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Sutartys vėjais 
Ginklas—karaliauja 
Sekanti auka—persvara 

. Dar milijonai vergų
Kas skubiai darytina
•

Lietuva patyrusi Sovietų Ru
sijos klastingus sutarčių laužy
mus per savo vadus skelbė pa
sauliui, kad komunistinės val
džios sutartys nieko nereiškia. 
Jos geros tik Sovietams, kol 
jie prie jų prieina, kad įvedus 
savo valdžios kontrolę. Taip 
buvo su Lietuva, Latvija, Esti
ja, Lenkija... visa eile kitų ir 
galutinai Trijų Didžiųjų — Te
herano, Jaltos ir Potsdamo, 
nuėjo vėjais. Štai TRYS didie
ji susitarė duoti pasauliui tai
ką ir vienas iš jų klastingu bū
du veda šaltą karą grobdamas 
be karo valstybę po valstybės. 
Sutartys numatė taip vadina
mas “įtakos sferas”. Raudonie
ji tik to ir norėjo. Jie žinojo, 
kad tos sferos tai jų aukos ir 
vieną gražią dieną jos bus pa
skandintos raudonajame potvy- 
nyj. Ir nuskendo: visą rytų Eu
ropa. Demokratinė tvarka ir 
žmonėms žadėtoji taika žuvo.
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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PRAKALBOS
Ir Judamieji
Paveikslai (Mavies)

Sekmadienį, kovo-March 
14 d., 1948, 7 vai. vakare, 
Eagles Hali, Hudson, 
Mass. įvyks LDS 56 kuo
pos rengiamos prakalbos 
ir judamieji paveikslai. 
Kalbės įžymūs kalbėtojai 
— kun. Jonas Bernatonis, 
Antanas F. Kneižys, ‘Dar
bininko’ redaktorius ir A. 
Norvaiša, neseniai atvy
kęs iš tremties.

Kviečiami visi vietiniai
ir iš apylinkės ateiti pasi-! 
klausyti kalbų ir pamaty
ti paveikslų. Jokios įžan
gos nebus.

LDS 56 kuopa.
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i 
iJo Šventenybė Popiežius Pius XII nešamas Vatikano Miesto aikštėj, 

kur jis pasakė kalbą 1,500 gatvėkarių ži bininkams, kad prisiartinus Ita
lijoj rinkimams reikia atsiminti tą, kad Katalikybė niekur nesutampa 
su bedievišku komunizmu. Tas duoda suprasti, kad katalikai negali bal
sais remti komunizmo. Komunistai visoj Italijoj smarkiai veikia, kad 
besiartinančiuose rinkimuose galėtų pravesti daugiau savo kandidatų ir 
paimti valdžią ir kraštą į Maskvos diriguojamas rankas.

Žmonės Neatsiima Pinigų
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i1 Uthuanian Semi-We*kly
i i N>wspaper
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! TTTESDAY and FRtDAY
j 366 Broadway, S. Boston 27. Mas*.

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Čekoslovakijos Raudonojo 
Teroro Auka - Masarykas

Jo mirtis sukrėtė visa demokratini 
pasaulį

Raudonųjų valdžia tik po sesių 
valandtį praleido žinių

KALTINA KRITIKUS UŽSIENY!

Masaryko artimi draugai netiki, kad jis būtų 
papildęs saužudystę

Ir Amerikos vadai įsitikino, 
kad Maskvos tironai nesupran
ta kitos kalbos, kaip tik ginklą. 
Pirmas tą pastebėjo Pre
zidentas Trumanas ir pareika
lavo Kongreso, kad karo laimė
jimus užlaikyti taikos gerovei 
reikia ginklo, nes raudonieji 
klasta ir smurtu veržiasi į Va
karus.

Tuojaus suteikta greita stip
ri parama Graikijai ir Turki
jai. Pavojus nepraėjo, bet dar 

besys pakibo ant ftaHJSs, 
Prancūzijos, siekia Skandinavų 
valstybes ir Tolimus Rytus. Ir 
vis iš to imperialisto pusės, 
kuriam Amerika ir Britai įda
vė ginklą, kad jis gintųsi nuo 
nacizmo. O 
atsuko prieš 
sitarė taiką

•
Jungtinių 

bes Sekretorius 
pramatęs pavojų davė Kongre
sui pasiūlymą, kad gelbėjimui 
Europos nuo raudonojo komu
nizmo reikalinga stambi para
ma dar demokratiškai besi
tvarkančioms, valstybėms. J. 
Valst. Kongresas svarsto ir 
delsia, o tuo tarpu komunistinė 
ranka smarkiai veikia Italijoj, 
kad balandžio 18 dieną vyks
tant šalies rinkimams juose lai
mėjus didžiausią skaičių balsų. 
Jeigu Italijos komunistams su 
Maskvos pagalba pavyktų už
grobti valdžią, tai Kremlius 
diktuotų Italijai. Kremliaus sie
nos rubežiuotusi Viduržemio 
jūra. Tuomet ir Graikija ir 
Turkija būtų didesniame pavo
juje. Pavojus Amerikos laimė
jimams čia pat, o Marshall’o 
planas dar vis tik projektas.

Jeigu toks trumpas laikas 
mus skiria nuo to kas gali į- 
vykti Italijoj, reikia nepamirš
ti, kad nuo to potvynio neišsi
gelbėtų jau nei Prancūzija, nei 
Belgija, Olandija. Danija, net 
ir Skandinavų tautos. Ar to

Vien Bostone, Federalės 
valdžios taksų kolektavi- 
mo ofise randasi $780,000, 
kurių negalima grąžinti 
žmonėms, kuriems tie pi
nigai priklauso.

Virš 15,000 išsiųstų če
kių grįžo, nes negalėjo su
rasti adresatų.

Tie pinigai yra permo
kėtų “income tax” mokes
čių. Taksų mokėtojai pa
tikrinkite, ar jums nepri-

Niekas,

Praga, Čekoslovakija, komunistų terorą. Masa- 
kovo 11 — Vakar visame ryko mirtis sukrėtė ne 
pasaulyj pasklydo žinios, tik Čekoslovakiją, bet ir 
kad Jan Masaryk, 61 me- visą demokratinį pasaulį, 

i tų amžiaus, Čekoslovaki- nes jo tėvo ir jo paties 
jos įžymus vadas, to kraš- vardas yra sentimentaliai 

, to respublikos įkūrėjo sū- surištas su Čekoslovakijos
Geležinkeliečiai Reikalauja nūs ir užsienių reikalų išlaisvinimu po 

30% Algy Pakėlimą ^misteris, papildęs
zudystę , iššokdamas pro gi jis nepriklauso 

Gelžkelio savo oficialės re- partijai, tai jis
zidencijos Czernin f1- v
ciaus.

PROTESTAS PRIEŠ 
RAUDONŲ JŲ TERORĄ
Jo šeimos nariai sakoj 

į kad Masaryko saužudystę 
yra tai jo protestas prieš

Chicago
larbininkai per savo Bro- 
therhood of Locomotive, 
Firemen and Engineers 

: D. B. Robert- 
valdžios galva :;son reikalauja 30 nuošim-

.tokie vyrai, kaip Georgu______
Dimitrov, Bulgarijos rau-į prezidentą

’donųjų v ______ ____ _____
Klement Gottuald, dabar- čių algų pakėlimo, ir sa-'

New York
kurie savęs neapgaudinė
ja, neabejoja, kad komu
nistai laike Ispanijos civi
lio karo pasigrobė labai 
jdaug to krašto turto ir jį 
išgabeno į Rusiją, 

j Jeigu kas nori daugiau
įrodymų, tai štai ką pa-ILudwig Renn, plačiai ži- Į reiškė,

tinis Čekoslovakijos rau- ko, kad tas būtina dėl 
donų jų premieras; Luigi pragyvenimo pabrangimo., 
Longo, Italijos komunistų; Geležinkelių kompanijų 
partijos vice pirmininkas;! vardu Guy W. Knight pa- 

kompanijos
, _______ eias-slgų hs^lti,

Juozas Broz (Tito), Jugo-' nekeliant tikietų bei pre- 
i. Pa-

Į nio Su Aukštais Karininkais
Vos NCSOSpTOįlRlIO Trenki* I. Da-otfau kaip S00 mili-'s]avijos raudonųjų dikta- kių pervežimo kainų. \ 

jonų dolerių vertes aukso, torius. jje vadovavo kru-! kėlus kainas ir algas būtu | kuris buvo National Bau- vjJp - - _ _
koj, Ispanijoj, sukrautas loj

Kilkis, Graikija — Šim- atsargoje, raudonieji va- ----
vinom skerdynėm Ispani- tik pasitarnauta infliaci

jai.
jis tą patį ginklą 
tuos su kuriais su
gerbti.

Valstybių Valsty-
Marshall’as

tas svarų dinamoti tapo ^ai pasigrobė ir išvežė j ęr T»-p ą p g, CTTrHDVTT
atrasta ant geležinkelio Maskvą spalių 25 d., 1936 lAKtJ 3UUAKI 11

MILITARĘ SĄJUNGĄbėgių, kuriomis turėjo, už 
kelių valandų pravažiuoti 
traukinys su Jung. Valst. 
generolu James A. Van 
Fllet ir Graikijos kariuo
menės štabo viršininku 
gen. Dimitrios Yadzis.

Gcn. Van Fleet yra nau
jai paskirtas Amerikos 
Militarės Misijos Graiki
jai viršininkas. Su jais 
vyko ir kiti abiejų šalių 
aukšti valdininkai. i sų ministeris, sausio

Dinamitą buvo padėję į 1937 m tai užginčijo, „ 
komunistų gorilos. įsakė, kad auksas nebuvo'

išvežtas. Tuo pačiu metu, sutarties prisidės ir Jun Washingtonas nemato ar r.eno- — . . . _
ri matyti?! Mes žinome, kad 
Washingtonas taip gerai mato, j 
kaip gerai mato ir Maskva.

m. Šių žinių tikrumą ir 
teisingumą įrodo doku
mentais Manuel Imenez 
Quelez savo knygoje —■ 
“Spain and the UNO”, ku-’kių tautų delegatai sutarė 
rią išleido Thomas Verlag, į principe sudaryti militarę 
Zuriche. i sąjungą tikslu sustabdyti

Autorius įrodo, kad So-; komunistų veržimuisi į 
vietų Rusijos agentai pa-Į vakarus.
siuntė 7,800 dėžių su auk-i Šioje konferencijoje da- 
su į Odesos uostą. Juan(lyvavo šių tautų atsto- 
Negrin, tuolaikinis finan-jvai: Anglijos, Prancūzi- 

įsų ministeris, sausio 20, jos, Belgijos, Olandijos ir 
, ir Luksemburgo.

■ sakė, kad auksas nebuvo' Manoma, kad prie šios 
išvežtas. Tuo pačiu metu , sutarties prisidės ir Jung. 
siuntiniai pasiekė Maskvą Valstybės. Taipgi mano- 
iir Maskva sudarė Ispani- ma prie šio bloko prijung
tos taip vadinamą valdžią ti ir Vokietiją. Tuomet 
I tremtyje ir ją finansavo susidarytų tvirtas Vakarų 

Bet Washingtonas siekia ger- jSpanjj0S auksu< [blokas, kuris veiktų vie-
Toje knygoje taip pat ningai prie Maskvos toli- 

paduoda, kad 1936 m. rau- mesnę ekspansiją. Įvykiai 
i ir Suomi-

Brussels, Belgija Pen- joj žymiai pagreitinti ši
tokį susitarimą pasiekti.

Rusai Priešingi Sutaikymui 
Žydų Su Arabais

Del e g a c i j a

reikalų išlaisvinimu po pirmojo 
; “sau- pasaulinio karo ir, kadan- 

jokiai 
; ir komu- 

palo- nistams užgrobus valdžią 
pasiliko užsienių m miste
rių, kaipo vienintelis Va
karų civilizacijos atsto
vas.

Pažymėtina, kad komu
nistų valdžios vidaus mi
nisteris Vaclav Nosek tik 
šešiom valandom praėjus 
nuo Masaryko “saužudys- 
itės” pranešė parlamentui.

I ;Jis sakė, kad Masaryk pa- 
,piičtęs saužudystę ir kaiti
mo už tai užsienių kritiką 
idėl jo pasilikimo ministe- 
!rių kabinete po komunis- 
itinio perversmo.
I NETIKI, KAD MASA-

Jan Masaryk,
I ČPkoslovak i jos patri jotas 
kūmo tragiška mirtis su 
krėtė civilizuotą pisaub

kad didžiosios

1
I RYK BUTŲ PAPILDĘS
I
i
i

SAUŽUDYSTĘ
Čekoslovakijos piliečiai 

į ir artimieji jo draugai 
j Londone pareiškė abejoji- 
!mą, kad Jan Masaryk bū- 
itų papildęs saužudystę. 
Dr. Jan Papanek, Čekoslo- 

I va k i jos misijos vadas 
^Jungtinėms Ta u t o m s, 
' spaudos konferenc i j o j

Tęsinys 2-rame pusi.

būvio ir taikos pasaulio tau
toms. o Maskva smurtu neša 
baimę, terorą ir skurdą ir Pa'(jonųjų milicijai vadovavo Čekoslovakijoj 
naudodama klastą žengia pa-. 
vergimo keliais surydama vai- • 
stybę po valstybės.

•
Prieš akis stojasi milijoninė

I
naujų vergų minia. Raudonasis; 
žvėris dar vis alkanas. Ar ma-; 
to tą raudonąj. tvaną tie. kurie 
galėtų suteikti tiems būsimiems 
vergams vilties šešėlį. Ir štai 
kokia šiomis dienomis buvo nu
girsta pasakaitė: “Džiaugiasi 
žvirbliai sėdėdami ant malkos, 
kad Amerika išrado atominę 
bombą. Mat dabar tai klius vi
siems katinams. Nebus ko bijo
tis. Tik štai vienas jų sučirškė 
pavojų, katinas čia pat atseli
na ir visi spruko”. Iš to seka, 
kad šalto karo pavojai reikia 
ginti ir ginti ne atominėmis 
bombomis, bet tomis priemonė
mis, kurios vadų nurodomos ir^kalautų, tai jis, kaipo ge- 
prieinamos. Kp.‘ ras pilietis, nevengtų už-

GEN. McARTHUR SUTIKO 
PRIIMTI KANDIDATŪRĄ 

Į PREZIDENTUS

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos
Jungtinėse Tautose yra 
pasiryžus,
tautos sušauktų žydų ir a-
rabų atstovybes ir bandy
tų juos kokiu nors būdu 
sutaikinti ir tuomi už
baigti .tą baisų vieni kitų 
žudymosi Palestinoje.

Bet toms taikos pastan
goms griežtai pasipriešino 
rusai. Ju delegacijos var
du Andrei A. Gromyko 
pareiškė, kad tokios pa
stangos būtų tuščios, to- 
idėl jie tam priešingi. Bet 
! Gromyko savo planų tuo 
į reikalu nepatiekė. Tik 
priešingas bandymui su
taikinti ir gana.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Šeštadienį, kovo 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos patriotinės dai
nos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikinimai 
plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietuvių na
mus.

SEKMADIENĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, kovo 14 d.. 10:30 vai. rytą iš tos pa
čios stoties — \VESX, Salėm, turėsime progą klausy
tis giesmių, dainų, muzikos kurinių, pranešimų ir kal
bos.

Trumpą kalbą pasakys kun. Benvenutas Rama- 
; nauskas, Pranciškonas.

Tokio, Japonija — Ge- imti daug sunkesniu ir 
nerolas Douglas McAr-' dėsnių pareigų. Dėlei : 
thur padarė pareiškimą, generolo pareiškimo, — 
kuriame pasako, kad jis sutikimo būti kandidatu į 
sutiksiąs, jei to Amerikos Prezidentus, io proponuo-į 
žmonės pareikalaus, būti tojai tai aukščiausiai vie-' 
kandidatu į Jung. Valsty-.tai labai džiaugiasi, 
bių prezidentus. Savo pa-- ----------------
reiškime generolas, sako., RoV015 Paskutinė Diena
kad jis neturįs jokių pla
nų apleisti savo pareigas 
Japonijoj ir kad jis nesie
kiąs jokios vietos, bet jei 
Amerikos žmonės parei-

di- ~~ ~ ' Pasukite savo radio rodyki) ant 1230 kilocycles
šio SprOQO AniliniCIJOS SdndCliS ir klausykite lietuvių radio programų šeštadieni ir 
— Kinijoj sekmadienį.

u i ----- UL šių radio programų metinis koncertas įvyks sek-
Tsingtso, Kinija. — < 

i sprogo didelis kiniečių a-į 
imunicijos sandėlis sunai- 
jkindamas ištisą miesto 
į bloką.
' Sprogime žuvo apie 250 
! žmonių.

Kovo 15 yra paskutinėj Šis sandelis radosi Ame- 
diena išpildymui bei pa-irikos Tolimųjų Rytų Lai- 
siuntimui Federalei vai- vyno bazėje. Kiek ameri- 
džiai “income taksų” blan- kiečių žuvo — dar nepa- 
kų bei mokesčių.

Dėl "Income Tax"

skelbta.

Čia madienj, gegužes-May 2 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. Programą išpildys šv. Kazimiero lietu
viu par., VVorcester, Mass., m iš ras ir moterų chorai ir 
solistai, vadovaujant muzikui Juozui Žemaičiui; Jo
nas Butėnas, baritonas, Kauno Operos artistas, nese
nai atvykęs iš tremties; Tautinių šokių ansamblis, va
dovaujant p. Onai Ivaškienei ir kiti.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Knei/.Į, 
366 VVest Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 
7-1449.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tremtinys Laimėjo Pirmą Vietą 
Lietuvių Dainų ir Giesmių Konkurse 
Padidėjo Lietuvos Muzikos Turtas

Mirė Kunigo Čepukaido 
Motina

Po intensyvaus darbo ir 
ieškojimo visose pasaulio 
dalyse, Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Vargoni
ninkų Sąjungos šiandien 
paskelbė laimėtojus jų pa
ruoštame giesmių ir dainų 
konkurse.

Laimėtojai ir jų premi
jos seka:

Pirmas: Juozas Strolis,, 
tremtinys 
S125.00.

Antras: Bronius Budriu-i 
nas, tremtinys Vokietijoj,-pirmininku 
850.00.

Trečias: Leonardas J. 
Šimutis. Jr., Chicagos mu
zikas, — $25.00.

Nuosprendį pateikė po 
ilgų ir detalių nagrinėji
mų du žymūs Chicagos 
muzikai - kompozitoriai ir

tremtyje pri- 
kurinius.
vargonininkų 
planuoja su-

suteikti ilgesnį laiką kom
pozitoriams 
siųsti savo 

Chicagos 
provincija
ruošti koncertą originalių 
kurinių, prisiųstų konkur
sui.

Konkursą muzikos my
lėtojai sekė entuziasti- 
’niai, kurdami ir siųsdami 

Vokietijoj, —savo veikalus Amerikos 
į Lietuvių vargonininkams.

Vargonininkų Sąjungos 
yra Justas 

Kudirka, Chicagoje.
I

i j

Suomijos Pasitarimai Su 
Maskva — Prievartos 

Darbas
Helsinki, Suomija

mokyklos profesoriai. Tei-' i
sėju taipgi buvo prof. An
tanas Pocius, 1 
konkurso pirmininku.

Teisėjai pažymėjo:
“Laimėtojų veikalai tai 

deimantai muzikos srity
je: iš visų atžvilgių jie y-

PhHadeiphia, Pa. — Ie
va Čepukaitienė, 80 metų 

'amžiaus, našlė, mirė kovo 
i 8 dieną.
' Pastaraisiais keliais me
stais ji gyveno su savo sū
numis Adomu ir Antanu 

lūkyj. netoli nuo Greenvil- 
le. už Boyertown, Pa.

A. a. Ieva Čepukaitienė 
paliko keturis sūnus ir še
šias dukteris ir labai daug 
anūkų ir anūkių. Ji buvo 
našlė daugiau negu dvide
šimts metų.

Vienas jos sūnų, kun. 
Juozas Čepukaitis, Šv. 
Andriejaus parapijos kle- 

j bonas, atnašaus iškilmin
gas gedulio mišias, Šven- 

įčiausio Sakramento par. 
bažnyčioje. Baily* mieste
lyje, šeštadienį, kovo 13 
d., dešimtą valandą rytą., 

l Bus palaidota parapijos 
I 1

DARBININKAS

Tariasi dėl pagalbos Kinijai. — Jung. Valsty
bių Valstybės Sekretorius George C. Marshall 
(kairėj) tariasi su Senatorium Arthur Vanden- 
berg (R.-Mich.) dėl būtinos finansinės paramos 
Kinijai. Valst. Sekretorius reikalavo Kinijos rei
kalams skirti $570,000,000.Momento reikalą remia 
ir McArthur. kuris būdamas Japonijoj gerai pa
žįsta ir Kinijos reikalus. Jis sakė, kad Kinijai 
militariems reikalams skubiau reikalinga para
ma negu ekonominiams.

T £
Čekoslovakijos Raudonojo

Teroro Auka - Masarykas
Pradžia 1-įname pusi ap y j j traukti ryšių ir suVaka-

Lake Success, taip pat ne
tiki žinioms apie saužu- 
dystę. Tačiau Čekoslova
kijos komunistų valdžia, 
jos kontroliuojama spau
da ir radio skelbia, kad 
Jan Masaryk buvęs labai 
jautrus žmogus, kuris la
ibai kentėjęs dėl užsienių 
■spaudos puolimų.

Kaip žinoma, prieš ko
munistų perversmą, trims 
Čekoslovakij o s pareigū
nams buvo pasiųstos bom
bos. Viena jų buvo Jan’ui 
Masaryk’ui. Po tyrinėjimo 
pasirodė, kad tai buvo ko
munistų darbas. Kadangi

- - Jsikivi paskyrė septynių: Kunigas Jonas Gibas, 
kuris" buvo asmenų dele£acii4 vykti į Šv. Andriejaus parapijos.

— a--- 1----- - dėl vikaras, pasakys pamoks-
sutarties. lą. 
paprašė” į

, Maskvą deryboms 
Suomių - Rusų 
Tokių “derybų 
pats Stalinas.

, I Delegacijai
ra naujas turtas lietuvių Pats Suomijos
muzikai, iš kuriu galės ^aniJ° Pekkala, , - -------
pasisemti šioji ir naujoji «aha, Prirašyti., eiskaus parapijos mokyk- talikui
gentkartė. Abelnai, visi relkalui atsitikus, bet ko-1 loję. Minersville, Pa. 
konkurentai narodė dide- k*^ sutartį. Kuomet kai- i _ 
liūs muzikos* gabumus. Iš kur!e paskirtieji delegatai eina iš U’illiam Penn.

rų valstybėmis. Bandy
mas prisitaikinti Maskvai 
neišgelbėjo Čekoslovaki
jos. Komunistai su Mas
kvos įsakymu ir pagalba 
padarė perversmą, pasi
grobė valdžią, užleido ge
ležinę uždangą ir pradėjo 
terorą visame krašte, kad 
visiškai sunaikinti opozi
ciją prieš komunistus.

Jan Masaryk dieną prieš 
“saužudystę” buvo nuvy
kęs pas prezidentą Edvar
dą Beneš, kuris dabar gy
vena Sezimovo Usti. Kar
tu su juo buvo nuvykęs ir 
lenkų ambasadorius Pra- 

ir tuo laiku vidaus reika-įF?'*' ske]’
lų ministerių buvo komu-’biai J1S matėsi su Beneš ir 
nistas, kurio kontrolėjeW>. automobiliu j Progą, 
buvo policija, tai jis atsi- Pr,e21dentas ka,P

’ - ;sako, esąs po areštu, poh-
i ei jos saugojamas. Niekas 
be komunistų valdžios lei
dimo negali pas į nueiti.

SLAPTOJI POLICIJA 
SAUGOJO MASARYK’Ą

Buvęs Čekoslovakijos 
viršininkas, kuris dabar 
randasi Vokietijoje, sako, 
kad buvo daromos pastan
gos Jan Masaryk’ą išga
benti iš Čekoslovakijos, 
bet to negalėjo padaryti, 
'nes dvidešimt trys slapto- 

Rusija, beŲsios policijos pareigūnai 
nu-į buvo paskirti jį saugoti.

sakė šį reikalą nuodug
niai ištirti ir kaltininkus 
patraukti atsakomybėn. 
Daugelis ministerių rezig
navo, kas ir privedė prie 
valdžios krizės ir komu
nistų perversmo.ŽYDELIŲ PORA NAUJO

ARKIVYSKUPO SVEČIAIS masaryk nebuvomMAA ▼ * uAKyi RL SIJOS PRIEŠAS

i

RUSIJOS PRIEŠAS
Jan Masaryk nebuvo) 

ikaitienės dukrelė yra Šv. Greenburg, žydelis siuvę-■ siekto rekordo ji negalin- Rusijos priešas. Visą lai- 
Conn.Jti susilyginti su vokiečių ką jis ir prezidentas Be- 

praeitame kare neš laikėsi už bendradar-į 
_____________ ' ■ -i r y- 1--i' 

vardu Ši pasiekianti 114 mylių ■ ta^P Pat nenorėjo
Frank Keough. kuris no--aukštį ir skrendanti 3500.______________ _

ČeDukaičių šeimyna pa- rėjo būti kunigu. j—1;” : - i
ne-1 , _ I’’ 1 Metai po metų prabėgo,

vieną dieną, Sam ir jo 
j žmona gavo kvietimą at
vykti į Baltimore, Md. ir 

Mirus a. a. Ievai Čepu- dalyvauti naujo Arkivys- 
penki kompozitoriai ir Administro- ArlivyskupŠ^1 F r a n c i s j

Viena a. a. Ievos Čepu- Daug metų atgal, Sam'ta. Bet nežiūrint šio pa-

vadovaus Kazimiero Vienuolyno Se- jas, New Britain, i____ , (
............Įcutc Genovaite, kuri da- pasižymėjo geradarybe vartota
kuriam| bar darbuojasi Šv. Pran- vaikeliams, pagelbėjo ka- taip vadiųama V-2 raketa. b*ayim5 _su 

i vaikui

premjeras' šute Genovaitė,

l

LALA. O taUUUlUO. . .. . ---- ----------------'  į

tikrųjų per ši konkursą! noreJ°_ atsisakyti nuo tos toli nuo Shenandoah, kur - 
praturtėjo Lietuviu muzi-ikellones j Maskvą (tur- jie apsigyveno atvažiavę į 
kos menas” ‘ 'but prisimindami Lenki- iš Lietuvos.

Teisėjai pranešė, kad iš Pogrindžio delegacijos 
viso dalyvavo dvidešimts-b . ^ai prezidentas 
kurse. ‘ kurie“pa‘ttekr nėra Mausimas ką
muzikalinius kurinius - įua;n°"te ,a5.ner,“1.te.da: 
solo balsui, chorų kurinių 
— vyrų ir mišriems cho
rams. liaudies ir origina- . 
lių kurinių. Jie buvo pri- J° 
siųsti iš Vokietijos. Aus
trijos. Kanados. Brazili
jos ir iš įvairių šių Jungti
nių Valstybių miestų.

Laimėtojų veikalai buvo 
mišriems chorams.

Premijos konkurentams 
buvo paskirtos Juozo Ba- 
čiūno, savininko Tabor 
Form vasarvietės. Sodus.) 
Michigan. šis įžymus mu
zikos amatorius ir patrio
tas pasižadėjo premijuo
tus veikalus išspausdinti 
dėl publikos. Tai labai gir
tinas ir patriotiškas bus 
p. Balčiūno nuopelnas. Jį 
sveikina visa Lietuvos vi
suomenė!

Konkursas buvo užtęs
tas kelius mėnesius, kad

, ryti. Čia yra - prievartos 
.1 darbas”.

Taip, lietuviai tą sužino- 
1939-1940 metais.

Uždraudė Čekams 
Organizuotis

Berlynas — Amerikos 
Militaris Gubernatorius, 
generolas Lucius D. Clay, 
paskelbė draudimą pabė
gusiems nuo komunistų 
teroro, čekams. į ameri
kiečių zoną Vokietijoj, or
ganizuotis bei sudaryti 
komitetus. Bet atbėgusieji 
amerikiečių nebūsią grą- 

1 žinami atgal prievartos 
būdu.

Be to generolas pareiš
kė. kad dėl pabėgėlių, dar 
jis negavęs iš Čekoslova
kijos valdžios jokio pro
testo.

SEND, Ine.
SHIPMENTS TO EUROPE’S NEEDY DISTRIBUTORS

304 W. G3rd St., Chicago 21, III. — Tel. ENG. 5O2S
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS | VISUS 

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

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

i

Siųsk Maisto Siuntimus Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik £10.00
(

3
2
1
1
1
1

sv. Tauku. 
Kavos.

sv. Ryžių.
sv.

sv.
sv.
sv.

1

Cukraus. 
M ilty. 
Mėsos.
sv. Kakao.

5
5
2

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

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! ‘ ]

)mylių į valandą greitumu. Į NUBAUSTAS BALTIJOS KRAŠ-
—————— ---- - ----- — —------ --  — . —

TŲ KOMISARAS

UŽSAKYTOJAS:
Vn rijas ir Pavardė 
Numeris ir Gatvė 
Miestas Valstybė

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavarde

... . • N r.
\ patingas Adresas

. Valstybė

Miestas

, Zona

Athens, Graikija — 
menkos Pagalbos * Misija 
Graikijai paskelbė, kad 
gauta kitas Amerikos or
laivių transportas.

Eskadrilė C-47 tipo or- 
more, Md., kur Arkivys- laivių, prikrautų įvairio- 

! kūpąs Keough asmeniai mis reikmenimis, atlėkė iš 
; • *1 • • 1 • A vvi Am

ijoje — 
r a n c i s 

ei ja reiškia gilią užuojau-i Keough, Sanio seno drau- 
ta velionės šeimai, ypačigo. 
kun. ’ .........................
Šv.
par. 
phia, Pa.

Juozui čepukaičiui, I Sam Greenburg ir jo 
Andriejaus lietuvių žmona nuvažiavo į Balti- 

klebonui, Philadel- '

Mirė Subatienė

Nugabeno Daugiau Oriairig!
Graikijai i' Bielefeld (LAIC) — Vo- bausme. Net pačių vokie-

; kiečių “išnacinimo” teis- čių spauda užprotestavo 
* mas sausio mėn. pabaigoj prieš tokią švelnią baus- 

Bielfelde, britų zonoj, na- mę tam galingąjam hitle- 
grinėjo Heinrich Lohse rininkui.
bylą. Naciams valdant Žinoma, už okupuotų 
Vokietiją, Lohse ilgus me- kraštų plėšimą ir naikini- 
tus buvo Slesvig - Holš- mą gauleiterį Lohse nu- 
tein srities partiniu virši- baus Lietuvos ir kitų jo 
ninku. Gi vokiečiams ūžė- valdytų kraštų kai tik jie 

kraštus, iškovos nepriklausomybę, 
mėn. jis teismas. Tada tą žiaurųjį 

Hitlerio įsakymu, komisarą pačiupinės kaip

juos pasveikino ir pakvie- Amerikiečių zonos Vokie- mus

Brooklyn, N. Y. — Kovo 
d. iškilmingai palaidota 

Stanislava Subatienė, po 
pavojingos vidurių opera
cijos, kuri mirė kovo' 2 d.

A. a. Stanislava Suba- 
įtienė dirbo labai daug lie
tuvių katalikų organizaci
jose, ypač Moterų Sąjun
goje, ALRK Federacijoje. 
Ji buvo nuoširdi lietuvių 
katalikų spaudos rėmėja. 

[Nei vienas svarbesnis įvy
kis — seimas, suvažiavi- 

imas. vakarienės ar kitoki 
■ parengimai be S. Subatie- 
■nės neapseidavo. Ji visur 
dalyvaudavo, dirbo ir au
kojo, ypač Lietuvos išlais- 

jvinimui daug aukojo ir 
' dirbo.

Velionies vyrui Jonui, 
sūnui Jonui, dukteriai 
slaugei Magdalenai, zen
itui vaistininkui Barzdai- 
įčiui reiškiame gilią užuo
jautą. Lai Dievas velio
nies vėlei suteikia amžiną 
ra t

I

5

Uždraudė Atstatyti 
Dirbtuvę

j te juos būti jo svečiais 
per visą savaitę. Po intro- 
inizacijos Įvyko pietūs. Žy
deliai patyrė, kad pats 
j Arkivyskupas užsakė 
jiems košerio maisto.

Apie šį įvykį plačiai ra
šė spauda 
gresmanas 
Foote iš 
traukė Į 
Record, kaipo 
tolerancijos pavyzdį”.

tijoj.

ir taipgi kon- 
Ellsworth B. I 
Connecticut į- 
Congressional 

“gražiausi

I

Paskyrė Daugiau Pinigą 
Prieš Amerikietiška Veiki

mo Tyrimui

Hasbington, D. C. — 
Kongresas nubalsavo pa
skirti dar S200,000, iki pa
baigos metų Prieš Ameri
kietiškam Veikimui tirti.

Šis komitetas, kaip žino
ma iškelia aikštėn svar- 

■bias vietas užimančių as
menų veikimą prieš šios 

'šalies gerovę. Daugiausiai 
tai komunistų darbuotę 
dėl Maskvos.

Waltliam, Mass. 
miesto mayoras J. 
vanc uždraudė Interlake 
Chomical Co. atstatyti sa
vo dirbtuvę, kuri buvo su
naikinta baisios eksplozi
jos praeito šeštadienio 
naktį.

Toje nelaimėje užmušta 
4 darbininkai ir virš 30I ____________

I w .sužeista.

— Šio 
F. Dc-

Nauja Raketa Išlekia 78 
Mylias Į Aukštį

i Baltijos 
1941 m. liepos 
buvo,

Buloariios Minhteris Alsi- paskirtas Rytų Krašto ge- reik. Rudųjų, kaip lygiai 
neraliniu komisaru. Per ir raudonųjų, okupantų 

idiydinO rrOteStlIMdIMS tris metus Lohse teriojo
Prieš Save Valdžią

Londonas, kovo 11 — 
Prof. Nikola Dolapchiev, 
Bulgarijos ministeris Bri
tanijai, atsistatydino pro
testuodamas prieš Bulga
rijos valdžios politiką na
muose ir užsieny j.

Kaip žinoma, Bulgari
jos valdžią sudaro komu
nistai . ir jų simpatizato- 
riai. Ji yra pilnoje Mas
kvos kontrolėje.

Praneša, kad į atsista
tydinusio vietą atvyksta 
Kristov Boev, kurio tikra 
pavardė yra Petashev. Jis 
per daug metų buvo Rusi
jos tarnyboje ir dirbo jos 
prekybos delegacijoj Tur
kijoj ir Kinijoj. Tik po 
karo jis grįžo į Bulgari
jos tautą.i

VVashington, D. C. — A- 
merikos Armija ir Laivy
nas paskelbė, kad jų pa
čių pagaminta rakieta, 
varoma skysčio kuru, pa
siekia 78 mylių aukštį ir 
3000 mylių i valandą grei
tį. Jai esą aukščiausiai iš
lekianti ir greičiausiai 
skrendanti raketa šioje 
šaly išrasta bei pagamin-

Užpuolė Ir Peršovė 
Amerikos Kareivį

'Baltijos kraštus: plėšė re- 
| kvizicijomis, žudė ir de
portavo prievartos dar
bams gyventojus į Vokie
tiją, daug tūkstančių žmo
nių sukišo į koncentraci
jos 
kius 
čiais, uždarė universitetus 
ir tt.

Bylą nagrinėjant paaiš
kėjo, kad jis daug turto 
sau prisiplėšė Baltijos 
kraštuose ir buvo sudaręs 
net savo bendrovę Berly
ne, Nordische Gesell- 
schaft.

i 

Vokiečių teismas tą po
ną komisarą ir nacių va
dą dabar nubaudė, bet la
bai švelniai — 10 metų 
kalėjimo ir turto atėmimo

lagerius, lietuvių ū- 
kolonizavo vokie-

baisiųjų darbų baltų tau
tos niekad nepamirš!

■

Kalifornija Jau Pradės
Dienos Šviesos Taupymą

Sacramento, Cal. — Ši 
valstija pradės dienos 

i šviesos taupymą kovo 15 
d. Prie to privedė didelės 

i sausros. Trūksta elektros 
! jėgos, nes reservai, iš ku
rių vandens jėgos gami
nama elektra, pavojingai 
nuseko.

J

i

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 
maldų. Cortes.

Draugijų Valdybų Adresai

Vienna, Austrija— Trys 
Amerikos kareiviai ėjo iš 
šokių su panelėmis. Juos 
užpuolė rusų kareiviai. 
Kilo muštynės ir jose ru
sas peršovė Amerikos ka
reivį. Bandžiusią suteikti 
pirmą pagalbą peršautam 
kareiviui, 
nusitempė 
primušė.

Peršautas 
pasveiks.

merginą rusai 
ir kvosdami

kareivis gal

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v. GailiūnienC,

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

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

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštuuakg.

SV. JONO EV. 8L. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Plrmininka-t — Juozas Svagždyu,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirniininkas — Pranas TuleikU, 
702 E. 5th St., So. Boston, Masu.

Prot. Rašt. — Jonas GUneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maus.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Ms—,

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mtaoto 
2 vai. po pietų. Parapijos saUj, 
492 & 7th St, So Buutou. Mus.
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KATALIKIŠKOJI DRĄSA

Ruošiamasi Apsigynimui

Žinių agentūros oficijaHai pranešė, kad buvusios 
Čekoslovakijos užsienių ministras Jan Masaryk, nu
sižudė. Sužalotą jo kūną rado pas Čemino palociu, 
Pragoję. Spėjama, kad jis iššoko pro langą iš palo- 
ciaus rūmų. Kai kurie Amerikoj gyveną čekai netiki 
į Masaryko saužudystę. Jis buvo sveikas ir linksmas 
optimistas, taigi nusiminimo bei desperacijos jaus
mas buvo jam svetimas. Veikiausiai tai buvusi žmog
žudystė. Tačiau vienas faktas mefa kiek šviesos ant 
tos tragiškos mirties. Sakoma, būk tai velionis pali
kęs ant rašto pareiškimą, užginantį komunistinę 
tvarką. Jei tiesa, tai visas dalykas duodasi pigiai iš
aiškinamas.

i Bolševikams buvo labai svarbu užlaikyti Masa- 
ryką savo tarnyboj — laikinai, žinoma. Jis turėjo pa-

7 ~ ; 7 _ e . saulinę reputaciją. Jo tėvas, garsus profesorius Masa-
v Komunizmui atkakliai žygiuojant į pasaulinį pytas, po pirmojo pasaulinio karo, suorganizavo Če- 

viešpatavimą, civilizuotos Vakarų, tautos subruzdo koslovakijos respubliką ir buvo pirmas jos preziden- 
su daryti, apsigynimo bloką, kad, išgelbėtų dar,tebeis- įas< j0 motina buvo amerikietė. Pats Jonas Masary- 

kas buvo ilgą laiką pabuvojęs Amerikoj, gyvenęs New 
Yorke ir mokęsis Bostone. Jis taip pat buvo vedęs 
amerikietę. Jis yra ėjęs diplomato pareigas Londone 
ir kitur, ir savo tėvynėj buvo labai populiarus. Tokioj 
aplinkoj išaugusį žmogų turėti savo tarnyboj — tai 
tikras bolševikams laimėjimas. Bet kuriuo būdu tokį 
karštą Datrijotą įtraukti į komunistinę tarnvbą? Ro
dos nebegalima, bet bolševikai turi gerai išbandytą 
priemonę — terorą. Visokiomis kankynėmis jie pri
veda savo auką prie tokio fizinio ir dvasinio sunega- 
lėjimo, kad kankinamasis virsta jau nebe tuo žmogu
mi. Jis jau nebežino ką pasirašo, kad tik liautųsi kan
kinę ir duotų jam kiek ramybės. Pagaliau, jie turi pa
ėmę ir užstatus — kankinio šeimą. Tad nelaiminga
sis pasirašo jam pakištą raštelį dar gi ir dėlto, kad 
jo šeima nenukentėtų.

Tokiu maždaug būdu jie galėjo išgauti iš Masa
ryko reikiamą pareiškimą. Kada jis nuo tortūrų at
sipeikėjęs suprato, ką jis, į nesąvoką įvarytas, buvo 
padaręs, tai galima įsivaizduoti, kokioj baisingoj pa
dėty nejučiomis save pastatė. Ypač, kad po geležine 
uždanga atsidūrus, nėra nė kaip, nė kam savo protes
to pareikšti. Ką tada pamanys jo tauta ir visas pa
saulis? Tad vienintelis kelias jam beliko — iššokti per 
langą ir žūti. Tokį protestą pasaulis supras.

likusias laisvas ar apylaisves valstybes nuo bolševikų 
okupacijos. Ypač visiems rūpi Italijos ir Prancūzijos 
likimas. Tose šalyse rinkimai įvyks balandžio mėne
sį. Reikia apsirūpinti dviejais dalykais: kad komunis
tai nelaimėtų rinkimų, ir kad būtų paruošta užtekti
nai militarinės pajėgos atsispirti ginkluotam komu
nistų sukilimui. Mat, numatoma galimybė kruvinų 
veiksmų iš bolševikų pusės, jei rinkimai išeitų jų ne
naudai. Arba gali būti panaudotas toks perversmo 
būdas, kaip kad Čekoslovakijoj įvyko: prieš rinkimus 
sulikviduot visas ne komunistines partijas, areštuo
jant jų vadus, ir — įvykdyti valstybinį perversmą be 
jokio rimto pasipriešinimą.

Netenka nė minėti, kad komunistai ruošiasr prie 
visokių galimybių. Savo ruožtu ir demokratija šį tą 
veikia. Visų pirma nori apsidrausti nuo pralaimėjimo 
rinkimuose. Kadangi visiems aišku, kad komunistai 
veda visam pasaulyje prieš-religinę kovą, kuriai, žiau
rumo atžvilgiu, nebuvo .panašios žmonijos istorijoj, 
tai tikintieji žmonės, dėl papraščiausios savisaugos, 
turi surasti kokį nors apsigynimo būdą. Gi geriausias 
taikos metu apsigynimo būdas yra balsavimas. Ka
talikai nesibrauna į svetimas sritis. Jie tik savo na
mus gina. Toks katalikiškas kraštas kaip Italija ne
gali būt bedievių bolševikų valdomas. Jam reikia to
kios valdžios, kurį, anot Šv. Tėvo žodžių, “pagerbia ir 
gina tikėjimą”. Ir ne tik Italija. Ir kitos laisvos civi
lizuotos šalys negali pakęsti tokių valdovų, kurie pa
neigia tikybą ir laisvę ir neša žmonijai ekonominį 
skurdą. Todėlei Šv. Tėvas, kaip vyriausia Katalikijos 
Galva, jautėsi įpareigotas panaudoti savo dvasinę ga-|

Šiandie sutiksime daug goms, reiškia katalikišką 
žmonių, kurie vra neoa- drąsą.
stovūs savo pažiūrose, ku- Pirmųjų amžių krikščio
ne savo nusistatvmi’s Vei- nių persekiojimo metu bu- 
čia pagal aplinkybes, vo sugautas vienas žmo- 
Daug rasime asmenų, ku- gus ir atvestas pas Jupi- 
rie bijo mažiausio nema- terio stovylą. “Berk smil- 
lonumo. Silpnos valios 
žmonių, linkstančių, kaip dievams”, jam buvo liep- 
nendrė, sutikus kokią nors 
kliūtį, mūsų laikais rasi- atsakė. Pradėjo jį kankin- 
me nemaža, o drąsių ir ti, bet viskas veltui. Galop 
tvirtų, kurie atsisnirtu vi- rankas ištiesė ant ugnies 
šokiems nemalonumams, ir į jas įnylė smilkalo, 
gana maža. Tuo tarpu gi “Išberk smilkalą ir būsi 
drąsa yra pagrindiniu do- laisvas.” “Ne to nedary- 
rybių. Visi turime rūpin- siu”. Ir taip pasiliko sto
tis kuodaugiausiai jos įsi- vįs. Liepsnos auga, ugnis 
gyti-

kalo į ugnį ir aukok mūsų

ta. “Ne to nedarysiu”, jis

3
II. KATALIKIŠKOS 

DRĄSOS REIKALIN
GUMAS

Mūsų laikais krikščio
niškas drąsumas labai yra 
reikalingas, nes dvasinis 
ištižimas, dorinis smuki
mas viešiau pasireiškia, 
blogų pavyzdžių daugiau 
sutinkame. Šiandie blo^i 
žmonės su didesniu įnirti
mu kyla prieš dorą ir tie
sa. Juk šiandie dora viešai 
išjuokiama knygose, laik
raščiuose, madose. Juk 
šiandien moterystės šven
tumas mažai paisomas; 
jaunimui dažnai sudaro
mos tokios sąlygos, kad 
jis per blogus kinus, ne
švarius paveikslus, šlykš
čias knygas vedamas yra 
į pikto vergiją. Tokiam 
stoviui reikalinga yra ka
talikiška drąsa, kad pasi
priešinti: “Nes dangaus 
karalystė kenčia prievar
tą ir smarkieji sau ją plė- v • ••šia .

Katalikiškas nusistaty
mas turėtų pasireikšti vi
suose darbuose, šeimyno
se, Bažnyčiai, visuomenė
je ir valstybėje. O pildy
damas tai, kaip dažnai ka- . 
talikas žmogus turi išsi- . 
žadėti savęs. Jo charakte
ris turi išlikti nesudužęs, 
visose kūno ligose, jis tu
ri nepasiduoti silpnybei, 
nepasiduoti viliojimams 
teatrų, šokių salėse, nepa
siduoti gatvių žmonių ū- 
pui, nugalėti žmogišką 
bailumą. Visam tam rei
kalinga katalikiška drąsa.

Kas turi katalikišką 
' drąsą, tas moka tinkamai 

pasielgti, pasirodyt tikru 
’ žmogumi. Vienas gamti-

jau liečia rankas, degina 
kumštyse sugn i a u ž t ą 
smilkalą, bet plieninė ken
tėtojo širdis neišsižadėjo 
savo Dievo.

Ak, kaip maža tarp mū
sų šiandie yra tokių drą
suolių. Žmogus gyvena, 
bet jo gyvenimas tai kova. 
Ta kova tęsiasi per visą 
gyvenimą. Kovoti žmogui

I. KAS YRA KATALI
KIŠKA DRĄSA?

Drąsumas yra tai neį
veikiama sielos jėga, va
lios tvirtumas ir pastovu
mas gerame, kuris visuo
met ir visur veržiasi prie 
dorovingumo, kad laimė
tume amžinybę. Katalikiš- tenka su pikta dvasia, pa
ką drąsą turi tas, kuris šauliu ir^ savo kūnu. Nar- 
daro tai, ko iš mūsų lau
kia Dievas ir Bažnyčia, 
nors aplinkui ir visas pa
saulis kitaip manytų. Drą-

Kaip ten bebūtų, Masaryko mirtis bolševikams sus katalikas bus tas, ku- 
nebe pliusas. Tiesa, pavojingo žmogaus jau nebėr. Jis ris turės kilnių nusistaty- . ................ .....................
pats sutaupė jiems savo likviduotę, bet jo atmintis mų, jų laikysis net ir ta- priešas, viešai ar iš paša- kasdTen matavo oro
paliks tautoje kaip masinio pasipriešinimo simbolis, da, kaip toks pastovumas puola, taip katalikiškas

i

sus krikščionis yra pasi
rengęs į mūšį, pasirengęs 
į smarkiausią kovą, kad 
tik pasiekti savo tikslą. 
Kaip pragaro slibinas, 
nuožmusis ir kerštingas ninkas dvidešimt dvejus

lią ir išleisti įsakymą, kuriuo ko griežčiausiai drau- _ kU‘dziama balsuotiuž priešingus tikėjimui kandidatus. Suomija. Taipgi perspėjama ir kitas krikščioniškas f uesiruziai žmones
Tas rižn ne vinn Ttnliia hofir vi«a katnlilH&lrn nasan- tautas. Visiems gerai Žinoma begėdiška ■ pavergimo . P nes n* .-1įas nsa ne vien Italiją net ir visą kataiiKiską pašau- v J; „ kuri nors savo draugą, dėl
lį. Popiežius atliko savo pareigą. Dabar katalikams Pataikoma dabar Čekoslovakijai. Keletas tikėimo pa^ūrų, kaip šu-
belieka savo pareigą atlikti — Vyriausiojo Ganytojo finktmių asmenų, vyrų ir moterų, įtikinės Amerikos

spaudimą ir visada rūpes
tingai jį užrašinėdavo, 

i nau-

belieka savo pareigą atlikti — , , , . , . . .. . . o ..... .balso paklausyti i žmones, kad Čekoslovakijoj ir Suomijoj viskas tvar-
Kai dėl apsigynimo nuo galimo kilti atviro ko-' k°| ~ ten esanti pilietinė ir religinė laisvė... Tokia iš- 

munistų maišto, reikia tikėtis, kad pasaulinių vyriau-i r'_- , 
sybių atstovai taip pat yra pasiruošę. Raudonoji ko- j musų kantrybe bus labai, labai įtempta... 
munizmo liepsna smarkiai plinta, lyg pereitos vasa-l “Tačiau ta kantrybė bus gausiai atpildyta. Vieną 
ros miškų gaisras. Tačiau miškų gaisras vis dėlto bu-j gražią dieną ta geležinė uždanga subyrės ir išnyks, 
vo užgesintas. Ir komunizmas, tas barbariškas žmo- kaip migla prieš pavasario saulę. Nenusiminkime, 
nijos smauglys turės kada nors išdegti. Pati gamta;Dievas neleis amžinai iš savęs tyčiotis, Jo valia kada 
juo nusikratys. Jauku klausyti šių Arkivyskupo Cu-jnors išsipildys... Kada ta išlaisvinimo valanda ateis, 
shingo žodžių:

— - -- -
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kurios išdrįso ieškoti laisvės ir tarnauti Dievui. Ne-j ras mus amerikiečius, vieningesnius, geriau pasitu- gas linksmybes, į pražu- 
perseniai ji užkrito ant Čekoslovakijos. Pirmiau Lie- rinčius, daugiau savo laisvę įvertinančius, uoliau Die- tingą gyvenimą, t__  .1
tuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, Vengrija, Ju- vui tarnaujančius ir daugiau savo artimus mylinčius.” liojimui atsispirti ir būti 
goslavija nutilo už geležinės uždangos. Rytoj gal bus

K. reikalaus iš jo didelių au- drąsumas šauniai atmeta
~ kų. i*®“ i° PaęI"d1aa’ .“ky Kirtį jta'paZTmdS

irain damas: Elk Salin ^etoneį J ■ F-Kaip beširdžiai žmones neg prašyta- Viešpatį sa
vo Dievą tegarbinsiu ir 
Jam vienam tetarnausiu”.

Kaip blogi žmonės ar tai, tarnaitės: “Kur tos popie- 
J-"i ar pavyzdžiu, ar j ros, kurios buvo už baro- 

prašymu ar grąsinimu, ar metro?” “Popieros? Jos

nys, pusę valandos erzina 
ir kankina, ir kaip tas, lig

ją tarnaitę, kuri tuoj ėmė
si valyti jo studijų kam
barį. Mokslininko nebuvo 
namie. Sugrįžęs klausė

k oi — ten esanti pilietine ir religine laisve... romą i»- , , , -
mėginta “linija” jau įsigyveno ir toliau laikysis. Ir VJ -UPnr^vrna veltui dairosi pagalbos,

o vis dėl to nepasiduoda, į pajuokimu traukia, skati- buvo tokios nešvarios, ir 
štai čia yra ir meilė ir,na peržengti Dievo ar jas sudeginau, bet aš ten 
drąsa ir savo geriems nu-Į Bažnyčios įsakymus, taip naujų padėjau”. Ir įsivaiz- 
sistatymams ištikimybė.

Kaip linksmas draugų 
aš nežinau, bet kuomet ji ateis, aš tikiu, kad Lenkijos, juokas vilioja tave nuo 

Geležinė uždanga krinta vis ant naujų tautų, j Jugoslavijos, Lietuvos ir visos Rytų Europos tautos, rimto darbo į nuodėmin-

tam vi-

K. ištikimam savo parei-

drąsus krikščionis galin- duok dabar, ką tu būtum 
gai atstumia tuos pavo- daręs! O ką darė tas gam- 
jus, atsimindamas Išgany- tininkas? Jis susiėmė ran
to jo žodžius: “Nebijokite,kas, valandėlę buvo maty
tų, kurie užmuša kūną, ti, kaip su savimi kovojo, 
sielos gi negali užmušti,'ir galop ramiai pratarė: 
bet bijokite to, kuris gali I “Ten buvo dvidešimt dvie- 
sielą ir kūną nugramzdin-' jų metų darbas. Daugiau 
ti į pragarą”. ' Tęsinys 5-tame pusi.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

9.

Išeitis Atsirado

Grūzdo spėliojimai atrodė tokie tikslūs, 
kad Alena pradėjo gyvai vaizduotis artė
jantį pavojų. Ji gerai žinojo, kas yra istre
biteliai. Pakliūti į jų rankas... brr!.... Jau 
nuo vienos tos minties šiurpas per visą kū
ną persmelkia. Kad tas Grūzdas nebūtų toks 
viską pramatęs. Dabar dar prieš laiką dieglį 
į širdį įvarė.

— Tai kas daryt? — jį paklausė.
— Kas daryt? — niūriai suaidėjo Grūz

das. — Ar tik neteks mirt. Kaip klaikiai 
skamba tas žodis, laimei pradėjus šypsotis!

— Tai jau nebėr jokios vilties?
— Sakoma, ir skęstar.tysis vilties nenu

stoja...
— Bet reikiamam momente ką nors sugal

vosi. Aš tai žinau.
— Aš nežinau. Pasiutiška padėtis pakliūti' 

į istrebitelių rankas. Beveik nėra galimybės 
gyvam išlikti. Nebent jeigu jiems griežtai 
įsakyta paimti nors vieną belaisvį tardymo 
reikalams.

— Tad tamsta tikrai gyvas išliksi.
— Vargu. Bet tamstai, Alenyte, tai tikrai

šypsosi galimybė gyvai išlikti.
— Kodėl?
— Lyg jau nežinai. Moterų ir merginų is

trebiteliai taip greit nenužudo.
— Jei taip, tai aš nusišausiu pirmiau, ne

gu jie mane pagriebs.
— Tur būt ir man priseis tai padaryti. 

Bet su tuo nesiskubinsim, nes yra dar vie
na galimybė: pagelba iš šalies.

— Partizanai! — nudžiugo Alena. — Mes 
apie tai pamiršom. Iš tiesų, jie gali mus iš
gelbėti.

— Galimybė yra, bet vilties kaip ir nebėr.
— Dėlkogi?
— Dėlto, kad, kiek aš žinau, partizanai 

būriais čia nepasirodo. Perdaug čia liko bol
ševikiškų dalinių. Partizanai, žinoma, juos 
daboja, bet tik pakrikusiomis vienetomis — 
viens, kitas žvalgas. Ką tai reiškia prieš is
trebitelių gaujas?

— Na, o jei įvyks stebuklas, ir jų visas 
būrys pasirodys?

— Ką gi, stebuklai kartais įvyksta. Pasi
melsk, kad įvyktų.

Alenos galvoje švystelėjo nauja mintis. 
Iš tiesų gali įvykti stebuklas. Ta viltimi 
mergina pradėjo tylomis karštai melstis.

Vakaras dar neatėjo, bet buvo jau arti 
saulėleidžio. Saulutė dar kyšojo virs netoli
mo miško, bet jos spinduliai jau lūžo į me
džių viršūnes. Spinduliuotais protarpiais ji 
lyg atsisveikino pasaulį, visai žemei tarda
ma labanakt. Bet ta jaukiai mirksinti pa
švaistė nedžiugino mūsų keleivių. Jie tuojau

įžengs į tamsų mišką, žinodami, kad jų lau
kia baisus pavojus... Klaiku.

Ilgai laukti neteko. Vos atsidūrė pamiš
kėj, kai didelis barzdotų driskių būrys juos 
apsupo iš visų pusių. Tarp jų matėsi du rau
donarmiečiai. A! tai tie patys raiteliai, ku
rie mus pralenkė, — pamintyjo Alena ir kaž
kodėl nudžiugo. Vis dėlto ne visi istrebite
liai. Raudonarmiečiai matomai čia vadovau
ja. Vilties šešėlis virsta spindulėliu.

Taip, gaujai vadovauja raudonarmietis, 
tas pats puskarininkis, kurį pirmiau žvalgy
boj buvo sutikę. Jis neatrodė savimi pasiti
kįs.

— Pasiduodat, tovarišč kapitone? — ne- 
perstipriausiu balsu paklausė puskarininkis.

Grūzdas akimirkoj pastebėjo jo neryžtin
gumą ir tuojau įstojo į viršininko rolę.

— Kas čia dabar darosi? Ir vėl pradėjot 
kvailą komediją? Ko jūs norit?

— Aš turiu įsakymą jus suimti, — ne- 
perdrąsiausiai pareiškė rusas.
— Suimti? Juk buvot mane suėmę. Tai kam 
paleidot? Aš tokių kvailyščių daugiau nepa
kęsiu!

Ir vėl prasidėjo žodžių ginčas, kurį, bu
vo numanu, puskarininkis pralaimės. Alenos 
širdis pradėjo džiūgauti, kaip štai įvyko ne
tikėtas dalykas, kurs viską pastūmėjo dra- 
matiškon kryptin. Vienas barzdočius į A- 
leną žiūrėjo, žiūrėjo ir staiga prišokęs, ją 
apsikabino.

— Vot krasivaja mergaika! (štai kokia 
graži mergina).

Alena tokiu smarkumu stuktelėjo jam į

krūtinę, kad kacapas atšoko kelis žingsnius 
atgal ir vos nepargriuvo. Bet atsitiesęs, jis 
jau kerštingu įšėlimu buvo grįžtąs ją pulti, 
kaip štai šūvis iš Grūzdo pištalieto paguldė 
jį ant žemės.

Kilo neapsakomas triukšmas. Puskarinin
kis prišokęs prie Grūzdo, riktelėjo:

Tovarišč kapitonas esi areštuotas! Nu
šovei mano kareivį!

— Traukis šalin, durake! — pastūmėjo jį 
Grūzdas. — Koks jis tau kareivis? Tai ban- '. 
ditas ir žmogžudys. Kaip tau negėda karei- ! 
viu jį vadinti?

— Jis yra mano komandoj. Aš už jį atsa- •
kau. Aš tamstą areštuoju! •

Grūzdas išsitraukė revolverį, bet ne prieš 
puskarininkį teko jį panaudoti. Pavojus grę- 
sė iš kitos pusės. Visa išsikaušusių istrebi
telių gauja taikėsi Grūzdą į savo nagus pa
griebti !

— Atiduok jį mums! Mes su juo apsidirb- 
sim!

Puskarininkis jau buvo priverstas Grūz
dą ginti, nes jam buvo įsakyta gyvą be’ais- 
vį parsigabenti. Jis negali leist istrebite
liams jį sudraskyti. Susidarė du frontai: A-- 
Iena, Grūzdas ir du raudonarmiečiai iš vie
nos pusės, ir istrebitelių gauja iš kitos. Jų 
buvo apie dvidešimt visaip apginkluotų bur
liokų. Mostaguodami tai revolveriais, tai pei
liais, tai granatomis, jie slinko artyn, tarsi 
alkanų vilkų gauja. Nuo to klaikaus vaizdo 
Alenos kūną šiurpas nuvėrė... Greta stovįs 
Grūzdas abiejose rankose laikė atkištus re
volverius.
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Iš šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimo

Kovo 7 d. įvyko Šv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimas 
parapijos salėje. Nors oras bu
vo nemalonus, bet narių susi- 
imko gausiai.

Susirinkimas pradėtas malda, 
kuriai vadovavo misijonierius 
Tėvas Gabrielius, kad Dievas 
laimintų misijas, kad išlaisvin
tų Lietuvą ir už sergančias na
res. Sekančios narės rimtai 
serga: K. Pilipauskienė. C. Va- 
balienė, E. Narakienė. M. Rik-*
toraitienė. Pastaroji randasi 
Šv. Pranciškaus ligoninėje, 
Hartford. Conn. Lai Dievulis 
stiprina jų sveikatą. Paskirta 
šv. mišių auka už sergančias 
nares. Taipgi paskirta auka šv. 
Velykų gėlėms papuošti alto
rius; paskirta $5.00 ALRK Fe
deracijai ir S25.00 lietuviams 
tremtiniams per BALF.

Pažymėtina, kad ši draugija 
visuomet pasižymi įvairiais lab
daringais darbais.

Prisirašė dvi naujos narės— 
A. Vasiliauskienė ir E. Rudnic- 
kienė. Sveikinam!

Šv. Kazimiero šventėje drau
gija užprašė šv. mišias.

tremtinius, 
būrys žmonių 
praleido laiką 
vanėlėmis.

Pinigiškas

Atsilankė gražus
1 ir visi linksmai 

ir prisidėjo do-

dovanėles įteikė 
šie: Tretininkų Brolija $12.00; 
Šv. Rožančiaus draugija $5.00; 
Šv. Onos draugija $5.00; Ap- 
švietos ir Piliečių klubas $5.00: 
Varpo klubas $5.00; 
nis $5.00;
$5.00; F. Trijonis $5.00.

V. Vaz- 
LRKMS 38 kp. 

Po 
$2.00 — Varpo Auxiliary, SLA
34 kp., p. E. Degutienė ir M. 
Mažeika. Po $1.00 — S. Broff, 
A. B. Tamošaičiai, K. Stepo
naitis. R. Zdančiukienė. A. Bri- 
nius. O. Rabinson, T. Zavec-' 
kienė, 
nienė, 
darbo gražius mezginius auko
jo M. Kavaliauskienė, E. Geie- 
vičienė ir O. Jenkauskienė. p. 
L. Lech aukojo konservuoto 
maisto. Rengimo komisija nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams ir dalyviams. Visos aukos 
pasiųstos į BALF Centrą.

T. Zavec-
O. Beniušienė. B. Mičiu-

K. Savickienė. Rankų

Užpereitą savaitę mirė se
kanti Šv. Andriejaus parapijos 
parapijiečiai: V. Chilchius, 53 
metų amžiaus. A. Rimšienė, 83 , 
m. amž.; A. Jonuška. 32 m. 
amžiaus. A. Ūkas, 50 m. am
žiaus. Visi palaidoti iškilmin
gai su šv. mišiomis iš Šv. An
driejaus par. bažnyčios Švč. 
Marijos kapuose. Kiek laiko at
gal mirė po ilgos ligos Ona Ka- 
rašauskienė. vienuolės Sesutės 
Juozapos motinėlė.

Lai būna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėms, o likusioms ve
lionių šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. - L.__

aizABEmm.
ižd. J. 
neteko

mėnesį

Kai raudonasis Gottvvaldas išgavo iš Prezi
dento Beneš jo sudarytos raudonųjų valdžios už- 
gyrimą jis vyko Maskvos dovanotu, vaizde mato
mu, automobiliu gatvėmis, kur buvo išrikiuoti iš 
anksto suorganizuoti jo pasekėjai, kurie kėlė jam 
ovacijas, o patrijotingieji čekai apstulbo. Studen
tai sukilo ir buvo numalšinti ir beabejo jie bus 
persijoti ir likviduoti. Ten aukų laikmetis tik 

.prasidėjo.
New Yorke. Apart smuiką so
lo, p. Vojtovicz vargonais pri
tars J. ir M. Čižauskams gie
dant duetą — Justus ut Pai
ma”.

Choras išpildys pasaulinių 
kompozitorių Palestrina, Via- 
dani. Florentini. Mozart, Per- 
golesi, Scarlotti, Verdi ir kitų 
kurinius. Apart vietinių solistų 
dalyvaus ir kiti svečiai giesmi
ninkai.

Vargonais gros naujas, ką tik 
parašytas (ir pavestas muz. Gi- « 
žauskui) komp. S. Overton ku
rinius. Būsiu ir

NEW HAVEN.CONH.

aš.

HAVERHJLL, MASS.

Zakarauskas.
Ona 

A.

L0WEU, MASS UWRENCE. MASS
Pastaruoju laiku senesnioji Kaip Tamsta užlipote ant sto- 

karta pasiryžo palaikyti jauni-1 
mą. Suorganizuota krepšiasvy- 
džio (basket bąli) ratelis, į ku
rį įeina P. Salenas, F. Vilki- 
šius, E. Alikonis, L. Andriušai-

(choras. Jonas 
kun. A. E. Gradeckas, 
Norkūnaitė. Po $5.00 — 
Saviškas, Moterų Sąjungos 33 

f

kuopa, Lietuvių Namo Bendro
vė. Lietuvių Tautinės Sandaros 
10 kuopa. K. Ramanauskas, 
kun. A. Zanavičius, A. Petru
lienė, A. Abojus, V. Norkūnas,

■ K. Vilniškis, J. Mišeikis, A. Ma
čienė, M. Benevičienė, J. Tre
čiokas, J. Šilkas, S. Zaromskas, 
P. čičirka, J. Šilinskas, E. Sa
dauskienė, J. Lukša, K. Batai- 
tis. Po $2.00 — A. Radžiūnas, 
O. Čirvinskienė, J. Koncevičius, 
J. Kazickas, A. Pilvelienė, M. 
Kvaratiejus, A. Dičkus, M. Jo- 
kubaitė. Po $1.00 — M. Vokie-' 
taitis, E. Yogienė, Z. Vaičaitie- 
nė. V. Kripaitis, J. Masiulis, J.: jjįtuvos

i tremtinių šelpimą ir taipgi pa-i 
auk4 Nukryžiuotojo Jė

zaus Seselių Vienuolyno senelių 
prieglaudai ir sergantiems lie
tuviams. ■ šaulytė Ona ieško savo bro-

Vyt. RuHaMuAas. Juozo šaulių, ki-
_____________ lūšių iš Lapynų km., Tauragės 

auskr. Rašyti adresu: Ona 
šaulytė, 33/135 D.PA.C., 
Meerbeck, Kr., Stadthagen, 
Germany, Brit. Zone.

< Kaip Tamsta ten užlipai, kad 
niekur nesimato laiptų? Žmo-

Orlaiviu užlėkiau.

Vasario 16-tą Minėjimas 
Jaukiai Pavyko

Nors oras iš ankstyvo ryto 
buvo rustus, nepatogus ir snie
gas snigo, bet vis-vien nesulai
kė patrijotinai nusiteikusių lie
tuvių vasario 22 d., kurie 10 
valandą rytą, susirinko gausiai 
į Šv. Kazimiero par. bažnyčią 
išklausyti šv. mišių, kurias at
našavo vikaras kun. A. Zanavi- 
čius. Mišiose tarnavo kariai, 
apsirengę uniformomis, kas su
darė labai malonų ir jaudinantį 
vaizdą. Klebonas kun. A. E. 
Gradeckas pasakė gražų pa
mokslą.

Šv. mišiomis užsibaigus, pasi- 
kurį

Tamulis, S. Gedrimas, J. Pike-, 
lis, J. Čeponis, / — - 
Alksninis, J. Kaitis, O. Pikelie-; 
nė, M. Petravičienė, V. šilkas, i 
M. Taragauskienė, O. Rums-' 
kienė, M. Drišienė, B. Makaus
kienė, J. Urbonas, K. Kryževi
čius, E. Kazokienė, 
nauskienė, S. 
Stadolnikienė, 
Ausokaitis, F. 
Kvaratiejus, A. Kudarauskienė, 
P. Zikienė, J. Šulanskienė, E. 
Košienė, K. Kaitis, K. Pilvenis, 
J. Mišeikis, E. Parednienė, A.

go, kad nesimato laiptų?
Bolis Čyžius nukasdinėjo nuo 

stogo sniegą. Tuo metu atva
žiavo Jonas Yerusevičius su 
žmona ir savo 3 metų ir 10 mė

tis, F. Sharron, E. Staniulionis, nėšių dukrele. Mergaitė, pama- 
F. Stapanauskas, J. Raudeliu- čiusi žmogų ant stogo, klausia: 

įnas, S. Staniulionis, F. Kava
liauskas ir R. Bu ja.

Šį ratelį parėmė finansiniai gelis pasižiūrėjo į mergaitę ir
jDLK Vytauto klubas, kuris sako:
taip pat paskyrė Joną Versiac-.Mergaitė sako: — Na, Mister, 
ką sporto instruktorium. Jau- aš norėčiau pamatyti kaip 
nuoliai, kurie įdomaujasi spor- Tamsta savo orlaiviu nulėksite 

į tu, kviečiami užsiregistruoti nuo stogo žemėn.
pas Joną Versiacką. 

t DLK Vytauto klubas remia pamatyti nulekiančio 
t vadavimo akciją, žemyn.

Į Bet mergaitei taip ir neteko 
orlaiviu 

J. Y.

PAIEŠKOJIMAI

O. Kryži- 
Markunienė, J. 
J. Kašėta, V.! 

Rumskas, I.

NAMK0N4EftlWY.NJ
Navy Department paaukšti

no Eleanorą Uloziūtę iš Kear- 
ny kaipo Enaign į Navy Nurse 
Corps. Jinai dabar yra paskirta 
atlikt savo pareigas United 

Jack-Rimavičienė, A. Masiulienė, A. Statos .Navai Hospital, 
Švilpienė, M. Masiulis.

Po $2.00 — O. Vaškas ir S.
I Cvirka. Iš pavienių stambiau-

sonville, Florida.

Prakalbos
Vasario 22 d. įvyko BALF ir girsta Lietuvos himnas, 

ALT Lietuvos nepriklausomy- giedojo augęs jaunimas.
B? M. bės minėjimo prakalbos. Žmo-

nių buvo pusėtinai. Prakctbas 
atidarė BALF 59-to skyriaus 
pirm. M. Kuliešius, 
tikslą, paprašė publikos atsi-

21 stoti ir sudainuoti Lietuvos

paaiškinęs

Verbų sekmadienį, kovo
d., 8 vai. vakare. Šv. Mykolo himną, pianu akompanavo Al- 
bažnyčioje įvyks trečias meti- girdas Truska.
nis. muziko J. Čižausko vado-

Cvirka. Iš pavienių stambiau- ^ekm., kovo 14, mūsų paro
sią auką suteikė ponai A. J. į Piečiai važiuos autobusu į
Vizniai iš Bridgeport, Conn.— (Union City pamatyt gavėnios 
$25.00. Jie yra labai patrijotin-:veikaIą ~ Passion PIay- 
gi lietuviai ir gausūs Lietuvos 
reikalų rėmėjai. Aukų viso su-1 
rinkta $331.00, už kurias A. L.; 
T. vietinis skyrius taria nuošir-' 
dų ačiū visiems, kurie prisidėjo 
aukomis ir atsilankė į šį pami
nėjimą, Šv. Kazimiero parapi
jos chorui ir varg. A. Rosselli, 
solistei p-niai A. Vokietaitienei, 
kleb. kun. A. E. Gradeckui, ir 
vikarui kun. A. Zanavičiui, 
taipgi kariams, kurie patarna
vo šv7‘mišiose. Vienu žodžiu 
nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siems. M.

i Maldos Apaštalavimo draugi
ja ir Seselės rengia Gavėnios 

i judamus paveikslus, sekm., ko- 
|vo 21 dien, 7 vai. vakare, L.A. 

P.C. salėj, Kearnv. A. E. S.

Sodaliečių Suvažiavimas
New Jersey Sodaliečių ben

dras suvažiavimas įvyks tre
čiadienį, kovo 17 dieną, 7:30 v. 
vakare, šv. Petro ir Povilo pa- 
rapijossalčj, Ripiey St., Eliza- 
beth, N. J. Kunigas W. Fields, 
gabus Seton Hali College mo
kytojas, kalbės.

Kviečiame visas Sodalietes iš

Pirmas kalbėtojas buvo Pra-

Iš šv. Vardo draugijos
veikimo

Šioje draugijoje veikia jau
nesnioji karta. Kovo 7 d. drau
gija suruošė naujos valdybos 
priėmimą ir bendrus pietus. 
Tėvas Gabrielius priėmė jų iš
tikimybės įžadus ir ragino dar
buotis Dievo garbei ir' draugi-
F8 ........ ■ II f-- „I

Valdybą sudaro šie: pirm. J. 
Silvester; vice pirm. L. Pilko
ms; rast. V. Eidentas; 
Šarkis. Kitų pavardžių 
sužinoti.

Draugija kiekvieną 
išleidžia $500 dovanoms.

Pietų metu patriotines kai- vaujamas. religinis koncertas.- nas Vilimas, kuris neseniai at- 
bas pasakė šie: kunigai — Ge- Šv. Mykolo bažnyčia yra vi- vyko iš Vokietijos. Jis aiškino 
raidas. J. Matutis ir B. Bene- soj apylinkėje pagarsėjusi, ir , kaip vargingai tremtiniai gyve- 
sevičius. adv. A. Polaitis. alder- net iš artimų miestų - mieste-'na ir ko jiems daugiausia trūk- 
monas A. Kvieder ir laidotu-'lių atvažiuoja kitataučiai pasi-^ta.
vių direktorius A. Karlonas. į gerėti nepaprastu per sumą Dr. Pranas Padalskis pasakė

Malonu buvo matyti prie sta- giedojimu. Pats klebonas ne- labai puikią kalbą, 
lų patarnaujant jaunus draugi-, kartą bažnyčioje pranešė gavęs 
jos narius vaikinus. j nuo kitų parapijų žmonių gra-

Grožią programą išpildė auk-;žiu komplimentų Chorui ir jo 
štesnės mokyklos mergaitės, p. j vadui.
E. Degutienės vadovybėje. ; Daug dėmesio kreipiama į

Laimės vakaras i naują parapijos vikarą, turinti
Vasario 29 d., šv. Andriejaus; gražų tenorą balsą, kuris šiame 

par. salėje įvyko laimės vaka-1 koncerte giedos solo. Taipgi į 
ras. kurį suruošė ALT vietinis' muziką Vojtovicz. kuris baigė 
skyrius, kad paremti lietuvius -Juliiard Muz. konservatoriją

gražus

Programos vedėja, nušvietu- 
žmonės si dienos reikšmę ir šios prog- 

vargą ir ramos tikslą, pakvietė Šv. Ka
zimiero parapijos chorą, vado
vaujant gabiam varg. p. Au
gusi Ross’elli, sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnus ir su-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik- visU parapijų dalyvauti ir nau-
raštį “Darbininką”! dingai praleisti vakarą. A.E.S.

Marsišauskas Jonas ir Juo
zas, sūnus Juozo, kilę iš Pa
šiaušės km. Padubysio v. Šiau
lių apskr. Į Ameriką 
prieš did. karą. Jonas 
Brockton, Mass.

Žinantieji apie 
prašomi pranešti 
cišauskui, 133 
Brooklyn 8, N. Y.

atvykę
gyvenęs

maloniaijuos
Feliksui Mar-

Logan St.,

GRASOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Penkių -mokamų tragedija. 
Parašė Vincas Nagornoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.

DARBININKAS 
366 W. Broadway,

South Boston 27, Mass.

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.
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Kalbasi Veteranų Namų Statybos Projekto 
reikalais.—Kongresmanas John F. Kennedy (kai
rėj), Massachusetts valstybės delegatas Veteranų 
Statybos reikalams kalbasi su Gray S. Tiliy of 
Fairbanks, Alaskos. Prezidentas Trumanas davė 
pasiūlymą skirti dideles sumas statybai, bet kol 
kas tas nutarimas lieka tik įnešimu.

Svetimtaučiai, atėję į bažny
čią šven
tė. kad uniformuoti kariai tar
nauja šv. mišiose. Paaiškinus, 
apgailestauja, kad nedalyvavo 
sumos metu.

4 valandą po pietų, parapijos 
svetainėje susirinko
skaičius ištikimų Lietuvos sūnų 
ir dukrų paminėti savo tėvynės 
30 metų nepriklausomybės su
kaktį.

A.L.T. pirmininkas M. Vo
kietaitis atidarė programą įžan
gine kalba ir pakvietė progra-

nupiešda- mą vesti vietos veikėją M. Jo- 
mas lietuvių vargingą gyveni- kubaitę. 
mą nacių ir rusų okupacijoj, ir 
kaip dabar Lietuvos 
kenčia neapsakomą
skurdą, ir ragino visus lietu
vius vieningai dirbti dėl Lietu
vos laisvės.

Taipgi kalbėjo kun. Pr. M.
Juras. Šv. Pranciškaus parapi- dainuoti liaudies dainelių.
jos, klebonas. Jis pasakė trum
pą, bet turiningą kalbą, ir pa
reiškė: “Jei taip Rusijoj yra 
gera, kaip komunistėliai sako, 
tai ko jie čia sėdi kapitalistų 
šalyj, kodėl nevažiuoja 
monistinį rojų”.

Petras Svirskas pasakė 
Padaryta buvo pertrauka 
liavai. Aukavo šie:

Po $1.00 aukavo •— M. Kulie- listei 
šius, J. Šilanskas, P. Papiaus-Rosselli. 
kienė, A. Marchrionis, A. Svirs- buvo p. Juozas Laučka. kuris 
kienė, M. Matonienė, O. Jurke- yra ALT valdybos narys ir 
vičienė, 
Amšėjai, 
Lekevičienė, 
J. Belskienė, J. Karpavičienč, 
M. Kancevičienč, P. Svirskas, 

i A. J. Šaukis, A. Klimauskas, J.
Aidukonis, A. Radziukinai, J. j 
Zavadskai, S. Dzingelevičiai, S. įspūdį sudarė, 

(Biekša, J. Biekša, E. Vitkaus- miero Vyrų klubas, 
įkas, B. Jurkevičius, J. Lakin, deda iš čia augusių 

kė pirmutinę auką 
BALF.

Šv. Pranciškaus
$25.00., Susivienymo Lietuvių 
Amerikoj 142 kuopa $15.00. 
Po $10.00 — šv. Onos draugi
ja, Šv. Kazimiero parapijos

į ko-

Patrijotines kalbas pasakė 
klebonas kun. A. E. Gradeckas. 
tremtinis ir Yale Universiteto 
studentas p. Juozas Kazickas.

Scenoj pasirodo mūsų visų 
mylima solistė p-nia Agota 
Vokietaitienė, kuri labai jaus
mingai ir tinkamai sudainavoeries.

rink- keletą liaudies dainelių. Ji susi- 
Į laukė gausių aplodismentų. So- 

akompanavo varg. A. 
Principaliu kalbėtoju

M. Valiukevičiūtė, P.
T. Grudinskienė, K.

R. Yankauskienė.

ir A. Musick.
Į Su smulkiais yra surinkta —
| $39.00. Už
I $5.10. Viso

Tariame 
tojams ir
nors prisidėjo darbu.

du daiktus surinkta 
— $44.10. 
ačiū visiems 
tiems, kurie

auko- 
kaip 

A.J.S.

BALF reikalų vedėjas.
Perskaityta rezoliucija ir 

vienbalsiai priimta, kuri buvo 
pasiųsta Jung. Valstybių Pre
zidentui ir kitiems pareigū
nams.

Sekė aukų rinkimas. Malonų 
kada Šv. Kazi- 

kuris susi- 
narių, įtei- 
$50.00 dėl

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

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

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

T t 
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draugija

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

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas
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Kas Naujo Liurde?
— Kitas gydytojų biuro direktorius. — Kviečia j 

Liurdą netikinčius gydytojus. — Kiekvieną išgijimą 
tikrina nemažiau kaip 8 gydytojai. — Gegužės mėn. 
Liurdą aplankė 51 gydytojas. — Ką matė ten nuvy
kęs lietuvis daktaras. — 1,600 gydytojų nukreipė akis 
į Liurdą. — Naujas stebuklingas džiovininkės išgiji
mas.

TRYS ANT KITS KITOS i 
STATYTOS BAŽNYČIOS ;

Prieš metų desėtką, 
vykdamas iš tarptautinės 
laikraštininkų konferenci
jos Nicoje (Pietų Prancū- J 
zijoje, paliai Viduržemio 
jūrą), šio straipsnelio au
torius turėjo džiaugsmo 
aplankyti Liurdą: sukal
bėti maldelę kiekvienoje iš 
tų trijų ant kits kitos su
statytų bažnyčių, stebėti 
kiek daug kriukių suka
binta ties grota (juos čia 
paliko ligonys, kuriems 
staiga išgijus lazdos jau 
nebebuvo reikalingos).

Nuo to laiko mintis taip 
dažnai lekia į tą nuosta
bią šventovę.
NAUJI PATVARKYMAI

Pirmoji Liurdo naujie
na, kad čia dabar yra 
naujas gydytojų biuro di
rektorius, Dr. Pranciškus 
Leuret. Pirmuoju to gydy
tojų biuro direktoriumi 
buvo Saint — Maclou, jo 
įpėdinis — Dr. Boissaric, 
po jo Dr. Le Bec, nuo 1926 
metų tas pareigas ėjo Dr. 
Vallet. Jisai gydytojų biu
rui vadovavo per 21 me
tus, įvesdamas eilę pato
bulinimų, ypač gi rūpes
tingą ligonių patikrinimą 
prieš išgijimą ir po. Nuo 
1947 metų vadovavimą 
Liurdo Gydytojų biurui 
perėmė minėtasai Dr. 
Leuret. Jį parinko tor. Lu
ko gydytojų sąjunga. Tai 
prityręs daktaras, Borde- 
aux miesto ligoninių gy
dytojas, o taipgi valsty
bės patarėjas. Taigi, jis 
patyręs, vyresnio amžiaus 
žmogus.' Jo duktė Teresė 
prieš keletą mėnesių ište
kėjo už jūrininkų mokyk
los studento.

ATVIROS DURYS 
VISIEMS

Dr. Leuret per paskuti
nius 25 metus gana daž
nai lankydavosi Liurde. 
Ir jisai rašo:
— Aš galiu tvirtinti, kad 

visi gydytojai, ar jie būtų 
katalikai, ar liuteronai, ar 
kalvinistai, ar bedieviai, 
ar budistai, ar žydai, ar 
stabmeldžiai, jeigu tik jie 
yra tikri gydytojai, lais
vai gali lankytis Liurdo

• v

• v

se mediciniškose kliniko
se.”
KVIEČIA NETIKINČIUS* I

Apimdamas savo naujas 
pareigas, kaip Liurdo gy
dytojų biuro direktorius, 1 
Dr. Leuret išspausdino' 
raštą, kur kreipiasi į viso' 
pasaulio gydytojus:
— Pasinaudodamas savo 

naujomis pareigomis, aš 
iškilmingai šaukiuosi į sa
vo profesijos draugus, ne-į 
žiūrint kokio jie bebūtų 
tikėjimo, o ypač į tuos, 
kurie neturi jokio tikėji
mo, ar net yra, daugiau ar į 
mažiau, priešingi Liurdo 
įvykiams, juos raginu at
vykti, pamatyti, išklausy
ti, patiems nustatyti kasi 
čia įvyksta...”

Toliau jis pabrėžia:
— Dar kartą aš prašau 

atvažiuoti netikinčiuosius 
gydytojus. Jie pamatys, 
kad mes teskelbiame tik 
apie neabejotinus faktus; 
mes paliekame nuošaliai 
išgijimus iš ligų, kur tik 
yra sutrikęs funkcijonavi- 
mas (veikimas) kurio or
gano, ar — iš nervų ir 
protinių ligų. Mes reika
laujame tikrų išgijimo į- 
rodymų, mes laukiame

v •

DARBININKAS

Prie Liurdo P. Marijos kojų suklupusieji šaukiasi dangiškosios užtarytojos maldaudami: 
Gailestingumo Motina, Ištiesk Savo Ranką Vargstančiai Žmonijai!

rodymų, mes laukiame; . j . . ..
metus, o kartais ir ilgiau, i tingoji Dievo Motina tei- rius Leuret pradėjo akci- revizijos komitetas, 
x_ ix__ x__ _____ xx—__ : Iriu vnrcrstantipms naviin- ia sutraukti daiitriaii P'V- dar natikrina dokui

KATALIKIŠKOJI DRĄSA

Pradžia 3-čiame pusi.
nieko neliesk mano kam
baryje”. Tai drąsos pa
vyzdys. Nebijojo sau pa
sisakyti: ištversiu, susi
vaidysiu.

Reikia milžiniškos vidu
jinės jėgos, kad savo įsiti
kinimus, savo pažiūras 
galėtum apginti kitaip 
manančių draugijoje. Rei
kia imponuojančios jėgos 
neatsitraukti nuo religi
nių savo tiesų net nė vie
no žingsnio. Visa tai pade
da katalikiška drąsa: tai 
gi iš čia aiškiai eina jos 
reikalingumas.

nutrauk sau retkarčiais 
leistinų dalykų, ištroškęs, 
negerk, nukęsk, nes tuo 
būdu galima įgyti dau
giau jėgos ir galima susti
prėti didesniems darbams. 
Sutikau kartą gatvėje 
karčiai verkiantį vaikutį. 
Ištisas dienas jis dirbęs 
popierinį aitvarą, jį puo
šęs, dailinęs, ir kai jau no
rėjęs paleisti lėkti, tas į- 
kliuvęs tarp telegrafo vie
lų. Vėjas dabar jau baigė 
jį ten drąskyti, o vaikutis 
verkė savo brangaus dar
bo, kurs tiek jam kaštavo 
vargo ir rūpeščio.

III. KAIP TĄ DRĄSĄ 
|GYTI?

1. Malda — melsk Dievo 
katalikiškos drąsos, pra- 

jšyk jos darydamas ką 
į nors gero; prašyk įkliuvęs 
'į pagundas. Prieš romėnų 
budelį stoja šv. Agota, 15 
metų mergele. Jos laukia 
baisus kankinimas: ugnis, 
kalavijas, replės, o Agota 
meldžiasi: “Viešpatie, Tu 
regi mano širdį, Tu žinai, 
ko trokštu, padaryk mane 
verta pergalėti ir nebijoti 
kančių”. Viešpats išklausė 
prašymo, nes ji drąsiai 
mirė už Kristaus mokslo 
tiesas.

2. Dievo baimė ir Dievo laukia praeis su rytdiena,
meilė. Rūpinkis įgyti pir- Taigi, kentek, 
mučiausia Jo, o ne žmonių 
prielankumą ar pasitikėji
mą, nes “Dievui tarnauti 
reiškia viešpatauti”. Mūsų 
gyvenimo obalsiu tebūnie: 
“Dievui įtikti ir tada nie
kas neįstengs mus iš tokio 
kelio išmušti”. ___ _

Tikrai palaima yra mo- mesime su drąsa. O 
keti sakyti: Ne , ten rei- žius duoda drąsą, 
kalinga, nes tuo didiname

Kiekvieno žmogaus sie
la irgi turėtų skristi aukš
tyn, bet deja, labai dažnai 
ji patenka į proto abejo
nių, morališkų nenuosek
lumų ir geidulių pastaty
tas kilpas. Todėl saugokis, 
kad ir tavo amžinybės sie
kianti siela nepakiltų, 
kaip tas aitvaras, įkliuvu
si į geidulių nagus.

4. Turėk prieš akis atly
ginimą. Jei tave gąsdina 
triūsas, gerėkis atlygini
mu. Juk ar ilgai tęsis gy
venimo kova? Kol gyven
sime? O ką tai reiškia 70 
ar 100 metų prieš amžiny
bę? Ką vakar kentėjom, 
tai praėjo; kas rytoj mūs

vargk, iš
tverk — visa tai su am
žinu gyvenimu palyginti 
yra niekai, nes šv. Povilas 
sako: “Šio laiko kentėji
mai negali lygintis su 
simąja garbe, kuri 
mumyse apreikšta”.

Amžiną gyvenimą

bu- 
bus, kurs 

dar patikrina dokumentus 
apie susirgimą ir stebūk- 
lingą išgijimą.

NAUJI {RENGIMAI
Kad dar pagerintų sąly-

ir tik ligai neatsinaujinus i kia vargstantiems paguo- ją sutraukti daugiau gy- 
skelbiame savo sprendi- įdos ir ligoniams sveika- • dytojų, 
mą. Mūsų tikėjimas į Vi- tos... Laike ligonių laimi- pradžioje 
sagalį Dievą ir Šv. Merge- nimo, paskui kunigą seka džiaugti, kad Liurdo gy- 
lę nekliudo nuims praves- gydytojai. Jei įvyktų štai-1 dytojų 
ti mokslinius stebėjimus, &us pagijimas, gydytojai skaičius patmugeju 
kurie yra gyvybinė būti- JI tuoj patikrinti. Bu-600 daktarų; iš viso dabar .. 
nybė medicinoje, vertoje \om apie 20 gydytojų; vi-.draugijai priklauso 1,600 
to vardo”. isl prancūzai iš įvairių pro- gydytojų. Vienas dakta- iupes

x,. , . . , . (Vincijų, tik aš vienas tuo ras net iš Indokinijos pa-P. . . - -
Kiekvienas nuostabusis metu fouvau užsienietis”, j reiškė savo i 

j Liurdo išgijimas patikn-j Patyrinėjęs Liurdo jvy- syti tai draugijai 
namas nemažiau, kaip as- j^us išžiūrėjęs ligonių fo-; T •---1 ’

dytojų, ir jau šių metų 
: galėjo pasi-

l draugijos narių
gydytojai ‘ skaičius padaugėjo net

išgijimų tyrinėji

mu Liurde įrengiama nau-
norą priklau- i Ja darbo saIČ su gausia

vi Lai uraugijai. i ; —~ c—

Liurdo stebuklais susi-!nauJa ligoniams laukia-
j biblioteka Liurde įrengta

keturi
!modernūs ligonių egzami-

, kurie*
bus aprūpinti 1948 m. Phi-

i tuomų daktarų ir skelbia- tOgrafjjas prieš ir po pa-' domė jimas yra taip dide- j moJj sale, įrengti 
ma, kad išgijimas gamti- gįjįmo lietuvis Dr. Lau- lis, kad norima juos tyri-lmodernus ^8oniŲ < 
nėmis priemonėmis neis- cis rašo: Įnėti panaudojant pačias'navimo _ kabinetai,
aiškinamas, tik jei visi — Pagijusių skaičius šie-1 moderniškiausias priemo- J?us aPrūpinti 1948
tie gydytojai 
prieina prie tos nuomo-[ 
nes. Daktarų - gydytojų I 
susidomėjimas Liurdu y- 
ra didelis. Vien tik 1947 
metų gegužės mėnesyje 
Liurdą aplankė 51 dakta
ras, kaikurie iš jų atvyko 
iš Anglijos, Belgijos, Vo
kietijos.

LIETUVIS LIURDE
Jų tarpe tą mėnesį Liur

dą aplankė ir lietuvis Dr. 
Gydytojų Biuro įstaigose,!Augustinas Laucis, atva- 
tikrinti ten esamus doku-įžiavęs iš Šveicarijos. Ta- 
mentus, tikrinti ligonius1 sai lietuvis gydytojas, 
ir dalyvauti diskusijose, Į nuodugniai Liurdo įvy- 
kada sprendžiamas koks kius ištyręs, taip apie 
atsitikimas. Jie čia turi įjuos atsiliepia:
daugiau laisvės kaip kito-1 — Dabar iš ten Gailes-

. —Pagijusių skaičius šie ----- -
vienbalsiai tūkstančius. Noriu tik nes ir sutraukiant tam ^Ps rentgeno^ aparatu, cy- 

. i trumpai keletą ligų sumi- pačius gabiausius žmones, i stoskopu 
nėti, kurių staigus pagiji- Be jau minėto Liurdo gy- .

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

English-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra

• kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angiiškai-Lie 
cuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

966 W. Broadw*y, So. Boston 27, Mass

šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai • Lietuvišką Žodyną.

Vardas —_____ ---------------------------------- ------- ----------
Adresas__________________________________________

(šlapumo ta- 
_ „ _ kams tirti aparatu), akies

mas Liurde buvo konsta- dytojų biuro (Bureau dės aParatu\ tiiop-
tuotas. Būtent: odos tu-įConstatations Medicales;slJai daryti įrankiais. Tą 
berkuliozė (lupus vulga- de Lourdes) veikia dar į modernųjįrentgeno apa- 
ris) vėžys (carcinoma), specialus Liurdo Moksli-i^tų Liurdui dovanojo O- 
plaučiu ir kaulų tuberku- nių Studijų Biuras (Bu-, an..^os zmones- 
lioze, komplikuoti kaulų 
lūžimai (su dislokacijo- i 
mis ir sekvestrais), kaulų! 
čiulpų uždegimas (osteo-į 
myelitis), aklumai po 
traumatinio akies sužalo
jimo, įgimti kūno defek
tai, traumatinė epilepsija 
ir tt.”

Kad tie išgyjimai stebu
klingi, patvirtina ir Dr. 
Laucis:

— Kas turi abejonių, te
gu pažiūri ligonių nuo
traukas prieš ir po pagiji
mo, tegu pastudijuoja 
gausingus rentgeno pa-; . 
veikslus, tada jis įsitikins1 
pats, sustiprės tikėjime ir 
Didžiajai Tiesai nusilenks 
su pagarba”.
1.600 GYDYTOJI SEKA 

LIURDO ĮVYKIUS
Gydytojai seka Liurdo žiaus chirurgas Dr. La- 

įvykius. Prie Liurdo gy
dytojų sąjungos priklau
sė apie 1,000 narių, iš į- 
vairių pasaulio kraštų, 
kaip iš Belgijos, Olandi
jos, Airijos,. Anglijos, Ita
lijos, Liuksemburgo, Švei
carijos, Kanados, Jungti
nių Amerikos Valstybių.

Naujasis biuro direkto-

reau d’Etudes Scientifi-1 Šių metų pradžioje gy- 
qUes) į dy to jai paskelbė naują

. istebūklingą išgijimą —
PROFESORIAI DOMISI Marcaritos Malįogne, 42 

LILRDU m amžiaus, kuri sirgo ke-
Dabar sukurtas naujas, leriopa džiova, bet apie 

mokslinis vienetas — Naftai kitą kartą.
cijonalinis Medicinos Ko-į Pastaba: Norintiems 
mitetas prie Liurdo gydy- plačiau sužinoti apie Liur- 
tojų biuro (Comite Medi- do įvykius labai patartina 
cal National adjoint au B. paskaityti “Darbininko” 
C. M. de Lourdes). Jo pir- išleistą vysk. Bučio kny- 
mininku yra Dr. Grenet,'— —7------ -------
Šv. Luko, t 
gos pirmininkas
žiaus ligoninių garbės Parašė vysk. Petras Būčys, M. 

_ “ 7 77, “Darbininko” leidinys,

LILRDU

gydytojų sąjun-Į Srč. P. Marijos Apsi- 
įninkąs, Pary-į roiiHmoi Liurdo

i

daktaras. Nariai yra prof.'i. c.
iš Lijono, Dr. Į1943 m. 510 pusi.

Biot iš Pau, prof. Delore] Daug kas girdėjo apie Liurdą 
iš Lijono, prof. Giraud iš ir jame įvykstančius stebuklus, 
Marseillės, medicinos dak- bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
taras kanauninkas Lan- 
crenon iš Paryžiaus, prof.
Langcron iš Lille, Pary-

nos, prof. Lhermitte iš 
Paryžiaus, prof. Mauriac 

į iš Bordeaux, Paryžiaus 
chirurgas Dr. Michon, Pa
ryžiaus chirurgas Dr. O- 
berlin, prof. Okinczyc iš 
Paryžiaus, Dr. Pastėau — 
gydytojų sąjungos garbės 
pirmininkas, prof. Send- 
rail. Šis komitetas yra lyg

vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškunai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

lai- 
kry-

drąsą.
Šv. Jonas Auksaburnis 

vienai karalienei priminė 
nedorą gyvenimą ir ragi
no jį taisyti. Ciesorienė 
per pasiuntinį grūmojo 
piktumu ir kerštu. “Pasa
kykite karalienei, kad aš 
nieko nebijau, išskyrus 
Dievą ir nuodėmę”. Tik
rai, Dievo baimė ir meilė 
turi nuostabią galybę. Jei 
žemiška meilė uždega drą
sa širdį, kad žmogus tada 
net gyvybę aukoja, tai ką 
gali padaryti Dievo mei
lė?

3. Kad galėtum nugalėti 
sunkiausias kliūtis, iš 
pradžių imkis mažesnių ir 
lengvesnių dalykų,
kareivis ilgai prieš mikli- 
nasi su ginklais, išstato 
save šalčiui, lietui, karš
čiui, badui, kad sustiprė
tų, užsigrūdintų dides
niems vargams. Tu, būda
mas Kristaus kareivis,

gą: ‘ ‘Šv. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde”.

Dr. J. Prauskis.

Didžiojo karo metu vo
kiečių kareivių būrelis bu
vo rusų užkluptas ir turė
jo pasitraukti į mažą tro
belę. Priešų buvo daug 
daugiau. Rusų vadai pa
reikalavo vokiečius pasi
duoti. Vietoj atsakymo iš 
trobelės pasipylė smarkūs 
šūviai. Tada rusai apsu
po trobelę ir šaudymasis 
tę°.ės kol vokiečiai nebe- 
teKo kulkų. Tada rusai 

įpuolė ir baisus reginys. 
Tarp negyvų dar vaitojo 
vienas leitenantas. Ir rusų 
vadas paklausė jį: “Kodėl 
jūs mums nepasidavėte?” 
Tas rodydamas į savo 
krūtinę tarė: “Kas nešioja 

j k;tą kryžių nepasiduoda”.
u Ant krūtinės buvo karo 

ženklas.
Kovodamas su sielos 

priešais atsimink, kad per 
šv. Krikštą kryžius tau 
buvo įspaustas ir sakyta: 
“Kas paženklytas kryžiu
mi nepasiduoda”. Tegul 
visi siaučia, kalba, aš už 
tiesą stoviu ir nenusilei
siu. T.

Į 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 jc--kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- 
il nas. Pašaukite SOUth Boston 0379S

C‘‘ Ijii I
iiiL

MT.WASHINGTpN
4BB BIOABVAT • SOUTII BOSTON
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GIRDĖTI LIETUVIU ' 
KOLONIJOSE '

MORWOOD, MA5S
Misijos

Sekmadienį. kovo 7 d.. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
prasidėjo misijos, kurias veda 
kun. Dr. V. Gidžiūnas. Pranciš
konas. Misijos lietuvių kalba 
užsibaigė trečiadienio 
kovo 10 d.

Ketvirtadienio vakare 
prasidėjo 
veda kun. 
užsibaigs 
dieną.

Valaitis, p. V. šereika ir 
Naujokaitė, ir p. Juozas 
siackas.

p. V. 
Ver-

šv.

vakare.

anglų kalba. 
Paul Neville.

sekmadieni. 1

misijos 
kurias

M isi jos
kovo 14

p. Kazys Viesulą, gyv. 
view St.. grįžęs iš ligoninės, 
jaučiasi geriau ir baigia pa
sveikti.

Fair-

ini. Aleksandras Kavaliaus
kas. pp. Jono ir Onos Kava
liauskų. gyv. Willow 
rašo savo 
žinieriaus 
Harrison.
tas. Sveikina visus iš
sev.

tėveliams, 
darbu ir

N. J. yra

p. A. Kurier.ė. 
St.. nesveikuoja. 
vykus sveikatą 
kelis gydytojus, 
sveikti.

gyv.
Ji buvo 

patikrinti 
Linkime

\Vil’ow 
nu- 
pas 
pa

St.. sūnus, 
kad jis in
gy veniniu 
patenkin- 

Jer-New

ELIZABETH, H. 1

gar- 
ket-

Brolių Motuzų - Beleckų 
sinių filmų rodymas įvyko 
virtadienį. kovo 4 d. Nedaug 
žmonių atėjo, bet atėjusieji bu
vo labai patenkinti. Sudėjo au
kų arti $50. Kalbėjo p. J. Valai
tis ir p. V. Beleckas. Programą 
pradėjo BALF 22 skyriaus pir
mininkas A. F. Kneižvs.

Aukų rinkimą pravedė p. J.

Gavėnios Knvqutė

la-

yra 
gražūs a pm ar

tu ri 186 pusi
J. Vaitokii-

vir-

Sekmadienį, kovo 14 d.. 7 v. 
vak.. įvykstančiame bažnytinia
me koncerte, kaip kasmet, taip 
ir šįmet kantatoje Dubois ‘Sep
tyni Paskutinieji Kristaus žo
džiai" pagelbės klebonas kun. 
J. Simonaitis. diriguodamas 
chorui pirmam ir penktam žo
džiuose. Apart įžymių Lietuvos 
Operos solistų VI. Grigaitienės 
ir Jono Butėno, parapijos cho
ro ir jo solistų, dar dalyvauja 
ir klebonas, pats būdamas rim
tas muzikas. Taigi reikia tikrai 
tikėtis nepaprasto įvykio, 
retą ir vienintelę progą visoje 
New Yorko apylinkėje, muziką 
mylinčioji visuomenė, galima 
manyti, pilnumoje išnaudos 
gausiai atsilankydama. ~ 
pat bus primadonos V. Grigai
tienės išpildyta garsioji Ch. 
Gound “Avė Maria" sekančia
me sąstate: balsas solo, smui-

■ laitis. D-ras Pranas Bagdar.a- 
vlčius. kun. Dr. Viktoras Gi
džiūnas ir prof. Kleopas Matu
sevičius. Svečių kalbomis publi
ka buvo tikrai sužavėta. Visa 
programą sklandžiai vedė vie
tinis Liet. Tarybos pirm. komp. 
A. J. Aleksis.

Padarius rinkliavą, pasekmės 
buvo sekančios: — Liet. Nepri- 
klaulsomas Politinis Klubas iK-r 
pirm. Tarną Matą $10 8: Aldo
na ir Tarnas Matai S50.; A.L. 
R. K. Federacijos 22-sis sk. 
Į>er ižd. Petrą Jokubauską $00. 
Kun. J. J. Valantiejus ir šv. 
Juozapo parapijos choras per 
pirm. Joną Kaienauską ik) $25. 
Vincas Damazas $20.; Petras 
Motiečius $15.: Motiejus ir Ci
ną Šakočiai $12.; Juozas Alen- 
skas $12.

Po $10: Dr. Stasys Sąpranas. 
Holy Name jaunimo sk.. Motie
jus Verbvla. SLA 11-ta kuopa. 
Zigmas Karalius. Sandaros 11- 
ta kp.. Veronica Karinauskas. 
Kančios Arkibrolijos D-ja. Jur
gis ir Marijona Stankevičiai. 
Vita Vileišis. Antanas ir Anta
nina Mockevičiai, Juozas Bro- 
gis. Pranas Suopis. Petras Ke- 
vinas. Silvestras Ždanys. Anta
nas Griška. Pranas
Juozas ir Marijona Bernotai. 
Petras Jokubauskas. 
Mažulaitis. Vincas Stanevičius. 
Juozas Sniečkus. Vincas Vit
kus. Mr. and Mrs. F. Karvelis. 
Klemensas Kuzma. Teofilė Ja
nušauskas. komp. A. J. Aleksis. 
Jokūbas Ažunaris $6.

Po $5. — Moterų 
43-čia kp.. Mrs. S.

Šv. Onos D-ja. 
Rūtos D-ja, J.

Gudiškis,

Jurgis

Sąjungos 
Medelins- 
P. Liubi- 
Abadaus-

D-ja. Mariutė

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke" galite gauti 

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide- 
1? — maldaknygės formato. 
Pabaigoje knygos yra šventai

Jan ai lugai 
1 mai. Knyga 
1 •'‘įsnausdino kun.

Knyga gerais stipriais
:s Kaina $1.50.
Užsa’ vmvs sėskite: 
“D ’ RBIMNK AS“. 
366 W. Brondvvav, 

So. Bo*t«»n 27, Mass.

I
I

Nuliūdimo valandoje Vittorio Orlando (vidu
ryj) žmonos mirties laidotuvėse, jo artimas drau
gas F. S. Kiti reiškia užuojautą. Kairėj matosi 
Alcide de Gasperi irgi nuliūdimo apimtas. Vitto
rio Orlando buvo vienas iš “Keturių Didžiųjų”, 
kai garsėjo Versailles savo pirmojo karo taikos 
sutartimi.

DAYTON, OHlO
šiuo laiku pas mus iš Vokie

tijos atvyko kun. Vaclovas Ka- 
tarskis, kuris Lietuvą apleido 
pirm antros raudonos okupaci-1 
jos ir kiek laiko praleido trem- ! 
tinių stovykloje. Jis yra mūsų 
klebono kun. Leono Praspa-, 
liaus giminaitis, kuris jam pa
ruošė afidavitus ir pas kurį jis 
apsistojo. Tad dabar mūsų baž- ( 
ayčioje bus dvejos šv. mišios 
savaitės dienomis 6:30 ir 7:30 i 
vai. ir keturios sekmadieniais— 
6, 8, 10 ir 12 valandomis.

i

i
i

i

Drevinskas. Mr.'ras, po vad. mūsų gerb. komp.
J. Gūdžiauskas. A.:A. J. Aleksio išpildė įdomų 25 

J. metų sukakties koncertą. Svei-

6
kas, Mrs. V. Špokas. Stasys 
Česna, L. Martušys, S. Raziu- 

■ kevičius, A. šerkšna, M. Bag
donas, B. Stražnickas, S. Užda- 
vinis, K. Dangvickas, A. Kli
mavičius ir A. Sagaitis.

BALF skyrius surinko aukų 
! sekančiai:
11947 m. spalių mėn. pikni-
I ko pelnas ............... $170.2?
Dvejuose susirinkimuose 220 1 2 
Prie durų liko 19.20

Viso ................... $409.60
Pasiųsta nemažai rūbų į 

j BALF centrą. Lietuvių R. K. 
j klubas aukojo vietą piknikui

Sekmadienio vakare, kovo: ver^s $-5.00.
14-tą, yra ruošiama pramogė-1 BALF skyrius 
lė, parapijos svetainėje, supa- ■ v *s*ems u:-
žindinti mūsų parapijiečius su! 
kun. Katarskiu. Jis papasakos! 
daug įdomių dalykų iš tremti
niu gyvenimo ir taipgi parodys 
įvairius rankdarbius, tremtinių 
padarytus.

Linkime kun. Katarskiui ilgo 
ir laimingo būvimo mūsų tar
pe.

nuoširdžiai dė- 
aukas.

B. Strazdas.

NEW HAVEN. CONN.
Sveikina Visus Iš Floridos
Mūsų įžymus pramonininkai 
visų gerų darbų rėmėjai.Iir

į Petras ir Ona Ūsai praleidžia 
žiemos metą saulėtoj Floridoj, 
ir džiaugiasi gamtos grožiu, 
siunčia geriausius linkėjimus 
savo buvusiems kostumeriams. 
draugams bei draugėms.

F. A. G.nauskas. P.
and Mrs.
Barkauskas,
Raugalis. Eddy Stulginskas. P. kindamas ir linkėdamas komp. 
Šmotas. B. Karpovich. A. War- 
ren. J. Kairis. O.
ce Ramonas.
Jaruševičius.
A. Bertulis.
Žemaitis. A. 
kienė, K.
nauskas, J. Balčiūnas, Juozas 
Kanapka, U. Urbonas. S. Rup- 
šas. Visiems geraširdžiams au
kotojams vardu Lietuvos Lais
vės Kovotojų nuoširdžiai dėko
ja —

V.aterbury Lietuvių Taryba.

J. Pranulis. minersviue, pa.
Aleksiui nepalaužiamos energi
jos. kun. J. J. Valantiejus taip 
pat pareiškė savo dėkingumą 
atsilankusiems svečiams 
rapijiečiams.

I 
Moterų ir merginų 

pradėjo programą 
Spangled Banner”, 
choras, “The EJells 
ry’s” duetas — p.p. Stephania 
Sa pranas ir Florence Petros- 
ky. “Once a Little Bluebell” — 
Helen Snyder, “Mano Rožė”— 

L Mary Alubauskas. “Mistress 
Daisy” — Marcella Andrikis, 
“Message of the Violet” —Nell 
P. Meškunas, “Neveski Vaiky- 
ne” — duetas Helen Snyder ir 

Sekmadienį, kovo 14 d., 2:30 Marcella Andrikis, “Už Aukšto

J.
M.

Juodaitė. Ali- 
Slezis. Teklė 
Klimasauskas,

J. Kirvilaitis, G.
Orantas. P. Va it- ■ 

Valutskas. G. Kale-

ir pa-

chorai 
“Starsu 

“šventė”— 
of St. Ma-

par.Šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje buvo vedamos dvie
jų savaičių misijos — lietuvių 
kalba, kurios prasidėjo vasario 
29 d. ir baigėsi kovo 7 d., o 
nuo kovo 7 d. vedamos anglų 
kalba. Misijas veda Tėvas P. 
Aukštikalnis, S. J. Misijos 
baigsis kovo 14 d. ir tuo pačiu 
laiku baigsis 40 valandų atlai
dai.

Tėvo P. Aukštikalnio, S. J. 
paraginti žmones įsirašė į A- 
paštalavimo Maldos draugiją. 
Taipgi išplatino žurnalą ‘žvaig
ždę’. Lai Dievas jį laiko ge- 

i riausioje sveikatoje ilgiausius 
metus, kad daugiau žmonių 
pritrauktų prie Kristaus Šven
čiausios Širdies.

Parapijietis G. K.

Sveikinam Virgilių Vokietaitį
Malonu yra pasveikinti nau

ją plunksnos darbininką, jauną 
ir gabų rašytoją, Virgilių Vo
kietaitį. Nors šis jaunuolis yra 
čia gimęs ir augęs, bet jam 

• i Lietuvos reikalai yra artimi 
prie širdies. Jis bendrai daly
vauja su Vyrų Klubo basket- 
ball rateliu ir aprašo jų veik
lą vietos laikraščiuose. Taipgi 
minint Lietuvos 30 metų nepri
klausomybės sukaktį, jo pa
stangomis įtalpinta rezoliucija 
laikraštyj “Register”. Kviečiam 
jauną rašytoją ir toliau savo 
gabia plunksna kelti lietuvių 
vardą svetimtaučių tarpe.

Ta ,• kas.
- I

nas.
kas. Tretininkų
Kašėtaitė. LDS 5-ta kp.. A. Ur- 
činas. A. Aleksatiis. Šv. Vardo

M. Valuckas. Magdalena 
Karinauskas. J. Jokubauskas. 
Mrs. P. Povilaitis. Mr. and Mrs.
K. Makarevich. J. ir O. Alek- vai. po piet. ir 7 vai. vakare. Kalnelio” — choras, 
sandravičius. Apaštalystės Mal- Šv. Juozapo parapijos auditori-j Liet. Operos artistas Jonas' 

Gyvojo joje, rūpesniu BALF 2-jo sky-, Butžnaa> — baritonas, visus 
riaus bus rodorpi sekantieji pa- davėjo savo puikiu balsu dai- 
veikslai: “Tėvynėj Brangioj"
“Kodėl Mes Bės-ome”. “Be Tė-i

I _ 
vynės Ištrėmime”, ir girdėsime j=as 
Lietuvos bolševikų komisarų “Mergužėlė Brangi 
(Pelecko. Gedvilos. ~ 
kalbų ištraukas. Taip pat Bro- ]at Kelpša, 
niaus Obelėnio — Praveniškių pačios” __
žudynių išlikusio gyvo liūdinin- sheTmaiden” 
ko kalbos pasiklausysime. Lacerato Spirito'

Prašome vietinių, patriotiniai,“j^on Piu Andrai” (Figaro) 
nusiteikusių draugijų minėtoje Mozart. Artistui Butėnui nepa- 
dienoje kitų parengimų nedary- pragtai gabiai akompanavo Al- 
X X v , z-k V f. v 4* 1 • V 1 « V

Taip D-ja.
Visi Pamatykite Brolių Motu- 

zų-Beleckų Lietuviškas 
Garsines Filmas

kas. choras ir vargonai. Kas tų . - > r- -____ ® * dos jaunesniųjų sk.. 
dėl jų gro- Rožančiaus D-ja, Mr. and Mrs.

Nugirdęs. A Viltrakjs 53
Po $2. — K. Balčius. P. Che- 

pulis. Mr. and Mrs. John Bar
kauskas. J.

Mi-į sūnaitis. J.

veikalų nemėgsta

WATERKRY, CONN
Lietuvos Nepriklausomybės 
nėjimas Puikiai Pavyko. — Su- Bajorinai. 
rinkta apie $1,200. — Dalyvavo 
daug Draugijų. — Klubas gau
siai aukavo. — Jaunimas gra

žiai užsirekomendavo.
Vasario 15-tą dieną šventė 

prasidėjo rytinėmis pamaldo
mis Šv. Juozapo parap. bažny
čioje. Tarybai ir šalpos fondui 
antroje kolektoje gauta $296. 
Vakare. Šv. Juozapo parap. au
ditorijoje. kun. J. J. Valantie- 
jus pradėjo programą invoka- 
cija. Parapijos choro daininin
kės (Marce’.la Andrikis. Aldona 
Bukauskas. Alice Černauskas. 
Joan Gluodenis. Alice Jonikas. 
Veli P. Meškunas. Stephania 
Sa pranas i sutartinai išpildė 
himnus. Po to kalbėjo mero at

stovas šerifas Alfredas Povi-

Viltrakis. John Le- 
Sniečkus. J. ir S. 
E. Guzevičienė. K.

Pranulis. Mr. and Mrs. F. Ma
tusevičius. A Friend.

Po $1. 
linskas. K. 
muliūnas. 
Dumša. A. I 
kas. W. 1 
Kazlauskas. 
Dauskurdis. 
Skrebutėnas. 
Bartkus. M.
Stanulis. A. Ulevičienė. V. Ei-,tuvių šalpos Fondą išblaškytus 
dukevičius. P. Poškas. O. Bar-!mūsų brolius lietuvius tremti- 
devičienė.
Tamošaitis. 
Grinčiūnas.
Ulinskas. „. ________ ______ __
Danelienė. Marcelė MikletonasJ Vasario mėn.
M. Krunklevičius. M. Petraitis, parap. mokyklos
V. Grinciunas. Josephine Kale- svečiai artistai ir vietinis cho-

— K. Jesaitis. U. 
Petrauskas. M.
M. Šambaris. 

Saukas. G. Kazlaus-
Kazlauskas. Magdė

J. Kazlauskas. A. gai atsilankyti įdomių paveiks- y.
A. Maurutis, D. lų pamatyti, lietuviškų gražių. 
Mrs. Jokša. A. (dainų bei muzikos pasiklausyti! 
Zailskas. Marė.ir per Bendrąjį Amerikos Lie-

Ži-
Ši-
S.

PROVBENCE, R. I.
Vasario 22 dieną BALF sky

rius Šv. Kazimiero parapijos 
salėje suruošė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą.

Šio skyriaus pirm. kleb. kun. 
J. Vaitekūnas, pradėjęs prog- 

,1 ramą, pasakė patriotinę kalbą. ......... -

įdomios Brolių 
Beleckų garsines 

pamatyti kodėl 
ir sesutės turėjo 
tėvynę, taipgi jų-

i » nuodamas šias lietuviškas ir 
operetiškas dainas, “Jau Ke- 

Lietuva” • — Vaičiūnas, 
i” — Šimkus, 

Pakarklio) Margi Sakalėliai” — Tal-
“Bemužėli Nevesk l 

Aleksis. “The Fi- į 
Shubert, .

_  Verdi i"0 to kalbėti p. J. A- 
’ leksandravičių ir kun. Dr. Jog- 

miną iš Marianapolio Kolegijos, 
kurie pasakė įdomias kalbas.

Vasario 28 dieną, parapijos 
salėje buvo rodomos Brolių 
Matuzų ir Beleckų garsinės fil
mos. Filmas aiškino ir gražias 
kalbas pasakė p. V. Beleckas ir 
p. J. Valaitis, BALF sandelio 
vedėjas.

Abejuose susirinkimuose bu
vo renkamos aukos lietuvių 
tremtinių šelpimui. Aukavo šie: 

Svečių artistų gabu- pp. Ed. Ciočiai $35.00; kleb. 
mais taip pasigėrė jom. kad mes j kun. J. Vaitekūnas $25.00; po 

; jų greitai neužmiršime.
; Parap. Vyrų choras išpildė— 
į “Lai Gyvuoja, Kur Tėvynė 
į Mūs” — Švedas. “Arielkyte tu 
! pilkoji” — Aleksis, “Mes Išė- 
Ijom Į Miškelį” — Kuprevičius, 
! “Neatmins nieks tų metelių”— 
1 Vanagaitis.

Baigiant šią įspūdingą prog
ramą bendras choras išpildė — 

i” — A- 
“Karvelėli” (solo Antho- 

ny Micklinevich) Sasnauskas, 
“Mes Grišim Ten” — Aleksis, 
ir Lietuvos himną. Po progra
mos sekė šokiai iki 11:30 vai. 
vakare. Grojo Vinco Klimo 
Terryville, Conn., orkestras.

Šv. Juozapo parapijiečiai 
chorai ir mūsų komp. A. J.

ti. bet visus kviečiame skaitlin- dona strumskis iš Brooklyn, N

Anusauskas. F. ;nius sušelpti.
Kuzminskas. J. --------------
Pečkauskas, T. Į 25 Metų Sukakties Koncertas

O. Kankalienė. M. J

O.
P.

S.
Gausiai Pavyko

Šv. Juozapo 
auditorijoje.

Panelė Strumskytė pasirodė, 
kad ji yra nepaprastai išsilavi
nusi muzikoje skambindama 
šiuos piano solos — “Organ 
Prelude in G. Minor” — Bach, 
'“Šilote Etude” (Un Sospiro)— 
:Liszt. “Ballade in G. Minor”— 
j Chopin.

I

Visi Pamatykime Įdomias 
Garsines Filmas 

šeštadienio vakare, kovo 13 
d., parapijos svetainėje, 8 vai. 
bus rodomos 
Motuzų ir 
filmos. Teks 
mūsų broliai 
apleisti savo
jų gyvenimą tremtyje. Šio va- • 
karo pelnas bus paskirtas 
BALF — mūsų tremtinių šelpi
mui. Rengimo komisija kviečia 
visus atsilankyti pamatyti šias 
įdomias filmas ir paremti šal
pos darbą.

I

•v

failiniai Nupigintomis Kainomis!
Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 

I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvė
je yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duo
dame lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti

Bernardas Koraitis 
lietuvis atstovas.

kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
jį pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir 

padarys elegantiška.
SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir sudėvėtus kai

linius, išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.
Ateikite i mūsų krautuvę šiandien ir 

įsitikinkite kaip galima lengvai įsigyti 
naujausios mados elegantiškus kailinius. 
Kas dabar pirks iš mūsų krautuvės kaili
nius, tiems duosime storage dykai.

šios
Per

411 WASHINGTON STREfcT 
BOSTON. MASS.

i s I s s
S

“Kaip Tų Rožių Žiedai' 
leksis,i 

ai 

fSj! 
jVj!

j

^ CHUldl 11 munų O-

leksio draugai linkim jam “II- 
. giausių Metų”, nes jam pn- 
! klauso didžiausias kreditas už 
rūpesčius ir paruošimas kon
certų per praeitus 25 metus. 
Lai geras Dievulis sveikata ir 
energija jį palaiko darbuotis 

, mūsų tarpe ir sulaukti “Aukai- 
’• nio Jubiliejaus”. N.P.M.

ir A. O. Avižinis; 
A. Gumauskas, J. 
Lukšys, B. Sima- 

Stoneliunas; po

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Vajus

Kovo mėnesis yra pašvęstas 
dėl rinkimo aukų ir naujų na
rių Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Mes lietuviai turėtume 
prie šio vajaus prisidėti, nes 
nevieną sykį teko mums kreip
tis prie vietinio skyriaus ir su
silaukti malonaus patarnavimo, 
ir mūsų, kaipo lietuvių, vardas 
yra užrekorduotas jo knygose 
prisidėjusių aukomis praeityje.

Kviečiu draugijas ir kuopas, 
kurios išgali iš savo iždo ben
drai sudėti aukas ir sudarę vie
ną sumą perduosim vietiniam 
skyriui. M.

iš

A-

$10 — A. Deltuva, A. Vaitkūnų 
|šeima; A. Kacevičiai $7.00; A. 
Dzekevičius $6.00; po $5.00 — 
Jurgelevičiai 
po $4.00 — 
Kruopas, Z. 
navičius, J.
$3.00 — O. Baderienė, V. Man- 
čiunai, A. Savickai; po $2.00—‘ 
P. Kačenai, V. Čanis, J. Scott, i 
V. Ablačinskas, A. Aliukonis, į 
J. Liebednikai, J. Žiedelis, O.: 
Lukšytė, F. Žvinglis, R. Janu-' 
šauskas, S. Ratkevičiai, Mr. & i 
Mrs. Mathew, K. Mackevičius, j 
Ant. Dzekevičius. M. Savickie-; 
nė; po $1.00 — F. Urbonienėj 
M. Bubnienė, M. Curylienė, M.! 
Banevičienė, Mrs. W. Beconis,!

I

V. Gecavičius, M. šerkšnienė, I 
P. Genevičienė, C. Blažiukienė, i 
J. Rusas, A. Marcinionytė, M. | 
Jezukevičienė, A. Juknevičius, | 
A. Stražnickas, A. Bogučinls- 
kienė, O. Simanavičienė, Kaz
lauskienė, J. Adamonienė, A. 
Stonienė, Grigielavičienė, Ro- 
ziukevičius, F. Stašinskas, A. 
Umikas, Malkaitienė, K. Kup
revičius, A. Ulbinas, P. Kapic-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
Ikite mums išegzaminuoti akis ir 
i pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK Bl ILDING

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

W. J. Chisholm 
GRARORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas’' 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. 1.

Telcphnn*: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288 i

z



Penktadienis, Kovo 12
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B VIETINES ŽINIOS
A

ZINUTĖS
Ramybe. Visi skundžiasi, kad 

pasauly negerai — nėra teisy
bės — nėra ramybės. Kur Die
vas nepriimamas, ten negerai. 
Pasauly negerai, nes pasauly 
savininkas Dievas nepriima
mas.

Teisybės ir ramybės davėjas 
per tris dienas bus išstatytas 
papuoštame altoriuje, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, lyg 
Taboro kalne suteikti geros va
lios žmonėms ramybę, čia tik
rai bus gera visiems ramybės 
ieškantiems. Jis yra pasakęs: 
savo ramybę duodu jums. Ne
kaip pasaulis aš duodu jums 
ramybę. Petro laively tapo ra
mu, nes Kristus ten buvo.

tūkstantinės Kristaus garbinto
jų ir mylėtojų minios.

Taip pat laukiame iš mūsų 
diecezijos ir iš apylinkių vys
kupijų kunigų svečių aptarnau
ti atlaidų lankytojus.

Prie šių dar viena prisideda 
svečiams proga. Sekmadienį 2 
v. p.p., paminklinėje Šv. Petro 
mokykloje įvyksta svarbus šei
minis susirinkimas L.R.K.S.A. 
Vykdomojo Komiteto, Naujos 
Anglijos apskrities valdybų, a- 
belnai Susivienymo darbuotojų 
ir seimo komisijos. Ketino at
vykti Centro Dvasios vadas. 
Būtų naudinga, kad kas tik 
gali dvasiškių ir pasauliečių 
dalyvautų šiame taip svarbia
me susirinkime. Taigi laukiame 
daug svečių.

when DISASTER 
st rikes kome

»
Kennedy ir Lietuvos Konsulas 
adv. A. Shallna.

Išreikšta pageidavimas, kad 
kitais metais Vasario 16 minė
jimui būtų pradėta ruoštis ank
ščiau nei buvo šiais metais.

Rap.

Bimba Išdavė Paslapty 
Susilauks Kremliaus 

Botago

Laukiame svečių. Per 40 va
landų atlaidus, kurie prasidės 
penktadienį, 8 v. r., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, laukiame

DAKTARAI

Šv. Vardo draugija priims 
šv. Komuniją, sekmadienį, ko
vo 14 d., 9 v. r.

Pageidautina, kad per šiuos 
atlaidus, visos šeimos bendrai 
eitų prie Dievo, stalo.

RED CROSS
isthen
H£IP WITH YOURGiFT
įspūdinga Kalba

Jung. Valstybių Prokuro
ras Paskyrė Savo Asisten
tą Adv. Kalinauską Ištirti 

Svarbią Skundą
Federalės Valdžios Prokuro

ras Bostone, Wiiliam T. Mc- 
jCarthy paskyrė savo asistentą, 
■adv. Kazį J. Kalinauską ištirti 
opią ir išreklamuotą Dr. C. L.

Šią bylą bei skundą Dr. Fee- 
Feener bylą.
nėr perdavė Federaliam Pro- 

Įkurorui po to, kaip nesulaukė 
[jokios akcijos iš Valstijos pro- 
ikuroro Clarence A. Barnes.

Skundo esmė yra maždaug 
tokia: Dr. Carleton L. Feener 
(operuoja keletą technikos ir 
biznio mokyklų. Jis padavęs 
prašymą Valstijai užtvirtinti, 
bei suteikti leidimą dar vienai 
jo mokyklos šakai. To leidimo 
jis vis nesulaukęs, o nuomą už 
tos mokyklos patalpas reikėjo 
mokėti. Tuomet prie jo kreipė
si vienas inžinierius, kaip jis 

S5000.00 
i tos

TeL TROwbrldge 8330

ŠV. Petro parapijos Dramos 
Ratelis savo uždarbį iš persta
tymo “Piloto Dukters” paauka
vo mokyklų fondan $157.41. 
Ratelis jau baigia sukelti fon
dą įtaisymui savo vardu vieno 
kambario paminklinėje mokyk
loje.

Ponai Koraičiai paaukojo mo
kyklų fondan $25.00. Ačiū vi
siems už nuoširdų rėmimą lie
tuviškų mokyklų.

Aukos altoriams puošti buvo 
renkamos prie bažnyčios ir sa
lės durų. Prie bažnyčios su
rinkta $57.67; salėje $19.62.

Ačiū altorių dabintojams už 
parinkimą šių reikalingų aukų 
ir visiems autokotojams.

Lietuviškos pamokos. Šv.
Petro paminklinėje mokykloje 

. Tremtiniai teikia lietuviškas 
pamokas visiems norintiems: 

šeštadien. 9 v. r. iki 12 v. 
šeštadienį, 2 v. p.p. iki 4 v. 
Sekmadienį, 2 v. p.p. iki 4 v.

Puošiasi šventei

J. RepsHs, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Strest

Kampu Imnan arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS.

Oflao Valandos 3—4 ir •—<

•AUS

Prancūzų zonoje. Ji yra tauti- sako, reikalaudamas 
nių šokių direktorė prie gar- ; kyšio, jei jis norįs gauti 
saus čiurlionies ansamblio. į mokyklos užtvirtinimą. Tie pi- 

Rap. nigai esą
1 miii”

Praeito sekmadienio rytą, ko
vo 7, per Lietuvių Katalikų Ra- 
dio valandą (10:30 vai. rytą iš 
WESX stoties, Salėm) teko iš
girsti gilios minties jaudinan
čią kalbą, kurią pasakė Lietu
vos Pranciškonų vienuolyno 
Greene, Me. namų viršininkas, 
kun. Juvenalis Liauba, O.F.M. 
Kalbėjo apie Šv. Kazimierą. Iš 
visos savo širdies kvietė lietu
vių jaunimą Amerikoje sekti šį 
pavyzdingą Lietuvos patroną, 
ir aukotis, kaip Lietuvos parti
zanai, kad aukojas dėl 
vos laisvės atgavimo ir 
ėionyb^g įgyvendinimo Lietu- kovos uz Lietuvos laisvę bus ir kadangi jo mokyklose moki- 
voje ir visame pasauly.

Girdite*

reikalingi “patepi
mui” kaikurių įtakingų asme- 

Iš Vasario 16 Susirinkimo n«- Jam pavykę sužinoti var- 
________ dus kelių tų įtakingų asmenų.

Kovo 5, Parapijos mokyklos |Dr. Feener nemokėjęs reikalau- 
kambąry įvyko Vasario 16 d., jjamų $5000.00, bet kreipėsi į 
ruošimo komiteto susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo adv. J. 
Grigalius, o raštininkavo p-lė 
Grendelytė ir inž. J. Vasys.

Ižd. Dr. Kapočius išdavė fi
nansinį raportą, būtent, kad 
iš viso ąukų įplaukė $1551,15. > nėr jautė, kad čia esąs nusikal- 
Išlaidų būta apie $180.00. Ta- jtimas daug didesnio mąsto nei 

spartesnės žemesnis teismas gali spręsti,

(valstijos prokurorą su skundu. 
Prokuroras pavedė Valstijos 
policijai reikalą ištirti. Po išty- 

įrimo prokuroras pataręs kreip
tis su skundu į Municipalį (že
mesnįjį) teismą. Bet Dr. Fee-

Lietu-
krikš- rybai, dėl vedimo

Marija Baronaite - Greb- 
liunienė Susilankė 

Sūnaus

pasiųsta $1370.
Padarytą pastabų, kad pa- dėl šis reikalas galėtų įeiti ir 

skelbtame aukotojų sąraše yra į Federalės Valdžios jurisdik- 
netikslumų. Nutarta juos ati-iciją. Todėl Dr. Feener su savo 
taisyti. 'žmona kreipėsi į Federalės val-

I P-lė F. Grendelytė pranešė, į džios Bostone prokurorą Wm. 
kad iš pasiųstų kelesdešimts T. McCarthy ir turėjo su juo 

konferenciją. Po konferencijos 
prokuroras paskyrė savo asi
stentą, lietuvių tarpe žinomą 
veikėją, advokatą Kaži Kali
nauską, šią opią bylą ištirti, ir 
jei suras, kad padaryta nusi
žengimas prieš Federalius įsta
tymus — užvesti bylą.

atsi- rezoliucijų, jau gauta atsaky- 
kuri mai iš šių žymių

naši daug buvusių kareivių, to-

South Bostonas jau pradėjo 
puoštis savo didžiajai dvigubai 
šventei — kovo 17-tai. Namai 
dekoruojami vėliavomis, para
do gatvės valomos ir t.t. Kovo 
17, So. Bostonas mini anglų 
išvijimą iš Bostono ir šv. Pat- 
ricko dieną.

Kadangi čia didžiumą gyven
tojų sudaro airių tautybės, to
dėl ši dviguba šventė švenčia
ma labai iškilmingai.

Pristatome Alų ir Toniką

1. ARLAU8KA8 — J. SOO&BUS, Savuualtai.
220 E St, TeLSOUilil, 8a. ĮknĮm, Mįm

Myopia Club Beverage Co.
GraftraAra* IsHngtoa* Man.

TaL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Nvnų TeL Dedham 1304-R

Daugelis amerikiečių
mena Mariją Baronaitę, kuri mai iš šių žymių pareigūnų. 
1939 m. važinėdama po lietuvių būtent: Senatoriaus Lodge, An- 
kolonijas ruošė grupes Lietuvių glijos Ambasadoriaus, Kongre- 
Dienai Pasaulinėje Parodoje, so pirm. W. Martfn ir kongres- 
demonstruoti lietuvių tautinius mono J. W. Kennedy, kurs kal- 
šokius. Kaipo lietuvių tautinių bėjo mūsų minėjime; taipgi 
šokių žinovė - autoritetas. LDS mūsų distrikto kong. J. W. Mc- 
Naujos Anglijos apskrities iš
važiavime Kęstučio Darže visus 
mokino šokti Kalvelį. Dabar, 
teko sužinoti iš jos tetos gyv. 
So. Bostone, p-nios Gurskienės, 
kad p-lė Baronaitė yra ištekė
jus už p. Grėbliūno ir vasario rio 16 d., dėl mūsų tautos liki- 
7 d. susilaukė pirmagimio sū- mo ir dabartinės jos padėties, 
naus. Aišku, ta proga visi ją 
pažinusieji siunčia jai savo 
sveikinimus.

Baronaitė randasi tremtyje,

Cormack ir Senatoriaus L. 
Saltonstall. Senatorius Lodge 
prisiuntė ir Congressional Re- 
cord, kuriame atspausdinta jo 
padaryti reikšmingi ir nuošir
dūs pareiškimai Senąte. Vasa-

SLl____ L Ld'lggggg1

Taipgi lankėsi muzikas Juo
zas Žemaitis iš Worcester, 
Mass.; p. Žvirblis, jūrininkas, 
kuris laikinai apsistojo Bosto
ne; pp. Jonas Valaitis ir V. Be- 

[ leckas,
filmas Bostono aplinkėje; kun. 

rėkia: i Pr- M- Juras> LDS Centro pir- 
~ ' mininkas; kun. Jonas Bernato

nis, LDS Akcijos Komisijos 
pirmininkas, adv. Jonas Griga- 
lus, ir kitil

Pereitos savaitės Brooklyno 
lietuviškųjų ruskelių ‘Nelaisvė
je’ randame Bimbos riksmą, 
kuris iš piktos baimės 
“So. Bostono davatkų Darbi
ninkas sako suradęs ‘raudoną
jį atomą’.” To Bimba ar neži
nojo ar nenori žinoti, nes nei 
jo “bosas” Molotovas dar nepa
skelbė. Ir išsijuosęs purkštė, 
kad Marksizmui ne šimtas me
tų, o tik aštuoniosdešimts. “Da
vatkoms”, kaip Bimba pravar
džiuoja, nesvarbu tie numeriai, 
bet svarbu tas, kad Markso ju
dėjimas prasidėjo prieš šimtą 
metų. To ir Bimba neginčija. 
Neginčija Bimba ir to fakto, 
kad Manifestas ir Das Kapital 
yra to pačio laikotarpio, to pa
čio autoriaus ir tam pačiam 
tikslui Hirschel'io Marx’o sū
naus parašyti ir išleisti, kad su
kelti pasaulinę revoliuciją. Tas 
marksistinis judėjimas, kurio ir 
Bimba yra ištikimas vergas 
prašosi komentarų dėl raudo
nojo atomo. Marksizmas tai y-■ 
ra ta blogybė, kuri jau paver
gė visą Rytų Europą ir siekia į 
Vakarus. Marksizmas tai nelai
mė, kuri atima iš kiekvieno 
žmogaus laisvę ir gerbūvį ir pa
vergia amžinai nevilčiai. Mark
sizmas tai komunistų religija, 
kuriai ir Bimba parsidavęs. Vi
sas pasaulis mato kaip raudo
nasis marksistų atomas veikia: 
meluodamas, sutartis laužyda
mas, klastingai ir žiauriai per
sekiodamas visus tuos,’ kurie 
nepritaria Hirschel’io Marx’o 
sūnaus kliedė jimams. Ar reikia' 
didesnių niekšų, kai tie, kurie 
išduoda savo tėvų šalį sveti
miems dėl komunistiško lovio!? 
Ar reikia daugiau nustebti kai 
motina atsižada sūnaus, kuris; 
išdavęs tėvynę dirba kruvinojo Į 

, komunizmo darbus...
Toliau Bimba kliedą visiškai 

prieš savo “bosų” liniją. Krem-{ 
liūs su savo agentais nuolat! 
tvirtino. Sovietų Rusijoj yra 
rojus. Tą tvirtinimą išsijuosęs 
tauškė ir Bimba. Na ir kas gi 
atsitiko pereitos savaitės jo ra
šytose kolumnose?! Jis rašo: 
‘Aišku, kad jeigu ant žemės 
būtų rojus, rojaus ieškoti ne
bereiktų.” štai ir išsiplepėjo. O 
jau daug kartų Stalinas ir per 
savo stambiuosius Molotovą ir 
kitus, liepė saviesiems uždaryti 
valgomas, kad kartais neiš
spruktų “atominė paslaptis”. 
Tą raudonųjų žadėtąjį rojaus 
ilgesį liudija ir tas faktas, kad 
Sovietų Rusija, rojaus ne-turė
dama, veržiasi ieškoti į ki
tus kraštus. Kad raudonie
siems vakarinių tautų gerbūvis 
nesimestų į akis jie ir terioja 
tuos kraštus ligi sulygina su 
Rusijos ubagynu.

Taigi vergas Bimba užsi
tarnavo Kremliaus nemalonę 
išduodamas eilės metų vedamą 
rojaus garbavojimą, kurio, kaip 
jis pats tvirtina, nėra, ir jo ne
gali būti, laužant Dievo įsaky
mus ir atmetant Jo teisingumo 

N-s.

kurie teberodo įdomias
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A. J. NAMAKS>

real ėstate e 
INsuRANČA 

409 W. Broadwa> 
<O BOSTON MASS 
•fftr*- Tel 3<>

ta. 37 Oriole Strw 
>Vest Roxbury Mm*» 
r«l. P*rkw*y 1233-u

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

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

NoHE Mušk Sopply
11 Hollis Str., Boston, Mass. 

TeL Han. 6223

Kas norite Įsigyti SauMtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkite* pa*

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

: So. Boston hmiitureCo
Mato*ai aąujai p*r4Jroam>

Kalno* praoetama U ank*t<

Jttsų kreditą* gera*

Pristatymas skubu*

I
I

i

Į 880West Brondwny.
Tel. ŠOU 2758

GRABORIA1

S. Barasevičtus Ir Sūms
MOTERIS PAGELBINTNK2 

Lietuvių Graborlus-Balumuotoi** 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadwaj
SO BOSTON. MASS 

▼•I. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 2S31

Jaukus Pobūvis
Praeito šeštadienio vakare 

[Lietuvių salėje įvyko jaukus 
pobūvis. Be paprastų žaidimų 
buvo ir trumpa programa. 
Tautinių Šokių gruj)ės jaunes
nės mergaitės padainavo kele
tą lietuviškų dainelių. Gražia-

jis atspausdino ir reikš- balsiai jaunuoliai — X anda 
Griganavičiūtė ir Mamertas Si- 
monavičius padainavo keletą 
duetų. Jaunutės lietuvaitės 
Norma Razvadauskaitė. Rūtelė 
Prakapaitė ir Loreta Kontri- 
maitė gražiai padeklamavo.

Ateikite dėtus į Congressional Record. Grupės vedėja paaiškino apie 
parengimo tikslą, o grupės na- 

’riai su savo mamytėmis prave- principus. 
!dė žaidimus ir arbatėlę.
į Šį šeštadienį kovo 13 d. toje 
pat salėje tuoj po pamaldų vėl 
įtyks toks pat parengimas to- 

i je pat vietoje E St. salėje su 
skirtinga, bet taip pat gražia 
programėle, ir daug dovanų.

Rap.

II 
fI 

Pilnesniam to reikalo nušvieti
mui 
mingąjį New York Times edi- 
torialą, tilpusi Vasario 16 d. 
Kong. J. K. McCormack taip 
pat atkreipė dėmesį į jo pada
rytus Kongrese jautrius

REIKALINGA Patyrusių pareiškimus Vasario 16 d. ir į- 
Dresių Operatorių.
tuojau, geriausia dirbtuvė Bos- Savo pareiškimus Kong. Mc- 
tone. MTRRAY WHITE CO., Cormack baigia šūkiu: “Ame- 
136 Harrison Avė., Boston 6-th rikos širdis yra su Tavim, Lie

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

floor. (12)

REIKALINGA mergaitė, ku
ri jau baigusi pradinę mokyklą 
ar High School dirbti prie dvie
jų suaugusių žmonių. Duosime 
valgį, kambarį ir algą pagal 
susitarimą. Atsišaukite, 112 F 
St., So. Boston, Mass. arba te- 
lefonuokite SO 8-9388.

(8-12-15)

Trankėsi
I

C A S P E R
FUNERAL HOMB

187 Dorchester StreH 
South Boston, Mm* 

foseph W.Casper 
(KA8PERAS) 

uoMotuvių Direktorių* •• 
Balsamuotoja* 

NOTART RŪBLIC 
F**tarnavtina8 Dieną ir Našu 
Koplyčia Šermenims Dyka 

▼oi ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

Re*. Šou. 3729 8ou 4618

Lithuanian FmHnre C#.
I

MOVERS — 
Ineured and

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
Moving

826 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

tuva!”
Nutarta išreikšti padėką ir 

jų pastangų Lietuvos laisvės 
reikale įvertinimą: Šen. Lodge, 
Kong. McCormack, Kong. J. W. 
Kennedy, ir gub. R. Bradford
už išleistą proklamaciją. Taipgi Visi kviečiami, 
nutarta atsakymų kopijas pri
duoti ir mūsų vietiniams liet, 
laikraščiams, o originalius at
sakymus įdėti j inž. J. Vasio 
pavyzdingai užvestą protokolų 
ir viso minėjimo rekordų kny
gą- 

j Susirinkime iškelta faktas, 
kad visi rytiniai dienraščiai 
Bostone įtalpino žinutes iš šio 
minėjimo, o Daily Record įdė
jo ir atvaizdą, kuriame parodo
ma tos dienos kalbėtojai trem
tiniai kun. J. Borevičius, S. J., 
Dr. P. Kazlauskas, Kong. J. W.

YAKAVONIS
Fanera! Home

741 No. Mate St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotoja* 
Patarnavimas'Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

▼*l. Brockton 8-1580

Šią savaitę “Darbininke” lan
kėsi kun. B. Mikalauskas, 
Pranciškonas. Jis sustojo Bos
tone ir iš čia išvyko į Pitts- 
burgh. Pa. pas kleb. kun. M. 
Kazėną darbuotis parapijoj ir 
spaudos darbe.

! 

!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

!

i!
<!

ZAIETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletekas, F. E. Zatetoka* 
Graborial Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTART PUBLIC 
▼si. ŠOU Boston 0818

ŠOU Boston 2808



Penktadienis. Kovo 12 d.. 1948

PAŠTAS Į UŽSIENĮ
I

APO PAŠTAS 
Penicillin

Uždrausta siųsti penici
llin per Armijos paštą 
(kareivių adresu).
Cigaretai ir Tabako Pro

duktai APO Paštu j 
Prancūziją ir Austrija 
Draudžiama siųsti ciga- 

retu ir tabako produktu 
APO numeriais 58 ir 741
Prancūzijoj ir APO nume- of War Gift Package- 
rais 174, 541 ir 777 Aus- Postage Free”. 
trijoj. Tas veikia nuo lie
pos 1 d. 1947 m.

atidaromi
I 

vardą be- 
ir kur jis

į lengvai būtų 
j peržiūrėjimui.

Reikia aiškiai 
laisvio užrašyti 
Lenkijoj randasi. Kadangi
įlenki jos Raudonasis Kry
žius Dersiunčia siuntinius, 
reikia nažvmėti “Care of 
t h" Polish Red Cross. 
Warsaw, Pola^d”. !»• ant 
siuntinio užrašvti “Priso-

DARBININKAS

■»>

8
dėkoja už gerą šeimynėlę.

Kun. Dubinsko ir jo brolio 
Prano mamytė namie, Muilins 
St. Ligonė daug sveikesnė. 
Laukia tik dienos, kada ji vėl

>- itų vyriausyb? pranešė, I.ad jie pasiuntė kruiserį Sheffiekl (mato- 
r.iii ..lame pa eiksie) i Belize, Britų Hondūras, kad palaikius saugumą 
I ’ie eatsakomingus elementus. Taipgi ten išvykęs ir kruiseris Devou- 
s'iire.

Did. Britanija ir šiaurės 
Airija

Apdraustas paštas (siun
tiniai) dabar keliauųa į 
Did. Britaniją ir Šiaurės 
Airiją (ne iš Alaskos) iki 
$1,000. i

Galima irgi apdrausti 
Siuntinius į Channel 
lands.

Iš našto reikia gauti dvi 
koDiias “customs declara- 
tion” (form 2966) ir pri
segti nrie siuntinio — ant 
jo nažvmėjus siuntinio tu
rini.

Siuntėjas gali siusti tik 
po vieną siuntinį belais
viui per savaitę.

Is-

Italija ir V atikano 
Miestas

Svoris siuntinių į Itali
ją, Vatikano Miestą ir 
San Marino Respubliką 
padidintas nuo 11 iki 22 
svarų. Galima siųsti dau
giau negu vieną siuntinį 
per savaitę tam pačiam 
gavėjui. Parcel Post rata 
yra 14 centų už svarą ar
ba dalį svaro.

Reikia p idėti “customs 
declaration”, ant kurio 
pažymėta “gilt package” 
ir ant kurio turinys pažy
mėtas.

Paregi post rata yra 14 
centų už svarą. Galima 
siųsti iki 22 svarų parcel 
post. Jeigu negalima pri
statyti siuntinių, jie bus 
pasiųsti autorizuotoms ja
ponų pašalpinėms agen
tūroms.

Jeigu kitos kalbos var
tojamas adresui, būtinai 
reikia pridėti vertimą an
glų kalba.

$

Lenkija
Dovanų Siuntiniai.

gal Lenkijos Pašto Admi
nistraciją galima siųsti 8 
uncijas tabako, iy2 unci
jų uostomo tabako, 200 
cigarečių arba 80 cigarų 
kiekviename siuntinyje.

Dovanų siuntiniai karo 
belaisviams

Siuntinius iki $25. ver
tes galima siųsti paprastu 
paštu (neregistruotu ir 
neapdraustu) karo belais
viams Lenkijoj 
karnas sąlygas:

Galima siusti 
damo maisto, 
drabužių, muilo 
mo preparacijų, 
pan. pašalpos reikmenų.

Pa-

Oro Paštas į Japoniją
Nuo rugsėjo 5 d. galima 

siusti oro pašta į keturis 
rajonus; i keturias salas 
— Hokkaido, Honshu, Ky- 
ushu ir Shikoku; į netoli
mas salas ir Tsushima sa- 
las, Rvukyu (Nansei) sa
las išskyrus Kuchinoshi- 
ma. Ižu salas, Nanto salas 
su Sofų Gan. Oro pašto 
rata yra 25 centai už pusę 
uncijos.

Dešimtukinės “air letter 
sheets”, nupirktos paš
tuose, irgi priimtinos. Oru 
galima siųsti iki 4 svarų 6 
uncijų.

Paštu galima siusti ko- 
mercijines popieras, spau
sdintą medžiagą “samules 
of merchandise” pagal 
Postai Union svorio ir di-

_ -a... ■ — . • • rius Chase National Bank

Siuntimas Pinigu Per 
Bankas

Bet kuris asmuo Japo
nijoj dabar gali gauti iki 
$100 per mėnesi per a- 
merikonišką banką, kuris 
turi leidimą operuoti sky
rių Japorijoi. *“............
čiausias Vadas gali auto
rizuoti aukštesnes sumas. 

Dabar tik vienas Ameri
koniškas bankas turi sky
rių Japonijoj — National 
City Bank of New York. 
Tikima, tuoj įsteigti sky-

pagal še

j**1
.V1

ma paštu siusti pinigų, 
čekių, draftų, užmokesčių 
Įsakymų ir kitų finansi
nių instrumentų.

šarvota pas Juozą Kašinską. 
Palaidota su penkiais kunigais 
šeštadienį, kovo 6 d. Prie di
džiojo altoriaus iškilmingas ge
dulo 
kun. 
bėjo 
Prie
šias kun. Antanas Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendel’s. Velionė 
palijo dideliar.-'e r ’’ "dime vy
ra Adolfą, s”*' • I’1 '*.iriier1 ir
dukteri Pranciška. ?’>u iau ve
dę. Taipgi vieną FPsatę Veroni
ką Pugevičienę. ios vyrą ir 
krikšto sūnų. studentą Wa- 
shingtone, Kazį Pugevičių. A. •
a. Vilčinskienė buvo uoli kata- Sakramentas t

• likė. Priklausė prie Altoriaus i ; jir Rožančiaus dr-ios. Kanste 
buvo sudėta arti 190 užprašytų!

■ mišių. Palaidota Hely Redee- 
mer kapuose. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje!

Pirmadienį, kovo 8 d. buvo 
laidotas visiems lietuviams pla
čiai žinomas a. a. Jurgis Kali
nauskas. Kuomet buvo jaunes- 

• nis ir sveikata gėrės- ė, jis lai- 
kad dedąs savo viltį Marijos kė laikrodžių krautuvę, W. 
galingam užtarime ir ragino Baltimore g-vės. Bet geriau ži- 
visus šauktis Marijos pagalbos,! - ....................
kad išvengti naujo karo. Visi, 
kurie tik matė ir girdėjo Arki
vyskupą Keough buvo sužavė
ti jo tėvišku nuoširdumu.

Apeigose dalyvavo visi mūsų 
parapijos kunigai, kleb. kun. 
dr. Mendelis, kun. Antanas Du
binskas ir kun. Jonas Mende-
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pasauliui pasto- 
ištvermes visiems 
persekiojimą. 
Jaunimas rengia

24 d. vi- 
Baltimo- 
istorijoj,

Naujo Arkivyskupo 
Intronizaci ja

Antradienis, vasario 
suomet pasiliks svarbi 
rėš arkivyskupijos
nes tą rytą J. M. Arkivysku
pas Pranciškus Patrick Keough 
iškilmingai užėmė Ganytojaus 
vietą kaipo 11-tas Baltimorės 
arkivyskupas. Iškilmės buvo 
nepaprastos. Jose dalyvavo šv.
Tėvo atstovas J. M. Arkivys- lis- Iškilmės buvo matomos per 
kūpąs Cicognani, virš 40 arki- television ir leidžiamos per ra- 

Tik Aukš-4vyskupų ir vyskupų, virš 1,000 dio. šv. Tėvo atstovas atnaša-

mišias atnašavo klebonas
dr. Mendelis. Jam pagel- galės būti bažnyčioje savo p:t- 
kun. Coughlin ir kun. Ott. prastoje vietoje |>o P-lės švl 
šoninių altorių aukavo mi- altoriaus puse. Linkime jai tos 

dienos veikiai sulaukti.
Dažytojai baigia puošti mė

sų bažnyčios snn’'t,,?riį). *’*- 
galėdami dirbti dior“ ’’ ' x 
naktimis, bet sanktuariia tikrai 
atrodo kaip kamneTs danga-s. 
Visi džiaugiasi, kurie tik at. i- 
lanko.

Pirmadienį, ir antradienį šve. 
buvo išstatytas

mūsų bažnyčioje viešai adora
cijai, prašant 
vios taikos ir 
kenčiantiems

Parapijos
Velykų balių, pirmadienį, kovo 
29 d. Juozas Strasdauskas yra 
pirmininkas šio metinio pasi
linksminimo. Juozas turi parū
pinęs gerą orkestrą ir prašo 
visų parapijiečių paramos šiai 
pramogai.

Mendelių mamytė vis dar 
nomas jis buvo kaipo lietuvių! laikosi tos pačios sveikatos, 

j knygyno. Hollins St., prižiurę-Į Dėka savo sūnaus daktaro Kri- 
i to jas. Visas laisvas valandas zostomo pastangoms ir savo 
jis praleisdavo knygyne. Paliko dukters Felicijos rūpesniui, li- 

ir suaugusią g°nė vis dar tebegyvuoja, nors 
Dubins-!kiti gydytojai jai pranašavo 

mirtį penki metai atgal. Visa 
Mendelių šeima džiaugiasi ir 
Dievui dėkoja už mamytės pa
likimą jųjų tarpe.

prelatų ir kunigų ir visi Mary- vo intronizacijos mišias, o J. M. 
land valstijos valdininkai. Ap
eigos užėmė arti 3 valandų. 
Pirmieji įspūdžiai naujo arki
vyskupo patenkina visus. Savo 
įžanginiame pamoksle, dėkoda
mas šv. Tėvui už suteiktą jam 
garbę. Arkivyskupas priminė 

of ^ew York mūsų laikų krizę ir prašė visų
of tikinčiųjų maldų. Naujo arki

vyskupo obalsis: MARIA SPĖS 
NOSTRA, t. y. Marija yra mū
sų viltis, buvo jo paties iškal-

ir Bank of America 
San Francisco.

vyskupas Brady iš Manchester, • 
Vermont, Arkivyskupo mokslo 
draugas, sakė iškilmių pamoks
lą. Visose Baltimorės bažnyčio
se buvo kalbamos maldos už! 
naująjį arkivyskupą. Priimant’ 
naująjį Baltimorės Ganytoją I 
galima tik palinkėti jam geros 
sveikatos, ilgiausių metų ir 
gausiausių Dievo malonių jo 
sunkiama ganytojavimo darbe.

liūdinčią žmoną
i šeimą. Kun. Antanas
jkas atnašavo mišias. Kun. ’jo- 
įnas Mendelis jam padėjo. Juo- 
|zas Kašinskas rūpinėsi laidotu- 
jvių tvarka. Reiškiame užuojau
tą šeimai. Lai gerasis Dievas 
juos paguodžia jų liūdesio va- 

: landoje.
I

Spausdinta medžiaga I
tik katalogai, fotografi-' Svoris dovanų siuntinių įbingai išdėstytas. Jis pareiškė, 

jos, planai, žemėlapiai ir į Korėją padidintas nuo|----------------------------------
—11 iki 22 svarų. Parcel i grąžino taip adresuotą 

grąžina taip adresuotą 
yra “Manchuria, China”.

Korėja

modeliai. U iki 22 svarų. 1
Parcel Post rata yra 22 Post rata yra 14 centų už 

centai už svarą. Galima į svarą arba dalį svaro, 
siusti pašalpinių reikme-j ----------
nų ir kiekviename pakiete Manchuria — kaip adre

suoti paštą

nesugen- 
cigaretų, 
ir skuti- 
vaistų ir galima įdėti 200 sacchari-Į

ii
i

Okinavva ir Ryukyus
Svoris dovanų siuntinių

ri. pašalpos reikmenų. no tabletų, nedaugiau 200, Dažnai vardas “Man- padidintas nuo 11 iki 22 
Negalima įdėti bet ko- cigaretų arba 50 cigarų chukuo“ vartojamas pas-'svaru. Parcel Post rata y- w 1 . . “ * . ? C _ _ 1 • _ TT _ JI _   ? I w.už svarą ar

“Manchukuo” yra vardas dalį svaro.
įsteigtas per i ----------

kių rašytų pranešimų tik arba pusę svaro rūkymo to į Manchuria. Kadangi; ra 19 centų 
sąrašą siunčiamų daiktų, tabako.

Priimtina iki 11 svarų. Siuntėjas gali siusti tik valdžios
Siuntinius reikia taip su- 1 siuntinį tam pačiam ga- priešo okupaciją Kinijoj, Unions of Soviet Socialist 
pakuoti ir apvynioti, kad vėjui. Kinijos administracija su

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą-Naująjį 

Testamentą

Republics
Negalima uždaryti par- 

!cel post siuntinių į Union 
of Soviet Socialist Repu
blics metaliniu šniūru ar
ba bet kokiu metalu.
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Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 
perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutirūr, Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės, 

aujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00" nonieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus si skite: “Darbininkas”, 336 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Darbinin’.o" '.dminisf racijai:
366 W. Broadna;.. So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siur./jj 'ekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
šv. Rašto vertimo 

šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta. 

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
DARBININKAS

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

Nuotrupos
Vyskupų badaujantiems rin

kliavoje Laetare sekmadienį 
šv. Alfonso žmonės suaukavo 
$500.00. Kunigai dėkoja gera
dariams žmonėms už jų užuo
jautą nelaimingiesiems.

Pereitą pirmadienį ir antra
dienį Tėvas Jėzuitas kun. Jonas 
Baker kalbėjo per visas novenų 

• pamaldas apie Tėvų Jėzuitų A- 
'merikiečių misijas Indijoj. Pra
šė maldų ir aukų. Maldininkai 
suaukavo $2,000.00. ,

Andrius Daugirdas, katalikų 
spaudos atstovas Baltimorėje, 
antradienį išvyko į Chicagą. 

į Jisai džiaugiasi gražiu Balti
morės lietuvių priėmimu ir tu- 
jri vilties kada nors vėl grįžti į 
mūsų koloniją.

j Petras Karalius vis dar tebė- 
tra Jenkins Memorial ligoninė
je. Kenčia arthritis liga. Nors; 
ir baisiai yra ligos kankinamas 
tačiau Petras nesiskundžia, vis
ką Dievui aukoja. Jį lankyti ir 
kantriai kenčiantį matyti tai y- 
ra tikra gyvenimo mokykla.

Benešiūnų mamė kiek geres
nė. Linksma, džiaugiasi gera 
priežiūra savo sūnų ir dukrelės 
ponios Adomavičienės. Dievui

I

Galinos Leonienės Koncertas
Dėka DAINOS Dr-jos pa

stangoms, sekmadienį, kovo 7 
d. įvyko pirmas viešas pasiro
dymas neseniai atvykusios iš 
tremtinių stovyklų piano artis
tės Galinos Leonienės. Koncer
tas įvyko Lietuvių svetainėje ir 
sutraukė arti 300 klausytojų. 
Artistė Leonienė atmintinai iš
pildė Bacho, Beethoveno, Cho- 
pino, Brahms, Liszto, Čiurlio
nio ir kitų kompozitorių veika
lus. Publika buvo tikrai sužavė
ta mūsų tautietės gabumais. 
Tikrai galima pasidžiaugti su
laukus čia Amerikoje tokios as
menybės. Būtų malonu jei ir 
kitos lietuvių kolonijos pakvies
tų ponią Leonienę koncertuoti 
lietuvių ir svetimtaučių tarpe. 

. Sveikiname ponią Leonienę.
Pažinti Dievo neregia- Linkime jai s*™ gabumais ir 

mąją ranką, rėdančią mū- mūsų tautą išgarsinti čia Ame
rikoje.

Juozas Kasinsks
tnc.

LAIDOTUVIŲ 
nn? fktortts 

602 Wsshh»£ton Bh d. 
BALTIMORE 30. Md

I

SU gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

Tel. Lexington 8595 
Limotinai dėl visokių reikalų 
Putnmnvimns Diena ir Naktį

Nauji Katalikai
šeštadienį, kovo 6 d. kun. 

i Antanas Dubinskas suteikė 
krikšto Sakramentą Jonui An-Paragvajų Arbata

^ar^av’I]^-^ar^e tanui Danaičiui, sūnui Antano 
ir Olgos Danaičių. Krikšto tė
vai buvo William Urbanas ir 
Ona Danaitytė. ;

Sekmadienį, kovo 7 d. Char- ■ 
les Urksta ir Eugenia Belsky 
atnešė į krikštą dukterį Benja
mino ir Anelės Zimnavoda. Po
nia Zimnavoda buvo pirm šliū- 
bo Paškauskaitė, žinomų veikė
jų Paškauskų duktė. Sveikina-j 

vastas nėr- rae tėvelius naujagimių ir lin- 
teikiantis sti- kime‘ daug džiaugsmo iš savo 
veikimui. Pa- vaikelių.
nesudaro ne-t ________

Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tęs arbatos už 
SI.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 
ragvaj’j 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.

ALF.XANDEB*S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

I

I

A. a. VHČinskienė ir 
Kalinauskas

Gan netikėtai mirė Marijona 
Vilčinskienė, per ilgus metus 
gyvenusi East Baltimore. Mirė 
plaučių uždegimo ligos auka 
šv. Juozapo ligoninėje. Kun. dr. 
Mendelis aprūpino ją paskuti
niais Sakramentais. Buvo pa-

Prieš kelias dienas Ben Yehuda gatvėj, Jeru
zalėj, žydų distrikte įvyko didelis sprogimas, kur 
52 žmonės buvo užmušti ir 88 sužeisti. Vaizdas 
parodo to sprogimo vietą ir pagalbą teikiančius 
žmones. Taip ir vyksta Palestinoj. Tai žydai ker
šija arabams, tai arabai žydams. Daug nukenčia 
ir ten tvarką palaikantieji britai. Kol kas toms 
partizaniškoms kovoms galo nesimato.


