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 Katalikas, kurs neremia I 

katalikiškos spaudos, ne- '

turi teisės vadintis geru ]
Bažnyčios vaiku. }

, Vyskupas Ketteleris.
♦--------------------------------- i;

DARBININKAS
Ispanija ir Franco 
Vokietija ir Rusija 
Gali gauti daugiau 
•

Garsus Anglijos pasaulinių 
reikalų apžvalgininkas Ken- 
neth de Courcy savo paskutinė
je apžvalgoje užsiminė apie Is
paniją. Pareiškia, kad daug 
melo skleidžiama apie Ispaniją. 
Ispanija esanti šalis, iš kur 
sunkiausia esą gauti bešališkų 
žinių. Jo žiniomis Ispanijoj 
maištų nesą. Jei ir atsiranda 
banditų, tai su politika jie nie
ko bendro neturį. Buvo gandų, 
būk Rusijai esą pavykę su kuo 
ten Ispanijoj sudaryti kontak
tą. Gandai nepasitvirtino. Ofi
cialus Ispanijos nusistatymas 
darosi vis labiau anti-rusiškas. 
Kai kurie ispanai norėtų nusi
kratyti gen. Franco, bet baimė 
naminio karo tą norą nugali. 
Vienas ispanas dalyką šitaip 
išreiškė: verčiau su Franco 
šimtą metų, negu šimtą dienų 
civilio (naminio) karo.

•
Tas pat apžvalgininkas nu

rodo, kad vis didesnis žmonių 
skaičius pradeda Vokietijos 
svarbą suprasti. Rusija nori 
sujungtos Vokietijos ir suda
ryti sąlygas, kad ji būtinai pa
kryptų į vienybę su Rusija. Vi
sokiam kitokiam patvarkymui 
Rusija priešinasi iš visų jėgų.

Juo ilgiau Vokietijos netikra 
padėtis tęsis, juo daugiau laiko 
Rusija turės kalti vokiečiams, 
kad jų išganymas vienybėje su 
Rusija. O vakarų demokrati
jas ji vaizduoja, kaipo vokiečių 
smaugėjas.

Jei vakarų demokratijos dar Kelią asmenų pasiryžimu, aukomis yra jaunas fa-' 
ilgiau vokiečius laikys netikry- šiandien
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Raudonieji Pasmaugė Čekoslovakiją
Trečiadienio naktį, vas 

25 d., kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas,' 
svarbiais lietuvių tremti
nių reikalais išvyko į Wa- 
shingtoną, kur susitiks 
ALT valdybos narius ir 
paskui matysis su aukš
taisiais valdininkais.

Kun. Pr. M. Juras griš į 
namus, greičiausia šešta
dienį.

Kun. Pr. M. Juras Išvyko 
| Washmgtonį

SVEIKINAME!

Ketvirtadienį, vas. 26 
gavom° pirmą laikraščio 
“Amerikos” numerį po ly
giai septynių mėnesių 
“poilsio”, kuris buvo jam 
priverstinas. Džiugu, kad 
“Amerika” vėl pradėjo 
lankyti patrijotingųjų lie
tuvių namus.

“Amerikos” kolumnis-Į 
tas pirmame po “poilsio” j 
numeryj, vasario 20 d. lai-: Cambridge, Mass. — 
doje rašo: '.Vasario 23 d. kilusiame

“Šiandien, ačiū Dievui, gaisre, namuose 48 Brew- 
“Amerika” išeina vėl drą- ster St., žuvo visa šeima 
siu žingsniu į gyvenimą... iš 6 žmonių. Tragedijos' 
— —- • «- _ _ , _ ;

Senoji Zapiškio bažnyčia, kuri atmena Vytauto laikus, 
ris pergyveno Lietuvos kančių ir džiaugsmų laikus ir vėl sutiko rusi 
jimą piktųjų okupantų.

•9

___ _ _____ - i Amerika” turi brikanl 
jflRraHMT'TSpertrik 'artvisai patogias patalpas. 3T Ai./_ 
penkis metus rusų - vokiečių Tenka tik pastiprinti vii- jų keturi vaikučiai — Su- 
sąjunga stosis kūnu. Itį, kad “Amerikos” leidi- zan, 9 m., Alan, 8 m., Pe

nias nebesutiks jokių ne- ter, 3 ir Thomas 10 mėne- 
nugalimų kliūčių!” šių. Jų tarnaitė iš trečio

Toliau tas pat kolumnis- aukšto iššoko per langą ir 
tas pristato ir naują “A- sunkiai susižeidė ir 
merikos” redaktorių. Juo randasi 
vra Leonardas Žitkevi- tyj. 
čius, atvykęs iš tremties,: Katalikų kunigas 
kur jam teko dirbti laik-'mas J. Thierney, 
raštininko darbą. ;bridgiaus ugniagesių ka-

Naujas “Amerikos” ad- pelionas įbėgo į degan- 
resas: 417 Grand Street, čius namus, norėdamas iš- 
Brooklyn 11, N. Y.

Sveikiname “Amerikos” • 
leidėjus, bendradarbius ir 
naująjį redaktorių p. Le
onardą Žitkevičių ir linki
me Dievo palaimos katali
kiškos spaudos darbe.

Slaptame Maskvos aplinkraš
tyje kalbama apie vokiečiams 
skiriamas pozicijas planuoja
mame surėdyme. Vokiečiai bū
sią meisteriai,
riai, organizatoriai, 
viliojantys pasiūlymai, 
žinome, kad 
srityse turi

bosai, inžinie- 
vadai. Tai 

O visi
vokiečiai minėtose 
nemenką talentą.

F. G.

Pagerinus 
stybės nedarbo apdraudos mo
kestį, kurs įėjo į galią bal. 1 d., 
1947 m., ta prasme, kad bedar
bis imdamas bedarbio pašalpą, 
jei turi nepilnamečių vaikų, tai 
gali gauti nuo kiekvieno vaiko 
po $2.00 priedo. Dabar paaiš- 

, kėjo, kad darbininkas turėda
mas didelę šeimyną, gali gauti 
daugiau nedirbdamas nei dirb
damas.

Pavyzdžiui paduodama, kaip 
vienas stalius, turįs 11 vaikų, 
gaudavo bedarbio pašalpos 
$47.00 į savaitę. Dirbdamas 
tiek neuždirbdavęs.

Dėl to fakto kai kurie kriti
kuoja šį įstatymą, būk žmogus 
nedirbdamas ir gaudamas tiek, 
kiek ir dirbdamas nustoja noro 
dirbti. Bet šie kritikai pamirš
ta, kad žmogus negali šiais 
brangaus pragyvenimo laikais 
išmaitinti skaitlingos šeimos 
mažiau gaudamas. Ne perdaug 
pašalpos žmogus gauna, bet 
permažai uždirba. Skaitlingų 
šeimų darbininkams valstybė 
turėtų iš savo pusės pridėti už 
naujų piliečių. krašto gynėjų 
auginimą. A.

•
Kartą susitikę Amerikos ir 

Sovietų Rusijos kariai jų zonų 
sargybos rubežiuje kalbėdamie
si pasigyrė: Amerikietis sako: 
“Aš turiu laisvę nuvykti kad ir 
Baltus Rūmus ir pasakyti pre
zidentui Trumanui ką tik aš 
manau apie jį — gerai ar blo-

Massachuetts Vai-
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kritingoje

Beneš Buvo Priverstas 
Nusilenkti Komunistams

Gottwald Sudaro Nauję Valdžią 
Iš Raudonųjų

Praga, Čekoslovakija, nisto ministerio vadovau- 
vas. 26 — Čekoslovakijos jama policija paleido šū- 
nepriklausomybė visai už- vius į studentus. Vieną 
gniaužta. Prezidentas Ed- nušovė ir keliolika sužei- 
uardas Beneš buvo pri- dė.
verstas nusilenkti komu-; visoje Cekoslovakijoie, 
mstams. Maskvos sudary- č pragoje stovi stin
ta kominformo įsakymų rįai apgink)uota kanuole- 

mis ir kitokiais ginklais 
policija.

Kaip tai galėjo taip 
i įvykti pervers- 
Reikia žinoti, kad 

svarbiausias ministerijas 
— vidaus, apsigynimo ir 
kitas turėjo Maskvos iš
treniruoti 
Prie šio 
jau seniai 
cūzų laikraštis 
sausio pradžioje rašė, kad 
tikrasis “mūšis dėl Euro
pos” prasidėsiąs sausio 15 
d. Čekoslovakijoje, kai 
būsianti pradėta komunis
tų ofenzyva, bet kokia 
kaina laimėti gegužės mė
nesį įvykstančius rinki
mus. Komunistų ofenzyva 
prieš čekiškąją tvirtovę e- 
santi paruošta iki smulk
menų.

Kiek laiko atgal i Čeko
slovakiją atvyko Maskvos 
valdžios pareigūnas, ir ne
abejojama. kad jis diriga
vo vietiniams komunis
tams padaryti perversmą. 
Ką daro demokratinės 
valstybės? Nagi ginčijasi 
ir leidžia imperialistiniai 
meškai užvaldyti visą Eu
ropą. Galimas dalykas, 
kad dabar Maskvos ko- 
minformas atkreips visas 
kanuoles į Italiją, o po to 
į Prancūziją. Tačiau be- 
smaugdamas taiką mylin
čias tautas ar neužsprings 
ir raudonasis imperialis
tas. Nekaltų žmonių pra
lietas kraujas šaukiasi

komunistas premieras 
Klement Gottvvald sudaro 

i valdžią iš komunistų ir jų 
pakeleivių, kad neva būtų 

(“koalicinė” valdžia, kaip staigiai
Tai pcmink’as ku- to reikalauja konstitucija, mas? 

ūsių persekio- Raudonojo karaliuko 
premiero Gottwald įsaky
mu komunistai sudarė ko
mitetus miestuose, mies
teliuose ir kaimuose ir pe
rėmė visas valdžios ir ci- 
viles įstaigas. Visiems 
valdininkams įsakė klau- 
įSyti komunistų komitetu 

Washingtone kalbama, I nurodymų ir be jų nei iš

{Čekoslovakijos Perversmas
i Sukrėtė Angliją ir Prancūziją
i ---------------------------

Londonas, vas. 26 —De- ’------ _ a----
i- mokratinės Čekoslovaki- kad valdžia paskelbs ofi-įvl^°fi ,, , .

jo* yimmrtwfrrww> frnr* dėlkol Gottwaldo sudarytą val-
vle- J" ■ ’ ” 2 kariuo-l^žią turi patvirtinti par-

Cen- menė, įėjus į Čekoslovaki- Ramentas. Jeigu parlamen- 
___ _J„ sustojo ir lei- !tas netvirtintų raudonųjų 

pasipiktinimą ir do rusams užimti to kraš- niinisterių kabineto, tai

buvo parlamentarinės de- Jung. Valstybių 
mokratijos tvirtovė < 
tralinėje Europoje, sukėlė ją 1945 m., 
baimę, i . ‘
staigmeną Britų valdžioje to didesnę dalį, 
ir diplomatiniuose rate
liuose.

i

The-
Cam-

dabar 
padė-

komunistai, 
perversmo jie 
ruošėsi. Pran- 

“Combat”

, tai 
aišku, kad būtų paleistas 
parlamentas. Raudonieji, 

' policijos ir kariuomenės 
Anglija Jau Įsileido 25,000 |PaRalba- pravestų naujus ’ * - 1 ' i rinkimus, kaip jau buvo

[ padaryta kituose Rusijos 
ar kontro- 

kraštuose. 
kandidatų 

vienas —ko-
Pilie-

Dabar visiems aišku, 
kad Čekoslovakijoje ko
munistai užgniaužė lais
vę ir nepriklausomybę.; 
Čekoslovakijos vidaus mi- 
nisteriu jau buvo komu
nistas (Vaclaw Nosek) 
žmonių areštavimui, o da
bar Gottwald (komunis
tas) pastatė Dr. Alexey 
Cepticką teisingumo mi- 
nisteriu, kuris areštuotus 
teis. Taigi viskas taip su
tvarkyta, kad nė vienas

Tremtinių
i okupuotuose

. ... -tr • u- liuojamuoseAnglijos vyriausybe o J . 
t • m 4. j 1 Suprantama, Jungtinių Tautų vadovy- . ..
bei pranese, kad ji jau y- J* . . ^ ...• i j / :• munistų partijos,ra įsileidus 2o00 tremti- .. _ u - ♦ - • . -• c , . , . ... ciams nebutu pasirinkimų. Sakoma, kad Anglija . 7 .. .. . . ,..s •' mo. Komunistai butų iškas savaite įsileidžia po . . .. ™ ...........x x ! rinkti 99 nuošimčiais. 1200 tremtinių ir tuo at-. Komunistai pasigrobę 
žvilgiu yra padariusi dau- vaIdži , 
giau nei bet kuris kitas »x • - j t-kraštas ręstus ir žudymus. Jzv-

W T ll tj x T W > A v v<*x n«u uv vsenaa ' i mus katalikų laikraščio
MIRĖ LIETUVOS DUOBKASIO žmogus negalės išsisukti! Lietuvių į Angliją įsilei-redaktorius Pa vėl Tigrid 

nuo raudonųjų budelių. sta apie 3000, ir vis dar suspėjo pabėgti į užsienį, 
atvažiuoja. Tremtinių įsi-[kol dar komunistai nebu-

_______ į Britai pyksta, kad Če- leidimo atžvilgiu tur būt vo jjerėmę pilnai valdžios.
Antanas Sniečkus tas koslovakij°s vadai nepa- labiausia atsilikusis kraš-j Kai 1,500 studentų susi- 

» ko_ tag yra Jung Valstybės. Į (rinko prie prezidento Be- dangaus keršto.
i ir pareikalavo, —--------------

kad jų delegacijai leistų Žmogus, kuris nesimel- 
pasimatyti su prezidentu džia, virsta arba gyvuliu 
ir prašyti jo nesudaryti arba piktąja dvasia, 
naujos valdžios, tai komu- šv. Teresė.

gelbėti, bet jau rado ne
gyvus. Nuo dūmų ir dujų 
pats apalpo ir tapo ugnia
gesių išneštas ir atgaivin
tas. Gaisras prasidėjo a- 
pie 2:30 vai. rytą. Jo prie
žastis dar neišaiškinta.

• X

MOTINA TREMTYJE
Sausio 27 d., Hanau DP 

stovykloje, Vokietijoje, 
Jung. Valstybių : 
mirė Marijona Sniečkienė, 
Lietuvos Komunistų par
tijos komiteto sekreto
riaus ir Maskvos agento 
Antano Sniečkaus motina.; 
Senutė Sniečkienė, Rusi
jai okupavus Lietuvą, 
bandė atkalbėti savo sū
nų nuo išdavikiško darbo, 
bet veltui.

žiaurus Lietuvos duobka- rodė. Pasipriešinimo
zonoje sis, taip buvo ištikimas m"nis‘ams' ° ?rancūzijos šį kraštą daugiausiai at-įneš rūmu 
ėkienė, Maskvai, kad ir savo mo- J”?1!’ .. minls.te"® ?!-, važiuoja tik vienos tauty- kad jų d

tinos maldavimų nepa- daa!t Kad Cekoslo-, bes žmonių, bųtent. žydų,
klausė nevežti savo ir mo-,vaklJOS Paramas suda-Žydai kaip tai greičiau įs- 
tinos artimųjų giminių j Pa'į’W J° kras‘ 8a'lna v'ras ir kitus rei-

!Sibirą. Motina, verkda- tul lr vlsai Eur°pai. kalingus dokumentas, 
ma kruvinomis ašaromis, [ 
turėjo apleisti brangią tė-l 
vynę Lietuvą. Mirė trem
tyje, sulaukusi 85 metų 
amžiaus.

SUOMIJA SUSILAUKS ČEKO- 
SLOVAKIJOS LIKIMO

I

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

peręy-Nebegalėdama pergy
venti savo sūnaus Antano 
jai ir kitiems daromų ir 
padarytų žaizdų, ji kartu 
su kitais pasitraukė iš

Senatorius Taylor Bus 
Wallace Kandidatas 
| Vice Prezidentus

viai, tiems kraštams nie-

Lietuvos antrą kartą ru-j IVashington, D. C. —Se- 
sąms bolševikams arte-j natorius Glenn H. Taylor 
jant į Lietuvą.
gai ir tas man nieko nepakenk
tų: o tas raudonarmietis pa
galvojęs sako, kad ir jis galė
tų nuvykti į Kremlių ir pama
tęs Staliną pasakyti, ką jis ma
no apie Prezidentą Trumaną ir 
jam nieko neatsitiktų...

iš Idaho paskelbė savo 
kandidatūrą. į vice prezi
dentus. Jis kandidatuoja i-----  -------
tos pačios grupės vardu,| Pasirodo, kad nusileidi- 
kuri remia H. Wallace;mas ir bendradarbiavimas 
kandidatūrą į preziden
tus. Šen. Taylor kaip ir 
Wallace yra komunistų 
remiami.

Washington, D. C. — i
Komunistams visiškai pa- ko nežada, bet tik duoda 
grobus Čekos’ovakijos vy- gerą papėdę komunistams 
riausybę ir įvedus ten sa
vo žiaurųjį terorą, kolum- 
nistai ir politikos žinovai 
broliai Alsopai pranašau
ja, kad sekantis kraštas 
ant Maskvos durtuvo e-| 
santi Suomija.

visiškai kraštą užvaldyti 
ir bolševikinį terorą įves
ti. Dabar tą turėtų ir 
lieji pramatyti.

Gavo Pasitikėjimu

ak-

su komunistine Rusija, 
kokį siūlo ir savo progra- 
mon stato Henry Wallace 
ir kiti komunistų pakelei-

Paryžius — Prancūzijos 
premieras Schuman gavo 
parlamente daugumos at
stovų pasitikėjimo balsus.

šį “pasitikėjimo” balsa
vimą iššaukė komunistai 
dėl procedūros klausimo.

Šeštadienį, vasario 28 d.. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa.

SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, vasario 29 d., 10:30 vai. rytą įvyks 

Lietuvių Katalikų Radio Valanda.
Kviečiame visų klausytojų šeštadienį ir sekma

dienį lietuvių radio programų. Lai lietuviškos gies
mės, patriotinės liaudies dainos, muzikos kuriniai, 
pranešimai ir kalbos pasiekia visų namus.

Sekmadienio radio programoje dalyvaus ir pasa
kys kalbą kun. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broadnay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba N0rwood 
7-1449.
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\\ ATERBURY, CONN.

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
GYVENIMO TREMTYJE

, Amerikos Liberalai Prieš 
Naują Politinę Partiją

—

Mirė lietuviai dvasininkai draugiški. Abi šios bažny- 
_ . .. - ėios dirba sutartinai irTremtvie pereitais me- . /.

tais mirė šie lietuviai ku-!kurlos “ors antipatijos 
mgai: Dr. kun. Steponavi- Įvlena k«ai nejaučia, 
čius — VVangane, dek. St. 
Rauba — Augsburge, Ni
kodemas Raštutis — Wai- 
dene.

akcija.

Delegatūroje lankėsi lie
tuvių evangelikų superin
tendentas
Pauperas ir su Tautiniu 
delegatu kan.
čium tarėsi

‘bendromis jėgomis 
ti senelius, ligonis, 
kus. kurie eventualiai gali 
pasilikti neišemigravę.

prof. Jonas

F. 
kaip

Kapo- 
reiktų 
globo- 
ir vai-

Atgaivinta Katalikų 
akcija

Tautinio delegato rūpes
čiu sudaryta tremtyje lie
tuvių katalikų
Centro prezidiumą suda
ro: pirmininkas
mišk. A. Vasiliauskas, vi- 
ce pirm. — doc. dr. Jonas 
Grinius, gen. sekretorius 
kun. V aclovas Paulaus
kas. Sudarytos .atskiros 
sekcijos vyrams, mote
rims. mergaitėms ir vai
kams. Daugelyje vietų su
daryti ir tos akcijos para
pijų komitetai.

Lietuviai vyskupai Dr. 
Brizgys ir dr. Podolskis 
sveikina ir laimina katali
kų akcijos darbą.

dipl.

ALRK FEDERACIJOS VAJAUS 
REIKALU ATSIŠAUKIMAS

A. t A.
Domininkas Matas,

LDS 5 kuopos pirm, išbuvęs 8 metus. Velionis buvo 
taikaus, rimto būdo ir nevedęs — praktikuojantis ka
talikas ir geras lietuvis. Troško dar kartą matyli lais
vą Lietuvą, ir gal ten užbaigti savo gyvenimą, kad 
būti palaidotas ten, kur buvo gimęs ir praleidęs savo 
linksmas jaunystės dienas. Artimų giminių čia netu
rėjo. visi liko Lietuvoje. Žinodamas, kad reiks mirti, 
padarė savo turto testamentą, kad kartais netektų 
Rusijai po mirties.

Mirė šių metų vasario mėn. 6 d. šv. Marijos ligo
ninėje. Palaidotas iš šv, Juozapo parap. bažnyčios va
sario 9 d.. Kalvarijos kapuose.

Velionio giminėms ir draugams reiškiame užuo
jautą, o jo vėlei lai Dievas suteikia dangaus karalystę.

J. TotUas, LDS 5 kp. rast.

Šiomis dienomis ALRK Federacijos dvasios va
das kun. Ignas Albis, iždininkas kun. Jonas Balkūnas 
ir iždo globėjas — Kunigų Vienybės pirmininkas kun. 
P. M. Juras išsiuntinėjo visiems lietuvių parapijų kle
bonams sekančio turinio atsišaukimą: 
Brangusis Kristuje:

Gyvybinis gyvenimo pulsas paskatino ALRK 
Federaciją rimtai susirūpinti savo vidujiniais reika
lais. Ji, tad, užsimojo suburti visas lietuvių katalikų 
pajėgas, apginkluoti religine ir tautine sąmone ir taip 
ruoštis gyvenimo pilnatvei.

ALRK Federacija savo siekius aiškiai išdėstė at
sišaukimo laiške ir aplinkraštyj. Neabejųjame, kad 
Tamsta su jais jau susipažinai ir visoms šios Orga
nizacijos pastangoms pilnai pritari.

Mūsų Katalikų Federacijos vajus tikrai yra rem
tinas. Juk ateistinio komunizmo ir nutautėjimo pavo
jai, lietuvių tremtinių ir imigrantų problemos, kovos 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės-atstatymo ir visa ei
lė vietinių reikalų iššaukė Federaciją paskelbti gene
ralinę visų savo jėgų mobilizaciją, kad išpildyti paties 
laiko mums skiriamus uždąvinius.

Nors tai sunkūs, bet kilnūs uždaviniai, o kilnieji 
uždaviniai tėra įgyvendinami kilnadvasių. ALRK Fe
deracijos pastangos ir visuomenėje gerieji norai bus 
realizuojami tada, kada katalikiškosios visuomenės 
Dvasios Vadai parems šį vajų ir žodžiu ir darbu. Šis 
vajus liečia visus lietuvius katalikus. Juo labiau jis 
liečia dvasiškiją. “Parodykime save, kaip Dievo tar
nus...”

Prisilaikant Kunigų Vienybės leidinyje (“Ame
rikos Lietuvių Katalikų Darbai”) patiektų statistinių 
žinių sąrašu, sudarytų parapijoms kvotos. Gal jos 
turėjo būti tikslesnės, nes bėgyje penkerių metų kiek
vienos parapijos būklė šiek tiek pakitėjo. Bet Didžiai 
Gerbiamieji Klebonai, vardan Dievo ir artimo meilės, 
beabejo entuziastingai priims jiems skirtas KVOTAS,

Kiekvieno patriotingo ir sąmoningo leituvio ka- 
skelbtąjį ALRK Federacijos vajų katalikiškai ir tau
tinei akcijai.

Visas aukas ir narių duokles prašome siųsti — 
Rev. J. Balkonas, 64-14 56th Rd., Maspeth, L.I., N.Y.

Pasitikėdami^ Brangusis Konfratre, Tamstos vi
sokeriopa parama ir linkėdami gausios Dievo palai
mos visuose Tamstos žygiuose, liekame

Su tikra pagarba
Kun. Ignas Albis
Kun. Jonas Balkūnas 
Kun. P. M. Juras

Kiekvieno patriotingo ir sąmoninko lietuvio ka
taliko pareiga yra pagelbėti savo klebonui kvotą su
kelti.

Phiiadelphia, Pa. — Čia 
Įvyko Amerikos liberalų 

| suvažiavimas, kuriame 
dalydavo apie 600 atsto- 

!vų. Jie veikia vardu Ame- 
rican for Democratic Ac- 
tion. Jie yra nusistatę 
prieš Maskvos diktatūrą, 
todėl pasmerkė VVallace ir 
jo organizuojamą atskirą 
politinę partiją, kurią uo
liausiai remia komunis
tai.

šiame suvažiavime daly
vavo ir kalbas pasakė ( 
darbininkų vadai — Wil-: 
liam Green, Amerikos- 
Darbo Federacijos.ir Reu- 
ther. Automobilių darbi
ninkų vadas iš CIO. Šia
me veikime aktyviai daly
vauja velionės prezidento 
Roosevelto žmona.

Įi

ATVYKO 42 LIETUVIAI TREM 
TJNIAI IŠ VOKIETIJOSTautinis delegatas kelia 

balsą nenormalios emi
gracijos reikalu

Kaip praneša “Auka”, 
Lietuvių delegatas pa
siuntė monsinjorui Monti- 
ni, Vatikano valstybės pa- 
sekretoriui raštą, išdėsty
damas ligšiolinės tremti
nių emigracijos nenorma
lumus ir lietuvių emigra
cijos reikalu pageidavi
mus. To paties turinio 
laiškai pasiųsti Apašta
liškajam Vizitą toriui 
Vysk. Muench ir Vatikano 
biuro Įgaliotiniui prie 
IRO Tėvui Killijon. Iš pa
starojo gautas atsaky
mas. kuriame reiškia savo 
padėką ir pasižada kelia- 
___ ________» išdėstyti! 
IRO posėdžiuose.

L. Rytas.

Radar Ezpertas Užsimušė

20 d. bitt Rd., Euclid, Ohio.
Vincas Šmulkštys laiki- 

Yorke

Geri lietuviu katalikų
ir evangelikų santykiai
Lietuvių katalikų ir e- 

vangelikų tarpusavio san
tykiai yra gena geri ir mus klausimus

Joseph J. Knouse. 37 m., 
gyv. Salėm, Mass., vienas 
iš Įžymiausių šio krašto 
Radar expertas. užsimušė 
iškrisdamas ar iššokda
mas iš einančio traukinio. 
Jo sulamdytas lavonas 
rastas netoli Rome, N. Y.

Jis buvo taip vadinamų 
2-Tronic Laboratorijų į-i

Dėl

PERŠALLMŲ
STRLNDIEGLIŲ 
paeinančiu nuo

• Bandyk Johnson's B A C K 
’PLASTER tai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
p e r v e r iančius strčndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
ną 10 kentėtojų.

• Kas jis yra: Šis limpąs piės- 
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liaciją.

• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tras patraukia gydantį ir šil
dantį kraują į skaudamą vie
tą. Įtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
danti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims sumažina 
perveriantį skausmą

• Johnsons BACK PLASTER 
išdirba Johnson & Johnson 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

1948 m. Vasario 
laivu Marine Tiger atvyko' 
42 lietuviai tremtiniai, ku- nai apsistojo New 
rių tarpe 15 J. A. Valsty- Katalikų Komiteto Trem- 
bių piliečių - i epatrijantų, tiniams žinioje, 
o likusieji su imigracijos - Erna Tunkūnaitė 

• vizomis. Atvykusieji apsi- stojo: 150 Lowell Street, 
stojo pas gimines bei pa- Gardner, Mass.

■ žįstamus: i Antanas ij- Sofija Žygai-
čiai su dukromis Salvija JAV pilietis, apsistojo: 21 ir apsistojo: 3131

Pratt Street. Hartford u Emerald Ave chiea- 
Conn- . . !go, III.

Edvardas Eringis, JAV i Tarpe atvykusių buvo ir 
pilietis, apsistojo: 6928 S. keturios našlaitės: Regina 
Union Ave., Chicago, III. iRemešytė — 17 m., Rita

Petras Knklierius, JAV Remešytė — 12 m., Graži- 
i pilietis, apsistojo pas Jus- „a Reimontaitė — 15 m 
tiną Eringį: 364 Nichols 
Ave., Stratford, Conn.

Eugenija Liaugaudienė 
su sūnum . Algimantu ir 
dukra Vida, JAV piliečiai, 
apsistojo: 16234 Lesure
Ave., Detroit, Mich. *

Petras Povilaitis, JAV 
|pilietis, apsistojo*. 28 Van 
jNostrand Ave., Great 
'Neck, New York.

Vincas Puodžiukaitis, 
JAV pilietis, laikinai apsi-

apsi-

f
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£ c 
Įsteigėjas, kurios karo me
tu gamino radar ir kitus 

ielectroniškus prietaisus 
^Amerikos karinėms jė- 
1

i Spaustuvininkų Unija Pra- 
laimėjo Teisme

Indianapolrs, Ind. —
Jung. Vaist. Apygardos)

Minneapolis Mokytojai 
IšėjoĮStreią

Minneapolis, Minestota į
’M

ir Aldona Reimontaitė — 
14 m.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato Atta- 

',che A .Simutis ir nuo B. 
A. L. F. — Ona Valaitie
nė, kurie pagelbėjo su for
malumais. L.G.R.

teisėjas Lu-herjgio miesto viešųjų moky-i
i mokytojai išėjo įi . . „

streiką. Streiką iššaukė Waterbury, Conn., o
Amerikos Darbo Federa- tohau,^ks? 
ei jos (AFL) Mokytojų ""„f
Federacija, kuri atstovau-!vn3ca»?’ rį , T._r 
ja pusę miesto 2200 mo- lietl"r8RapXfoto- 314 *3' 
kvtojų. Mokytojai reika- aPsl3t°J°- »•
lauja algų pakėlimo, ir Brooklyn, N. Y^
pilnų mokytojavimo metų.

Swygert išnešė nuospren-
T-^ 4. z-. 1 *7% » ~ *’dį prieš International Ty- 

pographical Union.
Ši spaustuvininkų unija 

i norėjo teismo keliu panai- 
i kinti draudimą (injunc- 
tion) išnešta prieš juos 
remiantis Taft - Hartley 
Įstatymu. Tą draudimą y-j 
ra gavęs Robert N. Den- 
ham. Generalis Patarėjas 
National Labor Relations 
Board.

mokytojai 
streiką, i

• •

nes: 1739 S. Halsted St.,

Prezidentas Grįžo į Jung. 
Valstybes

Du Amerikos Submarinai 
Išplaukė Į Turkiją

FBI Tyrinės Plieno Kanų
Pakilimąl aKI d

i i 
I

Key West, Fla., vas. 25 
— Prezidentas Trumanas.l 
praleidęs atostogas Ku- ■ 
boj ir ant vandenyno už-' 
sienyj ir apžiūrėjęs Jung. i 
Valstybių bazes, grižo į 
Jung. Valstybes.

• San Francisco, Cal. — 
Iš keturių submarinų pa
skirtų Turkijai du jau iš
plaukė i Istanbulą. Jie 
yra Brill ir Blueback.

Pusė tų keturių subma
rinų Įgulos pasiliks Tur
kijoj vieniems metams, ir 
mokins turkus kaip tuos 
submarinus operuoti.

Wailace Vardas Ant 
Balsavimo Lapelio

Tik sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

Tik mes sužinosime, kas

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

r
DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 

Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.
DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau

sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

"DARBININKAS” išeina du sykiu i savaitę ir 
metams kainuoja $5.00: pusei metų $2.50.

"DARBININKAS” imant tik sykį Į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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

t i
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< Durham, N. H. — Ame
rikos Progresyvių Piliečių 
valstijos pirmininkas sa
ko. kad yra surinkta už
tektinai piliečių parašų už 
VVallace, kad jo vardas 
tikrai bus ant Prezidenti
nių balsavimo lapelių New 
Hampshire valstijoje.

iI Marshallo Planas Privesi# 
Prie Karo—Sako WaHace
Uashington — Komu

nistų, remiamas kandida
tas i prezidentus, Henry 
A. VVallace, Kongreso Už
sienio Reikalų Komitetui 
pareiškė, kad Marshallo 
planas pri vesiąs prie ka
ro. Panašiai sako Maskva 
ir visi komunistai. Walla- 
ce siūlo savo “planą”.

Jonas Starinskas, JAV 
pilietis, apsistojo: 291 Sil- 
ver St., So. Boston, Mass.

Bronislava TaHat-Reip- 
šienė, su sūnum Algirdu, 
Keistučiu ir dukra Mari
ja, JAV pit, apsistojo: 
805 Ravine St., Munhall, 
Pa.

Valentinas Tomelis, J.A. 
V. pilietis, apsistojo: 41 
Wall St., Newark, N. J.

Juozas ir Aldona Augus- 
tinavičiai su dukrom Bi- 
ruta ir Egle apsistojo: 
511 Babbitt Rd., Euclid, 
Ohio.

Rostas ir Meilė Baleiau- 
skai su dukra Daiva apsi
stojo pas gimines: 327 
Bedford Ave., Brooklyn 
11, N. Y.

Jonas ir Jadvyga Bara
nauskai apsistojo: Box 
231, Monee, Illinois.

Jurgis Šilaitis su dukra 
Valentina ir sūnum Jur
giu apsistojo: 331 Walnut 
St., Newark, N. J.

Juozas Gruzdantis laiki
nai sustojo pas Valickus, 
Newark, N. J.

Angelika Irlikaitė laiki
nai apsistojo New Yorke 
Katalikų Komiteto Trem
tiniam žinioje.

Matas Narjttuskas laiki
nai apsistojo New Yorke, 
o vėliau mano trumpai su
stoti pas gimines: 121 E. 
Coal Street, Shcnandoah, 
Pa.

Juzefą ir Steponas Nas- 
vyčiai apsistojo: 511 Dab-

'•9

Mashington, D. C. —
Pagal Prezidento Truma- 
no per radio duoto įsaky
mą, Vyriausias Prokuro
ras Clark pasiuntė FBI 
agentus į įžymiausias 
plieno firmas, kad jie su
sektų, kodėl praeitą sa
vaitę plieno kainos vienu 
kartu buvo pakeltos.

Jie turės ištirti ar tas 
kainų pakėlimas nebus 
padarytas bendrai susi
tarus laužant taip vadina
mą “anti-trust law”.

"SašaMė" Prekių Kainas

Londonas — Anglijos 
vyriausybė “sušaldė” be
veik visų išdirbinių kai
nas. Tą padarė su tikslu, 
kad griežtai aprubežiuoti 
išdirbėjų ir pardavėjų 
pelną.

Šis vyriausybės dekre
tas įeina galion kovo 15 
dieną.

Prekių kainos nustato
mos tokios kokios buvo 
žemiausios gruodžio ir 
sausio mėnesiuose. Tas 
daroma, kad sustabdžius 
infliaciją. Darbininkų al
gos tapo “sušaldytos” 
kiek ankščiau.

v •

BALF stipendiją Prancūzijo
je gavęs stud. Krištaponis at
vykęs į New Yorką, apsigyve
no Brooklyne. Jis taip pat nuo
širdžiai dėkoja visiems BALF- 
ui aukojusiems už gelbėjimą 
lietuviams studentams palaiky
ti gyvybę ir už talką moks
lams baigti.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Sv. Augustinas.

PROTESTUOJA DĖL
PASIGROBIMO PRIEPLAUKOS
—

Londonas — Užsienio 
Reikalų Ministerių Depu
tatai, kurie vykdo priruo-i

Apkaltino Pienines

St. Lotlis, Mo. Teisin- 
šiamus darbus dėl Austri- gumo Departamentas ap
jos Taikos Sutarties, savo kaltino dvi šio miesto pie- 
susirinkime išnešė protes- nines ir 6 asmenis už kon- 
tą prieš Sovietų Rusiją už spiraciją nustatyti pienui 
tai, kad ji pasigrobusi ’ 
Austrijai priklausančią 
didžiausią plaukiojančią 
prieplauką ant Dunojaus 
upės. Tas neteisėtas prie
plaukos pasigrobimas grę- 
siąs “Keturių Didžiųjų”! 
susitarimui dėl Austrijos 
Taikos sutarties. Protestą 
pareiškė Jung. Vaist., An
glijos ir Prancūzijos ats- 
tovai.

kainą.

W. J. Chrshohn
GRABORIIS 

“Asmeniškas Patarnavimas’’ 

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dextcr 1952

Namu: PI. 6286
I 
i

4

SEND,Ine
SHIPMENTS TO EUROPE’S NEEDY DISTRIBUTORS

304 W. 63rd St., Chicago 21, III. — Tel. ENG. 5023
SENO PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS J VISUS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS.

SEND Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntinio pristaty
mą. Jei dėl tam tikri; priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jūsų 
įmokėti pinigai bus grąžinami.
SEND‘Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką, 
kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai.
SENO Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų 
VISO 23 SVARŲ NET.

Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00
l

3
2
1
1
1
1

sv. Taukų, 
sv. Kavos, 
sv. Ryžių.

sv. Cukraus, 
sv. Miltų, 
sv. Mėsos.

1 sv. Kakao.

5
5
2

sv. Kond. Pieno.
sv. Šokolado. 1 sv. Muilo, 
svarą Džiovintų Vaisių.

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! 1
UŽSAKYTOJAS:
Vardas ir Pavardė
Numeris ir Gatvė .
Miestas ...... ..........................

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė .......... . N r.
Ypatingas Adresas
...............    Valstybė

Valstybė

Miestas

Zona
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Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANtAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Enterel as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Accefttance for maitinu at special rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ....................... >5.00
Domestic once per week yearly >3.00
Foreign yearly   ......................  >5.50
Foreign once per week yearly >3.50
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Lietuviais Esame Mes Gimėc
Vasario 16-tos dienos proga

sušvis ir caristinės Rusi-

3

Somoje,
JihL&laJUA,

Įmano kenčiančio ji Lietu-1 
Iva? Ne... niekuomet. Peri 
Išimtmečius tu troškai į 
laisves ir kovojai už ją, į 
per šimtmečius tu kentė-i 
jai ir sulaukei aušros... Ir į 
nors vėl apsiniaukė tavo 
padangė ir kruvini nagai 
drasko tavo kūną, tu ne
būsi, tu vėl kelsiesi nepri-

i gyvenimui, j

(Kun. Justino Vaškio, Lie
tuvos Pranciškonų provinci- jos pavergtoje ir naikina- 
jolo, kalba pasakyta Lietu- moję Lietuvoje... 
vių Katalikų Radio Valanao-. Jp kai [ 
je iš WESX stoties, Salėm, mirties šešėliu 
sekmadienį, vasario 15 d. š. tautos Didžiojo 
m.).
Jau slavai sukilo. Nuo Juod- 

maritj krašto
Pavasaris eina Karpatų kal

nais.
Po Lietuvą žiema. Nei žodžio, 

nei rašto
Neleidžia erelis, suspaudęs

sparnais...

Šiais liūdesio ir skausmo 
žodžiais didis tautos dai
nius Mairioris byloja sun
kias ir vargingas savo tė
vynės dienas. Tuo metu, 
kai laisvės atgimimas ki
lo kituose kraštuose, ca
ristinės Rusijos okupuo
toje Lietuvoje, viešpatavo 
klaiki vergijos naktis.

Po Lietuvą žiema. Nei žodžio, 
nei rašto neleidžia erelis, su
spaudęs sparnais... skundžiasi 
dainius.

Lietuvis neteko laisvės nepriklausomos 
savoje žemėje, 
taip mylėjo ir kurią gin- sario 16-tos dienos aktu, 
damas sulaistė savo krau- ir davęs ateičiai tiek daug 
ju. Ant jo rankų buvo už- vilčių, vienu mostelėjimu 

buvo sunaikintas. Di
džiausia visų amžių ko- ti tautai 
munistinė pabaisa, Sovie- klausomybės dar nereik
tų Rusija, įvedusi savo kia jai mirti, 
krašte kruviną tiraniją, Kartą 
sulaužusi visas sutartis ir 

buvo besiaubiąs duotus iškilmingus paža- 
mūsų tėvynę... Rūpintoje- dus, kląstingai užpuolė 
lis apdūmojo lietuvio kan- beginklę Lietuvą ir panai- 
čias. Pakelyj kryžiai bylo- kinusi jos nepriklausomy- 
jo praeiviui tėvynės didį bę, griebėsi žiauriausiu 
skausmą... būdu: kankinimais, tremi-

Nors dvasiniai
siu "keliu neprieinamas, ne tai ką nepereinamas. O bu- plėšta, bet ir šioje skau- ti lietuvių tautą... mesyje ar piliakalniuose,
vo ne kantą mėginta Ameriką suklupdyti. “Nekalti”, džioje savo istorijos va- “O mieloji mano Tėvy- bet ir mumyse pačiuose, 
iki vaikiškumo naivūs Jungtinių Valstybių gyvento-; landoje Lietuva išliko gy- ne, kai šiandien tave pri- lietuviuose... Tebėra Lie
jai nė sapnuote nesapnavo, kokia priežastis tų perijo- ’va. Šiaudinėse i 
dinių streikų, kurie pastovia grandine risdavosi per .teberuseno tautinė sąmo- 
visus didesnius krašto miestus. Ir tas nuolatos gre
siąs generalinio streiko siaubas, kuriam tik per plau
ką nepavyko suparaližuoti šalies susisiekimą, pramo
nę, maisto transportą ir net patį susikalbėjimą tele
gramomis ir telefonais. Ir tai nebe vieną kartą mė
ginta tą pramonės milžiną mirtinai ant žemės par
blokšti. Nepavyko. Dabar priešų taktika keičiasi. Kal
no nuversti neįmanoma, bet yra galimybės tuneliais 
po juo pasikasti ir — išsprogdinti.

Ir kasasi bei knisasi po ąžuolo šaknimis, griauna 
jo Karką ir demokratines įstaigas. Melais ir klasto-; 
mis apsvaiginama gyventojų budrumą ir sąmonę.’ Oi 
kvailų ąžuolo šaknų knisių bei meitėlių gausiai atsi-l 
randa.

Ypač kreipiama dėmesio į vaikus ir jaunimą. 
Būk tai Hitleris yra pasakęs: “jei šiandien, turime 
vaikus ir jaunimą, rytoj turėsime visą tautą”. Sta
linas pirmiau tai žinojo ir niekad nesiliovė tą prakti
kavęs. Taip, vidaus priešai patys pavojingiausi. K.
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Vidaus Priešai Pavojingiausi
Bulgarija turi du Jurgiu Dimitrovu, kurie abudu 

yra pasižymėję viešam veikime, bet griežtai skirtin
gų pažiūrų: viens uolus komunistas, kits karštas pa- 
trijotas. Komunistinis Dimitrovas dabar yra Bulgari
jos diktatorius ir lenktyniauja su Jugoslavijos dik
tatorium Tito užsienių Kominterno veikloje. Dimit
rovas buvo išmokslintas Maskvoj, ėjo ten svarbias 
politines pareigas ir įsigijo pilną-Stalino pasitikėjimą. 
Kitas jo vienvardis Dimitrovas (anam ne giminė) yra 
Bulgarijos patrijotas, viens iš tautinių jos vadų. Ži
noma, taip nusiteikusiam asmeniui dabar Bulgarijoj 
nėra vietos. Laimingas, kad galėjo pasprukti nuo lik- 
viduotės ir atvykti į Ameriką. Dabar jis gyvena Wa- 
shingtone ir, yra labai sugadus Valstybės Departa
mentui dėl informacijų apie Bulgarijos padėtį ir bū
simus bolševikų imperialistinius užsimojimus. Nėra 
abejonės, kad Maskva siekia pasaulinės revoliucijos. 
Kol Trockis buvo gyvas, Stalinas jam buvo priešin
gas: Trockis skelbė nuolatinę pasaulio revoliuciją, 
Stalinas gi teigė, kad komunizmas gali išsilaikyti vie
noj šaly, t. y. Rusijoj. Trockio teoriją jis apšaukė iš
davikiška erezija, o jos pasekėjus žiauriausiu būdu 
persekioja ir be pasigailėjimo likvidavo. Trockizmas 
buvo skaitomas kontr-revoliucija. Dabar, Trockiui 
jau mirus, Stalinas be ceremonijų varo jo politiką — 
vykdo revoliuciją visame pasauly.

I

K,!skausn,,nS°’i klausomam gyvenimui, i
apsupto |Ne tamstų kentėjai ir ko-J 

vojai, kad vergautum —'

I

dienio, išaušo prisikėlimo 
rytas, lietuvių tauta jau 
buvo pasiruošiusi nepri
klausomam gyvenimui. 
Lietuvio charakterio tvir
tumas, ištvermė, organi
zacinis sugebėjimas, nuo
stabi energija, religinis i- 
dealizmas, per šimtme
čius išlaikė tautą gyvą, 
nūn buvo įjungti i nepri
klausomos valstybės kū
rimą. Ant Didžiojo Karo 
griuvėsių išaugo nepri
klausoma ir laisva Lietu
va, kuri per trumpa savo 
laisvojo gyvenimo laiko
tarpį padarė nuostabią 
pažangą visose kultūrinio 
gyvenimo srityse.

ŽEMĖ NUSĖTA TAVO 
VAIKŲ LAVONAIS 

Bet šis džiaugsmingas 
Lietuvos 

kurią jis gyvenimas, prasidėjęs Va-

laisvei tu gimei. Nauji lai-, 
kai tau spindi ir šviečia,! 
tu vėl tapsi laisva ir ga
linga...”

Taip, mes esau;e pilnai 
įsitikinę, kad lietuviškas 
atsparumas ir nenuilsta
ma kova, kuri išlaikė tau
tą gm amžių sukūriuose, 
tragiškiausioje ios istori
jos valandoje. Išlikusi gy
va, kartu ji išsaugos ir 
nepri!-da"somvbės atga
vimo vilt’. Teisingai sako 
vienas iš žymiausių mūsų 
tautos filosofu Dr. J. Gir
nius: “Nėra nė vienos ma
žesnės tautos, kuri nebū
tų buvusi ilgesnį ar trum
pesnį laiką svetimųjų 
prievartauta, bet jei liko 
išsaugota tautinė gyvybė, 
vieną dieną buvo iškovota 
ir nepriklausomybė.”

LIETUVA TEBĖRA 
GYVA

Tat nelaidokime
greit Lietuvos, nes netek- 

politinės nepri-

DARBO BENDRUOMENE
buose”.

Dar toli prieš kūnišką 
savo palaidojimą jis turi 
būti palaidotas dvasiškai, 
kaip statomoji auka di
džiojo savo darbo pama
tuose.

Ir tik su šitokia mirtimi 
prasideda tikrasis jo gy
venimas: “neatgyįa, ,jei 
pirma neapmiršta”.

Juk jam leista arčiau
siai prieiti prie Kristaus 
veikimo ir tuo būdu veik
ti labiausiai krikščioniš
kai, nes šis veikimo būdas 
ėdžiose ir ant kryžiaus 
buvo pasislėpimas Dievys
tės, Eucharistijoj — Die
vystės ir žmogystės; taigi 
pasislėpimas viso Kris
taus duonos pavidale, ir 
pagaliau viso Kristaus 
žmogaus širdyje.

dėti sunkūs vergo 
čiai... Be

pan- 
laisvės ir be 

šviesos gyveno jis šimt
mečius.

I Tragiškos tai buvo die- 
Anot Dimitrovo, pasaulinė Stalino revoliucija ve- nos. Mirties šešėlis, atro- 

dama nevienodai: kur ginklu ir teroru, o kur vien gu- de jau 
dria propaganda ir neapčiuopiamu komunistų įsifil- 
travimu bei įsisunkimu į kasdieninį visuomenės gy
venimą. Toj žygiuotėj į pasaulinę revoliuciją komu
nizmu skersai kelio stovi Amerika. Tai didžiausia 
kliūtis, aukščiausias kalnas, kurio nėra kaip apeiti, 
nė perlipti. Kalnas perdaug pirmykščiai grubus ir tie-

v •

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

7.
Grūzdo Pasaka

— Taikos metu — taip. Tačiau karo metu 
jo rolė kitoniška. Karo metu viršininkais y- 
ra karininkai, o komisarai prižiūri politinę 
karių ištikimybę. Jie vadinasi politrukai, 
bet tikrenybėje tai valdžios šnipai. Tad ka
reiviai jų neapkenčia, ypač tų, kurie per
daug uoliai šnipinėja. Ot toks komisaras ir 
buvo mūsų kuopoj. Ir pavardė jo atitinka
ma — Čertkov. Lietuviškai tai būtų lyg vel
niūkštis. Jis kibo į visus, o daugiausiai tai 
į mane, tur būt dėlto, kad į visus jo išsišoki
mus aš pašiepiančiai reaguodavau. Vieną 
kartą buvo šaukiami savanoriai smogikai 
paimti vokiečių kulkosvaidžių lizdą, kurs 
buvo užėmęs neprieinamą poziciją aukštoko 
kalnelio pakriaušėje, kurią tik iš priekio 
buvo galima paimti. Žinoma, visos pastan
gos tam lizdui likviduoti baigdavosi ata
kuojančių sunaikinimu. Prireikė smogikų 
savanorių. Atsirado keliolika drąsuolių, bet 
tiek buvo negana. Reikėjo jų skaičių kaip

5.
Bet reikia būti su Kris

tumi ne tik nukryžiuotam, 
ne tik su Juo mirti, —rei
kia būti su Kristumi ir 
palaidotam.

Neretai nasitaiko, kad 
merkanrotė, pavydulinga 

kasdieniška dauguma die
viška pagarba apsupa tą, 
kurio ką tik buvo neken- 
tusi. Ji žavisi jo darbais, 
bet ne dėl to, kad būtų 
supratus jų didybę, tik 
dėl “asmenybės”, dėl to, 
kad jie padaryti taip “ge- 
niališkai”, taip “nepapra
stai”. Ir netrukus po to 
darbo bendruomepė gim
do, žinoma, labai patogią 
kultūros bendruomenę. 
Pirmiau buvo paniekinta, 
dabar jai rūksta smilky
tai ir skamba garbės gies
mės.

O garbinamas didvyris? 
Neseniai dar buvęs pa

prastas darbininkas, da
bar jis žiūri į šitą, taip 
labai jį viliojantį, Rojų. 
Ir kas nenorėtų būti susi
žavėjusios minios “ant 
rankų nešiojamas?”

Bet kaip kitaip esti su 
jo darbu! Didvyrio mirtis 
yra kartu ir jo darbo mir
tis, arma mažiausiai pa
virtimas šaltų formulų 
rinkiniu, kuriam vietoj 
smilkyto reiškiama tik la- 

> vono pagarba. 
- Todėl vadas turi visiš- 

____  w ’ kai išnykti savo vadovau- 
pastogėse simenu, gelia man širdis tuva gyva, nes tauta yra jamuose, ir kūrėjas savo 

ir skruostais byra aša- daugiau negu valstybe, ir veikale, 
ros... Išgriautos tavo so
dybos, sudegintos bažny
čios, sudaužyti tavo pake
lių kryžiai ir Rūpintojė
liai... Žemė nusėta Tavo 
vaikų lavonais... O ten 
štai, vilkstinė nudrįsku- gyvybę, tol ji išsaugo ir 
šių, išbadėjusių vyrų, mo- nepriklausomybės atgavi- 
terų, vaikų ir senelių, ku- mo viltį. Ir šiandien Lie- 
rie atplėšti nuo gimtosios tavos ateitis ne į svetimas 
žemės, raudonųjų žandarų rankas atiduota, o taip 
varomi į Sibiro šaltį ir pat, kaip ir visada, pati- sų tautiniu atsparumu. Ir!tymai. Knyga 
mirtį.. Kruvini jų takai ir keta mums patiems, mūsų jei žūtų, atsakomybė kris-; Perspausdino kun. J. Vaitckū- 
mirtis lydi jų žingsnius... pačių atsakomybei. Ne tų ant mūsų neištęsėjusiu; nas- Knyga gerais stipriais vir- 

Baisi vergovės naktis kas kiti; ne draugai ir ne iki galo ir todėl pralaimė- sėliais. Kaina $1.50.

per

Ir teisingai 
t poetas reagavo 

prieš tūlas patriotines ai
manas apie Lietuvos mir
tį — “Aš dar gy va”. Lie
tuva tebėra gyva, ir ne 
tiktai kaip poetas šaukė, 
žemaičių pajūryje ir auk
štaičių ežeruose, ne tik- 

ir api- mais ir šaudymais naikin- tai ąžuolų bei klevų šla- 
........................ mesyje ar piliakalniuose,

> A * __ _ V •

nė ir ji buvo nuolat gaivi
nama tautos pasiryžėlių 
slapta leidžiamais laik
raščiais ir knygomis.

Šiuo mirties ir gyvybės 
kovos laikotarpiu, lietu
viai parodė didį heroišku- 
mą. Nepaisydami nei žan
darų kulkų, nei Sibiro ka
torgos, jie nešė šviesą į 
suvargusi, savo tėviškę.

Jau slavai sukilo. Nuo Juod- 
(marių krašto pavasaris eina 
Karpatų kalnais...

ir tautinė - gyvybė yra 
daugiau, negu politinė lai
svė, nepriklausomybė. Ga
li tauta kuriam laikui sa
vo valstybės ir netekti, 
bet kol ji išsaugo tautinę

Gavėnios Knvgutė

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė

Jis turi jam priklausan
čią minią išmokyti sava
rankiško darbo, kurio 
pats tuoj negalės dirbti.

Gražiausias pomirtinis 
jo pagyrimas turi būti ne 
“neatlyginamas nuosto
lis”, kas galų gale yra pa
peikimas, bet — “tolimes-

I

maldaknygės formato.
nis gyvenimas savo dar-1 Pabaigoje knygos yra šventai 
------ - ---- —----------------------- -Valandai lagai gražūs apmąs- 

turi 186 pusi.

mirtis lydi jų žingsnius... pačių atsakomybei.
i i _

Šiais vilties žodžiais apgaubė tave, mieloji tė- priešai, o tik, mes patys jusiu.” Dr. Juozas Gir- 
Maironis pranašavo, kad vynę. Kruvini pančiai su- nulemsime Lietuvai ateitį nius. 
po didžių kovų ir kančių, kaustė tave... — jos laisvę ar žūtį. Lie-j Tat šiuo mūsų
laisvės šviesa netrukusi Argi tau lemta mirti, tuva laimės laisvę tik mū- ’

i tautai
Tęsinys 8-tame pusi.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

nors padauginti. Komisaras pažvelgė į ma
ne. “Kodėl į savanorius nepasisiūlai?” — 
”Aš dar mirti nenoriu, — atsakiau. — Tau- 
pinu save naudingesniems darbams”. Komi
saras įsiuto. “Nenori pasišvęsti revoliucijos 
laimėjimams? Tai aš tave priversiu”. Ir 
garsiai šūktelėjo: “Tovarišč Gruzdev stoja 
į savanorius!” Kraujas manyje pradėjo kun
kuliuoti. “Jis meluoja! — ne savo balsu su
rikau. “Ką?!” — sušniokštė komisaras ir 
čiuptelėjo revolverį. Bet aš nelaukiau, kol 
jį išsitrauks. Desperatišku šuoliu prie jo 
stryktelėjau ir ryžtingai į smakrą jam su- 
drožiau. Komisaras susmuko ir neatsikėlė. 
Maniau, kad jį užmušiau.

— Ot ką reiškia lietuviškas vikrumas? — 
suplojo delnais Alena.

— Vikrumas vikrumu, bet jis man atnešė 
mirties nuosprendį. Po kiek laiko komisaras 
atsipeikėjo ir įsakė tuč tuojau mane sušau
dyti. Už tokį jo asmens sužalojimą karo 
veiksmų metu jis turėjo teisę savo ranka 
mane nušauti, bet tur būt prisibijojo, kad 
aš pirmiau jo įienudėčiau. Tad laikėsi nuo 
manęs atstui. Išrinko šešis kareivius ir pus
karininkį ir įsakė vestis mane nuošaliai ir 
sušaudyti.

— Tai turėjo būt šiurpus tamstai momen
tas, — pastebėjo Alena. — Bet kaip tamsta 
išsigelbėjai ? Turėjo įvykti koks stebuklas.

— Visai ne. Aš išsigelbėjau papraščiausiu 
rusišku keiksmu.

— Ar gi?
— Tikrai taip. Tik paklausykite, kas įvy

ko. Kai komisaras nuo mano smūgio krito 
ant žemės, aš nejučiomis pažvelgiau į ka
reivius. Maniau, kad jie mane ant durklų iš
kels. Kur tau. Visų akyse pastebėjau pasiu
tišką džiaugsmą. Kažkas suniurnėjo “molo- 
dec”. Net karininkai šypsojosi. Tas puskari
ninkis reikšmingai man pamerkė. Supratau, 
ką tai reiškia: jis šaus į orą. Bet dėl šešių 
kareivių aš nebuvau visiškai tikras. Tad 
skubotai surezgiau savo planą. Kai karei
viai pakėlė šautuvus, aš pradėjau riebiai 
juos keikti. Jie nejučiomis krūptelėjo. Įvy
ko trumpas delsimo momentas. Aš riktelė
jau:

— Tovariščiai! Kaip išdrįstat tokį keikū
ną sušaudyti? Kas gi jus išmokys tą pra
keiktą komisarą kolioti?

Ir čia pat paleidau dar negirdėtą jiems 
keiksmą. O komisaras čertkovas čia pat 
stovi. Iš pagiežos pabalo ir piktai šūktelėjo:

— Šaukit greičiau, jūs!..
Kareiviai taikė. Primerkęs akį, pamačiau, 

kad šautuvų vamždžiai kyla kiek peraukš- 
tai. Suprato! Trinktelėjo šūviai, ir aš svei
kutėlis kritau kaip negyvas.

— Puikiai! Koks sumanumas! — suklykė 
Alena. — Bet kaip tamsta išdrįsai prieš

mirtį taip baisiai keikti?
— Aš nujutau, kad mirties nebus. Atspė

jau rusų nuotaiką. Bet nemanyk tamsta, 
kad aš vien be atodairos keikiau. Kol dar 
abejojau, aš karštai meldžiausi. Paskui, a- 
bejonei dingus, pagrojau ant rusiškų dirks- 
nių.

— Bet kas paskui įvyko? Ar komisaras 
nenorėjo patikrinti tamstos mirtį?

— Ne. Tas durnelis Čertkovas patikėjo 
puskarininkiui, kurs pribėgęs prie manęs 
gyvutėlio, garsiai patikrino: “ubit napoval” 
— mirtinai užmuštas. Kareiviai paėmė ma
no tariamą lavoną ir nunešė toliau užkasti. 
Čia Čertkovas padarė kitą kvailystę: neno
rėjo dalyvauti mano pakasynose ir nusi
spjovęs nuėjo namo. Nunešę mane gana to
li, raudonarmiečiai parito mano “lavoną” į 
krūmus ir puskarininkis sušnabždėjo man į 
ausį: “dabar šliaužk kiek pats numanai ir 
bėk kur akys neša.” Aš ir be jo patarimo 
žinojau kas daryti. Pabėgau ir, žinoma, į 
raudonąją armiją nebegrįžau. Prisijungiau 
prie mūsiškiu partizanų. Nesunku buvo tai 
padaryti, nes tai atsitiko netoli Lietuvos 
sienų. Tai ir visa mano pasaka.

— Kiek čia netikėtinų dalykų! — stebė
josi Alena. — Bet ar tamsta, atsiprašant, 
nemeluoji?

XBus daugiau).
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•‘Tavyje. Viešpatie, aš turėjau vilties, tenebūsiu sugėdintas 
per amžius: išliuosuok mane savo teisybėje.” Ps. 30.

Jų gyvybė nyksta skausme ir 
jų metai bėga vaitojimuose. Jų 
stiprybė susilpnėjo neturte ir 
jų kūnai paseno per tuos me
tus ištrėmimo.

Viešpatie. į ką panašūs tie 
kenčiantieji

mūsų tėvynei 
Mes lietuviai ži-

DAMtlIlNtAS

(dalyvavo atstovas iš Vashing- 
tono p. J. Rajeckas. Marylan- 
do gubernatorių atstovavo p. 
Bertram L. Boone. n, Mary- 
land valstijos sekretorius. Didį
jį lietuvių prietelj. mūsų miesto 
mayorą D’Alesandro atstovavo 
p. Thomas. Buvo net trys kon- 
gresmonai, Sasscer, Fallon ir 
Garmatz. Jie visi pasakė gra
žias 
das 
kas, 
niai
vykių, ir radio komentatorius 
Jan Ross MacFarlane. Parapi
jos draugijos buvo atstovauja
mos Valerijono Strasdausko, 
Juliaus Kasta ntinavičiaus ir 
Juozo Kašinsko Mūsų klebonui 
buvo pavesta atkalbėti 
prieš puotą ir pasakyti 
tinę vakaro kalbą.

kalbas. Be tų kalbėjo Na- 
Rastenis, Tomas Grajaus- 
Algirdas Leonas, ne se- 
atvykęs iš tremtinių sto-

Tavyje, Viešpatie, mūsų tau
ta visuomet turėjo vilties, te- 
nebus tad sugėdinta per am
žius: išliuosuok. Viešpatie, mū
sų tėvynę savo teisingume, ne
leisk jai nekaltai pražūti.

Pakreipk į Lietuvos paverg- mūsų viengenčiai, 
tųjų - tremtinių ir mūsų nuže- vergiją ir ištrėmimą? Jie yra 
mintas maldas Savo ausį, sku- apjuokos jų neprietelių. Visi 
binkis gelbėti mūsų brolius - nuo jų šalinasi, nes jie gyven- 

’ seses lietuvius. Būk jiems ir tojai be savo krašto. Jie esti 
mums Dievas globėjas ir prie- kaip sudaužytas indas, kurį iš- 
glaudos namai, 
mei mus visus.

Nes Tu mūsų stiprybė ir mū
sų prieglauda ir dėlei Savo 
Vardo tu vesi mūsų žmones, 
maitindamas juos badaujan
čius. Tu. Viešpatie, išvesi mū
sų tautą iš šitų žabangų, ku
rias mūsų galingas kaimynas 
klasta slapčia pastatė, nes tu 
Dievas mūsų globėjas. Mes 
pavedame Tau mūsų tautos li
kimą. nes. Viešpatie, mes žino
me. kad nesvkį jau Tu esi ją 
išgelbėjęs.

Pasigailėk, 
žmonių, nes jie yra begalo su- mus Savo mielaširdystėje. 
spausti ir varginami. Išdžiūvo 
jie nuo bado, paseno pirm lai- dinti. 
ko nuo susigraužimo ir rūpės. Teparausta iš gėdos bedieviai.! 
nių, aptemo jų akis nuo ašarų, mūsų priešai ir tenutilsta ant 
— ______ mūsų skunde. Tepasidaro ne

bylės melagingos jų lūpos, ku
rios kalba prieš mūsų nekaltą 

. tautą su puikybe ir panieka.
Viešpatie, mes čia šį rytą su- 

'sirinkę. dėkodami Tau už tą 
laisvę, kurią mes džiaugiamės, 
su Dovydu šaukiame: Pašlo
vintas teesie Viešpatie, nes jis 
stebuklingai suteikė* mums lie- 

I tuviams Amerikoje Savo gai
lestingumą šiam laisvės krašte.

kad išgelbėtu- metama laukan. Jie turi klau
sytis papeikimų: jų rytojus ne- 

. aiškus, ir kasdieną jiems gre- 
> šia jų gyvybei didesnis mirties 
, pavojus.

Kaip jie užjūryje, taip taip 
mes čia susirinkę šitame švent- 
namyje pasitikime Tavimi. 
Viešpatie. Mes drąsiai sakome: 
Tu mūsų Dievas. Mūsų tauta, 
jos likimas ir jos ateitis Tavo 
rankose. Gelbėk mus visus iš 
mūsų neprietelių ir mūsų per
sekiotojų rankų. Lai Tavo vei
das. Viešpatie, šviečia ant Sa- 

Viešpatie, mūsų vo tarnų ir tarnaičių. Išgelbėk

Viešpatie. ter.ebūsime sugė- 
Mes šaukiamės į Tave.

Gal kai kurs iš mūsų dvasios 
sumišime paabėjoja apie Tavo 
tėvišką Apvaizdą arba pamąs
to, kad mūsų tauta yra at
stumta iš po Tavo akių; tačiau 
mes esame tikri, kad Tu iš
klausysi mūsų maldos balsą, 
kuomet mes šauksimės į Tave.

Mylėkime, tad Viešpatį, mes 
čia Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai, nes Viešpats ne tik už
laiko jam ištikimuosius, sergė
damas juos, bet ir jiems gau
siai atlygina. Šitoje mūsų tėvy
nės nelaimėje ir mūsų viengen
čių priespaudime. mes nenusi
mename, o Viešpatie, bet kelia
me savo širdis pas Tave. Esa
me tikri, kad Tavo. Viešpatie, 
pagelba ateis 
tinkamu laiku.
nome, kad per amžius Tu tik 
vienas Dieve esi mūsų prie
glauda, stiprybė ir pagelba 
varguose, kurie mus ir mūsų 
tautą smarkiai laiko prispau
dę.

Viešpatie, mes esame įsitiki-, 
nę, kad 
vienam 
Lietuva 
misijos 
jau seniai būtų išnykusi. Di- 
desnios tautos negu ji išnyko, 
o mažytė Lietuva per šimtme
čius priespaudos ir persekioji
mų vis dar tebėra gyva. Ken
čia. merdėja, jos nekaltų gy
ventojų kraujas ir ašaros gir
do žemelę, tačiau tas kraujas 
kaip pirmųjų amžių krikščio
nių kraujas sėja sėklą Lietu
vos atsikėlimo iš numirusių. 
Mūsų viltis tavyje. Viešpatie, 
kad po šio didžiojo penktadie
nio kančių išauš mūsų tėvynei 
Lietuvai Velykų rytas - prisi
kėlimas. Šį rytą mes pasižada
me melstis, dirbti, 
bėti kiek kas gali 
binimo Lietuvos 
Tavyje, Viešpatie, 
viltį. Esame tikri, 

I teisybėje Tu išliuosuosi mūsų 
tėvynę ir jos žmones. Amen.

Kietose žodžiai

•a r
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Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 
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Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
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konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
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malda 
pasku-

atkar-

Lietuva kenčia tik Tau 
žinomam tikslui. Jei 

neturėtų ypatingos 
šiame pasaulyje,, tai

šiais 
Dievas išlaisvins ne 

ir ne pasaulio didikų, 
Paties skirtame laike.

aukoti, gel- 
prie pasku- 
išlaisvinimo. 
mes turime 

kad savo

kun. Jonas Men-

pasakė celebran- 
jis išdėstė šių

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

4 n17,Ikshington
COOF’ERATIVE BARKI
4>0 IIOAIWAT • SOUTH BOSTON

Vasario 16-toji
Lietuvos 30 metų Nepriklau

somybės sukaktis paminėtos a- 
tatinkamu būdu. ' Sekmadienį, 
vas. 15 d., 11 vai. ryte atna
šautos iškilmingos mišios už 
Lietuvos išlaisvinimą, vergiją 
kenčiančius lietuvius ir esan
čius tremtinių stovyklose.

Prieš mišias lietuviai legio- 
neriai, jų padėjėjos ir karių 
motinų dr-ja su savo vėliavo
mis susirinko į parapijos sve
tainę ir iš ten iškilmingai kun. 
dr. Mendelis įvedė juos bažny
čion. Kun. dr. Mendeliui prie 
mišių gelbėjo kun. Antanas 
Dubinskas ir 
delis.

Pamokslą 
tas. Trumpai
sukaktuvių reikšmę, priminda
mas susirinkusiems, kad mums 
lietuviams nėra daug vilties iš 
didikų. Jei Lietuva kada nors 
vėl taps laisva, tai nebus di
džiūnų gerumas, bet Dievo va
lia ir noras. Nuo amžių lietu
viams tik vienas Dievas visuo
met buvo priebėga ir stiprybė. 
Jis tik vienas buvo ir tebėra į 
Kurį lietuvis gali šauktis pa
geltos savo priespaudoje ir 
varguose.

Kadangi vyskupo įsakymu 
šiandien turėjo būti rinkliava 
juodžių ir indų misijoms, tad 
kun. dr. Mendelis pranešė, kad 
pirmoji kolekta bus lietuviams 
tremtiniams, o antroji skir
toms misijoms. Susirinkusius 
ragino melstis Dievo pasigai
lėjimo mūsų tautai, palengvi-

i nimo mūsų vergaujantiems ir 
• tremtiniams lietuviams. Bažny- 
; čia buvo pilna žmonių. Didysis 
t Choras gražiai giedojo mišių 
! metu, užbaigdamas ryto iškil- 
! mes Amerikos ir Lietuvos him- 
’ nais.

i
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Kazimiero dienoje. Trejos pa
maldos bus laikomos kasdieną: 
per mišias 12:10 v. vidurdienį, 
1:10 v. ir 5:30 v. po pietų.

Mūsų mokyklos vaikučiai tu
rėjo dviejų dienų atostogas: 
pirmadienį, Jurgio Washingto- 

___ __________ _ no gimtadienis, o antradienį, 
THE POOR rinko aukas mūsų!mūsų naujo Arkivyskupo iškil- 
bažnyčioje. Kiekvienais metais'mių dėliai. 
pirma 
skiriama joms, 
užlaikyti 260 senelių. Gerašir
džiai maldininkai 
$2,000.00.

Mūsų pačių 
mierietės prašė 
ir Užgavėnių sekmadienį. Jos ir 
surinko

Kleb. 
neša, 
skirta 
kvota tautos reikalams $400.00 

Brown, išpildė religinio turinio jau sumokėta. Sekmadienį baž-1 
koncertą Maryland Casualty nvčioje iš sakyklos paskelbė,' 
Auditorium sekmadienį, vasario kad jis pasiuntė kun. Jonui! 
8 d. nuo 4 vai. iki 5 vai. po Balkūnui tos sumos čekį, 
pietų. Gan didelis būrys klau
sytojų buvo susirinkę paklau
syti.

J. M. prelatas Ambotas ir

Dr-ja išklausiusi 
vado kun. Dubinsko 
nutarė paaukoti $25. 
gėlėms.
buvo

Į

i

kun. Juozapas Valantiejus bu
vo atvykę į Baltimorės arki- 
vyskupo J. M. Keough instala- 
ciją. Apsistojo mūsų parapijos 
klebonijoj.

paveikslai.
dvasios
raportą,
Velykų
nuotaika
Pageidaujama daugiau tokių | pirmadienį antradienį j,

madienį, vasario 15, 16 ir 22
d.d. LITTLE SISTERS OF

Susirinkimo 
kuopuikiausia.

susirinkimų. Julius Kastanti-! 
navičius pirmininkavo susirin
kime.

įvairenybės
Altoriaus ir Rožančiaus dr- 

jos moteryis savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė paaukoti 
$25.00 Velykų gėlėms. Taipgi 
užprašė šv. mišias už gyvas ir 
mirusias nares Velykų pirma
dienį. Be to paaukavo $5.00 už 
raides JĖZUS, kurios žybės iš 
lempelių prie Viešpaties karsto 
Didžiame Penktadienį.

Mūsų bažnytinis choras, va
dovybėje ponios Frances

!

kun. dr. Končiui, 
pirmininkui, New

Savo kalboje klebonas 
tojo tai. ką pasakė sekmadienį, 
kad tik vienam Dievuje glūdi 
mūsų viltis Lietuvos išlaisvini
mo, ir, kad mes negalime tikė
tis, kad tai veikiai įvyktų. Bet 
Lietuva yra papratusi vargti 
ir vergauti. Pereitas Lietuvos 
kalinimas traukėsi 123 metus, 
bet kaip žydų tautą Senajame 
Įstatyme, taip lietuvius 
amžiais 
mūsų, 
bet Jo
Savo kaltoje klebonas užgyrė 
BALF-os darbą, tuo atsakyda
mas į kaikuriuos daromus prie
kaištus. Jis pranešė, kad vakar 
rytą per Nepriklausomybės mi
šias surinkta $91.00, o šiandien 
ponia Marė Matelienė atnešė 
$100.00 badaujantiems tremti
niams. Tad kun. Mendelis įtei
kė vietos BALF-o iždininkui p. 
Matuliauskui du čekius po 
$100.00. Be to jis pranešė, kad 
sausio mėn. jis nuo parapijos 
pasiuntė 
BALF-o
York, $500.00 ir šį vakarą 
vardu šv. Alfonso bažnyčios 
žmonių jis atnešė $100.00, ku
riuos įteikė Algirdui Leonui 
pasiųsti 10 CARE maisto pa
kų tremtiniams lietuvių stovy
klose Stuttgarte. Jis priminė, 
kad jo pastangomis buvo pa
siųsta į Romą kun. Tulabai 
1947 m. virš $2,000.00 mišių 
aukų. Jau šiais metais kun. dr. 
Mendelis pasiuntė kun. Tulabai 
$300.00, o kun. Bolevičiui, Ku
nigų Vienybės iždininkui, $450. 
mišių intencijų, kad sušelptų 
kunigus esančius ištremime. 
Ragino visus lietuvius gelbėti 
kiek galint tremtinius, nes juo
se glūdi Lietuvos atsikėlimo 
ateitis. Galima teikti aukas ar 
tai vietinės kuopos BALF-o 
valdytos nariams arba atnešti 
į kleboniją. Klebonas užbaigė 
savo kalbą įspėjimu, kad gal ne 
mūsų laikais, bet nežinome ku
rioj ateityje, mūsų vaikų vai
kai čia Amerikoje gali šauktis 
pageltos tų pačių tremtinių 
vaikų vaikų, kurie atsidurtų 
laimingesnėse aplinkybėse. Sve
timtautis kongresmonas Gar
matz tuoj po klebono kalbos 
įspaudė jam rankon $20.00 
tremtinių reikalams. Reikia už- 
girti ir padėkoti Antanui Mi- 
ceikai už gražią tvarką. Vaka
ro rezoliucijos buvo perskaity
tos Vytauto Petraškos ir vien-į 
balsiai susirinkusiųjų priimtos.' 
Iš visų atžvilgių šis Neprikišu-* 
vių apvaikščiojimo. Dėka An
tano Miceikos, lietuvių dr-jų 
Tarybos pirmininko ir jo padė
jėjų pastangoms, 7 vai. vakare 
įvyko šauni vakarienė, kurioje 
somybės minėjimas gražiai nu
sisekė.

Minėjimas Lietuvių Salėje
Pirmadienį, vas. 16 d. įvyko 

antra dalis 30 metų sukaktu*

gavėnios savaitė yra. Girdėjau kad parapijos Jau. 
kad pagelbėti. j^uį}as palaikydamas pa-

" i rapijos įpročius, 
suaukavo virš . .jkų balių, pirmadienį,

d. r •
Sesutės Kazi- 
aukų Pelenėje

d.

rengia Vely- 
kovo 29 

Geriausio nusisekimo.

Kas lengvai patiki blo- 
$1000 00 gu žmo&umi> tas lengvai
kun. dr. Mendelis pra-ldar0Si Pats bl°8aS' 

kad mūsų parapijai * 
Katalikų Federacijos!

Didžioji šv. Pranciškaus Ksa-
I 

veriečio Novena, kuri kasmetą 
yra laikoma kovo 4—12 dd. 
prasidės mūsų bažnyčioje šv. ■

Alberti Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tei. 6-1944
207 PARK BL ILDING

Worcester, Mass.
j 275 Main St, Webster, Mass.

švč. Vardo Dr-ja
Penktadienį, vas. 13 d. Švč. 

Vardo Dr-ja turėjo svarbų su
sirinkimą. Gerb. dr. Doehler, 
Loyola Kolegijos istorijos pro
fesorius. pasakė puikią kalbą ir 
buvo rodomi pamokinantieji 
Esskay skerdyklų judamieji



Penktadienis, Vasario 27„ 1948

Kaip ieškote nusiraminimo 
kentėjime?

Jei
— Ką pasakojasi vyrai, moterys ir vaikai. — Kaip 

jie pergyvena atsiskyrimą su mylimais šeimos na
riais, laidotuves, ligas. — Vyras, kurs vieną dieną ne
teko tėvų ir 21 giminaičio. — Žiupsneliai atsiminimų.

KRAUJU RASOJANČIOS šeimas visokių atsitikimų 
ŠIRDYS užtinki. Štai viena mote-

Europoje, kur kalnais ris, kurią metų našta jau 
teka Reino upė, yra viena blondine padarė, pasako- 
ypatinga vieta: surikus ja: 
tenai — garsas pakartoja — Dukterį kaip palaido
tą žodį kelis kartus. jau, beveik nėra tos die-

Tačiau yra vienas žodis, nos kad neverkčiau, o jau 
kurį pasakius bet kurioje praėjo apie 16 metų. Pa- 
pasaulio vietoje, atgarsis laidojau ir tris savo vy- 
jį kartos iš visur. Tas žo- rus, bet vyrą palaidoji — 
dis tai: “kenčiu”. Tik pa- draugo nustoji, o dukterį 
siguoski — aš kenčiu, ir — lyg žaizda širdyje lie
tau atsilieps ir iš rūmų, ir ka.
iš lūšnelių: ir aš kenčiu,' — O kaip skausmą ban- 
ir aš. Kaip gi dažnai net dote numaldyti?
šilkais,* net auksu pri- — Poterius sukalbu, pa
dengtos krūtinės slepia rėkiu. Vasarą išeinu į kie- 
krauju rasojančias širdis! mą. Tai kartais kokią dai-

Kaip žmonės ieško nusi- ną imu niūniuoti. Dievas 
raminimo kentėjimuose? visus rūpina, aprūpins ir 

NETEKUSI Įmanė.
PUSIAUSVYROS

Pamenu, karo metu vie
ną pavakarę ėjau Chica- 
gos gatve. Staiga pama
čiau pagyvenusio amžiaus 
lietuvę moterį. Jos akys 
lyg stiklinės ir ji ėjo svy
ruodama. Vargšė... Pasi
rodė, kad jos sūnus paim
tas į kariuomenę. Ji ken
tėjime neteko pusiausvy
ros ir bandė skausmą už
mušti alkoholiu. Protą ir 
atmintį valandėlei pri
trenkė, bet skausmas vė
liau dar stipresnis atgyja. 
Tai pats blogiausias bū
das ieškoti nusiraminimo. 
Laimei, tos moters sūnus 
sugrįžo ir ji, vėl atgavo 
pusiausvyrą. Kad ir kažin 
koks skausmas bebūtų, 
nėra žmogaus, kurs kar- 
čiamoje tikrą laimę atras
tų.
LIŪDNA, GRAUDU IR...

JUOKINGA
Kitą kartą turėjome lai

dotuves. Bažnyčioje, tarp 
degančių grabnyčių liūd
nai glūdėjo karstas. Pir
mame suole — velionies 
šeima. Pačiame krašte sė
dinti duktė taip verkia 
taip rauda ir... kramto gu
mą. Pamaldos baigėsi. 
Prie karsto giedojau “Li- 
bera”. Duktė vis ašarojo 
ir... kramtė gumą.

Važiavome į kapines. 
Kai užgiedojus “Viešpa
ties Angelas” karstas pra
dėjo slinkti gilyn, velio
nies duktė ėmė i _ 
iš skausmo ir vis... tebe- 
kramtė gumą.

Tų atsitikimų nė nemi
nėtume, 
nintėliai. Bet jie pasikar
toja ir reikalingi pataisy- atėjo duris atidaryti šlu- 
mo: pirmas pavojingas ir buojanti moteris. Sakėsi 
žalingas, antras — liūd-1 tiek daug kenčianti njio 
nai juokingas. Abudu iro-i “artraitis”. Paklausta, 

ikaip gyvena, ėmė pasako
tis:
— Tėvai jau išėjo: tėvu

kas mirė prieš 2 metus, 
mama — prieš 3. Vis atsi
menu. Kada paslinksiu, 
nueisiu metines užpirkti...

sunkiai alsavo: 
ketvirti metai — 
Eini pas vieną 
— lyg lengviau,

DVI DŽIOVININKĖS
Užeinu į kitą trobą. Vy

ras — giliau sėdi už stalo. 
Motina parodė man kėdę, 
pati atsisėdo ant radija- 
toriaus ir klausiama pasa
kojosi :
— Turiu sūnų. Pareina, 

pavalgo ir vėl eina. Pa
klausiu: “Kur eini”. Jisai 
atsiliepia: “Ar jums rei
kia žinoti kur einu”. Atsa
kau: “Taipgi, nereikia...” 
Jis ir išeina. O man... Tie 
nervai... Viena duktįė džio
vininkų sanatorijoje jau 
kelintas metas... Matosi, 
kad gęsta. Kita buvo su 
manimi. Tokia gera. Ir ji 
dabar susirgo. Ta pati li
ga, toj pačioj sanatorijoj. 
O mano tokia širdis kvai
la: kur būsiu buvus ir 
verkiu atsisėdus. Tas vy
ras — negali su juo sušne
kėt. Paklausk ką, nieko 
nepasišelpsi... Turi “ulce- 
rius” (žaizdeles viduriuo
se), kelinti metai nedirba. 
Pypkiuoja atsisėdęs. O aš 
— sau paverkiu, paver
kiu...”

Ir tą pasakodama ji pa
ėmė priejuostės kraštelį, 
pridėjo prie vienos akies, 
prie kitos...

Šiuose namuose — tik 
ašaros ir malda... Kentėji
mas toks gilus, kad aš, 
klausinėdamas ir rinkda
mas medžiagą laikraščiui, 
jaučiausi,

— Kaip Tamsta nusira
mini?

— Pati nežinau. Biskį 
papoteriaunu, kiek aš ži
nau, nedaug, negera ant 
to dalyko... Verkiu,
kas ateina, greičiau nu
stoju, kaip išeina — vėl. 
Dabar tris dienas nebuvo 
gerai, verkiau... Brolis ar 
mano duktė kai linksmes
nį žodį paduoda, lengviau 
būna.
ATODŪSIAI Iš ASTMOS 
SUSPAUSTŲ PLAUČIŲ
Vėl kituose namuose šei

mininkė
— Jau 

astma, 
daktarą
eini pas kitą — dar pras-' 
čiau. Kitą sykį per naktį 
negaliu miegoti.
— Tai ką darote?
— Guliu ir mąstau, mąs-' 

tau...
— Apie ką?
— Apie visą pasaulį, a- 

pie gyvus ir numirusius. 
Galvą net įsopsta. Vark, 
kol gyveni, kai ateis mir
tis — nereiks. Paverkiu, 
pasimeldžiu. Gaila, kad į 
bažnyčią negaliu nueiti... 
Du sūnus tokius palaido
jau, vyrą, mergaitę — ke
turis. Atsimenu .vis. Kad 
taip gerai būtų — užmirš
tum, o kai varge, tai atsi
meni.

— Kaip nusiraminate?
— Pradedu dirbti, tai 

knygutę • paimu, tai laik
raštį, paskaitau — lyg už
simiršta.

JAUNO KARIO 
ŠEIMOJE

Vienuose namuose
kalėdojant” vaišingi šei
mininkai pakvietė prie 
stalo vakarienės. Buvome !sti. Aš skaitau laikraštį, 
penkiese: ta jauna pora, 
jų tėvai ir aš. Ir jiems už
daviau klausimą, kaip jie 
ieško nusiraminimo kentė
jime. Tėvas pasisakė, kad 
jis išgeria alaus stiklą ir 
eina į lovą, o kartais išsi
blaškymui ir kortomis su
kerta taip sau ne iš pini
gų. Motina sakėsi— skau
smui užėjus išsiverkianti, 
paimanti rožančių į ran
kas. Be to — ji mėgsta 
mėgsti, siūti, tai taip ir 
užsimiršta. Panašiai ir 
jauna marti: kentėjimą a- 
šaromis išlieja, be to —

i

kaip jaustųsi 
lvp- Tinti fotografas, kurs darytų 

p mirštančio agonijos nuo- 
• trauką, kad patenkintų 

j. gyvųjų smalsumą, 
jei jie būtų vie- ABUDU TĖVAI IŠĖJO.•••

Sekančiuose namuose

do, kad net sunkiausio 
skausmo metu — nepra
raskime galvų ir save 
kontroliuokime.
PALAIDOJO TRIS SAVO 

VYRUS IR DUKTERĮ 
Lankydamas lietuvių

į
' 1

NAUJOJI AUŠRA
Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurna
las. Kviečiame visus užsirašyti. Metinės kaina 
- J.A.V. ir Kanadoje: $3, vvitus $3.50. Pasinau
dokite šia atkarpa.

įdedu $3 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man 
žurnalą |>er visus metus.
Vardas ir Pavardė
Gatvė ir nr. ...............
Miestas ir valstybė

“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28, UI.

I

DARBININKAS

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

Misionierius Kun. William Leising, kuris šio
mis dienomis atvyko į New Yorką, rodo ant že
mėlapio Kanados Arktike jų šešių misionierių 
laikomą radio stotį iš kur jie dirba savo misio
nierišką darbą. Jis pažymėjo, kad jų radio stotis 
yra toliausiai į ašigalį ir jeigu priešai veržtųsi 
iš tos pusės į žemyną, jie pirmieji padarytų pra
nešimą.

ir jiems tą patį klausimą.
— Jeigu nuovargis ma

ne prislegia, — pasakojo
si vargonininkas, — ieš
kau ramumo, kur mažiau 
žmonių, kur būčiau vie
nas, toliau nuo publikos; 
neblogai pamatyti gerą 
filmą. Kentėjime aš grieb- 
čiausi knygos lengvo turi
nio, gerai pasivaikščioji- paveikė,
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Rev. F. Strakauskas, Lowell, Mass.............
J. Kilmonis, Montreal, Canada ....................
K. Zypraitė, Chicago, III...............................
Juozas Laudinckas, Montreal, Canada ......
Michael Novick, E. Walpole, Mass...............
Martinas Kasparavičius, Nashua, N. H.......
Amelia Zantrienienė, Nashua, N. H............
Vincas Mitchell, Nashua, N. H....................
Steponas Urbonas, Nashua, N. H.................
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass...................
J. Tarbokas, Roxbury, Mass..........................
Mrs, Gedraitienė, So. Boston, Mass.............
J. Kracunas, So. Boston, Mass......................
K. Nevronis, So. Boston, Mass...................
Mrs. Kastic, Brighton, Mass..........................
B. Jakutis, Cambridge, Mass.......................
Mrs. Svilas, So. Boston, Mass..................x...
Ona Poniskienė, Northampton, Mass...........
Eleanor Stumbris, Binghamton, N. Y........
E. Janson, E. Hartford, Conn.......................

įVeronica Grabauskienė, Clifton, N. J.
Antanas Baltutis, Newark, N. J...................
J. Krasnickas, So. Boston, Mass...................
N. N., Worcester, Mass..................................
Paulina Malesky, Union City, Conn............
Antanas Lastauskas, Pittsburgh, Pa.
Katarina Zinkevičienė, Dorchester, Mass. .. 
John Burnett, Bridgeport, Conn...................
Helen Lutwinas, Broad Brook, Conn. .........
J. Grimalauskas, Newark, N. J...................
Mr. P. Tamašauskas, Lawrence, Mass........
Mrs. A. Jacewicz, Boston, Mass...................
Juozapas Laučius, Brockton, Mass............
Mrs. M. Bendzevičienė, So. Boston, Mass. .. 

i E. Marksienė, So. Boston, Mass...................
A. Sanda, So. Boston, Mass..........................
J. Cheplikas, So. Boston, Mass.....................
L. Mikulskis, Dorchester, Mass...................
Julia Jurgel, So. Groveland, Mass. 
Juozas Stadalnikas, Phila., Pa. ...................
Mrs. J. Bukauskas, Waterbury, Conn..........
Anna Jacob, Dorchester, Mass...................
Wm. Kazakavich, Dorchester, Mass...........
J. Vasiliauskas, Dorchester, Mass...............
J. Barauskas, Dorchester, Mass..................

iDom. Steponaitis, Waterbury, Conn...........
|Kun. K. Žvirblis, Providence, R .1..............
J. Juknis, Ontonagon, Mich.........................
Clement Drevinsky, Middleboro, Mass......

! John Slepetis, Easton, Pa............................
Mrs. N. Sargunas, Waterbury, Conn.......
S. Brunauskaitė, Montello, Mass. 
D. Daunis, So. Boston, Mass. ....................
Stanley Balbieris, Brockton, Mass.
J. Žilis, Kearny, N. J....................................
N. N........................... ..................
N. N............................ ....................................
Dominic Bakan, Penns Grove, N. J...........
Kazimieras Gaidis, Nashua, N. H...............
Petras Gaidis, Nashua, N. H......................
Simonas Kudzma, Nashua, N. H..................
Stasys Kupčiūnas, Nashua, N. H...............
Jonas Overga ,Nashua, N. H......................
Jonas Tamulionis, Nashua, N. H. .............
Jonas Karauskas, Nashua, N. H................
Jonas J. Okulavičius, Nashua, N. H...........
Mikolas Bartis, Nashua, N. H......................
Marijona Matijoškienė, Nashua, N. H.......
Vincas Marauskas, Nashua, N. H...............
Petras Karanas, Nashua, N. H. .................
N. N............. ........................ ...........................
Ig. Sutkus, Somerville, Mass.
Mr. Kymontas, So. Boston, Mass................
F. Vancevičienė, Middletown, Ct................
Vladas Simonavičius, Westfield, Mass.......
Petronė Cvirkienė, VVestfield, Mass.
Martha Seilius, Worcester, Mass................
N. N.................... ,...........................................
Mrs. Magdalena Martin, Bridgeport, Conn. 
Agnės Marcelynas, Waterbury, Conn. 
Mrs. S. Siniauskas, Waterbury, Conn.
Amilija Laužikaitė, Phila., Pa. .................
Antanas Jakštas ,So. Boston, Mass. .........
W. Strasdauskas, Baltimore, Md................
Jurgis Gudecauskas, Cranston, R. I. .........
K. Valatkevičius, So. Boston, Mass............
P. Pechulis, So. Boston, Mass......................
Mrs. V. Senuta, Pittsburgh, Pa...................
Joseph Kubilius. Yonkers, N. Y................
Joseph Kavaliauskas, Scranton. Pa............
Mike Bielkevic, Northampton, Mass. .........
Mrs. C. Bravis, Brockton ,Mass. ................
Grasilda Martinkienė, So. Boston, Mass. 
Mr. J. Krakauskas, Baltimore, Md. ..........
Mrs. Martha Stuchkus, Wilkes - Barre, Pa. 
Mrs. J. Šimkienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. Leonora Mačiulienė, So. Boston, Mass. 
Ann Bullan, Gilbertville, Mass. ........................
Seliomė Ąndreliunienė, Athol, Mass...................
Ver. Latvenienė, Athol, Mass..............................
J. Chesnes, Brockton, Mass.................................
Pr. Liepas, Cambridge, Mass..............................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
__  “Darbininko” Administracija.

i

tę su dukrele. Ši dar tik 
dveji metai, kaip ištekėju
si.
— Dabar nesijaučiu ge

rai, — pasakojosi jaunes
nioji. — Buvau nuvykusi 
į ligoninę aplankyti savo 
(netikro) brolio. Jis buvo 
nervų ligų, psychopatic, 
skyriuje. tMane tas taip 

kad nesijaučiu,
verkiu, į darbą eiti nebeį
stengiu. Tėveli, palaimink 
mane, poterėlį sukalbėki, 
gal Dievas pasigailės... Aš 
gi ėjau gerą darbą pada
ryti...”

Prižadėjau ir Mišias at
laikyti, ir. jį sakėsi išti- 

Vaikų nuoiidnės buvo kimai jų metu bažnyčioje 
įvairios:
— Geras “mūvis”... Aš 

tai paimu asperino ir gul
ti... Jeigu kenti, jeigu kas 
bloga — pasisakyk ki
tiems, eik pas kunigą.

MOTINA APIE SAVO 
IR KITŲ ŠIRDIES 

SOPULI
Tą patį vakarą teko lan

kyti namus iš kurių ve
lionį laidojome. Išvargusi 
duktė buvo prigulusi, ir 

imasi tvarkyti, valyti na- jos nešaukėme. Pasikalbę-i 
išblaško, jome tik su žmonėmis an-' 

trame aukšte. Čia buvo 
mamytė, kurios dukrelė 
buvo vienuolė. Mamytė 
pasakojo:
— Taigi, savo kaimyną 

šiandien palaidojom. Jo 
duktė — tik alpsta, krin
ta ant žemės kaip negyva. 
Gerai dar, kad kilimai ant 
kapinių buvo pakloti, o 
taip — ant snieguotos že
mės būtų peršalusi. To
kios širdies — negali pra
verkti. Tai ir velionis jos 
tėvas — kai ėjo sūnus į 
armiją, pavirto, išriedėjo 
iš lovos — nei jo pasukt, 
nei palenk t — pašaukėme 
daktarą.

Mano irgi buvo paėmę 
du sūnų. Kai laišką gau
ni, būdavo, lengviau. Nak- va sėdi rašyti straipsnį ir 
tį negalėdavau miegot. Ei-i atsikeli atsigaivinęs. Daž
nu prie vieno lango —ver- nai gi mintis bėga į netoli 
kiu, einu prie kito verkiu, tėviškės, Antalieptės vie- 
Galvos būčiau netekusi —nuolync buvusią koplytė- 
išėjau į darbą, 
kentėjime žmogus nei mi
ręs, nei gyvas. Kiekvienas 
turi savo charakterį — 
vienas verkia per daug, 
kitas nė trupučio. Aš tai 
skausme nei melstis gerai 
negaliu, 
da

“be-

mas.
— Tik jau neiti į taver

ną, — atsiliepė jaunas vy
ras. — Ten perdaug truk- 
šmo, nervai negali atsilei-

magaziną, nuotykių isto
riją.

i

A.

melsis.
i

II v įoi įminiu oavv auuiu’ 
jjimus. Žiūrėki, tos Lietu-

JEI MANE PATI KAS 
PAKLAUSTŲ...

Visi turime savo kentė-

inus ir tas ją 
Jaunasis vyras karo metu 
buvo tarnavęs MP — ka
ro policijoje, taigi jam te
ko stebėti daugelį jaunų 
vyrų ir jis pasakojo:

Kentėjimo, skausmo me
tu daugelis jaunų vyrų 
meldėsi. Po valandą baž
nyčioje išklūpojo. Kiti 
skaito, kokią paslaptingą, 
nuotykių apysaką. Ta
čiau, pastebėjau, kad ką 
nedarytų, kitą kart net 
nesąmoningai, ar gal tik 
trumpais akimirksniais, 
bet vis šaukiasi Dievo. 
Net tie, kurie atšalę, retai 
ėjo į bažnyčią, atsiminė 
Dievą”.

Tą pasakodamas, jisai 
suieškojo tos dienos laik
raštį ir paskaitė žinelę iš 
Texas miesto: per didžią
ją nelaimę, neperseniai ta
me" mieste įvykusią, žuvo 
net 23 vieno vyro gimi
naičiai: tėvai, sesers, kiti 
artimieji. Nuliūdęs jisai 
įstojo į parašiutininkus, 
kad užsimirštų, iš naujo 
gyvenimą pradėtų.
PAIMK ASPIRINO AR... 

EIK PAS KUNIGĄ
Vieną dieną važiavome į 

kapines: vargonininkas,
vienas jaunas vyrukas ir 
trys mokyklos berniukai, 
patarnautojai. Uždaviau

vos, artimiausių žmonių 
kada taip pasiilgsta, kad 
net graudu darosi.

Mano pirmoji mintis 
kentėjime — žiūrėti, jei 
kur yra mano klaida, ją 
pašalinti, jei kur yra ma

ino kaltė — ją atgailoti, 
Į išpažintimi nuplauti, o 
kas nepašalinama — pri
imti kaip iš Apvaizdos 
rankų Dievui aukojant. Ir 
tokį nusistatymą pada
rius tarpais pačiame ken- 
itėjime užeina taip saldu 
ant širdies, lyg jaustumei, 
kad kas už tave meldžiasi, 
lyg jaustumei, kaip švel- 
Inūs, šilti Dangiškos rasos 
■lašeliai krinta ant Tavo 
širdies žaizdos... Kad lai
kas leidžia, išvykęs į mie
stą pereinu kokias pen
kias knygų parduotuves, 
pažiūriu filmą, kur per iš
tisą valandą rodo pasaulio 
naujienas. Daug padeda 
skaitymas ir rašymas. Ki
tą kartą pervargęs, su 
sunkia ar skaudančia gal

v •

Tada mano mal- 
širdies sopulys.

PALAIMINK MANE
Dar vienuose namuose 

radau besėdinčias mamy-

Giliame'lę. Ten daug šviesių va
landėlių praleista klieri- 
kavimo ir pirmais 

■gystės metais, ?r 
kartoji tą puikų, jautriai 
seselių ir mokyklos vai
kučių giedotą posmą:
— Jėzau, o Jėzau, tykus 
ir nuolankiaširdi.

Padaryki mano širdį 
panašią į savo!

Dr. J. Prauskis.

kuni- 
tada



r

DARBININKAS

NORWOOD, MASS
6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

I

LOVELI, MASS.
Mirė

šiomis dienomis 
na Slaičiūr.ienė ir 
kicr.ė. Iškilmingai 
šv. Juozapo Ii 
nvčios.

mirė Antani- 
Elena Pales- 
palaidotos iš 

;etuvių par. baž-

Gimtadienis
Vasario 10 d. merginų 

mo ratelis Barboros Zunkaitės 
namuose surengė pokylį Soda- 
licijos vice-prefektę p. Aleną 
Linkevičiūtę pagerbti. Tai buvo 
p-lės Alenos gimtadienis. Ska
niai pavalgę, pasilinksminę ir 
palinkėję savo vice-prefektei 
sveikatos ir ilgiausių metų, iš
siskirstė į namus.

Sekančios Sodalietės dalyva
vo: Alena Linkevičiūtė. Barbo
ra Zunkaitė, Antanina Bujaitė. 
Juozaphina Kavaliauskaitė. A- 
lena ir Rita Vilkišiūtės. Ona 
Saulėnaitė ir Monika E’ažiony- 
tė.

Padėkos žodį reikia ištarti 
panelėms Antaninai Bujaitei ir 
Barborai Zunkaitei už skonin
gą užkandžių pagaminimą.

siūv -

•laimimo Žaidimo Centras
šiomis dienomis klebonas pa

rapijos svetainėje įkūrė jauni
mu. žaidimų centrą. Antradie
nio vakarais berniukams, o 
ketvirtadienio vakarais mergai
tėms. Atsilankę gan daug jau
nųjų. vaikinų ir merginų, tu
rėtų irgi ateiti į centro žaidi
mų stovyklą. Raginame ir tė
vus ateiti ir pamatyti kas yra

Manchester. N. H.

C. A. Ho?tt Co., Ine.i ’
Vertingi baldai, ir kilimai

C'or. Valiej and IVilson Sts.

Mar.chestcr. N. II. Tel. 1SS()

V/estfie’.!. ?.Iass.

Lambson Fumiture Co
Piinas Namų Jforničiavimas

LMDOTUVIU DIPEKTOR AI

Cor. Efrn A. Thomas Sts.
Tel. 22 — \Vestfield. Mass.

daroma dėl jų vaikų dorovės. 
Nepalikime šį darbą vien tik 
klebonui ir švento Vardo Vyrų 
Brolijos jaunimo komisijai.

Mėnesinė Kolekta
Šiomis dienomis įsteigtas 

naujas klubas. Žmonės duoda 
garbės žodį, kad kas mėnesį 
paaukos 25c į naują parapijos 
statybos fondą. Linksma iš
girsti. kad tiek daug suaugusių 
ir jaunimo remia šį gražų dar
bą.

Aušros Vartų Penny Sale
Aušros Vartų pašelpinė dr-ja 

turėjo savo "Penny Sale". Ne- 
perdaugiausiai atsilankė žmo
nių. bet susirinkę linksmai pra
leido keletą valandų.

Parapijom Rekolekcijos
Parapijos rekolekcijos yra 

perkeltos nuo kovo 1 d. į kovo 
8 iki kovo 14 d. Tai bus proga 
dvasinei sutvarkyti savo gyve
nimo stovį.

Nepriklausomybės Prakalbos
Sekmadienį, vas. 22 dieną. ' 

parapijos svetainėje, vietos Fe- • 
deracijos 79 skyriaus sumany- ] 
mu įvyko prakalbos Lietuvos • 
30 metų nepriklausomybės su
kaktį paminėti.

Programą pradėjo Federacijo i 
skyriaus pirm. Jonas Šauki- - 
mas. Trumpai paaiškinęs pra
kalbų tikslą. j>erstatė vietinį 
kleboną kur.. P. V. Strakaus- 
ką programos vedėju.

Pirmiausia šv. Juozapo para
pijos chorai giedojo Lietuvos 
himną.

Be to didysis choras, vado
vaujamas p-lės Sofijos Blazevi- 
čiūtė. sudainavo tris daineles: 
‘Tas Ne Brolis', ‘Eina Garsas’. 
‘Vilniaus Kalneliai'. Išėjo gan 
gražiai. Publika rankų plojimu 
parodė savo pasitenkinimą.

Kalbėtojas. Dr. Bolius Kriau
čiūnas. vietinis dantistas, trum
pa ir gražia kalba ragino žmo- 

■ nes laikytis vienybės ir dideliu 
rūpeštingumu remti visus Lie
tuvos šalpos darbus.

Pasirodęs scenoje mažasis 
parapijos choras, sudainavo ke
turias dainas: ‘Pasėjau Kana- 

jpę'. 'Kiškelis'. ‘Ko Liūdi Berže- 
1 Ii'. Kur Nemunas ir Daugu- 
jva'. Kaip paprastai, mažasis 
; '••boras visuomet klausytojų 
■tarpe palieka gražaus įspūdžio.

i

j Antras kalbėtojas, svečias Į 
Dr. Pranas Padalskis. Ameri- * 
kos Lietuvių Infonnacijos Biu-Į 
ro iš New Yorko pareigūnas, Į 
nupiešė savo {>ergyventas 
kias valandas komunistų 

idomoje Lietuvoje. Kalbėjo 
landą laiko, 
džiai klausėsi, kad

' ir antrą valandą 
ktausvti.

Mergin’i trio — 
J urevičiūtė. A Iena 
Rita Vilkišiūtė 
ciaus ‘Dainų - Dainelės'. 'Ausk atvykę kun. Kli 
Močiute Drobeles'. 'Gale Sode Saulėnas ir p. Ji. 
Rymavo'. ir ‘Oi Kas Sodai'. '

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
kun. Pranciškus M. Juras. 
Lawrence šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas. Kalbėtojas 
gan plačiai nupiešė Federacijos 
veiklą ir jos susirūpinimą Lie-j 
tuvos reikalais. Ragino žmones 
turėti daugiau katalikiško susi
pratimo ir pasišventimo dar
buotis katalikybės principams.

Programa pasibaigė ir žmo
nės išsiskirstė į namus. Jie ii-, 
gai nepamirš šios sukakties 
pramogos. Garbė Katalikų Fe- butą pavaduoja kun. 
deracijos skyriaus veiklumui. 1

Padalyta rinkliava Lietuvių 
Katalikų Federacijos reika
lams. Surinkta $75.65. Sekan
tieji aukavo: $10 — Dr. Bo
lius Kriaučiūnas. Po $3 —Kun. 
P. V. Strakauskas. kun. P. M. 
Juras. Paulina Zapneckienė; 
po $2 — Ona Jeresevičienė. 
Marcella Slevauskienė. Teofi
lą Valentinienė. Jonas Naren- 
kevičius. Kazimieras Dzedulio- 
nis ir Monika Blažionyte: po 
$1 — Tarnas Verseckas. Ieva 
Perednienė. Laura Kazlauskie
nė. Stanislava Koyutienė. Ma
rijona Kriaučiūnienė. Jenas 
Barišauskas (Cambridge. Mas- 
sachusetts). Antanina Jenulie- 
nė. Hypolitas Valentinas. Juo
zas Buiauka. Jonas Eelevičius. 
Antanina Raudeliūnienė. Mal
vina Bulauskienė. Marijona 
Andruskevičienė. Adomas Dze-.mington Pump & Machinery į*, parapijos katalikiškų draugijų 
dulionis. Stasys Bomila. Ona staigoje. Harrison. N. J. Inži- — L Vyčių 27 kp., Šv. Vardo 

nierius Aleksandras yra sūnus draugijos ir kitų. Jo tėveliai 
yra nuoširdūs K. Bažnyčios iri 
savo tautos rėmėjai. Priklauso' 
prie parapijos ir jos draugijų 
p. Adolfas Kavaliauskas 
pat atvykimo iš Lietuvos 
kia organizacijose ir yra 
valdybose. Jų dukrelė Floren-' 
ei ja daug veikia jaunimo drau-'

Kur Bakūžė Samanotalaidotas vasario 18 d. Šv. Kry
žiaus kapuose No. Arfington.

; Nuliūdime liko žmona ir dvi 
dukteris — Alena ir Marytė, 
kurios visiems dėkoja už daly
vavimą laidotuvėse, už gėlių ir 
mišių aukas.

Velionis buvo
Vardo, Lietuvių 
terų. ir Lietuvių
litikos Klubo narys.

Iš kapinių grįžus, žmonės 
vo pavaišinti pusryčiais 
Vardo dr-jos salėje.

Naujas Lietuvis Inžinierius

Lietuvos nepril.!a'lStMI1.' 
minėjinias pavyko

Sekmadienį, \ > 22 d., Šv. 
va. i Jurgio lietuvių į : svetainėje 

■ ■ • nepriklausomy
bės sukakties m. įėjimas. kurį 
suruošė ALRK Federacijos 10 
skyrius. Dalyvavo nemažai pa
triotingų lietuvių

Turiningas k.ioas

sun-'
vai-'

ir žmonės taip atv-, Lietuvos
būtų
jo

galėję
kalbos

Juliap-lės
Vilkišiūtė ir 

sudainavo Po-j nesenai iš tremta
pasakė 

Eurojios 
kun. S. 

us Balintavi-
.s

čius.
Duetas — p. I tiras Rakaus

kas ir varg. Va 
sudainavo himnus 
triotinių dainų.

Aukų surinkta
Programos

Jurgis Versiaekas.
Pažymėtina, kad 

Baliutavičius su šeima yra 
1 sigj^ enęs Norv. >ode pas 
Glebauskus.

las Šereika. 
ir keletą pa-

II
$71.85. 

vedėju buvo p.

p. Julius 
ap- 
pp.

Šią savaitę kleo. kun. F. Nor- 
Klimas, 

nesenai atvykęs iš tremties — 
Europos ir dabar yra Brock- 
tono lietuvių parapijos vikaras.

darbštus šv. 
Sūnų ir Duk- 
Amerikos Po-

Aleksandras Kavaliauskas 
(Kavall) 

šiais metais užbaigė

bu-
šv.

“Kur Bakūžė Samanota” ten 
mūsų mintys ir širdis. Kiek 
gražių atsiminimų sukelia mū
sų jaunatvėj nuaustos svajo
nės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir ban
guojančius javų laukus. Dar ir 
dabar tebeskamba mūsų ausy
se pjovėjų ir grėbėjų žavinčios 
dainos. Čia jienųiė sveikin gy
vi, gyvi; ten viturėlis čiulba- 
ulba; dar ten giraitėj gegutė 

I kukuoja ir širdį graudina...
Dievo Motinos Sopulingos > Malonu visa tai prisiminti, 

bažnytinis choras rengia meti- J dar maloniau skaityti knygoje 
nį “card party” ir "bingo” sek-‘KLTR BAKŪŽE SAMANOTA, 
madienį, vasario 29 dieną, 6, parašė garsusis literatūrinių 
valandą vakare, Šv. Vardo d r- pasakų rašytojas Prof. A. Vai- 
jos salėj, Kearny. Įžanga 50 čiulaitis. Kalbos gražumėlis ne- 
centų. Bus gražių prizų ir ska-; apsakomas. Skaitai Dviejų kal
nių užkandžių. istoriją. Dvi seserys, Popie-

ižiaus paukštaitė. Elenutės nuo- 
idėmė. Kelnės, Daili žmona, O- 

į ak- 
jmuo ir kt. ir norisi skaityti. 

S.' Viskas taip gražiai, taip vaiz- 
’džiai aprašyta, jog negalima 
' atsigerėti.

Knygos kaina $2.00. Rašyki
te: “Darbininkas”, 366 West 

So. Boston 27,

Edvardas Kovai 
' (Kavaliauskas), 

sūnus pp. Adolfo ir Marcelės 
Kavaliauskų, gyv. 8 St. John
Avė. Inž. Edvardas gimęs spa-j 
lių 25 d., 1924 m. Pradžios ir 
aukštesnį mokslą užbaigė Nor- 
wocde 1942 m. ir tais pačiais, 
metais įstojo į Northeastern 
Universitetą, Boston, Mass., • 
kur bęsimokinant po vienų me
tų buvo pašauktas karo tarny
bon. Pirmiausia buvo Texas 
valstybėje kaipo radar operato
rius, o 1943 m. pabaigoje iš
vežtas į užjūrį, kur dalyvavo 
kautvnėse su vokiečiais. Karui

- -----------’ -r---------------------------------------

pasibaigus, įstojo į Bianitz U- mijoj, laimingai pasiekė Hawaii

Suzana ir Kazys Daškevičiai
iš Kearny susilaukė dukrelės—’žio balsas. Uodas, Girnų 
Marcella-Sue vasario 14 d.

A. E.

LAVRENCE, MASS.
Šiomis dienomis pp. M. Gu- Broadv/ay, 

mauskai, gyv. Bailey St., ir' 
šeima gavo žinių, kad jų sūnus j 
Kapitonas Petras Gumauskas. 
kuris yra Jung. Valstybių Ar-

Mass.

BRSDGEPORT.COHN.
Kovo 6 d., tai yra šeštadienio

niversitetą, Prancūzijoje. 1945 ir apsistojo Fort Ruger kaipo vakare, 7:30. parapijos svetai-
metais grįžo į Jung. Valstybes posto nuosavybės viršininkas. | j bus rodomi Eelskų - Motu-
ir tapo garbingai atleistas iš Jo mylima žmona ir du vaiku-j ZU filmos apie Lietuvą ir apie
karo tarnybos. ‘Sugrįžęs pas čiai išvyko pas jį. i
savo tėvelius, tuojau įstojo vėl > 
į Northeastern

I

užbaigti elektros
mokslus, ir tai atsiekė
31 d. šių metų. Gavęs
New Yorke, jau išvyko

Inž. Edvardas Kovai.
mas Prancūzijoje, suėjo lietu- draugai linki Kap. Petrui ir jo
vius tremtinius ir daug jiems šeimai 

inzinie- pagelbėjo, už ką jie jam yra la- 
riaus mokslus Northeastern U- Įja, dėkingi. Inžinierius Edvar- 
niversitete ir gavo darbą Wil- das priklauso

i lietuvius gyvenančius tremtyje. 
Kapitonas Petras Gumaus-; Taipgi kalbės BALFo Centro 

Uęiversitetą kas išbuvo tarnyboje dvylika ; narys iš New Yorko Jonas Va- 
inžinieriaus metų ir dabar antrą kartą yra! laitis. Visi atsilankykite pama- 

Įtyti lietuviškas filmas — lietu
viškus judamus paveikslus. 
Pelnas bus šelpimui lietuvių 
tremtyje. Rengia vietinis 
BALF skyrius.

sausio paskirtas į užjūrį.
darbą; Jo tėveliai, seseris Mrs. Mary 
ten. V/inters ir Mrs. Aldona Mor- 
būda- rell ir jų šeimos ir artimieji

geriausių sėkmių. Rap.

prie Šv. Jurgio
PADĖKA

Choras mokinasi operetę “A- 
! domas ir Ieva”. Tikrai turėsi- t
Ime gražų vaidinimą balandžio
• 4 d. parapijos svetainėje. Vai- 
Idintojai yra geri dainininkai. 
iTikietai jau platinami, nes ma- 

A-inoma, turėti daug publikos, 
tarpi- į Visi galit gauti pas choristus 

‘ ' vargonininką. O.

New Haven Draugijomsdulionis. Stasys Bomila, 
A-domavičienė. Jonas Šankimas. 
Marijona Šilanskienė. Juozaphi- 
na Kavalauskaitė. Julia Jure
vičiūtė. Zigmas Stanevičius. 
Sr.. Stasys Kučinskas. Juozas 
Sadauskas. Barbora Paulaus
kienė. Anastasia Petkevičienė, 
Ona Grigienė. Jedvyga Kava- mokėsi inžinierijos 
lauskienė. ~___ 2L__2,
Sofia Biazevičiūtė. Agota Ku- bą. 
činskienė. Kazimieras Pačkaus- 
kas. Stasys Saulėnas ir Myko
las Andriuškevičius.

Aukas rinko Mykolas An 
driuškevičius su Juozaphina mokslus ir gavo antrojo leite- Highland kapuose. Velionis su 
Kavaliauskaite ir Tarnas Ver- nanto laipsnį. Karo tarnyboje šeima gyveno Westwoode. 
siackas su Monika Blažionyte. išbuvo tris metus ir puse. Jis, 
----------------------------------------- buvo Japonijoj. Guam saloj.:

.Kinijoj ir kitur, 
mėjo kai{>o gabus karininkas. 

J* Aleksandras Kavaliauskas.
■ grįžęs garbingai atleistas iš ka- 
ro tarnybos, stojo vėl į North- 

♦JjĮeastern Universitetą ir šių me- 
pradžioje užbaigė inžinieri- 

♦♦♦’jos mokslus. Jis ir dabar tebė- 
atsargoje.
Inž. Aleksandras Kavaliaus

kas (Kavall), gyvendamas su 
savo tėveliais, veikė su lietuvių 
jaunimu, priklausė prie parapi
jos choro ir L. Vyčių. Jis da
bar džiaugiasi gavęs darbą, ir 
nors gyvena toliau nuo savo 
namų, būtent. Harrison, N. J., 
bet žinodamas, kad toje kolo- 
n>j°je yra didelė ir veikli L. 
Vyčių kuopa, jis tikisi rasti jų 
tarpe gerų draugų 
kartu

Linkime inž. Aleksandrui 
Kavaliauskui geriausių sėkmių 
profesijoje ir gyvenimo vietoje.

Dėka nesenai emigravusio 
jmerikon p. Vinco Šilko 1 
i ninkavimo ir p. Idos Šilkienės ■ ir 

'; pastangoms “New Haven Ka- i 
nuoirių Motinų Draugija” ir “New 
vei". Haven Šalpos Draugija”, pade- 

dant kun. kleb. E. Gradeckui, I 
yra parėmusios siuntiniais dvi1 

karo tarnyboje. ........^““ lietuvių tremtinių šeimas
- 6 J ■ trimis mažamečiais vaikais

Linkiu inž. Edvardui greriau- t- • j-- • - >i vieną ligoni - džiovininką.
Dievas jam į

i 1
j Marija Jokubaitė
lyra po vieną siuntinį nuo sa-jsimokėję 
,v^s' įninką”

Aukščiau išvardintoms Drau-:
Į 
gijoms ir asmenims, o taip patUž poros savaičių prasidės ... .... , .1 ir viSiems kitiems, kurie prie
to kokiu nors būdu yra prisi
dėję, sušelptųjų ir savo vardu 
už jų geraširdingumą bei varg
stančiųjų lietuvių tremtinių at
jautimą reiškiu 
ir

Onos Kavaliauskų. 
St. Jis gimęs lap- 

1925 m. ir baigęs 
aukštesnės mokvk- 
Norwoode. Įstojęs 

Universitetą, 
mokslus ir 

Sofia Blaževičienė, savanoriu įstojo į karo tamy- 
Būnant

kaipo gabų studentą, pasiuntė 
į Villanovą Kolegiją tęsti stu- sios laimės ir lai 
dijas. Iš ten perkėlė į Quanti- suteikia sveikatą, 
co. Va., kur mokėsi karininko ---- - ----------------

Jono ir 
gyv. Willow 
kričio 1 d., 
pradinius ir 
los mokslus 
į Northeastern

BROCKTON, MASS
LDS 2 Kp. Metinis 

Susirinkimas
Sekmadienį, vasario 29 d., 

I tuojau po Stacijų įvyks LDS 
12-ros kp. metinis susirinkimas 

Be to, p. Ida šilkienė ir p-lė parap salėje Prašome yigų na. 
atsiuntusios į rių dalyvauti ir kurie dar neuž- 

už organą “Darbi- 
,kviečiami apsin>okėti.

Valdyba.į

FEBRUARY SALE

lengvai isi-Bernardas Koraitis

I. J. FOX didžiausia moteriškų drabužių 
firma Amerikoje, skelbia FEBRUARY SALE 
— DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavi
me kainos yra labai sumažintos. Taigi, pasi
naudokite šiuo dideliu išpardavimu — įsigy
kite kailinius dabar.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei tu
rite senus ir nudėvėtus kailinius, mes galime 
Jums išmainyti į naujus ir už juos duoti ne
mažą atlyginimą. Taigi, kam dėvėti senus ir 
nunešiotus kailinius, kada galite 
gyti naujus?

Mūsų krautuvėje galite Įsigyti kailinius labai lengvomis 
?Jes duodame išsimokėjimui prieinamiausiomis sąlygomis, 
mis papai jūsų aplinkybių.

Atėjusios i krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums 
rautuvės lietuvis atstotas Bernar-

Koraitis. kuris vra kailinių eksper- 
i' žinovas Per ji pirkdamos kaili

nius sutaupysite 10', nuolaidos.
Ponas Bernardas Koraitis visuomet 

palankiai atsiliepia į ponių pastabas.

sąlygomis, 
pritaikinto-

patarnautų
os

veikti.
inž.

s 
das 
tas

411 VASHINGTON STUEET
BOSTON. MASS.

V isur pasižy- misijos Šv. Jurgio lietuvių pa
kurtas ves 
Gidžiūnas, 

atvykęs

rapijos bažnyčioje, 
kun. Dr. Viktoras 
O.F.M., nesenai 
tremties.

Latvrence & Methuen, 
Mass.

1S

d..

Federacijos Skyriaus 
Susirinkimas

Sekmadienį, vasario 29 
tuojau po sumos (apie 11:30
vai. vidudienį), Šv. Jurgio pa-: 
rapijos svetainėje įvyks Fede
racijos 10 skyriaus susirinki- ; 
mas. Valdyba kviečia visus j

ir su jais

gilią brolišką
Ikrikščionišką padėką. 

Kun. Dr. L. Gronis, 
Liet. Raud. Kr. Įgaliotinis 

Straubinge (Vokietija)

W. LYHH, MASS
Sekmadienį, vas. 22 d., 5 vai. 

draugijų atstovus ateiti į susi- P° P>e^4’ Lietuvių klubo salėje 
rinkimą, nes bus valdybos rin- įvyko LDS 24 kuopos, vado- 
kimas ir kiti svarbūs reikalai, vaujant kun. F. Kenstavičiui. Į 

_________ suruoštos prakalbos Lietuvos;
Moterų Sąjungos 27 kuopos nepriklausomybės sukaktį pa-j 

I

I

Lowell, Mass.
pirmadienį, 
vakare, pa- 

Susirinki- 
narės atei-

susirinkimas įvyks 
kovo 1 d., 7:30 vai. 
rapijos svetainėje, 
mas svarbus. Visos
kitę. Visoms, kurios skolingos, 
bus gera proga užsimokėti mo
kesnius.

VVashingtono gimtadienio1 
šventės proga lankėsi pas savo 
tėvelius klierikas Antanas P. į 
Kneižys. Grįžo šv. Jono Semi- 
narijon pirmadienio vakare.

minėti.
Turiningas kalbas pasakėt 

kun. Dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., kun. Jonas Bernatonis, 
LDS Akcijos Komisijos pirmi
ninkas ir kun. F. Kenstavičius, 
kuris buvo ir programos vedė
ju. Dalyvavo nemažas skaičius į 
patriotingų lietuvių, kurie iš-' 
klausę kalbų sudėjo apie $76. 
aukų lietuvių švietimo reika
lams.

LDS Centras ir TT. Pranciš
konai nuoširdžiai dėkoja vi
siems dalyviams, o ypač rengė
jams — kun. F. Kenstavičiui ir 
kitiems ir aukotojams.

t

HARRISON-KEARNY, N. 1 
i Pranas Geraltauskas iš Kear- 
, nv. 55 metų amžiaus, mirė po 
\ ilgos ligos vasario 14.

Vasario 23 d. palaidotas iš- Buvo pašarvotas savo na- 
kilmingai kun. C. P. Griffin, Jmuose, ir po dviejų šv. mišių, 
Šv. Katrinos par. vikaro, tėve- kurias atnašavo kun. L. Voice- 
lis iš tos parapijos bažnyčios jkauskas ir kun. D. Pocius, pa-

Hany Bass, Ine.
United Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI
166 Centrai St.,166 Centrai St.

L0WELL. MASS.

Brockton, Mass.

t

I

Woodward'$ Auto Spring

SPYRUOKLES DĖL BET KOKIO 
AUTO KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratu* Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON. MASS.
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vietines žinios!
T T T ’T* C C Iva^- r^te’ Naujos Kalvarijos 
A. A. ± IT- kJ j kapuose.

Vas. 24 d., mirė, senelių prie-' 
glaudoje, Roxbury, Mass., Ju
lius Masionis, 70 metų am
žiaus, gyv. 952 E. Broadway. 
Jis paėjo Leipalingio parapijos. 
Amerikoje pragyveno 44 me
tus. Paliko tris brolius. Tapo 
palaidotas iš Šv. Petro parapi
jos bažnyčios, 9 v. r., vas. 26 
d., Naujos Kalvarijos kapuose.

Žurnalistas K. Čibiras atrašė 
laišką. Praneša laimingai pa
siekęs tolimą Argentiną. Dėko
jo South Bostoniečiams už jau
kias išleistuves.

Mokyklų fondui bus rodomi 
paveikslai, po bažnyčia, sek
madienį, po Graudų Verksmų 
pamaldų, apie lietuvių gyveni
mą. Bus girdėti ir komunistų 
prakalbos smaugiamos Lietu
vos žmonėms.

Vas. 24 d., mirė, ilgai sirgu
si, Kristina Bakšienė (Saulevi- 
čiūtė), 70 metų amžiaus, savo 
namuose, 64 G St. Paėjo Mar
cinkonių. Amerikoje pragyveno 
50 metų. Paliko vyrą Motiejų. 
Laidojama iš Šv. Petro para-' nuį Naujų Metų rinkliavą 
pijos bažnyčios, vas. 27 d„ 9 guą.oO perduotą jam per K. 

Čibirą.
j Klebonas skundžiasi, kad mo
kyklos baigimas eina lėtai iš 
priežasties ten didelių kaitrų. 
Sakė, kad mokyklos pradės 
savo mokslą, kovo 4 d.

Argentinos lietuvių klebonas, 
South Bostonietis, kun. Kazys 
Vengras dėkoja South Bosto-

DAKTARAI
♦--------------------------------------------------- .

8OU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal. 
i-------------------------------------------------

mokyklai kambarį. Tam gra
žiam tikslui jos perstatys pui
kų Gavėnios veikalą, bažnytinė
je salėje, sekmadienį, kovo 7 
d., 3:30 v. p.p., ir 7:30 v. v.

Neužmirškime Whist Party, 
Moterų Sodalicijos vadovybėje, 
vas. 28 d.. 8 v. v., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St. Moterys 
yra sumanios. Jų šis parengi
mas bus

Kas žinote apie gimimą ar 
Krikštą Vytauto Bronislovo U- 
sevičiaus, Stanislovo ir Vikto
rijos (Petravičiūtės) sūnaus. 
Praneškite Šv. Petro parapijos 
klebonijai.

atmintinas.

Jėzaus’ Nukryžiuoto 
ekstra susirinkimas Į

Seserų
Rėmėjų
bus laikomas, bažnytinėje sa
lėje, vas. 27 d., 8:30 v. v. Tar- 
simės ir rengsimės prie metinio 
Seimelio.

i

Vienuolyno Seselei Celestinai, 
kuri kartu su kitomis Seselė
mis mane lankė ligoninėje; 
dukrelei Ritai, sūnum — Al
fonsui, Vincui ir jo žmonai A- 
lenai; dėkoju parapijos 
gam — 
mišias 
kleb. P. 
šiūnui,
Lawrence. TT. Marijonams — 
Smigelskiui, mano giminaičiui, 
Dambrauskui, Andriuškai, Bi- 
lotai už lankymą ir šv. mišias; 
dėkoju kun. Norbutui iš Frack- 
ville, Pa. 
das.

kuni- 
Al. Abračinskui už šv. 
ir kasdien lankymą, 
Virmauskui, A. Baltru- 
Jonui Bernatoniui iš

už šv. mišias ir mal

Taipgi 
gelskytei.

dėkoju slaugei Smi- 
kuri mane slaugė, 

už šv. mišias ir

Legionieriai Leidžia 
Naudotis Patalpomis
Amerikos Legijono Stepono 

Dariaus Postas turi nuosavas 
patalpas, prie C ir Athens St. 
Tos patalpos dabar yra remon
tuojamos, gerinamos. Seniau 
■jose buvusieji dabar atėję ne
bepažintų. Prie šios progos, 
malonu pažymėti, kad Legio
nieriai jau nuo seno savo patal-

Girdžiu, kad šeimynoms labai pas užleidžia dykai Tautinių 
reikia buto kur gyventi ir pa- Šokių grupei lietuviškų šokių jos mamytei 
vieniams randuoti kambarį. Jei; praktikoms. Čia kas trečiadie- maldas, jos dukrelei Veronikai 
turėdami butą ar vieną kam- nis 
barį, praneštų “Darbininkui”, gražaus jaunimo ir praktikuo- žiuotojo Jėzaus 
labai pasitarnautų piliečių ben- ja senuosius lietuvių 
dradarbavimui.—

Vas. 29 d., 9 v. r. šv. mišios'7 I
bus giedamos Šv. Kazimiero \ į nuviicu yi.a vtiu/ucii ucRingi ii 

Lietui ių Susivienijimo Draugi- Į gį|;aį įvertina legionierių šį pa- 
- - • Ši°ji ^rauSija triotinį nusistatymą jų ir lietu-

A.
I

dėkoju Nukry-
Seselėms — 

tautinius Motinėlei Ligorijai ir bendrai 
šokius, kad reikalui pasitaikius 

įgalėtų juos kitataučiams efek
tingai pademonstruoti, šie jau

nuoliai yra didžiai dėkingi ir

susirenka kelios dešimts ir jos vyrui;

parapijos 
Švagždžiui, 

of

jos intencija. 1 
kiekvieną metą užsisako ir iš- ■ y. 
klauso šv. mišias Šv. Kazimie-; 
ro garbei.

ybės atžvilgiu.

ir bendrai visiems ir visoms, 
kurie kokiu nors būdu man 
pagelbėjo sunkiai sergant. Lai 
gerasis Dievas gausiai atlygi
na iš Savo malonių šaltinio.

Kastancija Stakutienė,
So. Boston. Mass.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

ŠOU 2712 Kės. BIG 9013

Dr.ICSeymour
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
— , t

Įspūdingas Jubiliejus. Juozui 
ir Marijonai Jeskevičiams, vas. 
25 d., suėjo 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Jiems su
teikė Moterystės Sakramentą, 
Lietuvoje, kun. Garmus.

Jo sūnus ir marti norėjo ta 
proga iškilmingai pasimelsti. 
Todėl vas. 22 d., jų sūnus 
kun. Vladas Jeskevičius. S. J., 
atgiedojo šv. mišias tėvų ir ar
timųjų intencija ir pasakė gra
žų pamokslą apie žmogaus gy
venimo vertę.

i 
i

BARGANAS — parsiduoda 
3 šeimynų namas po 4-5-5 
kambarius, dviejų šeimynų 4-4 
kamb. ir krautuvė ir 3 karų 
garadžius. Jeigu $1548.00. A- 
partmentas yra tuščias, 163 ir 
165 W. 8th St., So. Boston.

Dorchestery parsiduoda 2 
šeimynų po 6-6 kambarius. 
Namas puikiausioje padėtyje.

Šaukite BL—8-6872.
(23-27)

MOKINASI SLAUGE
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A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel So Boston 094>

Bes. 37 Oriole Streei
West Roxbury Mass
Tel. Parkway 1233-Wvisoms; Šv. Roko 

kleb. kun. Jonui 
kun. S. Saulėnui. Charitv 
Nazareth Seserims, Prelatui 
VVaters, Marytei Voverytei ir 
jos mamytei už šv. mišias ir 
maldas, Lipskų ir Grigų šei
moms už šv. mišias: Lietuvai
čių Moterų klubo pirmininkei p. 
Bronei Cunienei. p. Kaniusky- 
tei už dovanas, 
Lukoševičienei.
Vaitkus ir Paulinai Griffin. Tu- 
leikienei, Svilienei, Zaleckienei, 
Aukštikalnienei, Dr. Povilui 
Jakimavičiui. Pranei Zaleckie
nei, Zaleckam iš West Roxbu- 
ry, Dr. Dusevičiųi už priežiūrą.

P-lė Diane Shatas
NORTH ABINGTON, Mass’. 

Petro ir Valerijos Šatų, gyve
nančių. 48 North Avė., N. 
Abingtone, vienturtė duktė Di
ana įstojo į St. Elizabeth’s Ho- 
spitai School of Nursing, mo
kytis už slaugę.

P-lė Diana Shatas yra baigu
si Abington High School su 
aukštu pasižymėjimu, pereitais 
metais.

DRUM SCHOOL
Leo Krauskas mekina mušti 
drumą. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.
Mušk Suppiy

11 Hollis Str., Boston, Mass. 
Tel. Han. 6223

Pagerbė Jeskevičius
Sekmadienį, vasario 22

pp. Juozą 
Jeskevičius, 

šeimos nariai ar kiti praneški-; Dorchester, Mass.. 
te žinių “Darbininkui”. (mis dienomis minėjo

Girdėta, kad Bostonietis pul- i metų vedybinio gyvenimo 
kininkas Gricevitch esąs gimi-! kaktį. 
naitis. Tą dieną pp. Jeskevičiam

i darė didžiausį surprizą jų 
j nūs kunigas Vladas Jeskevi- 
Ičius, S. J., kuris atvyko spe- 

ir at-
I našavo šv. mišias savo tėvelių 
intencija Šv. Petro lietuvių pa-

• rapijos bažnyčioje. • 
Vvresnvsis sūnus SilvestrasJ ~ I

, ir Marti Suzana surengė šaunų chester Avė., Dorchester.
Advokato F. J. Bagočiaus ofise ' bankietą savo namuose
302 W. Broadway, So. Bostone įSawyer Avė., Dorchester.

— ■ — I —

Tremtinys Jurgis Gricevičius i 
paieško savo mirusio dėdės An- šauniai pagerbė 
tano Gricevičiaus šeimos. Šios Marijoną

Kapitonas Floridoje. Kapito
nas Šimkus su šeima ilsisi Mia- 
mi, Florida. Jie džiaugiasi oru. 
Tarp kitų lankymų, jie 
kė Tėvą Alfonsą Maria, 
St. Mary’s Hospital. 
Palm Beach.

(VAIRŪS SKELBIMAI

d. 
ir 

gyv.
kurie šio- 

savo 40
su

Žarkauskam, 
puss e s e r i m U llt—

Jeigu reikia pagalbos išpildyme i daliai iš Philadelphijos
INCOME TAX

blankų, kreipkitės pas
John J. Roman ir sūnų

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos.
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai.

atlan-
C. P.,
West

Atverčia Komunistus.
jau, kad artistas Butėnas at
kalbino kaikuriuos komunizmo! 
gerbėjus. Jis patiekia jiems 
savo pergyvenimus ir kitų var
gus. Ir to užtenka tiems, kurie 
nori tiesos, o neturi progos jos 
pasiekti. Artistas Butėnas 
jiems iš širdies drožia: ką ma
čiau, ką patyriau tą jums bro- 

. iiai sakau. Abejonėms nėra
tos.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
WHIST PARTY

šešt. vasario 28 d., 8 vai. 
kare, Dorchesterio Liet.

sur uošė išleistuvių 
kuriame dalyvavo

va- 
Pil.

klubas, savo salėje, 1810 Dor- 
Mass.

92 ruošia Whist Party. Bus ska- 
3VZ tsroaatvay, so. Bostone ;sawyer Avė., uorcnester, kur nių užkandžių ir gerų prizų.

' ------------------------------(dalyvavo būrelis giminių ir ar- Kviečia visus dalyvauti —
PARSIDUODA CAFE itimųjų draugų, pp. Jeskevičiai RENGIMO KOMITETAS. 
Parsiduoda geroje vietoje, gavo daug sveikinimų, linkėji- 

lietuviais apgyventas biznis —'mų ir dovanų.

■
Prieš išvykstant i mokyklą 

p.p. Šatų artimi giminaičiai p.p. ! 
Klemensas ir Albina Čirbulė- i 
nai. gyvenantieji Hilburg Avė.. ' 
Brocktone savo puošnioje rezi
dencijoje 
bankietą.
daug svečių ir viešnių iš Brock- 
tono. Bridgewater, So. Boston. 
Nr. Abington ir kitų miestų. 
Jaunai studentei įteikta daug 
visokių dovanų, gėlių, siuvinių 
ir pinigais. Taipgi palinkėta jai 
daug laimės ir pasisekimo 
moksle.

P.p.

ri 
!

PAIEŠKA?
ai yra įžymūs biz- ! 

savo gero drau- niūriai. Jie per ilgus metus tu-
Ša

cafe. Daro didelį pelną. Atsi- PP- Jeskevičiai yra nuoširdūs Antano Shugžaos. kilusio iš, įėjo nuosavą batų dirbtuvę.
.. ................. " " - - - įsitaisė

kur

Ku norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

I
So. Boston Fumiture Ce.

i

Matracai naujai perdirbami
Kainos pranešama iš anksti

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus
Gelgaudiškio vals. Šakių apsk., i Dabar 
Daugočių kaimo. Girdėjau gy-' machmesnop, 
vena Philadelphia. Pa. Prašo- biznį.
me atsišaukti: Marcella Sokol-! P.p. Šatai 
(Sakalauckas), Wapping, Conn.' “Darbininko” 
Box 2. (24-27). j mėjai.

modernišką 
daro didelį I

Girdė- šaukite tuojau į “Darbininką”, j ir dosnūs lietuvių katalikų į- 
1366 W. Broadvvay, So. Boston staigų rėmėjai, daug darbuoja- 
127, Mass. j si Šv. Petro lietuvių parapijoje

i ir jos draugijose. p. Juozas 
'Jeskevičius yra ilgametis LDS 
1 kuopos finansų raštininkas ir 
yra kitų draugijų valdybose. 
Pereitų metų LDS organizaci
jos seimas p. Juozą Jeskevičių 
už didelius nuopelnus organi
zacijai pakėlė Garbės nariu.

Taigi tikrai malonu paminė
ti tokius nuoširdžius veikėjus, 
kokiais yra pp. Jeskevičiai. 
Sveikiname ir linkime jiem 
sveikiem sulaukti auksinio ju
biliejaus.

380 LA West Broadvay.
Tel. ŠOU 2758

vie-

pa
yra

ilgamečiai

Baigs įrengti, šv. Petro 
rapijos Dramos Ratelis 
daug aukavęs mūsų mokyklų 
fondan. Jos pasiryžo darbuotis 
ir įtaisyti savo vardu vieną 

. - - !

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardes 
nežinau. Į Ameriką išvažiavo 1924 
metais. Taipgi paieškau mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris išva
žiavo į Ameriką prieš 40 metą. A- 
budu Akmenės valsč., Mažeikių ap
skrities. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės valč., Mažeikių apskr. Ra
šykite: Pranas Arlauskas. Salt Rd. 
VVebster, N. Y.

yra
skaitytojai ir rė-

! 
i

GRABOR1AI

i

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno,

Pristatome alų ir degtinę j namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

| T. SULLIVAN, INC. Į
Petras Jakubėnas, sąvininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne-

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. 8L. PAŠALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojss 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
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. Griganavičiua
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass 

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vięe-Pirmininkė — v.. Gailiūnien^, 

8 Winf>eld St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė. 

440 E. 6th St., So. Boston, Ma3S. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

__________________ 29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay — 1864-W Atostogauja \Vashingtone Iždininkė Ona Siauris,

________ 51 Tampa St., Mattapan, Mass.
šią savaitę atostogauja Wa- Tvarkdarė — Ona Krasauskas. . _ , . i 11 Springer St., So. Boston, Mass.shingtone (D. C.> mokytoja p. Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

i Eleonora Glineckytč, gyv. 5 G 110 11 st- So- Mass-i z > ©j Draugija savo susirinkimus laiko kas
I Street, So. Bostone. Ji yra pp. antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.

T -c z-.,- i - ji1 vakare. Parapijos salėje, 492 E.Jono ir Suzanos orlineckių dūk- j s^ntli St.. So. Boston Mass. 
tė. Kaip žinoma, pp. Glineckiai Visais draugijos reikalais kreipkitės 

r 1 x nas protokolu raštininke.
į ir jų dukrelės labai daug vei- —
’ kia Šv. Petro lietuvių parapi- 1 
joj, jos draugijose ir organiza
cijų skyriuose, p. Jonas Gli- 

jneckis yra buvęs ilgus metus 
i LDS Centro Valdyboje ir kitų' 
i draugijų valdybose būdamas
! tebesicferbuoja. Jis yra Bayį(
|View Marketo. 502 E. 8th St., ( 
; savininkas.
i pp. Glineckiai 
'LDS ir jos organo 
ko’\ ir 
ir kitų 
gy-

» 
t

id I

CASPER
FUNERAL

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso 

losepii W.C
(KASPERA8)' 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojao 

NOTARY RLBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
8OU Boston 3960Pristatome Alų ir Toniką

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
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.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Paragnjiį Arbata
Mes pardavinėjame 
Parakvaju Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

MOVERS — 
Ineured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

žsisokykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

| 
; Res. Šou. 3729 Šou 4618

Littiuanian Fumiture Co.

yra rėmėjai 
“Darbinin- 

taipgi radio programų 
lietuvių katalikų

DĖKOJA

įstai-
i

ligoni- 
nuošir-

Grafton Avo« Islington, Mass.
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Grįžus antrą kartą iš 
nes )X) sunkios ligos, 
džiai dėkoju savo geradariams 
už šv. mišias, maldas, atviru
tes, linkėjimus, kuriais man už- 
jautėte ir taipgi parodėte mei
lę Dievui. Lai Dievas visiems 
atlygina. Dėkoju savo dukrelei 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų

i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

2S8 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Muss.

i!
i!
i 
i 
i! 
i! 
i!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. ZaletakM 
Oratoriai Ir Batoanuiotojal.

Patarnavimą* dieną ir naktį 
Koplyčia Aermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. 8OU Boaton 0816 

•OU Boaton 2606
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išėję L' 
buvo padarytas, o 
ta trobe'ė laukė 
kai užėjo audra, 
uždiožė arkliui, ir 
ko pirmyn. Bet tuo pat _. . .  _3_ - metu padangę nutvieskė 

__ <3^.^ drioksterėjo pep- 
Ba’ys Gražulis kūnas, ir nutrenktas Juo- 

zas nusirito nuo dobilų raDailiKaS.............vežino

alus vestuvėms, 
išpuoš-! 
svočių,! 
J uozas : 
tas ŠO-:

I

Į

I

Visą tą dieną ir naktį 
šėlo audra, o jai nurimus 
rytą, senutė, eidama į e- 
žerą žlugto velėti, rado 
netoli kranto Verutės dra
bužius. Drėgname pa
krantės smėlyje giliai įsi- 

Gyvenant kaimynystėje spauūusios basų kojų pė- _ _ - *■
_ _   _ w» 

tikti Verutę, prisiminti Kiek pasekusi pėdsa- 
vaikystę, buvusią bičių- kiais, senutė pakėlė akis į 

Nelikdavo skolingas ir lystę ir ją vėl atnaujinti, ežerą — nieko, be retų 
vakarą, Naujoji bičiulystė netru

ko virsti meile, vedančią 
jaunuolius į bendrą gyve
nimo laimę. Jaunuoliai 
sutarė. Beliko gauti tėvų 
sutikimas. Bet išdidus Re

Užmiršo Verutė tą ne- laisvės karo lauko su vy- 
jaukų pavakarį, bet neuž- čio kryžiumi ant krūtinės 
miršo Juozuko jai parody- ir, kaip kūrėjas savanoris, 
tos užuojautos. Dažnai, gavęs Keraičių kaimynys- 
nematant mamai, pasuk- tėję žemės sklypelį pradė
davo ji jam kokį skanės- jo šeimininkauti, 
tą, užtardavo prieš tėvą, r . - -
barantį Juozuką už išga- atsirado daug progų susi- dos vedė tiesiai į ežerą, 
nytus dobilus, ar švelniu 
žodeliu užjausdavo po to.

nieko, 
pakraščio švendrių, 
mat?. Nurimusio 
paviršiuje maudėsi tik te- 
kančios saulės spinduliai. 
Senutė krūptelėjo, dar aš
triau apžvelgė ežerą ir, 
netikėdama savo akims,

Juozukas. Kas 
pargindamas bandą par
nešdavo Verutei uogų 
kraitelę pririnkęs, ar kitą 
kokį niekelį jai pradžiu
ginti.

Tas vaikų rūpinimasis raitis tarė kietą, galutiną 
vienas kitu, padaręs juos žodį, “ne”. Jis neįeisiąs baugiai, tęsiamai sušuko: 
nuoširdžiai draugais, ne
paliko tėvų nepastebėtas.
— Į ką tai panašu, ta 

draugystė su piemeniu.— 
niurzgėjo Keraitis žmo
nai.

Jų nuomonės sutapo ir, tik nusijuokė iš jos prie- 
metams baigiantis, Juo- taringumo ir liepė ne į sa- 
zukas išėjo piemenauti į vo reikalus’ nesikišti, 
kitą sodžių. Taip vaikai Verutės ašaros nepajėgė 
buvo išskirti ir greit vie- prakalti kieto akmens. II- lengvas vėjelis. Jis linga- 
nas kitą užmiršo. gai verkusi, vieną vakarą vo ežero švendres, o jos

Slinko metai. Verutė iš- ji paliko gimtuosius na- tyliai šiurėjo: 
augo i viliukę mergelę, ir mus ir, be tėvų palaimini- — Pabarukas... 
Keraičiai nespėjo pirš- mo, išėjo pas Juozą. At- kas... 
liams durų varstyti. Bet 
vis negalėjo tinkamo išsi- pas jį, kad būtų jo amži- pie jaudinančią, seną šei- 
rinkti. Neišsirinko ir Ve
rutė. Prisiminusi aną ne
lemtą įvykį, visa šeima ir gėdos, 
vien juokėsi iš jo, tik se- rius laimė netilpo gryčio- lango palangės, 
nutė lingavo galvą ir. ty- je.
Įėjo. | Praėjo kelios laimės sa- kio vaizdai,

Juozukas,

“ne”.
dukters už buvusio savo 
piemens. Veltui senutė ne
drąsiai priminė pabaruko 
pranašystę ir sakė geriau 
būsiant, jei Verutė grei
čiau ištekėsianti. Keraitis

nesi- 
ežero

— V-e-r-u-t-e!
Po valandėlės, iš anapus 

ežero atplaukė tik silpnas 
aidas:
— V-e-r-u-t-e...
Senelės keliai pradėjo 

linkti, akys aptemo ir ji 
dejuodama susmuko ant 
kranto.

Su saule, pamažu kilo ir

gai jau nebegrįžo. Liko T

Artistė Galina Leonienė

• 8

Lietuviais Esame Mes Gimę
kalbos, savo skambių lie
tuviškų dainų, tautinių 
šokių, muzikos, savo lio- 

■tuviškų papročių. Privalo- 
■me visomis jėgomis prisi-

Pradžia 3-čiame pusi.
kritiškiausiu momentu, 
visų lietuvių, nežiūrint,' 
ikur jie gyventu: ar spie-j 
gotuose Sibiro tyriau-;^ rfe tauJti’ės kultHQrGS 
kiuose, kur mirtis lydi jy.k61in^ ie bro.iskcs 

Ijingsmus, Pa vergtoje, mejlčs šj ir talltinio 
.tevyneje; ar Vakarų var-!so,i(Jarumo dvasios ;
Ringuose barakuose, kurini ie kovos lais.
bauo šmėkla vaidenasi .r, nu/taikos žadinimo ir 
ligos nusiminimas ėda palaikymo.
liemtimų kunus ir dvasią, Mūsu ŠQkis tebQnie 
ar Kanados neizengia-tc R Bradūn0 
muose miškuose, ar kars-.

itoje Brazilijoje ar laisva- Lietuvi! Kančios ištremtųjų
■ me Amerikos krašte — įIr kraujo žuvusių lašai 
■vienas ir svarbiausias už-'Tebūnie priesaika gyvųjų, 
davinys yra: išlaikyti gy- Kurią širdin įsirašai: 

, vą savyje ir kituose tau- Kantrybė, darbas ir kova, 
tinę sąmonę”. Netekus sa-'Ir vienas tiksks — Lietuva, 
vosios valstybės, laisvės ( Bet, kad šioje įtemptoje 
kova virsta kova už tauti- ir kruvinoje kovoje už 
nes gyvybės bei. tautinės Lietuvos laisvę, niekuo- 
sąmonės išsaugojimą. Mu- met nenuleistume kardo, 
myse liks Lietu’a gyva, vįsuomeį privalome likti 
nors ir kaip ilgai ji būtų ištikimais krikščioniš- 

Is. svetimųjų paverg a. Mes koms tradicijoms įr gai- 
visi Lietuvos gyvybės vįnti savyje krikščiony- 
saugotojai. Ir kol mes, b^s dvasią, kurios simbo- 

į liksime lietuviai, tol liks jjg yra kryžius... Per šimt- 
ųr Lietuva gyva. Liks^Lie-! me^įus kovojąs įr kenčiąs 

s sėmėsi 
stiprybės ir niekuomet r e- 

! palūžo kovoje ir kančioje.
Ir šiandien, visiems ko- 

■ kenčian-

Baltimore, Md. — Iš Euro
pos j Baltimorę pora mėnesių 
atgal atvyko garsi Lietuvoje ir 
Europoje pianistė, ponia Gali
na Leonienė. Firmą koncertą jėra ponia Leonienė derino pe-Į . ________ ______„
ji patieks Baltimoreje. Lietuvių dagoginį darbą, būdama Kauno jtuva gyva, kol liks gyvas lietuvis kryžiuje 
Salėje, 851 Hollins Street, sek- Konservatorijoje piano klases J naskUtinysai lietuvis . 
madienį, kovo 7. 7:30 vakare, mokytoja. Atvykus į Ameriką; J* penius*.
Surengimu koncerto rūpinasi ji tęsia pianystės darbą. Ji jau' . Palaikydami savy je tau- 
“Dainos” Draugija. Pianistė iš- dirba pedagoginį darbą, ir po4in? Sąmonę, nežiūrint, 
pildys didžiųjų kompozitorių, pirmo koncerto Baltimorėje ža 
kaip Bach, Beethoven, Chopin, da daugiau koncertuoti.
taip gi ir lietuvių kompozitorių 
kurinius.

Pabaru-
Galina Leonienė yra baigusi

rigentams. kaip Leo Blech, 
sai Dobroven, Emil Cooper, 
Stainmann. ir kitais.

Kartu su koncertantės kar-i

Leonienė ryškiausias lietu- 
atstovas. Jos 

pasižymi ne tik

nai. mos nelaimę, šeimininkas
Keraitis šėlo iš pykčio nuėjo gulti, o aš iki auš- 

o pas naujaku- ros išrymojau ant praviro 
Vaizduo

tėje kūrėsi pasakoto įvy- 
sklaidydami 

gi, grįžo iš vaitės. Užsakai jau buvo abejojimą prietaru.

įrumpai papasakojęs^ a- Kauno Valstybės Konservatori
ją ir specializavusi Lenkijoje 
ir Londone pas pasaulinio var
do pianistą - virtuozą Egon 
Petri, kuris dabar koncertuoja 
Amerikoje. Pianistė yra daug 
koncertavusi Lietuvoje, Latvi
joje, Estijoje. Vokietijoje, ir 
kitose Europos šalyse, visur 
turėdama gražaus pasisekimo. 
Be to ji skambino soliste su 
symfoninėmis orkestromis di
riguojant pasaulinio masto di-

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis: papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

ir prašau prisiųsti ...

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu S knyga (s)

Vardas

Gatve

Miestas

ir Pavardė

vių pianistų 
skambinimas 
specifiniu talentu, bet ir aukš
tu virtuoziškumu”,, sako “Jau- 
nakas Žinias", Rygoje.

“Stambiu daviniu pianistę 
pažinome Galinos Leonienės' 
asmenyje. Visas išpildymas tu
ri taurios inteligencijos ir in
dividualybės požymį. Sultingas & gįį 
tonas, švelnus piano virtuoriš- 
kūmas...” tvirtina “Stuttgar- • - ’ - - -
ter Zeitung”.

Taigi Amerikos lietuviai su
silaukė dar vienos muzikos me
no žvaigždės. Julytė.

BALF Sandelyje Gautos Dovanos 
1948 Sausio - January Men. 

Svarais

į uolumo.,

į kad mums gyvenant įvai- vojantiems ir 
iriuose kraštuose ir grėstų tiems lietuviams, kryžius 
lištautėjimo pavojus, pri- yra.vienintelis stiprybes 
valome su ypatinga meile i šaltinis, nuolatinio auko- 
mylėti viską, kas yra lie- ženklas ir tautinio
tuviška. Neturime užmirš- } prisikėlimo laidas...
ti savo gražios lietuviui šiuo tat atgailos me- 

--------  j tu, kreipdamiesi su poetu 
$3,660.00'J. Aisčiu į Nukryžiuotąjį 

Havre, mes tariame:
. iš New q Viešpatie, pažvelki mūsų 

Į žemėn — •
l rūbų, Kaip ją mina koja svetima, 

ncu.u, vciica ——j
į $9,540.00. 30 dėžių avalynės,'
i knygų ir kitų reikmenų, 2645!
sv. netto, vertės $1,338.00. Šis' 
siuntinys iš New Yorko pa
siųstas sausio 22 d. S/S Ame- 
rican Shipper į Le Havre, 
Prancūziją.

Viską siųskite badaujantiems ,
I ir vargstantiems tremtiniams
i lietuviams adresuodami:
• United Lithuanian Relief Fund

of America, Ine.,
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York. 
BALF telefonai EV. 7-1422-23.

i netto svarų, vertės 
laivu S/S OGNA į Le 
Prancūzijoj sausio 8 d. 
Yorko.

II. 100 bėlų-pundų 
t netto, vertės — į 'skaudi?

’ Kaip mūšų akys ir dangus 
aptemę

Ir kaip skausmo kupina širdis..

O Viešpatie, išgirsk mus! 
Malonės!

O neleiski žūti, o paguoski 
mus!

Grąžinki laisvę į tėvynės 
klonius...

Ir tikėjimą grąžink į namus...

žemėn —

C’alifornia , Hudson, J. Jankauskas 120.
Oakland. S. A. Skeman 30 sv.1 Schenectady, K. Laureckas 
San Francisco, J. Liesytė 34. 201.

Yonkers, J. Kundrotas 61.
! Stony Brook, Wm. Bartaš- 
ka 8.

į New York City: Manhattan,! 
Valušienė 6; J. Boley 6.

Brooklyn, Misevičienė 15; J. 
Šimonis 6; K. 
Lamont 8;

Maspeth, A.
Utica, Louis

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Connecticut
Putnam, Nekalto Prasidėjimo’ 

Vienuolynas 13.
Illinois

Chicago. V. Petrauskas 21.
Herrin, Mary Ravaitienė 100.
Kewanee, P. Melėnas 24.
W. Frankfort, A. Radžiūnas 

260.
Indiana

i
Indiana Harbor, BALF nr. 95 

240 sv.

Cedar 
ton 12.

Iowa
Falls, Mrs. Irene

Maine
Lewiston, BALF nr. 41

Stanley Klemonelies 28.
Massachusetts

Boston. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choras 312; Šv. Petro 
par. 22.

Sunderland, VictoT Petraitis

I 
t

c.

700.
I

Leiga 9; Mary 
Johnson 20. 
Raudonaitis 55. 
Krukonis 15.

Ohio
Cleveland, Nepersto jančios

pagalbos parapija 295; M. Že- 
Ea- brys 52’

Pennsylvania
i Scranton, Mrs. H. Chesek 12. 

Shenandoah, Šv. Jurgio par.
150 sv. i

Tamaąua, Sodalietės 71. 
Pittston, Mrs. John Wise 40. 
Philadelphia, Šv. Kazimįero 

par. knygų 35.
Vermont

Brattleboro, Mrs. Anna Lu- 
džius 61.Worcester. A. Salasevičius 21.

Nebraska
Hasting. C. B. & G. 154.
Omaha. šv. Antano parapija

240; maisto 70.
New Hampshire

Manchester, Mrs. Mary Za- 
rembo 125.

New Jersey
Merchantviile, Mrs. Barbara 

Dover 16.
Nevzark. Mrs. Margaret Zor- 

skie 22.
New York

Amsterdam, T. Mikstinys 20.

District of Columbia
Washington, Mrs. Ruth Wen- 

zel 20; Wm. Aglan 33.
Geraširdžiai aukotojai lietu

viams tremtiniams daug pagel
bėjo šalčių metu apsidengti. 
Visiems aukotojams nuoširdus 
dėkų. Aukas daiktais ir pini
gais ir toliau siųskite BALF-ui.

BALF Centras 1948 m. sau
sio mėn. tremtiniams į Europą 
išsiuntė:

I. 55 statines lašinių, 10,000

BROLIŲ MOTUZŲ-BELECKŲ 
LIETUVIŠKOS, GARSINĖS FILMOS MŪSŲ 

APYLINKĖJE
Visi žiemiau paduotų kolonijų lietuviai kvie

čiami pamatyti gražias filmas, kurios su indomiu 
dabartinės Lietuvos komisarų kalbų perdavimu 
rekordais, bus rodomos sekančiose vietose:
28 d. vasario-Febr. šeštadienį 7:30 vai. vakare

Parapijos Salėją 350 Smith St. Providence 
R.I.

29 d. vasario-Febr. Sekmadienį 3 vai no pietį]
šv. Petro Parapijos Salėje., W. 5th St. 
So. Boston, Mass.

29 d. vasario-Febr. Sekmadienį 7:30 vai. vakare 
Šv. Roko Parapijos Salėje., 20 Webster St. 
Brockton, Mass.

4 d. kovo-March. Ketvirtadienį 7:30 vai. vakare
Šv. Jurgio Paęap. Salėje. Norwood, Mass.

5 d. kovo-March. Penktadienį 8:15 vai. vakare
Šv. Pranciškaus Parapijos Salėje. Athol, 
Mass.

6 d. kovo-March. šeštadienį 7:30 vai. vakare
Šv. Kazimiero Parapijos Salėje. Worcester. 
Mass.

7 d. kovo-March. Sekmadienį 3 vai. po pietų *
Aušros Vartų Parapijos Salėje. Worcester, 
Mass.

7 d. kovo-March Sekmadienį 7 vai. vakare 
Parapijos Salėje. 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass.

13 d. kovo-March. šeštadienį 8 vai. vakare
šv. Kazimiero Parapijos Salėje. New 
Hawen, Conn.

14 d. kovo-March. Sekmadienį du rodvmni: 2:30
vai. po pietų ir 7 vai. vakare šv. Juozapo 
Mokyklos Auditorijoje., 29 John St. 
Waterbury, Conn.


