliais į Lietuvą tankai, patran
kos, ir masės burliokų, kurie

j 
i

jo pati m«!o~i'. inteligentiška, 
švelni asmenybė. Nors veidas 
spindi pačiu gražiausiu vyro 
amžiaus žydėjimu, bet po kalė
jimus ir koncentracijos stovyk
las iškankinto — sidabruoja 
plaukai, bet jis mums tuo dar 
brangesnis, nes jis yra dalis 
kenčiančios Lietuvos, dalis tų. gaj jjs paaiškins, ką visas toks 
kurie užkankinti, kurie bežo- ‘•pasiaukojimas”

Minėjimas
Kanados Lietuvių Taiybos

Centro pasiryžimu, kolonijos 
draugijų ir dorų lietuvių prita
rimu. taipgi vietinės parapijos 
parama — buvo suruošta iškil
mingas šešioliktos Vasario mi
nėjimas Montreale. Kenčiančios uietuvos. aans tų. gaj j,s paaiškins, ką visas toksi

Minėjimui buvo ruoštasi visu kurie užkankinti, kurie bežo- ‘•pasiaukojimas” atneš, ir ko- 
rūpestingumu. ir įvyko gražiu džiai ir jau amžinai tylės, bet kįOs Stalinui atrodo to penkme- 
pasisekimu trijose šakose: pir- J4 žodžius, jų troškimus ir kan- 
ma. klebonas kun. J. Bobinas. čias- štai perduos jų atstovas, j 
malonėjo Į 
iškilmingas pamaldas už Lietu- tais- ____f ______

jvą. Išpuošė visą didįjį altorių Dr. Gervydas pasakoja, pir- patirti apie -gėrybes".
'gyvomis rožėmis, sudegė sime- žiaurią bolševikų okupaci-
tringų šviesų sietynus, ir iškil- J4 Lietuvoj. Kaip Rusija pri-_____ _____ _______<
mingą Sumą — aukojo už Lie-^PV™8 pareikalavo įsileisti į ko vyras nelaukdamas, puolė 
tuvą. kurią atnašavo Jėzuitas, Lietuvą 300.000 kariuomenės Į maidauti šviesiausią saulę, kad 
Tėvas Kulbis. Pamokslėlį pasa-,neva apsaugai. ipasakytų, kokius jis numato
kė klebonas trimis kalbomis:] Plėšrūs Vilkai penkmečio rezultatus.

.lietuviškai, prancūziškai ir ang-j u armija apsiskarma. i Stalinas ūsą kraipydamas il-
liškai. primindamas gausybei■ Havus apiplvšus sunykus> utė- ?ai galvojo, bet nežinodamas 
žmonių, kad šią Sumą skiria už Uuota vog 'ojag panešantl. ir| atsako tylėjo. Pagaliau gi rei- 
kenčiančią Lietuvą, r’ 
klojamus, terorizuojamus, tre
miamus ir ištremtus jos vaikus. ĮIių“'š'liaužiojimo ir atsigavimoj ....
kad su šios Sumos Auka — pa-!_ - išdygo plėšrūs ir draskantys į Laukia ir nieko nesako. Tuo į vežė visą ešaloną sugaudytų 

vilkai... Užpuldinėjo namus. į- 
rovę, kad vaikučiai tų kraštų, kuriuos mes padėjom il’"‘’yua",us "'““T "‘u8 ‘“'įstaigas, bažnyčias i------ --------

ta. laisves ,r Nepriklausomybes.; p|ėįė |r groM viską. Naktimis
Radio Programa

I 
i

džiai ir jau amžinai
čio perspektyvos?

Kalchozninkas apstatytas en- 
pravesti bažnyčioje ir del to plyšta sale aplodismen- kavedistų sargyba nors ir nuva

žiavo į Maskvą, bet nieko nega- 
. nė 

j apie ūkio pakėlimą, bet prisi- 
‘ mušė pamatyt Staliną. Tad, nie-

I, •sumušdavo gu- i kalėjimuose 
s ir už ^ankų ; stovyklose.

Partizanai daug nuveikia. Ir 
kitos rusų užgrobtos šalys — 
turi savo partizanus. Gal paties 
Dievo kalba tie partizanai susi- 

vieni kitus

vėl surišo kalbą 
ir išsakė visą 
kurios čia tik 

••■‘/P
Nacių Žiaurumai

Vakarienės 
kalbėjo apie nacių žiaurumus

metu. Daktaras

ir. koncentracijų 
ką pats matė, pa- 

>. Pasak prele-

už perse- daryti tik gerą ^ kia rasti išeitį, todėl jis paėmė kalba ir visų šalių
“ ’ dviejų savaičių “nekaltų avinė- į kolchozninką už rankos, prisi-, supranta. Štai, kad ir toks pa

vedė prie lango, žiūri ir laukia, .vyzdys: Bolševikai per Ukrainą

išlaisvinti. kenčia didesnes, baisenybes ligų, šalčio, 
našlaitystės ir neįmanomo skurdo, negu visų istorijos 
laikų vaikučiams teko kentėti. Ir didžiuma tą nelai
mingų vaikeli j yra katalikai.

Aš nežinau, kokios nelaimės ištiks mūsų kraštą ir 
mus pačius, jeigu tų nelaimingųjų mes negelbėsime, 
bet aš žinau, kad Dievo Sūnus, kurs taip mylėjo ma
žus vaikelius, gausiai palaimins mūs namus, jei busi
me duosnūs šiam vajui vargstančiai žmonijai sušelpti. 
Jeigu jūs norite, kad daugelio milijonų žmonių maldos 
būtų išklausytos, būkite duosnūs šiai Vyskupų 
liavai, kuri bus daroma Sekmadienį, kovo 16 d.

Jūsų ištikimas Kristuje,
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Kovo 5, 1947 m.

Antra minėjimo šaka, sužydę- užpuldavo žmones, ir juos žiau- 
jo gražiais žygiais sudainuoda- ri&* pagrobę sugrūsdavo į tro- 
ma lietuviškas dainas per radio. Įkus *r gyvulinius vagonus. 
Tai buvo parapijos choro nuo
pelnas vadovybėje muz. K. Ži- 
žiūno. su nuoširdžia parama 
klebono kun. J. Bobino.

Trečia. Kanados Lietuvių Ta
rybos užsimojimas suruošti mi-

rink-'
i kariene, pasisekėi
i šia.

tarpu aikštėj pasirodė automo-1 lietuvių. Išalkusių, ištroškusių, 
ir krautuves b’bs Stalinas atgijęs sušuko: vos gyvū- Ukrajinai partizanai 

-- ... • — Žiūrėk, žiūrėk! Dabar jis, neiškentė: Lžpuolė 40 vagonų
pasalingai įsiverždavo į namus.; važiuoJa vienas- ° Paskui prą-; su iškankintais lietuviais, atė- 

i dės eiti paskui viens kitą ’ Par- įjuos iš bolševikų, pas save 
kur ir šiandien tie 

žmonės yra prisiglaudę.
Lietuva šaukiasi Pagalbos
Už geležinės uždangos, išbė

gę du milijonai. Jie šaukiasi į

dės eiti paskui viens kitą! Par- juos iš bolševikų, 
važiavęs, taip ir pasakyk. priglaudė.

Sugrįžęs į Lietuvą kolchoz
ninkas. taip ir laukia, nieko ne
sako kaip Stalinas. Bet susirin- 

Taip grobė ne tik vyrus, bet ir įkime- kai jį užspyrė, kad pasa- 
kūdikius. moteris, senelius. net;k^dų k4 gilėjo Maskvoje, taip

ir 
gabeno vienus į žudymo vietas, ( 
kitus į tremtinystę.

dai bolševikų ir nacių.
Po Dr. A. Gervydo kalbos, p. 

Juškevičienė Įierskaitė rezoliu
ciją. kuri buvo vienbalsiai pri
imta. ir kitą dieną tilpo vietinė
je anglų spaudoje.

Vakarienę suruošė Tarybos 
moterys ir pritarėjos, kuri pasi
sekė kuo geriausiai. Tuo labiau 
reik įvertinti mūsų moterų pa
sišventimą. kad jos ne tik prie 
vakarienės dirbo, 
pačios suaukojo:

P. Juškevičienė, 
P. Lukošienė. P. 
Žemaitienė. O. Kuprevičienė. M. 
Leknickienė. P. Kažukauskienė. 
A. Salalienė. P. Salalienė. P. 
Vasiliauskienė, p. Stankuvienė. 
M. Dunčikienė. P. O. Kuprevi
čienė ir p. Leknickienė.

Vakarienės vedėja ir vyriau-

bet ir maistą

E. Vaupšienė. 
Motuzienė. P.

Tęsinys 6-tame puslapyj

nėjimą su parakalbomis ir va- spaustuves.

ir ligonius, bet palikdavo žydus. j’s *r Pavart°j° Stalino įsaky- 
Uždarė draugijas. išplėšė, Prie laną°- visi at'

. . - ... . . Irvoiivri rlnmo iro ■’yiviyi ir*
I 

leido tik komunis-;kre*Pė dome- bet jis žiūri, ir vis-

Liudininkas Baisiausių 
Kankinimų

Parapijos salė — vos sutalpi- 
Jno publiką. Nes, visus suįdomi- 
'no atkviestas kalbėtojas žymus 
] asmuo Dr. Gervydas. kurs ne
seniai atvykęs iš Europos, per
gyvenęs žiaurias okupacijas vo
kiečių ir bolševikų, kur pats bu- i 
vo auka ir liudininkas baisiau
sių kankinimų kalėjimuose ir

i

kuopuikiau- partijai įsistiprinti. įstatant itiek nieko nesako- nSai laukus- 
visur žemos doros savo tarnau- Pasirod® ^inąs elgeta, taip 
tojus kolchozninkas pagyvėjo ir su-

Nusavino 
mė žemę.

žmonių turtą, atė-,®uko-
perėmė bankus ir] ~ Žiūrėkit, žiūrėkit! Jis dabar

I

* i- 
«* X .-d* *

&
■Ą

Šitas šuo užsitarnavo "Dūke” vardo atžy- 
mčjimo, nes jis Gary, Ind., pagavo kelis vagi
šius.

mokslo įstaigas. Uždraudė dai- eina vienas- bet P° metM i
nuoti mūsų dainas, uždraudė i e’s tok*e be pertraukos. Į 
minėti mūs kunigaikščių var-j<salėJ griausmingi aplodismen- 
dus. uždraudė iškabinti mūs vė-' 
liavas. tik įsakė garbinti ir iš-į 
statyti Stalino paveikslus, vi-j 
soj Lietuvoj pakabino — kūjį ir, 
piautuvą. i

Vedė propagandą žodžiu ir mus- kad buvo dalyta visoj, 
koncentracijos stovyklose, kurs spaudą Rad vigam pasaulyj Lietuvoj tik du kandidatai: Vil- 
•-—raštais “Už, ---- t------------------

Štiš, kad visko turi, kad Rusijos 
j fabrikai net apelsinus dirba. 
Tuomet lietuviai i 
tie nelaimingi nusivokia, kavt 
jiems ir apelsinos fabrikų pada-j 
rytos.

Paskui, rusai atgabeno į Lie
tuvą 50.000 slaptos policijos — 
enkavedistų. Jie atvažiavo su 
šeimomis. Atsikraustė su “bal
dais.' mat Lietuva nieko netu
rinti. o jie gyvena kaip pasakų 
krašte, todėl ir atsivežė: aplū
žusias kėdes, apsilupusius puo
dus. prikimštus maišus skarma
lų. paskui žinoma išmetė.
Naktiniai Marškiniai — Balinės 

Suknios
Tik tiek nusivokė aukštų val

dininkų žmonos, kad į susipaži- 
raginantį aukotis, aukoti ir pa-jnimo vakarą atėjo apsirėdžiu- 
sišvęsti tautos darbe, už Lietu- sios iš krautuvių išplėštais nak
vos laisvę, už tautos gyvybę.

Išeina kalbėti svečias Dr. Ger- kad tai balinės suknios.
vydas. Užimponuoja visus jau* Paskui penkmečio planą jie'15. ir 16-tą birželio.

pagarsėjęs savo raštais 
Spygliuotų Vielų".

Programa prasidėjo 4-tą vai. 
po pietų. Ją atidarė trumpa ii 
gražia kalba Centro pirminin
kas A. Navickas.

Po pirmininko kalbos, išėjo į 
estradą “Nepriklausomos Lie
tuvos" redaktorė M. Arlaus
kaitė ir pranešė, kad redakcija 

i vienų metų bėgy je, yra gavusi 
560 laiškų nuo išvietintų lietu
vių iš Austrijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Belgijos. Bavarijos. 
Švedijos, Prancūzijos, Italijos. 

■Argentinos, ir iš visų dalių Vo
kietijos.

Laiškuose, mūsų broliai ir se- 
Jsutės guodžiasi sunkia dalia. 
;prašo surasti gimines, ir tt.. |>o 
to. redaktorė skaito Vyr. Liet. 
Gynimo Komiteto atsišaukimą 
“Į Visus Pasaulio Lietuvius",

i

I

■ tai).
Klastingi Rinkimai

Toliau pasakojo Dr. Gervy- i 
das. apie badaujančią Lietuvą. ‘ 
apie neteisingus valdžios rinki-

: Vii-1 
badas, tik viena Rusija gėrybių i nM6 Stalinas. Kaune Mo-. 
pilna. Kariuomenė pradėjo 'gir-],otovas- ir 98 nuošimčiais tapo! 

“išrinkti".
Latvijoj, Estijoj, irgi buvo 

suprato, kiek ta Pati klasta' Nors būna 
katj lės susirinkimų, bet jie pilni en-j 

- ’kavedistų - šnipų, kur negalima 
•.laisvo žodžio ištarti. Visur bru
kama garbinti 
lama Markso 
las.

Darbininkai, 
prieš savo teises, 
ir sau algų sumažinimą. Juk ir 
taip iš tų algų neišgyvena, alka
ni. aj>driskę. ir tai neva nusi
muša sau algas — “krašto pa
kėlimui". Kuris to nedarytų. — 
laukia kalėjimas. Sibiras, arba 
mirtis. Rusams nerodančius 
simpatijos. vadina buožėmis, 
liaudies priešais, kuriuos būti
nai reikia sulikviduoti.

Taip ir likviduoja. 700.000 ne
kaltų žmonių sugaudė — vienus 
nužudė, kitus išgabeno. Tik vie
nu laikotarpiu 1941 metais 14. 

naktimis

tiniais marškiniais, nes manė.

tik Staliną, ka-j 
Lenino moks-ir

priversti eiti 
Pavyzziin. kad

"Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Ark i v. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: Šv. Povilo, šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIŠKAI-LIETI VISKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 ;dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LftKITE DAINOS” — Gražiausiu Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildyta rinkinį išleido 1 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa | 
233 gražiausios popuiiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. ' 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIECIl ?

Tai yra labai naudinga knygutė. kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikui; (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuviu Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tai šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
-VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. "Vytis ir Erelis", apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos nejierskaitysi. Kaina $2.50.

DARBININKAS"
366 W. Broadwoy» So. Boston 27, Mass.
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GIR DĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE "

Lietuviškos Dainos Arba 
G’esmės Chorui 

KONKURSAS 
Skelbia

AI.RK Vargonininku Sąjunga

, Trečioji premija $25.00. Visas 
šias premijas skiria žinomas 
lietuvių tautos patriotas ir dide
lis lietuviškos dainos bei gies
mės kėlėjas Juozas

Aš žinau, kad kurį laiką aš 
būsiu skirtinga savo elgesiu ir 
papročiais, nes kiekviena tauta 
ir net kiekvienas žmogus yra 
atskiras ir turi savo įmatymus 
bei papročius. Bet aš tikiu, kad 
mergaitės mane supras ir ma
loniai pasakys: šitaip pas mus 
nedaroma!

Aš esu labai dėkinga Tėveliui 
Kidykui už malonius žodžius, 
pasakytus pirmosios vakarienės 
proga: aš esu dėkinga Seselėm

i
vietės. Sodus Mich.,
pat savo lėšomis išleisKONKURSO TAISYKLES

1. Konkurse gali dalyvauti lie
tuviai kompozitoriai, arba kom- 
pozitorės ne tik gyvenantieji A- 
merikoj — šiaurės ir pietų, bet 
išretintieji, gyveną įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

2. Konkurso dalyviams palie
kama laisvė pasirinkti dainos 
arba giesmės tekstas. Tekstas 
bažnytinės giesmės turi būti 
dvasinės vyriausybės aprobuo
tas. Veikalas turi būti skiria
mas chorui.

3. Veikalų žodžiai po gaidomis: 
turi būti parašyti mašinėle., 
taip pat pažymėti autorių var
dai ir iš kokių šaltinių imti.

5. Konkurso terminas baigsis 
rugpjūčio 1 d.. 1947 metų.

6. Jury premijuoti veikalai 
numatomi išpildyti Vargoninin
kų Są-gos seime, šiais metais. 
Elizabeth. N. J.

7. Veikalams premijuoti Kon
kurso Komisija pakvies į Jury 
tris muzikus - kompozitorius: 
du lietuvius ir vieną svetimtau
tį. Jury nuosprendis galutinas. ;------ »-------— ---- -■------------

8. Konkurso Komisijos nariai, čiais pastatais ir įvairių prekių |
taipgi į Jury pakviesti muzikai- pilnomis krautuvėmis. Pas mus 
kompozitoriai negali konkurse Europoje sugriauti miestai ir 
dalyvauti. i tuščios krautuvės vertė mane

9. Konkursui skiriama trys manyti, kad visur yra tas pats 
premijos! Pirmoji premija 
$125.00. Antroji premija $50.00.

Račiūnas. i už jų malonią ir gerą širdį ir vi- 
savininkas Tabor Farm vasar- soms mergaitėms už nuoširdu- 

kuris taip ma įr meilę teikiamą mums, o 
visus ’ mus visus

premijuotus veikalus, kad juos' vaikus teršia 
paskleidus tarpe lietuvių chorų I 
Amerikoje ir visur, kur tiktai I 
lietuviai gyvena.

Visus konkursui skiriamus ■ 
veikalus iki rugpiūčio 1 d.. 1947 ’ 
m. reikia siųsti šiuo adresu:
AI.RK Vargonininkų Sąjungos 

Konkurso Komisija 
325? South llalsted Street

Chicago 8. I1L, U.S.A.
Konkurso Komisija:
Antanas S. Pocius
Justas Kudirka 
Kastas Gaubis

Tėvynės Lietuvos 
šie brangūs him-

no žodžiai:
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse!
Vardan Tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Marytė Kukštaitė.

Motuzų-Beleckų Filmas

NEVTOVN, PA.
V1LLA JI OZAPO-MARIJOS

6

MONTREAL, CANADA
Pradžia 5-tame pusi. Su visomis aukomis surinkta: 

$158 06
šioji Seimininkė, buvo p. Pazno-I VakarienS davė gryno 1>ehl0: 
kaitienė. Pagelbininkės ir prie 
stalų padavėjos, buvo: p. Vaup- 
šienė, p. Leknickienė, p. Kupie- 
vičienė, p. Skudienė, p. Luko
šienė, p. Slankienė, p. Rama
nauskienė, p-lė Salalytė, M. 
Skudienė ir J. Zabelienė.

Trispalvius kaspinėlius segio
jo: p. O. Kuprevičienė.

Vakarienės bilietėlius parda- 
vinėio: p. Jonas Leknickas ir- i

Leonas Gudas.
Moterims talkininkavo ir prie 

baro dirbo sekantys vyrai: p. 
Juozas Kuprevičius, p. Salala, 
p. J. Trumpa, K. Radzevičius, p. 
Lukošius, p. Skudas, p. Stan- Į 
kus, p. Le knickas ir Leonas G u-, 
das I lis kreditas priklauso Kanados 

Liet. Tarybos Centrui, klebonui 
kun. J. Bobinui, visiems lietu
viams jį parėmusiems, taipgi di
džiausia padėka nuo visų Mon- 
trealo lietuvių Dr. A. Cervydui, 
kurs savo gražia iškalba, tik
rais faktais ir nesugriaunama 
teisybė, perdavė mums Lietu
vos kančią, ir paskatino verž
tis prie Tėvynės laisvės ir Ne
priklausomybės. Dalyvė.

j Viso — $304.03.
Gaila, kad aukų lapai kuriuos 

atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta
ryba, tik netikėtai po aukų rin
kimo buvo jierskaityti, ir pa
reklamuoti. Anksčiau juos pa- 
skleidus. tikimasi nevienas būt 
paėmęs ir įsirašęs po 50 dol. ar 
po šimtinę, apie ką vėliau žmo- 
neliai išsireiškė.

Bet vistiek paminėjimas pa
vyko kuopuikiausiai, o aukų la-

i pus žadama paskleisti po na
mus ir susirinkimus, gal atneš 

l taip pat gražią Lietuvos laisvei 
paramą?..

Už minėjimo suruošimą, dide-

Baltimore, Md. — Kovo 14. 
7:30 vakare. Lietuvių Salėje. 
851 Hollins Street. bus rodomos 
Motuzų - Beleckų filmos BALF 
naudai. Jose matysis kaip graži 

• buvo Lietuva nepriklausomybės 
i laikais. Kaip okupantai Lietu- 
Įvą naikino ir jos žmonės kanki- 
jno. ir kodėl Lietuvą mylinti 
žmonės bėgo kitur. Kaip gyve
na išvietinti lietuviai svetimuo
se kraštuose. Taip bus rodoma 
garsinė. spalvuota Lietuvos 
vaizdų ir lietuviškų dainų fil
mą “Ten kur Nemunas banguo
ja". Kartu dalyvaus Jonas Va
laitis. BALF atstovas. Fa*Mi-

i

Mano Pirmieji Įspūdžiai 
Atvykus Į Vilų Juozapą Mariją

Nuo 1947 m. vasario mėn. 11 
dienos iki vasario mėn. 18 die
nos man teko gyventi New Yor-Į 
ke. Iš karto buvau labai nuste
binta gražiais, dangų remian-

LOVELI, MASS

Vokiškoji raketinė bomba V-2, nukeliama 
ant laivo, kuris ją nuveš į Australiją, muziejuj. 
Šios rūšies raketinės bombos naikino Angliją li
gi naciškoji Vokietija subirėjo.

Tėvas S.
i

Gavėnios Knygutė

Aukotojų Vardai
D.L.K. Vytauto Club (Lith- 

uanian) — $500.00: L. R. Drau
gija 5 kp. — $50.00; S.L.A. 173 ; 
kp. — $25.00; Andrew Boumil 
— $20.00; Joseph Salatka — 

' $15.00.
Po $10.00 — Louis Paulaus-

A. Yerusevičius, Simon •

karo pėdsakas, sunaikinęs žmo-i, 
nių gyvenimą. ,

Aš labai laukiau tos dienos, 
kada galėsime išvažiuoti iš New 
Yorko į mokyklą. Tačiau, aš la
bai bijojau šitos mokyklos, nesi 
mums pripasakojo, kad tenai j 
mums būsią labai negera: mer-|Kraučunas John Narinkevi-ius 
gaitės būsiančios išdidžios, ne- John Tamašauskas, Anthonv 
draugiškos ir iš viso jos labaijSvenčionis Andru_
nemėgstančios europiečių. Ašk^ Dr w Kraučiunas, Ign. 
meldžiausi ir prašiau šv. P. Ma-i RamanecRo šeimyna. Vin. Va
ri jos: “O. Marija, jei taip bus!lentinas 
negera tenai, padaryk man tą i Po S500_ Joseph Rasmanas, 
malonę, kad aš galėčiau visai j Hipolitas Valentinas. Anthony 
tos mokyklos nematyti! Vasa- Janulis John BaRol Staniey 
rio 18 d., 2-rą vai. po pietų. iš-;Buja Martin PatkevičiuSi John 
vykau iš New York. Atvykus iiBoumila< L. Stakeliunas. Rose 
Philadelphia. mano širdis ėmė 
smarkiai plakti: kas bus ir kaip 
aš gyvensiu naujoje vietoje? Iš
lipus iš traukinio mus. malo
niais žodžiais, sutiko Tėvelis ir 
atvežė iki vilos. Išlipus iš maši
nos. nesijaučiau kas dedasi apie 

įmanė, tik mano dėmesį atkrei
pė Amerikos - Lietuvos vėlia
vos. iškeltos prie vartų. Ir čia 
graži mūsų tautos trispalvė vė
liava mane padrąsino, kad ten, 
kur plėvesuoja mūsų vėliava, 
negali būti pykčio ir neapykan- ■

■| Kasperavičių šeima, L. Petkevi
čius. Kaz. Dravinskas, Kaz. 
Dzedulionis, John Šaukimas. M. 
Matkevičienė. John Balkus, M. 
Jankevičius. Joseph Švenčionis. 
Teresia Blazonienė. Walter Sta
nulionis. Kaz. Slivauskas. St. 
Boumila. Jonas ir Ona Grigas, 
Mikolas Andriuškevičius. Juo
zas Sadaukas, John Slaičiunas. 
Mrs. Topila Sanutienė, Mec. Vo
veris, John Seniauskas. Th. Mu- 
zikauskienė. P. Saulėn, O. Krau- 

- - j čiunienė. J. Bulauka, Tofil & J. 
tos... ir aš pirmoji pasirižau ei-ĮC Baikus. j. Zunka. A. Pered- 

na. Mr. ir Mrs. A. Zapniekas, 
r.:_.

186 puslapius, Dieve, kaip aš nustebau: vietoj PaulauskaSi Kasteskienė. P. Zi

i

knygutės taipgi yra ti vidun, kur laukė mūs visas 
malonių mergaičių. Ir.

ŠTAI ŽMOGUS
‘ Darbininke" galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”. 
1:.irioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje
šventai Valandai apmąstymai, būrys 
Knygutė turi 
nH.os imitacijos apdarais. Ją išdidumo ir nedraugiškų žvilgs- 
•-rspausdino kun. J. Vaitekū- nių. aš pamačiau mergaites su 
nas. Kaina $1.50.
y rašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Mass.

P. Tutkus. O. Boumilienė. B. 
Norinkevičius, P. Voveris, V. 
Versiackas, J. Tamašauskas, J. 
Varanauskas, J. Mikalopas, St. 
Malinauskas. A. Raudeliunas. J. 
Ramanauskas, 
Nedzveckienė.
Greskienė, 
Greskienė.
Stanevičius.
J. Zakarauskas.
J. Gudeliunas, z,, laimutis, ai. 
Šilanskienė, G. Boumila, A. į 
Dzedulonis. S. Saulenas. W. 
Mikša. Jr.. A. Masilionis. A. Bu- 
zadragienė. F. Sharon. K. Sed- 
lickas, J. Kučinskienė. A. Bou
mila. W. Nicholson, J. Čepaitis, 
F. Steponavičius. M. Rudis. St. 
Jurevičius. G. Jonys. W. Pau
lauskas, J. Lebedninkas. D. 
Gumbrevičienė, M. Morkūnas. 
Libera. V. Tamulionis. E. Ku-I 
liešienė. Milienas, S. Latkaus-' 

įkas. P. Bagočius. S. Vyšniaus
kas, P. Žukauskienė, G. VVilson. 
B. Čepaitis, P. Malinauskas, 
Mr. & Mrs. A. Varoski. B. Vo
veris. Ig. Voveris. M. Žemaitis. 
M. Andriuškevičienė. E. Boumi
lienė, J. Šimonis. R. Ainoris, B. i 
Sidliavičius, W. Milius. J. Ka-1 
čynskas. J. Didiką.

Po $1.00 — M. Kačinskienė.

Mrs. Mary Bue & Lillian. Elma;

gelis. St. Verseckas. W. Mikša,
!J. & A. Casper. R. Stanulionis, 

Užsakymus meile širdyse ir su daina lūpose. iz Bhzevičienė, A. Sakalinskie-
Kai aš išgirdau Amerikos ir 
Lietuvos himno žodžius, man 

i pasidarė graudu ir ašaros, ku-;
rias taip stengiausi paslėpti.

nė. M. ir V. Ramanauskas, VI. 
umskas. M. Žukauskas, St. Ku
činskas, A. Boumila. W. Koyu- 
tis, L. Sabalauskas ir Peter Ma- 
lay.

J. Sabaliauskas $4.00 ir J. Ku
činskas $4.00.

Po $3.00 — F. ir J. DeProfio, 
Radio Food Corp., Mrs. 0. Kul- 
back, Silvester Balkus, M. A- 
leksa. J. Bagdonas, Z. Stanevi
čius, A. Vilkišius. H. Link. St.1 
Kandrotas.

J. Wilkins $2.50 ir Albert Se- 
dleski $2.50.

Po $2.00 — M. Kraučiūnienė, 
P. Blawaski, J. Palaski, H. Sa- 
lukas, J. Salukas, B. Boumila, 
St. Kandrotas. J r., Ch. Benson. 
A. Nasutavičius, J. Lebednin- 
kas, M. Shanley, T. Versiackas.

MARYLANDO ŽINIOS

v. 
A.
Jr.,

J.

z.

K. Banevičius. 
B. Biekša.
Golubickas. M. 

Stanevičienė,
A. Jurevičius. 
J. Belevičius. 

Z. Laimutis, M.
Boumila,

Saulenas,
Vasario 16. 1947,

devintą 
Lietuvos

Annapolis, Md, — Vasario 7, 
valstybės gubernatorius Wm. 
Preston Lane. Jr., patiekė se- 

ikančią proklamaciją:
Kadangi, sekant Bendrą Re

zoliuciją No. 8, Marylando Ge
neralinio Seimo*. Gubernatorius 
yra autorizuotas paskelbti Va
sario 16-to kiekvienų metų kai
po “Lietuvos Respublikos Die
ną", minėjimui Lietuvos Respu
blikos įsteigimo; ir

Kadangi,
pažymės dvidešimts 
metinę sukaktį nuo 
Respublikos įsteigimo: 

DABAR, TODĖL.
Preston Lane. J r., 
Valstybės Gubernatorius, 
mi skelbiu Sekmadienį, Vasa- 
|rio 16. 1947, kaipo “Lietuvos
Respublikos Dieną", ir prašau, 
kad Jungtinių Valstybių vėlia
va būtų iškelta virš visų Val
džios namų ir raginu, kad mūsų 
žmonės minėtų tą dieną atatin
kamomis apeigomis.

DUOTA po mano ranka ir 
Didžiąja Marylando Valstybės 
Antspauda, Annapolio Mieste, 
Septintoje Dienoje Vasario, 

i Mūsų Viešpaties Tūkstantis De- 
V. Vyšnauskas. C. Vyšnauskas,! vynį gimtai Keturiosdešimt 
A. Paminaskas. B. Sedlickas. A. Į Septintuose Metuose. 
Versackas. T. Alikonis. Mr. & i 
Mrs. E. Carroll Jr., W. Malevi- 
čius. P. Alaburda, S. Tareila. G. 
Zilonis, A. Grenda. J. Grenda, 
J. Prakapas. J. Čeponis, M. 
Scarks. A. Čeponis, J. Čeponis. 
J. Norin, J. Norinkevičius. V. 

tVelička, Mr. & Mrs. A. Maille,
, S. Klukienė, 

M. Krawchun. S. Krawchun, J. 
Samauskas, H. Bernstein, V. 
Brownstein, A. Wilkins 
Peredna. M. Andrulonis, 
nis, A. Burke. A. Clark, 
nevičienė, A. Dirsa, S. 
čius, O. Lebednikienė, J. Bara
nauskas. V. Vičkačka, V. Čepu- 
linskienė, E. Mikalopas. Karol 
Scorks. A. Sabaliauskas. M. 
Andrulionis, C. Bujienė, K. Šmi- 
gelskis, G. Bu ja, V. Baumila, J. • 
Baumila, J. Norinkevičius. S.1 
Zilonis, Suslavičienė, F. Stane
vičius, M. Grenda, V. Zakaraus- 
kas, J. Norenkevičius, J. Sa
dauskas. J. Stepanavičius. D. 
Stepanavičius. B. Petkevičius, 
P. Pudvelis, J. Rusas, J. Zales- 
ki, J. Sagaitis. J. Aleksa. J. Ja
linskas. M. Vinitskie. J. Karso- 
kas.

t 

Šitos aukos yra surinktos A. I 
L. T. vietinio skyriaus Lowell, 
Mass. ir apylinkėje. Lietuvos iš- J 
laisvinimui. L. Paulauskas.

aš, Wm.
Marylando 

šiuo-

Wm. Preston Lane, Jr., 
Gubernatorius.

Aukotojai
Vakarienės metu per Dr. Ger- 

vydo antros dalies prakalbą, 
buvo renkamos aukos. Aukavo 
šie asmenys:

P. J. Staniuliai — $20.00. Po 
penkis dolerius aukavo: klebo
nas kun. J. Bobinas, “Victoria 
Cleaning”, K. Stankai, P. Vitai,
J. Silickai, ir A. Navikevičiai. 
Keturis dol. aukojo p. Čepaičiai. 
Tris dol. aukojo A. Taurozas. 
Po du dol. aukojo:
Kulbis, J. Leknickas, L. Gudas. 
A. Navickas, p. Botyrius, p. 
Kriaučeliūnas, P. Meškinis, K. 
Gėgžnas, J. Vasiliauskai, P. i 
Niaura, A. Talalaitė, F. Vitai. 
F. Dubinskas, D. Ylai, J. Zubis, 

Į M. Norgėla. P. Jakubka, J. Paz- 
nokaičiai. J. Kilimoniai, M. Mac- 
kevičiai, K. Radzevičius, J. Že
maitis. J. Zaveckas, M. Kaspe- 
rienė, ir $1.50, aukojo — A. Tu- j 
masonis.

Po $1.00 aukojo sekantys: J. 
Kuprevičius, M. Lukošius, J. 
Gaurys, A. Bagužis, p. Aldutis, : 
M. Juškevičienė, J. Juškevičius,
K. Bernotienė, A. Račiūnas, A.
Norkeliūnas, V. Nomeika, K. 
Jasutis, A. Sakalas, D. Girdaus-' tarp stambių firmų ir visuome- 
kienė, A. Simijonas. W. Kiškis, nes ir darbininkų Chicagoje ir 
S. Gailens. B. Popurėlis, J. Kin- £ew Yorke. pradės dirbti Ford 
deris, P. Petronis. A. šlapelis. ££ ________
P. Jarmalinskas, O. Michelienė, rius palaikymui ryšių tarp kom-
L. Palubinskienė, B. Palubins- panijos ir "visuomenės, pranešė
kaitė P Kazlauskas P Milą- Henry Ford Prezidentaskaitė, r. Kazlauskas, r. Miia Ford Motor Rompanijos.
šius, S. Aleksandravičius. A. Ponas Fordas pranešė, kad p. 
Salalienė, p. Emil, F. Kasberuk, Irwin užėmė savo vietą nuo ko-
M. Tamulionis, J. Balsis, p. Am- __ ._ _
brazevičienė, J. Milienė, T. Ka- 
zinevičienė, P. Girnius, A. Tam- 
kevičius, A. Paznokas. J. Matu
sevičius, J. Pakulis, T. Suba
čius, Malvina Vilimienė, Mr. 
Hali, O. Karpavičienė, J. Mika
lauskas. J. Pakevičius ir V. Bū
tinas.

Po 50 cent. aukojo: U. Tere- 
sevičienė, M. Kavaliauskienė, p. 
Skuda ir C. Potter.

JAMES W. IRVVIN

Dearbom, Mich. — James W. 
įlrwin, vyresnis pusininkas jo 
vardu firmos, kuri tarnauja 

. darbdaviams palaikyme ryšių

Motor Kompanijaj kaipo prezi-
> ir driekto

Gimęs Wisconsin valstybėje, 
p-nas Irwin pirmiau buvo laik
raščio redaktorius, per pasta
ruosius 17 metų darbuojasi 
pramonėje.

Jis buvo viešų reikalų vedė
jas Frigidaire ir kitų Daytono 
skyrių. General Motor Kompa
nijos nuo 1931 iki 1938 metų. 
Prieš suorganizavimo nuosavos 
firmos, jis buvo prezidento pa
dėjėjas Monsanto Chemical 
Kompanijos. St. Louis mieste.

Sklb.

John B. F tink,
Valstybės Sekretorius.

Didžioji
Marylando Valstybės 

Antspauda.
I

je, J. 
J. Žilo
je Tu- 
Jusevi-

I

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu:

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
besite misiįonieriams.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753 I

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Ė Kovo March 18, 1947

Lietuvos Pranciškonų
Į ŠV. ANTANO VIENUOLYNE
: Mount St. Francis, Greene, Maine
Ė Prasideda
| ŠV. ANTANO GARBEI
\ Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos-
i kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
1 Už visus šv. Antano Pamaldų ir 
Ė Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
j Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
Į ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
: ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni: |
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.

Į 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO Į 
ŠVENČ. SAKRAMENTO. Į

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Į Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose. Į 
Į kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius Į 
: iŠ Dievo: :
Į TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS! Į
i LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MŪSŲ TĖVYNEI
|. LIETUVAI! :

IR _ kad APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO Į
BAISYBIŲ!

: Iki Kovo-March 18 d. praSome prisiųsti savo ypatingas inten- j
: cijas sekančiu adresu: Į

FRANCISCAN ^ATHERS Į
: Mount St. Francis Greene. Maine j

... ................................................. ...............................................<3



Antradienis, Kovo 11 d., 1947

: VIETINĖS ŽINIOS
2INUTFS

Kun. Kapelionas Kapitonas 
Kazimieras Jenkus, Vokietijoje, 
padėjo lietuviams surengti pui
kų Vasario 16-tos minėjimą. 
Laikė iškilmingas pamaldas. 
Pasakė tremtiniams lietuviams 
pamokslą. Jų masiniame susi
rinkime, salėje, pasakė prakal
bą. Pasakyta daugiau prakalbų. 
Turėta puiki muzikalė progra
ma.

10 v. šv. mišiose kun. Pranas 
M. Juras sakys pamokslus apie 
pašaukimus.

Svečias, kun. Juras taip pat 
ves Naujos Anglijos Sodalie-' 
tems šv. Valandą, 2 v. p.p.

Į šią šv. Valandą kviečiami: 
yra visi žmonės katalikai — 
ypač jaunuomenė.

1
FORETASTE OF SPRINGI

DARBININKAS

A ghmorous cliiffon pie that is troly superb eatinz Pieces of pineapple foldevl 
into a creamv, smooth chiffon filliag ana piled hign in a tender, flaky Spry pie 
Fheil. A fittičg tribute to Spring and a perfect desaert for your nesi dinner 
party. Clip the recipe today!

Sekmadienį, pasišventusios 
darbuotojos 40-ties altoriams 
papuošti surinko salėje $28.45, 
bažnyčioje prie durų, $62.75.

I
I __________________________

Kovo 9 d., po Graudų Verks
mų įvyko, atidėtas Šv. Kazimie
ro šventės minėjimas. Ta pačia 
proga programos dalis buvo pa
gerbti kun. Dr. Kazimierą Ur
bonavičių iš priežasties vardu
vių ir Jubiliejaus.

Programą labai meniškai iš-

HAWAIIAN

Kovo 9 d., tapo pakrikštyti
šie kūdikiai:

L. Joana Edvardo - Juzefinos
Stack, gyv. 8 Winfield St.

Richardas Stepas Leono -Sta
sės (Pavydytės) Juozapavičių, 
gyv. 5 Adams J5t.

L. Ona Fredriko - Pranės;
(Ambroziūtės) Tiefenthal, gyv. pildė, parapijos vaikai ir jauni- 
11 Granfield St., Roslindale. mas.
Mass. ! Baigoje kalbėjo kun. Pr. Vir-

mauskis ir kun. Dr. K. Urboną-i 
vičius. Žmonės išeidami sudėjo 
mokyklų reikalams $29.44.

i I 
Į 

Trečiadienį, 7:30 v. v. bus 
laikomos Gavėnios. Šv. Teresės 
Novenos ir Sodalicijos pamal- į 
dos. Po pamaldų įvyks Sodalie- 
čių svarbus susirinkimas.

Kovo 16 d., sekmadienį, 9 ir!

Pagerbs Auksinės 
Žvaigždės Motinas

1 tablespGon gelatin
5-4 eup cold vrater 

o egg yolks, slightly beaten 
eup sugar 
teojpcon salt

1 c«;p r-nnrd pineappls jrjjce
1 tablo?pocn lemoa juice

Softcn gėla: in in cokl vater. Combine 
volks. eup sugar, salt, pineapple 

juice. ar.d leruon juice and blend well. 
(;<x*k over boiling water until thiek and 
lo&my, beating constantiy with rotary 
cgg iieater (about 3 minutei-;. Removo 
ftom Lot watcr. Add ge’atm and lemon 
rbiG. CLiU until sligbtiy thiekened. Beat 

v Liūs until stilT. būt net dry. Add 
jciuaining eup sugar graduaDy, beat-

CHIFFON PIE
1 teaepoon grat^d lemon rind
3 egg u hites
1 eup canned pincappl*'. eut in 

pieces (reaerve «xne for 
gamish'

1 i-aked Spry Pie Shell
’ z eup cocouut

:ng a'ter each addiiiou until stiff. T’.old 
carefully Into gelatm rnixture until v.-J 
blended 1 oM xn pineapple. Pilė lighdy 
in baked pie s-heil.

Arrange a border of coconut arouuJ 
top of pie Decorate center wtth pin.-_ 
apple Rratc-1 lonion niid, antį bir. oi 
green citron. Chill in refrigerator : 
hovrs. or unti* imi. VVatch the whole 
faiuily cail for secouds.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadw*y
So. Boston. Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Sekmadienį, kovo 23 d., 5:30 
vai. vakare, Ritz Plaza, 218 
Huntington Avė., Bostone, į- 
vyk šaunus bankietas auksinės 
žvaigždės motinas pagerbti. Šį 
bankietą ruošia Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 317 
postas. Kviečia visus dalyvauti.

Naujas Biznierius

Šiomis dienomis p. Juozas Si- 
dlevičius, legionierius. atidarė 
savo dirbtuvę 15 Ronan St., 
Dorchester, kurioje taiso ir ap- 

ĮVAIRŪS skelbimai i velka nauju gražiu audeklu 
11 - ■ ——_ parlor setus. Naujam biznieriui

geriausių sėkmių!
I 
1 ___________________ •

; Nauji Maisto Pakeliai 
I Europį

fe) sosuoeesssssssosseosossssi

I A, J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadway

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

i

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

Biiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiinimiiiiiiniititiiiiiiiiiiniintiii^l

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Pristatome Alų ir Tonikę |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 3 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems £ 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: «

BORIS BEVERAGE CO. |

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

Uždavinys. J. Bratenas, J. An
driukaitis, Pr. Martinkus, M. 
Keršulienė. L. Stasiulis. N.N., 
J. Klauzonis. J. Zvenskus, K. ir 
M. Ikamas, P. Zasimavičius, P. 
Jocius, S. Klinga. R. 
Butkus, V. Pupalaigis, 
gaitienė, A. Gudas. A. 
G. Ivaška, S. Stankus, 
ciunas, J. Smigias.
Mrs. Januška, p. Ulevičius. R. 
Kazirskienė. P. Karvelis. J. Ši
dlauskas. I. Mačiulaitis. A. Sty
ga. J. Einingas. Ig. Styga. J. 
Ruseckas, J. Cunys, A. Mešlis,

Kontautas, J. Zinkevičius. J. 
Peskus. V. Jurgelaitis, A. Vis- 
niauskienė, P. ir S. Averkai, Mr. 
ir Mrs. Jomantas, W. Yumasky,
J. Burdulytė. M. Mockapetris, 
M. Daukas, N. Valentas, O. Ti- 
lisnienė, A. Grainis, P. Sivilienė, 
Mr. ir Mrs. A. Guzevičius. E. 
Kašėta, B. Petraitis, M. Var- 
žinskienė, D. Sapalius, B. Meš- 
kelionaitė, Mr. ir Mrs. V. Balu
tis. K. Usevičius, K. Supranavi- D Bučis, E. Kengrienė, J. Gri
cius, J. Paškauskas, F. Janulis, maSt s. Sakalauskas, P. Karka, 
V. Uždavinys, F. Simanavičius, k. Nevronis, E. Tarutaitė, F. 
Mr. ir Mrs. J. Kumpa, E. Kriau-Tamošiūnas, J. Petrauskas, A. 
nelis, P. Tarutis, D. Pupkienė, j mčinskas> o. Diksienė, E. Jan- 
P. Pocius. A. Smaižys, A. Žy
mantas, Mr. ir Mrs. Wm. Zuze- 
vich, Mr. ir Mrs. A. Grigaliūnas, 
John S. Grimas, J. Vargas, 
Miss Cemauskaitė, J. Kasparie- 
nė. Miss Ausikaitė. P. Gelzinis. 
Marijonas ir Ona Gaputis, J. 
Markelionis, Mrs. Smigelskienė, . 
M. Venis. A. Yuga, A. Šiugžda,1 
Paul Labanauskas. St. Mige- į 
vich. Mrs. O’Halloran, E. Grau-' 
■denis. Mrs. Liutkevich, J. J. Ro
man. Veronica Gren’s, J. Piva-Į 
riuniėnė, adv. J. Gailius, Mr. iri 
Mrs. Bernatavičius, Mr. ir Mrs. | 
C. Antanavičius, Mr. ir Mrs. J. 
Chaplik. kun. A. Abračinskas. t 
St. Mockus, A. ir O. Ivaškai, N. i mokamos1 
Januška. P. Kiburis, A. Kirtik-' 
lis, M. Jesukevičius. W. Yanuss,!
A. Shlikas. M. Gricius, A. Sa- 
palis, S. Samuilis, B. Masiulis, 
S. Gaidamavičius, A. Natkus.
K. Urbonas. V. J. Paplauskas, 

• A. Molis, D. Jarmalavičienė, V. 
Anesta, Mr. ir Mrs. Pažasis. A. 
Majauskaitė, J. Jakimavičius, 
S. Čiaupa. V. Kirmelevičius, A. 
Žarkauskas, K. Kriaušinas, P. 
Dirsa, pp. Trečiokai, P. Zoga. 
adv. A. Shallna, P. Valentuke- 
vičius, p. Galinienė, V. Stakutis, 
O. Petrušytė, J. Tumavičienė, 
Irene ir Gertrude -Jurėnaitės,

Vadluga, A. Mereškevičiai. D. Zaletskas, 
p. Januškis, Bratenas. Dr. D. 
Pilka, laik. ‘Keleivis’.

Aukojusieji mažiau $5.00 — 
Mr. ir Mrs. Januškevičiai, J.

High 
išlais-

Algird 
Vikto-

Paul, B.
M. Ven-
Zinteiis,
M. Kri-

O. Galinis,

Talpiname daugiau aukotoji; 
vardų, kurie vasario 16 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir South Boston 
School aukojo Lietuvos 

■vinimo reikalams.
Po $20: J. M. Sutkus, 

S. Juzukonis. Juozas ir
rija Tarbokas, Ign. Mažutaitis, 
adv. Ch. Kalinauskas.

Jo $15: Josepn Korsak, Mr. ir 
Mrs. Joseph Plekavich, Liet. R. 

; K. šv. Kazim. Paš. D-ja, Joseph 
Petrauskas. Steponas 

; kus.
Po $10: A. Laurutis, 

leišis. Jonas Jakštas. 
Packevičius, Walter 
Aleks. Chaplik. Mr. ir Mrs. Vai- 
tekauskas, John Glineckis. K. 
Dumšis, Alb. P. Neviera, Vic- 
tor ir Sophie Ziekus, Andr. ir 
Alena Rusas, ŠLA 365 Jaunuo- 

■ lių kuopa, Anna Sharkienė, A. 
Grigalius, Aleks. Mizara, B. 
Palby. Mrs. B. Cleveland, T. ir 

;R. Stundis, J. L. Petrauskas, 
iMiss J. Gudaitė, M. Trusas, A. 
! Stanaitienė, K. Prinkienė, Mr. 
j ir Mrs. J. Tuleikis, L. Staškus, 
Mr. Krasauskas, Mr.

lYoung, Baltic FloristsI 
Į 
|

|

J. Min-

Kaz. Vi-
Petras 

Jakštas,

kauskienė. P. Lingis, M. Žilins
kienė, J. Kunsevich, A. Švedas, 
J. Grubinskas, O. Jakimavičie
nė, P. Bendzin, M. Treinavičiū- 
tė, M. Ilkevičiūtė, P. Sivilienė.

(Bus daugiau)

(VAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA
Merginos ir Moterys

Reikalinga button hole ma- 
kers (guzikų kilpoms daryti). 

[Turi būti patyrusios prie vyriš- 
Įkų švarkų. Darbas pastovus; 
i atlyginimas geras. Ligoje ap- 
' drauda - pašalpa. Vakacijos.ap- 
.________ Dirbtuvėje muzika
: groja. Ateikite į Kingston Clo- 
thing C’ompany dirbtuvę, 383 
Albany St., Boston, Mass.

(3-t-14)

ir Mrs. A. 
(Mr. ir 

Minkus), E. Boris, Mr.Mrs. S. 
ir Mrs. S. Griganavičius, Mr. ir 
Mrs. P. Čiapas, Mr. ir Mrs. J. 
Guzevičius, M. Paliligus, Z. Po
cius, V. Kiškis. Mr. ir Mrs. A.: 
J. Namaksy, P. Valeckienė, J. 
Andrušis, D. F. Peleckas, K. į 
Sirbikas, P. Lukša. P. ir A. Li- 
kas, J. Vinciunas, J. B. Gailius,! 
B. Rimkus, J. Jankunavičius, 
Mr. ir Mrs. K. Vasiliauskas, Dr. 
P. Jakmauh, John Balkus, Mr. 

kas kančias. Gyvenimas šiandie 'r ^rs- Kropas. I. Grubins-

BAKED SPRY PIE SHELL
Mix i't cupssifted ALL-rrarosE tlofr 

į - tea.-poon salt, MEasure out j j 
CUp BPKT.
Stop 1 for Tenderness—Cut in sbout
J- of the Spry with pastry blender or 
two knives until as fine as meal.
Step 2 for Flakiness—Cut in remainin g 
Spry to size of large peas.
Srr.irtKLE 2’ 4 tablespoon? cold tr.vmn 
over mizture . . . thoroughly. witl» 

• fork. until allpartieles clina togctber...

fflirr., w;rh Sng?r», info <rnoofh. 
round . . . place on floured boord: wirh 
flour''d roilinc pin, roll forard edge »įtii 
succc-'ive hgh' strokCT, kecping dough 
round while roOmg . . . uoli, into eirclo 

inch thiek . . . place dough tn 9-incn 
pie pan. pat with pieec of cfcugh to fit 
pastry into pan . . . trim pa^try 1 incn 
Jarger than pan; tiim bark edge . . . 
j lcte rim . . . prk k shell ai! over w?h 
fork ... bake in very hot oven (450’ F.) 
10-15 minutes.

Tremtinio Padėka ir 
Dejonė

mis tas Lietuvių kančias, tai i 
tikrai su pasibaisėjimu sušuktų 
— ji kenčia šiandie promitiejiš-

Z

Šiomis dienomis Feliksas Si
manavičius, gyv. So. Bostone ir 
dirbantis “Darbininko“ spaus
tuvėje gavo padėkos laišką nuo . _ w__ , „___
tremtinio iš Vokietijos už jo nu- , rašysiu kitą sykį. j -^pašt. Dr-ja, Mr. Rapolas, A.
siųstus Angliškai - Lietuviškus; “Aš gyvenu Vokietijoje, ang- Kalinauskas, P. 
žodynus. Laiškas tuo įdomus, j lų zonoje, netoli garsiojo seno-iVaIeckien®’ A- Tamulevičius, A. 
kad nušviečia tremtinių dvasią į vės Hanos pirklių miesto Ham-į^- Strakauskas, A. ir J. Janus-

Švykšta kita kryptimi. Gyveni-į^as’ A «f°vaišas, J. S. Gedznas, 
mo raus sukasi kitaip. Apie J- Beleckas, Mr. ir Mrs. S. Vait- 
tuos įvykius jei bus įdomu pa- Į ^ev^us^ Sarafinaitė,^ Mald.

i 
t 
I

ir jų pasiryžimą kovoti su gyve- burgo — Pinneberge. Pinneber-' kev>čiai, J. Januškis, A. Klinga. Į 
nimo sunkenybėmis ligi jų jė- igo miestelis yra nedidelis ir ja-;J' KasPer’ LDD 21 kP-> An*i 
gos jiems tarnaus. Štai tremti- į me yra įsikūręs Baltijos univer- driukaitis, N. Jonuška, J. Stu- 
nio žodžiai: ’sitetas (Baltic university). Ši-

“Gerbiamas Pone! I

“Beabejo jūs nustebsite, kad' 
gaunate kažkokį laišką iš užjū-į 
rio. Buvau Tamstoms vieną lai-, 
šką pasiuntęs, gavote ar ne ne- j 

Į žinau, bet tikiu, kad jis dingo;
i pakelėje.

“Turiu jums pirmiausiai nuo-! 
i širdžiai padėkoti už tą dovanė-! 
lę, kurią jūsų vardu aš gavau. I 
tai žodynas anglų ir lietuvių 
kalba.

kas, P. Ketvirtis.
Po $5: J. Daujotas. F. Gedbu- 

tis, J. Žukauskas, S. Verbits- 
kienė, Mr. ir Mrs. A. Kauchis, 
St. Paura, kun. Saulenas, J. Ke- kitataučių 
sys, T. Zareckaitė, 
vinskienė.

Raudonasis Kryžius

Raminančioji jo
Šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidek priv milionų tų. kurie 
pristekauja John.son’s NUGAROS 
PL.ASTER1U—pagamintu taip kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mus Daktarų i.Abandyniai Šimtams 
žmonių jrvdo. kad jis' patarnaujaI
• Vartojant. Sį plastėti, tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaitę pa
čiame jūsų darbe. Švelnūs vaistai 
sužadina kraujo apUnktaka. ŠIL
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson’s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jj gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

i! 
i' 
i! 
i!
!!

S į 
i

Grofton AveM Islington. Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

| Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
I SOUTH

“Jums gal yra įdomu išgirsti 
vieną kitą žodį iš Europos. Be- 
abejo, aš įsivaizduoju amerikie
tį jau kitoniškesnį, daugiau ar 
mažiau nutolusį nuo Europos 
reikalų. Kartais man tekdavo 
pasikalbėti su lietuviais ameri
kiečiais tarnaujančiais U.S.A. 
kariuomenėje. Jie buvo begalo 
nuoširdūs, atjausdavo mus, bet 
negalėjo įsivaizduotis. kodėl 
mes negrįžtame į savo tėvynę ir 
kodėl mes gyvename toje alka
noje, išbadėjusioje Vokietijoje. 
Tas dalykas atrodo tikrai keis
tokas. bet jeigu kas matytų iš 
Amerikos lietuvių savomis aki-

tame universitete studijuoja 
300 lietuvių. 600 latvių ir 200; 
estų. Daugiau lietuvių studentų 
yra ir kituose universitetuose. 
Priskaitoma, kad lietuvių stu
dentų yra 1500. Visi studentai 
gyvena nepavydėtinai. Jie daž-į 
nai mokinasi ir miega neapkū
rentose patalpose ir susikimšę, 
mažame kambarėlyje gyvena 10 
žmonių. Studentai (išviršiniai)

: fiziniai yra kritę, bet dvasia jų 
Į yra aukšta. Nors jie mažai yra 
valgę, bet rausiasi po knygas ir 
ruošiasi, kaip pelė urvą, taip jis; 
mokslo bagažą tolimesniam gy-Į 

I venimui.
“Aš dabar studijuoju medici- 

įną ir noriu pasidaryti gydytoju, 
’i “Dovanokite, kad aš taip drą-j 
’ šiai rašau Tamstoms šį laišką, I
nes mano charakteris jau ryto 
toks. Jeigu kartais patingėtu
mėte susirašinėti su Europa, 

i tai būkite toks geras perduoki- 
jte mano adresą kitam lietuviui.; 
i “Nuoširdžiausių linkėjimų Jū- i 
: sų gyvenime.“
i 
i 
I

Tūkstančiai Bostono apylin- 
kilmės žmonių 

Mrs Lat- savanoriai stojo į 30,000 aukų 
R. Račkauskas, Mr. rinkėjus, kad padėti Amerikos 

Raudonajam Kryžiui atlikti šio- 
Į
je apylinkėje savo pareigas 

i 1947 metais.
Nuoširdžiai dėkoju p.p. Sta-1 Kada jie atsilankys į Tamstos 

siuliam. p.p. Stoniam už sureng- raštinę, arba aukų rinkėja pa
tą man pokilį, mano 50 metų i Tamstos duris, atsimink, 
gyvenimo sukakties proga. ;kad kiekvienas doleris kurį 

Pokilis įvyko ponų Stasiulių Tamsta paaukosi, padės žmo- 
■ namuose West Roxbury, kur nėms visų tikybų ir visų tautų, 
i dalyvavo labai daug mano drau- Raudonasis Kryžius yra vienin- 
’gų įtėlė organizacija virš visų tau-

Dar kartą dėkoju rengėjam ir tinių rubežių. Ji yra motina vi- 
visiems dalyviams už įteiktas Sll žmonių.

I man gražias dovanas ir už nuo-' Šiais metais jos našta yra dar 
širdžius linkėjimus.

So. Boston Furnitūra Ct.

I

Vieša Padėka

I

sunkesnė kaip ta, kurią ji nešė 
Adolph J. Namaksy. karo metu. Dar tebeguli tautos 
_________ nualintos karo. Su viltimi jie

Remkite tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Draugijų Valdybų Adresai I

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380' j West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

i

• -

258 West Broadmy,

—-s—-i
Pagamina gerus lietuviškus pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- g 

. . . ęgiai patarnauja. £
South Boston, Mass. |

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

PirmininkS — Eva Marksienč.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.

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

Tel. Parkway — 1864-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rattininkę.

*V. JONO EV. BL. PASALPINeS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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 ZaikU,
787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 Ei. 7to St., So.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8

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

I

I 
Raudonasis Kryžius gali su- į 
šelpti išvietintas šeimas, atsta-

ti galimybę jiems pradėti naują i 
gyvenimą.

Daugelis iš mūsų turime gimi-' 
nių svetimuose kraštuose. Juos, | 
Raudonasis Kryžius šelpia, 
tūkstančiais siuntinių drabužių. ■ 
maisto ir vaistų ir kartu teikia 
jiems pašalpą vietoje. Daugelis 
iš mūsų turime sūnus ir dukras 
karo tarnyboje. Raudonasis 
Kryžius tarnaus jiems taip, 
kaip karo metu tol kol jie sau
giai sugrįš į namus ir sukurs 
savo gyvenimą. Kaip jiems bus 
galima padėti, priklausys nuo 
Tamstos ir Tamstos kaimynų, 
ir nuo Tamstų visų duosnumo.

Tūkstančiai veteranų, kurie 
dar tebekariauja ligoninėse, bus 
sušelpti Raudonojo Kryžiaus 
šiais metais.

Atmink tą. kada pagalbos 
riiului Vitais i dui'is.

Lietuvoje “Visas Gyveni- kreiPiasi i organizacijas kaip
mas Yra Paralyžuotas“
Pp. Martinkai, gyveną Jamai- Lyti jų namus iš griuvėsių; duo

ca Plain, yra gavę laišką nuo 
saviškių gyvenančių draugin
goj Rusijai šaly, kuriame be 
kitko rašoma: “Žinių iš Lietu
vos gauname labai mažai. Vie
nas kitas bandome rašyti laiš
kus. Atsakymai ateina labai ne
aiškaus turinio ir viens į kitą 
panašūs. Neoficialiai ateinan
čios žinios yra daug liūdnesnės. 
Visas gyvenimas yra paraly
žuotas. Daug partizanų. Giles
nėse provincijų vietovėse jie 
tikri viešpačiai. Normalėmis 
gyvenimo tik didesniuose mies
tuose. Visi kenčia baimę ir nei 
vienas nėra saugus. Yra ir ne- 
persenai iš Lietuvos čia atvy
kusių, visi pasakoja tą patį. Ba
do dar nesą. Partizanai maiti
nasi imdami maistą iš valsty-

I
binių ūkių, pieninių ir atimdami I

I
I

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase. 

Joseph V.Casper 
(KA9RERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
I FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Ziletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal. 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia *ermenima Dykai.

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2609



Antradienis. Kovo

l J.ETUVAI TE MOKSLININKE
Žu.ouijal yra gyve-

aa..o Idealas, yra Laimės pa- ja pavergė Lietuvą, sunaikinda- 
slnpties atradimas. Toks, sinte- ma kiekvieną mokslą, atnešda- 

. tariant, yra Agutės Šid- ~ia barbariią. Rusams užėjus, 
gavo vietą Italų Pasiuntinybėje. 

1940 -•■>.. Rusų slaptoji policija 
(GPU) ją nuolatos persekiojo 
;r pagaliau areštavo. Po ilgo 
kankinančio tardymo buvo pri
versta pasižadėti šnipinėti Ru
sijos naudai, nes kitaip grasino 
nužudyti. Ištrukusi iš “kruvi
nų" rankų, tuojau ieškojo pro
gos išvažiuoti iš Lietuvos.

Italų Pasiuntinybei grįžtant į 
Romą, kartu ir ji išvažiavo, pa
sislėpusi diplomatinėje mašino
je-

Nuvažiavo tiesiog į Milano 
Jėzaus Širdies Katalikų Univer
sitetą. kurio Rektorius, garsu
sis mokslininkas pranciškonas. 
Tėv. Gemelli. maloniai priėmė, 
jau nebe kaipo studentę, bet 
kaipo savo katedros asistentę 
— dėstyti psichologiją. Tad 
mūsų garsioji Agutė jau pro
fesoriauja.

Atlyginimas buvo labai men
kas, iš kurio jokiu būdu nega
lėjo pragyventi, tad teko daug 
vargti ir dirbti pašalinį darbą, 
ypač tarpe studenčių, kurios ją 
labai mylėjo, nes ji būdama ne
paprastų gabumų, visokeriopai 
galėjo pagelbėti studentes. 

Apgynė

: ^s .aitės gyvenimas.
. idieji žmonės, kiek vyrai, 

tiek moterys, yra nelaimės sū
nūs ir dukros. Jų gyvenimas 
nusagstytas vargais, kaip dan
gas žvaigždėmis. Jie turi ir tė
vą, kurio vardas: Skausmas; ir 
motmą. kuri vadinasi: Garbė.

jiems gyvenimas suteikia du 
vainiku: erškėčių ir laurų. Tė- 

išleisdami į pasaulį, pasa- 
"Būsite nelaimingi ir turė- 
daug vargo, bet kartu bū- 
dideli ir garbingi”.

Agutės Šidlauskaitės gyveni
mas buvo ir yra nuolatinė kova 
už idealą. Ji yra tikrai ideali 
mergaitė. Kur kova, ten ir kan
čia. O dabar tikra odisėja.

Teturėdama šešis metus am
žiaus, pradeda lankyti pradžios 
mokyklą. Tai didelė retneybė. 
Dešimties metų mergytė, išlai
kiusi egzaminus, stoja į antrą
ją Šiaulių gimnazijos klasę.

1932 m. turėtų baigti gimna
ziją. bet. už kilnų veikimą Atei
tininkuose, nepalanki katalikiš
kam veikimui tautininkų val
džia ją pašalino iš 8-sios klasės.

Agutė nepraranda vilties, 
kančioje skinasi kelią į gyveni
mą. Nuvažiuoja į Biržų gimna- Apgynė savo disertacijos 
ziją ir ten išlaiko matūros eg- darbą ir gavo daktarato laips- 
zaminus, tapdama abiturientė, nį. Nežiūrint vargų ir sunku-

1932 m. įstoja į Vytauto Di- mų. vis dėlto išleido pirmąjį sa- 
džiojo Universiteto. Teologijos- vo veikalą: 
Filosofijos fakultetą, kurį 1936 sugli instabili 
m. baigia.

Išstudijuodama 
sistemą ir istoriją, 
logiją, pedagogiką 
giją, padėjo realų 
limesnei studijų šakai: psicho- ■vystomojo amžiaus psichologi- 
pedagogikai. ja).

Ir studentė būdama, veikė Tų pačių metų rudenį suma-

vai. 
kė: 
site

A:

“Nuove ricerche 
(Nauji ieškoji

mai nepastoviuose) italų kalbo- 
Filosofijos je.

be to. socio-
ir psicholo- taip pat italų kalba: “Psicolo- 

pagrindą to- gia delTeta’ evolutiva" (Išsi-
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Amerikos žydai ruošiasi atidaryti Brandeis universitetą, Waltham, Mass. Praneša, kad toji 
mokykla bus “non-religious” ir “non-quota”. Paveikslas parodo, kad toji mokykla veikia, bet 
tai tik taip vadinama “veterinary school.”

naudingesnė ir iškeltų jos gar- rakteringa ypatybė, 
bę.

Kitą kartą rašo: "Čia darbui 
ir kančiai progų iki valios, mes 
čia pasilikę suprantame kan
čios prasmę".

“Mano naujienos tos pačios: 
darbo visada daugiau negu jė
gų. Ačiū Dievui, kad ne jo kie
kis. bet mūsų troškimai palen
kia Dievo ausį į mus”.

mestis į 
gyvą ir karštą diskusiją, kur 
galėtų išlieti visas savo minties 
ir širdies galias: giliu protu su- 

o krikščioniška 
padarytas dva-

siela, trokštanti 
ir tiesos, nieka-

neles statula centre. Tuo išven
giama formališkumo, kuris pa
prastai būna susirinkimuose.

Sekmadienį, vasario mėn. 4 
nauji nariai į

mūsų Sodaliciją po trijų mėne-

kų išsilaiko. Garsus medicinos studijų ratelių tvarka: susėda- 
prof. Vico Necchi, tikras sama- me prie didelio stalo su Švč. Pa- 
ritietis. mirė nusipelnęs švento
jo vardą, kaip ir literatūros 
prof. Salvadori.

Dabartiniu Universiteto Rek
toriumi yra Dr. Tėvas Gemelli, d., buvo priimti 
pranciškonas.,

Studentų koplyčioje atlieka- šių kandidatavimo. Visos narės 
ma nuolatinė išstatyto švč. Sa- dalyvavo Šv. Mišiose ir priėmė 
kramento adoracija.

Kard. Ferrari prieš mirdamas 
j su ašaromis pabučiavo steigia- 
imo Universiteto dokumentą,

mušti priešą, 
meile užgydyti 
sines žaizdas.

Jos nuostabi 
šviesos, grožio
dos nepavargsta.

* * •

Ta pačia proga porą žodžių 
apie garsųjį Katalikų Universi
tetą. Imo Universiteto

I
Kas patenka i Milano miestą; nes jis suprato begalinę jo ver- 

ir nueina į šv. Ambroziejaus j tę besmunkančiai Europos kul- gai. 
aikštę, nustemba išvydęs milži- turai, 
niškus rūmus, didingą Baziliką,

Su Dievo pagalba ji viską lai
mėjo.

Agutė yra aukštos kultūros 
mokslininkė, gili psichologė, ge
ra specialistė savo srityje, mo
kanti daug svetimų kalbų. Vi
sur ir visada sumani, greito su- o prieš ją majestotišką Šv. Jė- 
siorientavimo. tikslios ir svei
kos logikos, joks oponentas ne- 

1945 m. išleido antrą veikalą, gali prieš ją atsilaikyti. Ji su
griauna iš pagrindų kiekvieną 
priekaištą. įrodydama neužgin
čijamais, sveikais, moksliškais 
argumentais jo klaidingumą.

šv. Komuniją. Po Mišių mes tu
rėjome bendrus pusryčius su 
Valentino papuošimais ir dova
nėlėmis. mūsų programą suda
rė kalbėtojai, du svečiai kuni-

yra narės Kareivių paminklo 
Tondo Komiteto ir todėl turi 
daug įvairių darbų.

Kas mėnesį vieną sekmadienį 
renka aukas tam fondui prie 

'bažnyčios po kiekvienų mišių. 
Į Pastarųjų kelių mėnesių lai
kotarpyje buvo suruoštas “Min- 
strel Show” ir kelios kortų 
pramogos, šokių balius ir kos
metinis pavaizdavimas. Į vis* s 
tuos parengimus reikėjo įdėti 
daug darbo.

Sodalicijos susirinkimas pa
staruoju laiku būna ketvirto 
mėn. trečiadienį, 7 vai. vakare 
turime pamaldas bažnyčioje — 
Šv. rožančius, pamokslas ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu. 
Po pamaldų būna reikalų susi
rinkimas parapijos salėje. Sten
giamasi, kad pamaldos ir susi
rinkimas neužtruktų ilgiau ne
gu valandą. Mėnesinė bendroji 
Šv. Komunija būna ketvirto 
mėnesio sekmadienį per Šv. Mi
šias 8 vai. Lankymasis į šias 
pamaldas yra vidutiniškas, nes 
daugelis sodaliečių yra choris- 

įtės ir turi dalyvauti per Šv. Mi
šias 9:30 vai.

Sodaliečių laikraštis “Queens 
Work” gaunamas per mėnesi
nius susirinkimus, jam medžia
giškai paremti visos narės pasi
žadėjo sumokėti po $1.00. Savo 
veikime mėginame prisitaikinti 
kai kuriuos “Queens Work” 
duodamus nurodymus.

Praėjusiais metais buvome 
surengę sėkmingą ‘Penny’ pra
mogą ir ‘Nylon’ kojinių loteriją, 
kuri davė net 60.00 dolerių pel
no.

Ištekėdama mūsų narė gauna 
$5.00 čekį kaipo vestuvinę do
vaną, sergančiai nusiunčiame 
gėlių arba vaisių pintinėlę. Jei 
kurios nors mūsų sodalietės 
šeimą aplanko mirtis, visa so
dalicija meldžiasi ir liūdesio iš
tiktai draugei

. puokštę.
Visų narių 

, mas yra labai 
esame dėkingos 
Vadui kunigui Feliksui Ken- 
stavičiui už jo nuoširdų vado
vavimą mūsų sodalicijai.

Sadie Kaziliūnaitė.

Mūsų Sodalicija drauge su ki
tomis draugijomis sudarę $100. 
žuvusiems kariams paminklo 
fondui, kuris bus nauja pasi
linksminimų (rekreacijų) vieta, 
mūsų sodalietės, p-lė Paulina 
Rimaitytė, suruošė labai sėk
mingą kortų lošimą savo na
muose. Pobūvio metu buvo lo
terija iš sudovanotų prizų, kuri 
davė pelno $53.55.

studentės. iškaičius buvo didelis, tai buvo! Sodalicija balandžio mėn. Šv.
Čia mokslas tampa meile, ku-i pasiskirstyta rateliais: Eucha- Mišias ir Šv. Komuniją aukojo 

ri skleidžia savo gailestingumo ■ rištinis, Apaštalavimo, Katali- Arkivyskupo J. Cushing inten- 
spamus ant visos žmonijos, ikų tikėjimo tiesų, Švč. Panelės, ei ja.
Čia ne tik pasiekiama aukšto Socialinis ir Spaudos. j Motinos ir viso pasaulio soda-

pora vaidini- liečiu diena buvo švenčiama 
'sekmadienį, gegužės mėn. 13 d., 

veikė studijų su Šv. Mišiom ir Šv. Komunija, 
vadovavo p-lė

I

Barnabas M.

IAWRENCE, MASS.
(Tęsinys)

Tikrai sėkmingai buvo mūsų 
susirinkimuose pravedami pa- 

“Table Talks”, ku-

zaus Širdies statulą, kuri tar
tum kvieste kviečia kiekvieną 
praeivį prie savęs.

Šis Universitetas buvo įsteig
tas 1921 m., jis yra tarptauti- šnekesiai 
nis, nes čia suvažiuoja garsiau- riems vadovavo Dvasios Vadas 
si pasaulio profesoriai, iš visų i kun. Pr. Juras. Mergaitės labai 

Kartą ją pavadinau teologe ir kraštų susirenka studentai ir j interesuodavosi. Kadangi narių 
tarp ateitininkų ir skautų, net nė dar studijuoti — įstojo į Mi-j nesuklydau, 
patekdama į pačią valdybą. lano Valdžios Universiteto, Me- šiai nusimano.

1936 m. išvyko į užsienį spe- dicinos Fakultetą, sykiu pasi- 
cializuotis psichologijos studi- likdama Šv. Jėzaus Širdies Uni- dviem profesoriais vedė disku- 
jose, Milano Katalikų Universi- versiteto profesorė. Pasirinko siją politikos srityje. Ji viena

nes ir čia geriau-

Teko matyti ir girdėti, kaip su

tete, Italijoje. Čia išstudijavusi psichiatriją (nervų, smegenų ir prieš du. To trijų valandų, tie- mokslo, bet išmokstama būti i Buvo surengta 
rvrvo trvlrvcri So cm i oi v-iv-* l/nci noinhiuni Ii cm rvlrolo o 1 ’ a.?t z ___..j:_ i — - z ,

Vasaros metu 
klubas, kuriam 
Adelė Pinaitė. Buvo nagrinėja
mi mandagumo ir sporto klau
simai.

1938 m. Sodalicijos Dvasios 
Vadas buvo kun. Jonas Skalan- tinos, ištekėjusios buvusios so- 
dis, o prefekte — Julė Zinkevi- dalietės su savo motinomis, ir 
čiūtė. Surengtas vienas vaidi- kareivių motinos. Programą su- 
nimas ir birželio mėn. 19 d. bu- darė giesmės, 
vo pirmą syk Lawrence minima droš dainos, kalbos ir judamie- 
visuotinė Sodaliečių Diena. Ry-'ji paveikslai, kuriuos rodė Dva- 
įtą buvo pamaldos, bendri pus- sios Vadas kun. Feliksas Kens- 
Į ryčiai ir susirinkimas, o po piet'
I

psichopatologiją ir susirinkusi psichinių ligų mokslas), vieną’siog verdančių kalbų, nuginkla- ' tikrai naudingais kenčiančiai 
medžiagos disertacijai, grįžo į iš sunkiausių mokslų. Įvo tuos du ponu taip, kad tu- žmonijai. Prof. G. Salvadori. iš-
Lietuvą, tikėdamasi ten apginti Štai kaip rašo mūsų dinamiš-(rėjo prisipažinti esą bejėgiai at-1leisdamas studentus, sakydavo: 
tezę. Tačiau grįžusį, tuojau bu- koji Agutė: “šios pastarosios ;silaikyti.
vo išrinkta Katalikių Mergaičių studijos yra sunkios ir ilgos, ! Sekančią dieną, kai sutikau 
“Pavasario" Sąjungos Centro bet. tikiuosi. Dievo padedama. ■ tuodu profesorius, jie man ta- 
pirmininke. Nauji darbai nelei- kada nors baigti, nes tik dėl JoĮrė: “Iš tikrųjų yra genejali ir 
do atsidėti studijoms, todėl po ir dėl Jo žmonių meilės jas pra-' dinamiška toji jūsų lietuvaitė.

Ar visos tokios jūsų moterys?”
— klausė manęs. “Beveik", — 
atsakiau šypsodamasis. Atkan- 
dote dantį, pamaniau.

Jai patinka, tai yra jos cha-

metų, matydama, kad visuome- dėjau”. Vieną sykį net apalpo, 
ninio darbo negali suderinti su 
mokslu, pasitraukė iš pirminin
kės pareigos. Dėstė pedagogiką 
mergaičių mokyklose ir rašė

laikydama egzaminus. Ji yra 
tikrai heroiška lietuvaitė, kuri 
laisvu noru aukojasi už Tėvynę 
ir dėl Tėvynės, kad jai būtų

I

“Žiūrėkite, kad jūsų žinojimas 
taptų gailestingumo duona”.

Čia studentai išmoksta kaip 
paversti mokslą balzamu, vais
tu. vargstančios žmonijos žaiz
doms gydyti. Katalikiškojo U- 
niversiteto idealas: Evangeliš- 
koji brolybė.

Profesoriai iš pasiaukojimo 
dirba, nes Universitetas iš ąu-

in corpore, sodaliečių motinų 
gyvųjų ir mirusiųjų intencija.

Popiet buvo arbatėlė ir palai
minimas Švč. Sakramentu, ku
riuose dalyvavo Sodaliečių mo-

užkandis, ben-

įteikia dvasinę

bendradarbiavi- 
sklandus. Labai 

mūsų Dvasios 
Feliksui

Supraskime Ir Pamilkime 
Bažnyčios Liturgiįą

Altoriaus Pabučiavimas

Lai kiti bubnija
Old Golds

kalba tik apie skonį
Tamsta netiki visoms išpūs

toms kalboms apie cigaretus? 
Pažadėdami jums sveikatos, 
turtų ir visuomenės pagarbos, 
jei jūs tik rūkysite rūšį X?

Kalbėkime atvirai. Tamsta 
rūkai tik dėl vienos priežasties 
— dėl malonumo. Na. malonu
mą ir tik malonumą duoti Tam
stai, Old Golds yra gaminami.

Mes turime arti du šimtu 
metų patyrimo su tabaku. San
dėliai geriausio tabako. Ir aty- 
d imas dirbimo Old Gold cigare
tę

Ir m-m-m. kaip Old Golds 
skoningas! Malonūs ir žavėjan- 
ti Kvepiantis. Skonis, kuris yra 
malonus Tamstos liežuviui. 
Tamstai patiks Old Golds. drau
ge. Jie yra Tavo cigaretai.

1

Bandyk

vietoje TREATMENT”

Dėlei TKEAT

Jau XI šimtmety buvo šis pa
protys. Malda ir altoriaus bu
čiavimas laikoma pagarbos iš
reiškimu altoriuje esančioms 
relikvijoms. Bažnyčios nuosta
tai reikalauja, kad kiekvienam 
altoriuje būtų laikomos kanki
nių relikvijos.

Tačiau altoriaus bučiavimas 
turi dar kitą gilesnę prasmę. 
Altoriaus bučiavimas išreiškia 
Sužadėtinės Bažnyčios pabučia
vimą Sužadėtinio Kristaus.

Norint tą suprasti, reikia ži
noti altoriaus liturgiją. Litur
gijoj altorius yra Kristus, ne 
vien dėl to, kad tabemakule y- 
ra Šv. Sakramentas, bet kad 
altorius yra aukos stalas. Didį
jį penktadienį kunigas prieš al
torių parkritęs ant žemės mel
džiasi, nors tuo laiku tabema- 
kulas yra tuščias, nėra'jame 
Švč. Sakramento. Šių laikų 
krikščionims altorius kartais 
yra netekęs savo reikšmės.

Šv. Mišių aukoje kunigas 
kartais yra tarpininkas tarp 
Dievo ir žmonių; kanone kuni
gas atstovauja Kristų, bet ku
nigas yra taip pat ir Bažnyčios 
atstovas, susirinkusios ben
druomenės. Taigi šiuo atveju 
jis vaizduoja Kristaus Sužadė
tinę — Bažnyčią.

Kai kunigas lipa laiptais prie 
altoriaus, jis vaizduoja Bažny
čią ir altoriaus bučiavimas reiš
kia: Sužadėtinė Bažnyčia bu
čiuoja Dievišką jį Sužadėtinį. 
Siela — Kristų.

Išvada: kiekvieno dalyvio sie
la per kiekvienas Šv. Mišias is 
naujo susituokia su Kristumi.

tavičius. Pobūvis 
kiais, kuriems 
dalietė akordijonu. 
metu plokštelių 
mino svečius.

I patenkinti šia 
Paulina‘d“’ «

baigėsi šo- 
grojo viena so- 

Užkandžio 
į muzika links- 
Visi buvo labai 
pramoga, ypač 

'dėl to, kad ji mus suartino su 
anksčiau buvusiomis sodalietė- 
mis.

1945 m. Sodalietės turėjo 60 
narių. Susirinkimų lankymas y- 
ra geras.

Po mūsų reikalų susirinkimo, 
j turėjome labai įdomias diskusi
jas įvairiais klausimais, rastais 
i sodaliečių klausimų dėžutėje, 
kuri yra bažnyčioje, netoli nuo 
Švč. Panelės altoriaus. Drau
džiamųjų skaityti knygų indek
sas sukėlė daugiausia 
supažindino mus su 
faktais. Tokiu būdu 
mės praplėsti mūsų 
mą. Žinoma, mūsų Dvasios Va
das, kunigas Feliksas Kenstavi- 
čius, kiekvieną sykį mums pa
deda savo vertingais paaiškini- 

i mais.
1945 m. susirinkimai vedami’ Daugumas mūsų Sodaliečių

sporto programa.
1939 m. prefekte — Ona Za- 

reckaitė.
1946 m. prefekte — Marija 

Songailaitė.
1041 m. prefekte 

Riemitytė.
1942-3-4 m. prefekte — Julija 

Andriuškevičiūtė.
Kasmet suruošiama vienas ar 

du vaidinimai, ir įvairios kitos 
pramogos: “Bingo Parties”,
“Cake Sales", “Whist Parties”, 
ir kt. Iš įvairių parengimų gau

btu pelnu sodalicija parėmė var
gonų fondą ir kitus parapijos 
reikalus.

Kartais į susirinkimus atvyk
davo svečių su prakalbomis. 
Šiuo laikotarpiu lankėsi kun. 
Daunys iš Haverhill, Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M. ir Tėvas 
Pr. Aukštikalnis. S. J.

1945-6 m. Sodalicijos prefekte ; 
Sadie E. Kaziliūnaitė, Dvasios 
Vadas — kun. Feliksas Kensta- 
vičius.

ginčų ir 
įvairiais 

mes tiki- 
išsilavini-


