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Paskirtas asistentu Naujoj 
Mekskoj

Tūkstantis devyni šimtai ke
turiasdešimt penktais metais 
birželio dvidešimt šeštą dieną, 
San Francisko mieste, buvo pa
sirašyta Jungtinių Tautų Char- 
ta, kurios tolygūs- kiniškas, 
angliškas, rusiškas ir ispaniš
kas tekstai buvo padėti Ameri
kos Jungtinių Valstybių Vy
riausybės archyvuose. Tinka
mai patvirtinti jos nuorašai 
buvo įteikti pasirašiusių valsty
bių vyriausybėms vykdyti ir 
vadovautis.

Chartos 13 straipsnyje, be 
kita ko, yra pasakyta: “Visuo
tinis Susirinkimas privalo pa
raginti tirti ir duoti pasiūly
mų su tikslu:

A. Kelti tarptautinį bendra
darbiavimą politinėje srityje ir 
remti nuolatinį tarptautinės 
teisės vystymąsi bei jos kodi- 
fikaciją;

B. Kelti tarptautinį bendra
darbiavimą ūkio , pramonės, 
kultūros, auklėjimo ir sveika
tingumo srityje ir padėti įsi
galėti žmogaus teisėms ir pa
grindinėms laisvėms visiems 
žmonėms be rasės, lyties arba 
tikybos skirtumo”. (Pabrauki
mas — mano Pr. Al.).

Ar šitie gražūs žodžiai turi 
ką bendro su tikrove? Ne! 
Kaip “leidžiama” įsigalėti pa
grindinėms laisvėms ir žmo
gaus teisėms Sovietų užimtuo
se kraštuose, jų tarpe ir mūsų 
brangioj Lietuvoj — net bai
su ir pagalvoti, štai, vokiečių 
laikmžtte ^^nnkfu^Mdl^m.

je, po antraštėmis: “Kraštas, 
kuriame šypsena .yra dingusi” 
ir “Kūjis ir piautuvas virš Pa
baltijo — masinės deportacijos 
į Sibirą”, apie netolimos praei
ties įvykius mūsų Tėvynėje, ši
taip rašė: “Tuo metu, kaip pa
saulis šventė Kalėdas, kai iš 
sakyklų, spaudoje ir etejyje 
skambėjo senieji žodžiai: “...ir 
ramybė žemėje” — Pabaltijy 
per 100,000 žmonių pradėjo 
kelionę į Rytus... Seneliai, vai
kai, ligoniai — visi, kurie bent 
kiek galėjo judėti — buvo iš
varyti į nežinią — rytų link...”

O
O jeigu kas nors suabejotų, 

ar pasaulis žino tuos baisiuo
sius Sovietų daromus nusikal
timus prieš žmoniškumą, čia 
pat norėčiau pacituoti didžiųjų 
vyrų pasisakymus Sovietų Są
jungos atžvilgiu.

Pernai metais Prezidentas 
Trumanas, kalbėdamas “Šv. 
Patriko Sūnų Draugijos” po
būvyje, tarp kita ko, šitaip 
pareiškė: “Yra ištisas tragiš
kas sąrašas: Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, Vengri-

Kun. Jonas F. Padvaiskas
Šiomis dienomis kun. 

Jonas F. Padvaiskas pa
skirtas į Dangaus Vartų 
parapiją, Jemez Springs, 
New Mexico, asistentu.

Kun. Padvaiskas yra 
buvęs vikaru Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoj, 
Worcester, Mass. ir buvęs 
armijos kapelionu. Jis į- 
stojo karo tarnybon ka
pelionu gegužės mėn. 1944 
m. ir tarnavo du metus 
Prancūziioj, Belgijoj ir 
Vokietijoj.

Jis yra pp. Prano ir Te
resės Padvaiskų sūnus, 
gyv. 14 Alma Street, Law- 
rence, Mass.

Linkime kun. Jonui F. 
Padvaiskui geria u s i o s 
sveikatos ir Dievo palai
mos naujoje vietoje.

Derybos Dėl Austrijos Sii- 
iMiltSbdll ranruKTI

Londonas — Jung. Val
stybės, Britanija ir Pran
cūzija greitu laiku parei
kalaus, kad Sovietų Rusi
ja pasisakytų kaip ji žiū
ri į dabartines 
sienas.

Jugoslavija 
“pertvarkyti” 
sienas. Rusija 
goslavijos i 
Tačiau Jung. Valstybių, 
9*0anijosir 
užsienio ministeriai tą Ju
goslavijos reikalavimą vėl 
atmetė.

Jeigu Sovietų Rusija ne
pakeis savo nusiteikimo 
Jugoslavijos reikalavimo 
klausimu, tai derybos dėl 
Austrijos taikos sutarties 
gali nutrukti.

Austrijos

reikalauja 
Austrijos 

, remia Ju- 
reikalavimą.

* r

Po to, kaip buvo pasiekta 600 nįilių greitumo į valandą rekordas 
šio XF-89 Scorpion lėktuvo, kuris y ra pritaikintas kovai bet kokiam 
tamsy ir bet kokiam orui esant, buvp parodytas skrendant virš Los 
Angeles.

Keturi Banditą Apiplėšė B. & 0. *'*

Atėmė nuo keleivių pinigus, šūviais 
sužeidė du ir pabėgo^

Martinsburg, W. Va. — 
Šio miestelio policija pra
neša, kad keturi ginkluo

mo ženklą. Traukiniui su
stojus, C. C. Moore, inži
nierius, ėjo sužinoti kas

Kalėti Ild Mirties.
Kiti 9 Nubausti Kalėti nuo 5 iki 15 m,

•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con halp 
throuah Your 
aso cross

Sofia, Bulgarija — Bul
garijos komunistinis teis
mas paskelbė savo spren
dimą. Keturis protestantų 
ministerius, būtent, Jan- 
ko Ivanov, 48; Vassil 
Ziapkov, 48; Nikola Mi- 
hailov, 49, ir Georgi čer-' 
nev, 46, nuteisti iki mir-’ 
ties kalėti. Kiti keturi i 
protestantų ministeriai: 
Lombri Miškov, Georgi 
Vasev, Uaralan Popov ir 
Zdravko Bezlov nuteisti) 
kalėti po 15 metų, o Yon-I 
šo Driankov, Ivan Span- 
kulov ir Zaharij Raičev 
gavo po 10 metų kalėjimo. 
Kiti keturi gavo po ma
žiau.

Serga Plautių Uždegtam 
Liga Kalėjime

Roma—Vengrijos trem
tiniai Viennoj, Austrijoj, 
praneša, kad J. E. Kardi- 

i nolas Mindszenty, kuris 
j Vengrijos komunistų teis
mo yra nuteistas iki gy- 

* vos galvos kalėti, serga 
plaučių uždegimo liga ir 
jis esąs protiniai labai su
krėstas.

Sakoma, kad žinios iš 
iViennos, kad Kardinolas 
mirštąs esą “perdėtos”.

Iš Vengrijos praneša, 
kad Kardinolas Mindszen
ty turįs kalėjime altorėlį 
ir jis atnašaująs šv. Mi
šias kasdien savo celėje, 
šias žinias skelbia Italijos 

‘komunistų laikraštis.

Amman, Transjordanas 
— Arabų apsigynimo mi
nisterija praneša, kad 
tarp Transjordano arabų 
legiono ir Izraeliaus gin
kluotų jėgų vėl atsinauji
no kautynės, ir žydų jė
gos veržiasi link Aqaba į- 
lankos.

Tačiau Izraeliaus minis- 
ari ja nako, kąd ji o<turi

jokių žinių, kad kautynės 
būtų atsinaujinusios.

Aųaba įlankoj stovi ir

i

leivinį traukinį, atėmė 
nuo “visų keleivių” pini
gus ir du žmones šūviais 
sužeidė.

Plėšikai traukinį su
stabdė pavažiavus kiek 
toliau nuo Martinsburg 
miestelio davę sustabdy-

Vienas nuteistųjų, bū
tent, Ziapkov, užklaustas 
ar nuteistieji patenkinti 
teismo sprendimu, atsa
kęs: “Aš patenkintas”.
Jis pasižadėjęs dirbti, kad 
galėtų pagelbėti atstaty
ti “socialistinę mūsų res
publiką”.

Suprantama, kad tokie 
nuteistųjų pareiškimai y- 
ra tik komunistinė propa
ganda.

Atsiuvu Butas Užgyti 
Radaro Tiaidį

Washington, D. C.
Jung. Valstybių Oro 

, . J vadovybė įMM

Acheson Vėl Atmetė Rusijos 
Ambasadoriaus Protestą
____________ *■ ■ r""------------------- -

Washington, D. C. —So-; AtStOVU BjltO KoteMUS 
vietų Rusijos ambasado- IHFmfrr MMmiuna 
rius Alėksander S. Pa-i 
niuškin įteikė Jung. Vals- Washington, D. C. — 
tybių sekretoriui Acheso- Atstovų Buto Švietimo ir 
n’ui pakartotiną protestą Darbo. Komitete^ užgyrė 
dėl Valentino A. Gubiče- 75c į valandą minimumo 
vo, Jungtinių Tautų ruso mokesnį 15 balsų prieš 6. 
pareigūno, areštavimo. Pagal dabartinį įstatymą 
Tačiau sekretorius Ache- minimumo mokesnis yra 
son ir šį kartą atmetė Ru- 40 centų į valandą, 
sijos ambasadoriaus pro- Algų ir Valandų Admi- 
testą, pareikšdamas, kad nistracijos apskaičiavimu 
jis nepripažįsta neliečia- yra 22,000,000 darbinin- 
mybės teisės Valentinui kų, kuriuos apima dabar- 
A. Gubičev’ui. įtinis įstatymas, ir dabar

Valentinas A. Gubičev, yra daugiau kaip 1,500,- 
Rusijos pilietis, ir Judith 000 darbininkų, kurie 
Coplon, Teisingumo De- gauna mažiau kaip 75 
partamento darbininkė, centus į valandą. į
buvo areštuoti pereitą sa- Taigi priėmus naują į- 
vaitę ir kaltinami šnipi- statymą ir nuskriaustųjų 
nėjimu Rusijos naudai. darbininkų algos pakiltų.

ATLANTO SUTARTI PASIRA
ŠYS KITĄ MENESĮ-ACHESON

nierius, Mr. Mort ėjo jo 
ieškoti ir eidamas susiti
ko du plėšikus su gink- Anglijos kareiviai, 
lais. Plėšikai nusivarė a- 
bu inžinierius atgal į gar
vežį ir įsakė jiems trau-' 
kinį atstumti atgal pakai-; 
nėn. Po to plėšikai ėjo į‘ 
kiekvieną traukinį ir atė
mė nuo keleivių pinigus.

Kada vieno traukinio 
vežimo duris rado- užra
kintas, tai plėšikai parei
kalavo atrakinti, ir atra
kinus paleido šūvius, su- 
žeisdami vieną patarnau
toją ir vieną keleivį.

^Apiplėšę keleivius, plė-į va<ių teisimui, kurie yra dų ir paprastų darbinin- 
~ J ?, raginimu nu- kų, o dabar pasirodo kaip
Vėliau policija versįį įj. sunaikinti dabar-'tik priešingai. Aišku, kad

PASKYR5 PRISIEKUSIUOSIUS 
TEISĖJUS KOMUNISTŲ 

TEISMUI

Toje grupėje yra 5 moterys, kurių 
tarpe viena juoduke

'■i

sui radar’o tinklo pro 
tą, kad apsaugoti šį kraš
tą nuo netikėto priešo 
puolimo, kaip kad įvyko 
Pearl Harbor. Tokį tinklą 
pastačius galima būtų su
žinoti, kad priešo lėktuvai 
atlekia mažiausia 3,000 

įmyliu tolumoje.
Radar tinklo 

mas ir įrengimas 
tų $161,000,000.

Atstovų Butas 
gų vadovybės projektą 
užgyrė.

pastaty- 
kainuo-

Oro Jė-

New York— Jau pasky- kad jie esą parenkami tik
tė 12 prisiekusiųjų teisė- iš baltakalnierių, neįlei- 
- jų vienuolikos komunistų džia moterų, juodukų, žy-

šikai pabėgo vogtu auto- kaltinami • 
mobiliu.
rado paliktą vogtą auto-j 
mobilių, bet plėšikai su
spėjo pabėgti ir pasislėp
ti. '

Vatikano 1949 Leidinys 
Paduoda KataMm Bažny

čios Anghną

tinę šio krašto valdžią jė-Į komunistų advokatai no- 
ga ir smurtu. Paskirtųjų'rėjo nutęsti teismą arba 
tarpe yra 5 moterys, vie- kaip nors diskredituoti 
na iš jų juoduke. Pasta-į teismą. Bet jiems nepa- 
rosios vardas buvo pir- vyko.
miausia ištrauktas, ir jei-! . ........... ■■
gu nei viena pusė jai nesi-i Gera motina vertesnė už 
priešins, tai ji bus paskir- šimtą mokytojų.
ta prisiekusiųjų teisėjų Georgės Herbert.
pirmininke. |

Du iš dvylikos teisėjas
I

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos 1949 Vatikano atleido, kada jie pasisakė, 
metinė knyga — Annua- kad galį būti šališki šios 

(rio Pontifico. j bylos sprendime. Į jų vie-
: Šiame leidinyje yra pa- tą tuojau buvo paskirti 

kiti du. Dabar jeigu pa
skirtiems teisėjams nesi
priešins nei valdžios pro
kuroras, nei kaltinamieji,, 
tai jie ir pasiliks, o jeigu)

• • v • 1 •

Washington, D. C. — J. liūlyta sutartis, jeigu bus Be to Marseilles, Prancū- 
V. valstybės sekretorius priimta, galios 20 metų, zija, ir Goulburn, Austri- 
Dean Acheson sako; kad Principe saugumo su- ja, diecezijos pakeltos į 
pasiūlytas Šiaurės Atlan- tarties sąlygas tikimąsi arkidiecezijas. 
to apsigynimo paktas ga- priims Anglija, Kanada, Jo Šventenybės Popie
ti būti bus pasirašytas. Prancūzija ,Olandija, Bei- žiaus Pijaus XII pontifi- 
balandžio mėnesį. ‘gija, Norvegija, Luksem- kavimo metu, Vatikano

Jis pareiškė, kad sutar- burgąs ir Jung. Valstybės, metinis leidinys paduoda, 
ties tekstas bus paskelb-ĮVėlian prisidės ir 
tas savaitės bėgyje. Pa-|valstybės. x

Sumažėjo Anglies hwWi 
cija Lenkijoje

Varšuva, Lenkija — 
Praneša, kad anglies pro
dukcija žymiai sumažėjo. 
Dėl anglies produkcijos 
sumažėjimo spauda kaiti
na darbininkus.

šeštadienį, kovo 12 d., 
7:30 v. vak. įvyks Šv. Pet
ro par., So. Bostone, Pen- 
ny Sale, Municipal Blg’e.

Lietuvių Rado Programa
WESX—1290 kilocycles — WVOM—1000 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
• i

šeštadienį, kovo 12 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai,* pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Kalbės Tėvas Kazimieras Vengras, M.I.C.
SEKMADIENB LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RADIO VALANDA
Sekmadienį, kovo 13 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto- 

1000 kilocycles, Brookline, Mass., išginime

žymėta, kad 1948 m. yra 
įsteigtos šešios naujos 
diecezijos, būtent: Joliet, 
III.; St. Paul, Alberta, Ca- 
nada; Caruaru, Brazil; 
Ambato, Ecuador; San pasipriešins kuriam nors, 
Fernando, Philippinų Res- tai į jų vietas bus paskir- 
publika, ir Garachi, Indiajti kiti.

Teisėjas Harold R. Me
dina įsakė numatytiems 
prisiekusiems teisėjams 
sekti atydžiai bylos eigą, taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą, 
ir būti bešališkiems savo Kalbės Tėvas Leonardas Andriekus, O.FJM. 
sprendimuose. | Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai

Komunistų advokatai siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
* LITHUANIAN RADIO HOUB 

TeleplMMi: SOetb Boetas 8-MM arta NOmod MM8 
366 W. Broadvay So. Boston 27, Mm*

gynėjai per 7 savaites 
ir kitos kad įsteigta 158 arkidie- smerkė Federalio distrik* 

to prisiekusius teisėjus,įcezijos ir diecezijos.

ties
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Atvyksta Lietuviai Tremtiniai-
t

mėn. 14 d. Gruzdys, Vytautas į E- 
Sturgis” į lizabeth, N. J.

Jokubaitytė, Maria į lietuviai

r. * n. ’ . Kamarauskas, Adolfas, 
a ZoIM, Judita, Danuta į

Apie kovo 
laivu “Gen. 
New Orleans, 
atvyksta šie 
tremtiniai:

Adamonis,
nutė, Narcizas, Zita į O- New”orieras~La^ *
maha. Neb. ' | Karaliūtė, Ona ir Tere-

Adomaitis, Juozas į sė į Chicago, BĮ.
Larchuood, lova. i Karpiėne, Janina, Ro-

Audronis, Antanas, Al- mutldaš į W. Frankfurt, 
dona, Vytenis ir Marija į Dl.
Salisburg, N. C. j. Keleciust Jenas į New

Augaitis, Juozas į Wau- Orleans, La.
kegan, DL I Kisielius, Albinas, Ane-

Baltrukonis, Kazimie- la, Henrikas, Ričardas į 
ras, Aldona, Arūnas, Ra- Beloit, Hansas.
munas į Chicago, UI. i Klenaitis, Jonas, Marta, 

Baltutis, Vytautas, Oria, Alma, Irma į E. St. Louis, 
Živilė, Lalia į Thibodaux, DI. , .
La. į Kulvinskas, Stasys, Le-

Bajorienė, Eugenija, sū- okadija, Antanas, Albi
nus Vytautas į St. James, nas, Regina į Rockford, 
Mo. , in.

Baskauskas, Juozas, Al- Lacytis, Martynas, Ger- 
bina, Linas, Liucija į Ma- truda į Chicago, DI.- 
tthews, La. 1 Lazauskas, Gražvydas,

Barciauskienė, Marija į Elena į Chicago, III.
Salisbury, N. C. •.. Leonauskas, Bronius,

Bružas, Kostas, Karoli- Marija, Marija į Chicago, 
na į Chicago, DI. * DI.

BeKckas, Antanas, Dr. į , Leknickas, Licmginaš, 
E. Chicago, Dl. Apolonija, Meilutė, Min-

Bielskis, Kazys, Zofija, dangas į New Orleans, La. 
Liaugaudienė, Stasė, Ja

nina, Danutė į Dalias, 
Tex.

Lukoševičius, Vaclovas, 
Bronė, Leokadija į Mat- 
thews, La.

Maciukas, Vladas į Chi
cago, Dl.

Markauskas, Antanas; 
Veronika, Vaidotas, Vita
lis į Los Angeles, Cal.

’ - 1,

Birutė, Eduardas į Chica-'
go, di.

Dambrauskas, Juozas, 
Jadyiga, Leonas, Cese, A- 
nicetas, Algimantas į Ga- 
ry, Ind.

Duoba, Petras, Valenti
na, Birutė į Matthews, La. 
Galbuogis, Stasys, Nijolė 

į Chicago, Dl.
Gasiunas, Stasys į New(— e —„ —,o.—,, „— 

Orleans, La. I Maceiza, Vaclovas į New
Gilvydis, Alfonsas, Ele-Į Orleans, La.

na, Algimantas, Jaunutis,! Minelga, Antanas į NewMinelga, Antanas į New 
Mindaugas, Aldona, Mari- Orleans, La.

a- -* -■_____ i. i Tti. '■ — — —

Grigulaitė, Aldona į Ci- nislava, Rita į Los Ange
les, Cal. '

Masaitįs, Feliksas,-Bro-

cero, DI.

ja, Antanas j Cicero, UI.

Kazimiero Amžinam Paminklui
Tėvo KuMera bpudno parinktos raidos

B
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų.

* ntanfi v»»a natine

1. Spausdinama didėlėmis raidėmis la- 
bąi .turininga maldomis maldų knyga 
“Atlaidų šaltinis**. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose

• -'

esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai. . x

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėriiejų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: — . x ..
DARBININKAS

366 We»t Broadway South Boston 27, Mass.

Tėra.® Kazimieras 
Kapucinas

Mikutis, Vladas į Chica
go, Dl.

Nakutis, Feliksas, Olga, 
Aleksandra, Regina, Jo
nas į VVaynesville, N. C.

Naruševičius, Friedrich, 
Jadvyga, Janina, Aldona 
į New Orleans, La.

Naujokas, Matas į An- 
tioch, Dl.

Norkaitis, Petras, Juzė,! 
Janutė į Freeport, III.

Norvilas, Povilas, Ona, 
Algimantas, Ona, Domas, 
Juozas j Hollywood, Cal.

Perzinskas, Gustavas, 
Elena, Jurgis, Elena, Hen- 
rik į Chicago, 111.

Petkus, Stasys į New 
Orleans, La.

Pilvelis, Jonas, Leokadi
ja, Algirdas, * Vytautas į 
Matthews, La.

Poškocimas, Antanas, 
Konstancija, Marija,. Re
migijus į Salisbury, N. C.

Preiksaitis, Pržnds, Ja
dviga, Irena, Antanas, 
Vytautas į Bellė Rose,- La.

Puodžiūnas, Einjlija, Ra
mojus, Arūnas; Vytautas 
į Chicago, BĮ.

Ruigys, Albinas; Laima 
į Los Angeles, Cal.

Sakalauskaitė, Teresė į 
Chicago, Dl.

Šaulys, Vytautas, Ade
lė, Zita į New Orleans, La.

Sakevičius, Česlovas, E- 
lizabeth, Juozas į Chica
go, Dl.

Saladzienė, Danutė į Ro- 
chester, N. Y.

Stanislovaitis, Adolfas į 
Cicero, 111.

Šukys, Antanas į Chica
go, Dl.

Sulaitis, Pranas 
Angeles, Cal.

Tamošaitienė,
Antanas į Chicago,

Tiknius, Vincas 
Angeles, Cal.

UrbeHs, Juozas, Felici
ja į Melrose Park, Bl.

Ūsas, Juozas, Janina, 
Vytautas į Owinsboro, 
Ky,

Vaičius, Aloyzas į New 
Orelafis, La.

Vaitaitis, Juozas, Pauli
na, Alma į Chicago, Dl.

Variakojis, Vilius, Bro
nislava, Vidmantas į Chi
cago, Dl.

Vedegys, Antanas, Te
resė, Nijolė, Tautvidas, 
Gintautas į Donald Son- 
ville, La.

Vėncauskas, Jonas, O- 
na, Jaruna, Vidas į Mat- 
thews, La.

Veinsreideris, Adolfas, 
Marija, Regina, Otto į 
Rock Island, Dl.

Venclauskas, Kazys, Zu
zana, Ona į Chicago, 111.

Venclovytė, Domicėlė į 
Mandeville, La.

Vidžiūnas, Juozas, Salo
mėja, Rimgaudas į Holly- 
wood, Calif.

Zaborskienė, Genovaitė 
į San Rafael, Calif.

Žukauskienė, Stasė į 
Chicago, III.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

New Yorke sutiktas tik fcą grįžus Qdėen 
jjąiy laivu Jung. Vdlštybitį Miništėriš Vėritrijai, 
Sėlden Chapin, kore^ponde 
Su juo ir jo žmona. Jis pftr

ai didinau 
ministeris pąsmerkė Vėna 

sitis už kardinole Mindšzei

____ Jis pareiškė, kad Vengrijoj 
namas policinis ksmėninis tėroraš. sis

i raudonuo-

Švietimas Yra Geriausis Pasaulio 
Ginklas Prieš Komunizmą
Prezidentas Trumanas Gavo 

Daktaratą
Winter Purk, Fla. — 

i Prezide n t a s Trumanas,
į Los kviečiamas ' Rollins Kole

gijos, atvyko
Elena, tos kolegijos
UI. J
į Los

žmoniškumo 
laipsnį.

Šia proga

čia priimti 
jam skirtą 
dakta rato

Šia proga Prezidentas 
Trumanas pasakė kalbą. 
Jis pareiškė, kad švieti
mas yra geriausias pasau
lio ginklas prieš komuniz
mą. Pagerbdamas Vakarų 
Europos žmonės, jis sakė, 
kad jų supratimu “šian
dien pasaulis labiausia 
trokšta taikos”.

Mdmės i bendra dirbi
Atsižjūrint į tremtinių 

labai sunkią padėtį, ypač 
vaikučių ir našlaičių, 
BALF-as pasiuntė jiems 
š. m. vasario 9 ir 10 dieno
mis siuntas, viso 23 maišų 
drabužių, 4 dėžes avaly
nės, 5 dėžes knygų, 1 dėžę 
mokykloms reikmenų ir 
197 dėžių įvairių maisto 
produktų.

M—B— O III ■■ ■ --. "■■ i
organizacijų suvažiavime. At- DABARTIES PASTABOS 
skiras centras esąs nereikalin-j 
gas... *

Dar blogiau praktikoje. Po-’
nas Kardelis “F

Pradžia 1-me pU*L

__ _________Nepr. Lietuvą” ® * Cdrt^valdJ*. 
pajungė “kardeliškes vienybės” po kitos jos atsidūrė ko-
propagandai. Jokių kitos min- >nunistinės diktatūros valdžio- 
ties pasisakymų laikraštyje ne- -k* J1* ^tisa tragizmo epo-
spausdinama. Jis tik staips- Viso pasaulio laisvieji
tosi apie senuosius lietuvius, ^mon^s idausla: “Kur visa tai 
išnaudodamas egzistuojančius ve,d*? Kada tai baigsis?” 
“senųjų” ir “naujųjų” lietuvių *" -

Į nesutarimus.
I Centro Tarybos 
į nieko nebenutaria, 
jriau, priima ką saujelė iš anks- 
įto nuntato prieš posėdį.
i

Žiūrint iš šalies į daba, susi-; 
dariusią Kanados lietuvių or-; 
ganizacinių reikalų padėtį, rei- 
kalas atrodo pavojingoje fazė-! 
je. Vaizdas šitoks: kovo mėn.; 
26 d. susirinks KLT skyrių at
stovai. f“ 
daiktas, galės atvykti kokie 25; 
atstovai, nes kitiems per toli
ma kelionė. Gi Montrealas — 
žada duoti: KLT “skyrius” 10 
atstovų ir KLT Centro Valdy
ba su Revizijos Komisija —18 
(15-1-3). Taigi, šiame suvažia
vime jie tiktai viską ir “nuneš
ti”... Tie 10 skyriaus atstovų— 
taipogi yra labai problematiški, 
nes juos rinks ,pagal “tradici
ją”, Montrealo “Nepr. Lietu
vos” skaitytojai, kurių tarpe, 
jei visi sueitų, būtų daug ir 
komunistų. Tačiau, vis dėlto, 
iš 470 susirinks, žinoma, tiek, 
kad išrinkti 10 atstovų... Pa
žymėtina, kad Montreale KLT 
skyriaus, kaip tokio, visai nė
ra.

Kadangi visi kiti KLT sky
riai dabar yra “trefni”, tai 
KLTC posėdžiuose jau tris 
kartus skyriaus įkūrimas nau
jojo statuto projekto forma 
buvo atmestas. Mat, norima 
žvejoti drumstame vandeny.

Gi antrame suvažiavime — 
organizacijų, — skyriai paskęs ~ ____
kitų, Ugi Kol jų darbą igrtdra-jj,. bendradarbtauti su nttai

Taip, klausiame ir mes to pa
ties, tik, kažin, ar tas klausi- 

posėdžtai mas yra galingesnis mūsų — 
arba tik- •

I
pavergtų tautų žmonių, ar Pre
zidento Trumano?...

Sausio 20 d., pradėdataiaa 
naują 4 metų kadenciją, Prezi- 

įdentas Trumanas apie komu- 
nizmą vėl šitąip kalbėjo: “Ko
munizmas išstato Individą a- 
reštui be įstatyminės priežas
ties, jis nubaudžiama* be teis
mo ir siunėtanuM priverčia- 

UI, vtMyH.
- - ' turtas. Koiuuniznu,

džia kokia* informacijas žmo
gus turi gauti, ką jb turi ga
minti, kokius vadus turi sekti 
ir ką jis gali galvoti-.”

Marshall plano vykdytojas 
Europoje 
man apie 
yra šitaip 
buvo vaikas, palyginus g su 
Sovietų PoHtbiuro gauja. Po- 
litbiuras siekia užvaldyti visą 
pasaulį...” Pasak Hoffmano, A* 
merikos gyventojai nepakanka
mai sugeba įžiūrėti bręstantį 
konfliktą įtaąguly ir gręsianti 
didžiulį pavojų iš komunistų 
pusės...

•
Taigi, pasaulio vyrai žino tą 

neissivaizduojamą pasaulio pa
baisą — komunizmą, bet, vis 
dėlto, nesiima efektyvių prie
monių jam sutramdyti.

Man godojasi, kad visi, kas 
bent kiek nusimano teisės daly
kuose, žino, jog leisti baisiems 
nusikaltimams vykti ir tyliai 
toleruoti juos — yra lygu kaip 

n ntisiBal-

Mr. Paul G. Hoff- 
komunizmą neseniai 

pasakęs: “Hitleris

“Darbtatako” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimieru Kapucinu maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, map atsiųsti.

Vardas..................—.......................... —..........................—

Adresas........... —......-....................................-............. —

Chicagos gyventojas St. 
Gudavica, 7026 Sa. Rock- 
wėll St., parėmė BALF-o 
pinigini vajų prisiųsda- 
mas 100 dol. čekį. Jis ra
šo:
— Nupirkite kas reikia 
už tuos pinigus ir padaly
kite tiems, kurie labiau
siai reikalingi pašalpos.— 

Visų šelpiamųjų vardu 
BALF-as dėkoja geros 
širdies tautiečiai už stam
bią auką ir tuo pačiu pa
tikrina, kad jo dosnumas 
nušluostys ne vienai trem
tinei - motinai ašaras.

Tebūna sis gražus pa-

Tremtiniai laukia siun
tų, nes dėl blogo maisto 
jie yra nedavalgę ir jų 
drabužiai nuplyšę. BAL
F-as galėjo išsiųsti siun
tas tik dėlto, kad dosnieji 
Amerikiečiai nepagailėjo 
nei laiko, nei darbo pa
rinkti ir prisiųsti BAL
F-ui aukų.

Ateityje BALF-as galės 
remti tremtinius tiek, 
kiek jis susilauks para
mos iš plačiosios visuome
nės' pusės. Pasistengkite, 
kad neliktų nei vieno lie
tuvio nepaa ūkavusio 
BALF-ui labdaros tiks
lams.

Visi BALF-o skyriai bei 
kitos organizacijos prašo
mos prisiųsti aukų. Orga
nizacijos, kurios jau turi
te parinkę aukų prašomos 
neatidėliojant prisiųsti 
BALF-o Centrui.

Burkimės visi į bendrą 
darbą i? dirbkime vienin
gai, tuokart mūsų pastan
gos tikrai susilauks gerų 
pasekmių.

Nuotaikos Moiitrealyje
Kaip jau iš spaudos visi žino, 

kanadiečiai lietuviai savam 
laikraščiui ‘Nepriklausoma Lie
tuva’ turi naują redaktorių p. 
J. Kardelį. Jį redaktoriumi pa
kvietė Montrealo socialdemo
kratai. Jis, žmogus, ir redak
toriau ja dabar. Žinoma, jeigu 
jo redaktoriavimas ir jo “pa
kvietimas” neturėtų silpnų pu
sių ir tam tikrų pasekmių vi
sam Kanados lietuvių gyveni
me — mes nieko apie tai ir ne
kalbėtume, bet...

Ponas Kardelis į “N. L.” re
daktoriumi buvo pakviestas be

vyzdys paskatinimu vi
siems tiems, kurie dar ne
atliko pareigos tremti
niams sušelpti:

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. x.

KLT Centro Valdybos posė
džio, tik grupelei Tarybos na
rių susitarus ir susiderėjus su 
Toronto socialdemokratais, kur 
anksčiau ir p. Kardelis buvo 
apsistojęs, aplenkiant ne tik 
kitas sroves, bet, kiek yra ži
noma, ir patį KLT Toronto 
skyrių. Blogiausia, kad, ry
šium su p. Kardelio “pakvieti
mu”, KLT skyrių organizacija 
nuėjo į antrą eilę, o iškilo kaž
kokia tai “organizacijų tary
ba”... Kitaip sakant, KLT sky
rius norima degraduoti į paski
rus vienetu*, a ta šv. Jono Pa- 
šalpinė Draugija Toronte, Lie
tuvių Klubas Wmnfpege ir tt. 
Gi tų KLT skyrių šiuo metu 
visam krašte jau yra net aš
tuoniolika.

Grupelė Centro Tarybos na
rių nori, kad skyriai tenkintus! 
kokiu tai “komitetu”, kuris su
bordinuotus! "tikrąja!” Tary
bai, kuri būsianti sudaryta ' įsų

vusių organizacijų atstovų jū
roje. Vien Montrealo Lietuvių 
Klubas duos 20 atstovų. Sūnų 
ir Dukterų draugijos, dėlto, ža
da nebekviesti. Parapijinės 
Draugijos — duos apie 5-6 at
stovus, Taryba — 28 (tas pats, 
kaip ir pirmajame suvažiavi
me). Taigi, kaip matome, Mon- 
trealiečiai ir tenori turėti rei
kalą tik su Montrealu, o už
mirkdami, kad lietuvių yra ga
na daug visoje Kanadoje. Iš 
kitur ir organizacijos atstovų 
neprisiųs. Kaip skaitėme spau
doj, pav., Toronto šv. Jono Pa- 
šalpinė Draugija padarė viešą 
pareiškimą, jog savo atstovų 
nerinks ir nesiųs į kokį tai 
“organizacijų suvažiavimą”, 
nes tai yra saujelės socialde
mokratų išmistas, o jos nariai 
ir taip dalyvauja KLT organi
zacijoj...

Išeinant iš to visko ir visiš
kai atvirai kalbant, skyriams 
štai kas įsidėmėtina:

1) Reikia visiems turėti gal
voj, kad atskiro Centro sukūri
mas — dalykas savaime su
prantamas. Ir dabartinė “or
ganizacijų taryba” neabejoja, 
kad KLT skyrių organizacija 
bus tikroji pajėga, o ne tas 
“reprezentacinis organizacijų 
centras”. Už tat jie ir nori, 
kad tuos nemėgiamus skyrius 
pasijungti, sau apsiribojant tik 
“komiteto sudarymu” jų atsto
vavimui.

2) Jčkiu būdu negalima su
tikti, kad KLT Centro Valdy
bos ir Revizijos Komisijos na
riai turėtų baiso teisę. Taipogi 
reikalinga turėti galvoj ir tuos 
problematiškuosius 10 balsų iš 
tariamo Montrealo KLT sky
riaus, nes čia sąmoningai nėra 
įkuriamas skyrius, kaipo toks, 
nes nenorima vadovautis pačių 
priimtu statutu.

3) Jeigu ir būtų sudaroma 
tokia “organizacijų taryba”, 
reikalinga, kad tai būtų ne ei
linis balsavimas tarybai suda
ryti, bet proporcingas atstovų

teitais. Baisu, kad gali, vis dėl
to, ateiti toks laikas, kuomet 
istorija patieks pasaulio viešu
mai naujus milžiniškus sąrašus 
kolaborantų, pasyviai tylėju
sių tuomet, kada milijonai žmo
nių buvo taikomi baisiose So
vietų koncentracijos stovyklo
se, milijonai žudomi ir kalina
mi, milijonai skendo kraujuje 
ir ašarose... Pa AL

dalyvavimas, nes rinkimu — 
gali būti išrinkta tokia taryba 
tik iš poros skaitlingesnių or
ganizacijų atstovų. Ir kas iš 
tokios tarybos tuomet būtų?

Taigi, šis reikalas yra labai 
opus ir, bent šiuo metu, pasta
tytas į labai blogą padėtį. To
dėl visų KLT skyrių valdybos 
ir paskiri nariai prieš suvažia
vimą turėtų rimtai tuo susirū
pinti.

Stasys ButdkK

Parėmė BALF-o
71 BALF-o skyrius, A- 

thol, Mass. prisiuntė per 
savo Pirmininką J. P. An- 
driliūną BALF-o Centrui 
auką 200 dolerių ir narių 
mokesčio 17 dolerių.

Dėkodamas geros šir
dies aukotojams ir sky
riaus nariams už pahhną 
ir atjautimą tremtinių 
sunkios būklės BALF-as 
pareiškia, kad, ši auka pa
lengvins tremtfoid. vargi, 
sustiprins jį dvasioje ir į- 
galins BALF-ą pasiųsti 
tremtiniams naujų maisto 
siuntų.

šia proga primename ir 
kitiems skyriams ir orga
nizacijoms nepamiršti pa
remti BALF-ą ir tuo su
šelpti badaujančius vai
kučius ir našlaičius. Au
kas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street,

Brookl^ 11, N. Y.
• —
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Kristaus Vietininko Sukaktis
r

laisva valia. Tad ar jis 
galėtų paneigti šitą Auk
ščiausiajam priklausančią 
ga«bę?

Kaž kas pasakė, kad nė
ra gražesnio reginio, kaip 
matyti besimeld ž i a n t į 
jaunuolį. Tai tiesa! Kai 
mes meldžiamės, rodos 
pereiname į kitą pasaulį, 
rodos pakylame į aukštes- 

inę, į dieviškąją atmosfe
rą, rodos geriame iš am
žinojo gyvenimo šaltinių.

Tai, ką pasakiau apie 
gamtos maldą, buvo tik 

' simboliška paraiška. Tik
rai melstis, vadinasi, pa
kelti sielą prie ~ 
su Juo kalbėti, 
žmogus. Malda 
niausią žmogaus 
gija. Mūsų džiaugsmai, . 
mūsų meilė, susirūpini
mas, mūsų dėkingumas ir 
kovos — visa maldoje yra . 
pakilninama. Kad mes iš 
viso galime melstis, 
galime apsiniaukusią 
vo sielą priartinti 
amžinojo 
džiaugsmo šaltinio — iš > 
tikro tai yra kilniausias 
nemirtingos mūsų dvasios 
sugebėjimas. Maldoje vie
nu akimirksniu išsiveržia
me iš laiko ir erdvės varž
tais sukaustyto pasaulio 
ir pakylame prie amžiny
bės. Malda yra gilus kvė
pavimas gaivinančiu Die
vo artumu. Maldos metu 
mūsų protas esti pripildo
mas apižinos vertės min- 

mūsų norai, mūsų

Khiitaui.
Japonijos katalikų misi- ras (uola), ir ant tos uo- 

jų istorija rašo,* kad kartą 
į vieną šalį atėjo tūlas 
katalikų kunigas. Atrodė, 
kad ten katalikų jau nėra 
— išmirę nuo didžiojo per
sekiojimo laikų. Tuomet 
_____ > prie jo prisistatė 
keli vyrai. Vienas jų iš po 

i įssitrauke jau 
nuo persekiojimo laikų, 
sulaužytą kryžių ir klau-; turi kur nors išsipildyti, 
sė misiionieriaus: “r 
tu šitą?” — “‘

VV1JC4.O. ZKU1U3 1114IV Ull t J 1.1 VJV.   A1 V. V UI Į — .

kryžiaus dėl žmonių nuo- gas, bemokslis Genezarėto a ."J,1® 
dėmių.” Čia supuolė tie ežero žvejys tampa Kris- |aįP’. 
vyrai ir nustebę žiūrėjo, taus įsteigtos Bažnyčios 

•Kitas vėl ištraukė’ seną J pamatu — 
■ nublukusį Marijos paveik- jos Galva.

“Pažįsti tu šitą moterį-”— 
Misijonierius pridėjo prie 
lūpų ir bučiuodamas, ta
rė: “Tai yra mūsų Atpir-1 
kėio švenčiausioji Moti
na!” r— 
ponų veidai nušvito Vy- i *“£o' kad šv.

r* n o io m irn W o o Irolhmn •*

Už
»....... .... ■ ■ - ■ - — ■ ---------

los aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro var
tai jos nenugalės. Tau aš 
duosiu dangaus karalys
tės raktus; ką tu suriši, 
žemėje, bus surišta ir dan
guje, ir ką tu atriši žemė
je, bus atrišta ir dangu
je” (Mat. 16,18). šie Kris
taus pasakytieji žodžiai

___ Pažįsti i Mes katalikai matom juos paklausiau 
Tai mūsų Iš- išsipildančius kata 1 i k ų septinta k lasj. 

ganytojas, kuris mirė ant Bažnyčioje. — Neturtin-j^.l mane 1

£2-vakare

South Boston. Mass drabužių

Kardinolo kančios kenkia 
komunizmui

i

Kardinolas Mindszenty ne veltui yra kankina- i / ‘ ‘ "
mas. Ir kalėjime bebūdamas jis atlieka svarbiausią sią įr klausė, rodydamas:! 
savo gyvenimo misiją — kovoti pri^į didžiausį šių ---- »»
laikų blogį — komunizmą. Kuomi gi jis tą savo misi
ją atlieka? Ar tuo lyg tai jo rašytu Vengrijos Vys
kupams laišku, kad taikytųsi su komunistine val
džia? Ne. Tas laiškas sukįastuotas, nes Kardinolas 
Mindszenty avo normalioj sveikatoj tokio laiško ne- 

. rašytų. Jis kaip tik priešingą būtų parašęs. Jo laiš
kas, prieš areštavimą rašytas, tebestovi visų atminty. 
Jame Kardinolas pareiškė, kad viską, ką jis kalėjim; 
ir teisme pasakys ar parašys, reikia skaityti negalio
jančiu ir nebuvusiu, nes tai bus pareikšta “susilpnyto 
kūno”. Čia aiškiai numatyta, kad jo kūnas bus kan
kinamas ir valia bei protas išprievartuotas.

Taigi ne jo, areštuoto ir išprievartuoto, žodžiai 
ar veiksmai atlieka priešbolševistinę misiją, bet pats 
areštavimo ir kankinimo faktas. Nesvarbu, ką jis, 
kankynių nusilpnytas, pasakė ar parašė, bet svarbu, 
kad jis buvo kankinamas kaipo Katalikų Bažnyčios 
Kunigaikštis - Kardinolas.

Tą faktą gerai suprato prancūzai ir tinkamai pa
sielgė: “Milžiniškos prieš Kardinolo Mindšzenty nu
teisimą demonstracijos, įvykusios Paryžiuje ir kituo
se didmiesčiilose, parodė, kad komunizmo įtaka pra
dėjo staigiai smukti, — taip pareiškė Prancūzų Vys
kupas Pierre Theas. Ypač padidėjo entuziastingos 
meldžionių minios, vykstančios į stebuklingą Liurdo 
šveitovę, kuri yra Vyskupo Theas’o, diecezijoje. Ir ne 
vien Prancūzijoj kyla demonstracijos prieš komunis
tus. Jos daromos ir kitose Europos šalyse, šiapus ge
ležinės uždangos. t *VVV, ***'

Vyriausias Kardinolo Mindszenty teisėjas pa- Romoje ir visame katali- 
reiškė “teisme”, kad “mes teisiame ne Kardinolą, tik kiškajame pasaulyje suei- 
nusižengusį Vengrijos pilietį Mindszenty”. Jis, žino- na 10 metų, kaip buvo iš- 
ma, pamelavo, nes teisybė buvo kaip tik priešinga, rinktas Popiežiumi ir vai- 
Tą pareiškia ir Vyskupas Theas: 
szenty teismas įrodo, kad komunizmas, paneigdamas 
Dievą, kartu paneigia ir žmogų. Su Mindszenty, 
kaip su paprastu žmogumi, rusai būtų visai nesika- 
mavę, bet — jie puolė Bažnyčią. Tas teismas taip pat 
įrodo, kad negalima būti krikščioniu ir komunistu 
kartu”.

Komunistai tiki, kad fizinis katalikų sunaikini- aukšto ir 
mas sunaikins ir religiją. Tą pačią klaidą padarė tie, vyraS, kuris dabar ant sa- 
1________•-_____ -1___ 1- Tr. • _____ • a_______ *•________ -r -____1__ a.’ i___

Verte A. Maceina.
TIK PENKETĄ MINUČIŲ!

“Ar tu myli Dievą?” — 
kartą vieną 

. Jis pažvel- 
nušvitusiomis 

ir pasakė: “O 
“Ir meldiesi?”— 

‘klausiau toliau. “Ne!” —
Uola, tampa buvo atsakymas.

Vargšas jaunuolis ne
jautė, kad tarp abiejų at- 

j yra nesujungia- 
prieštara vienas. Ar

Šv. Petras, pirmas šito sakymų
Kristaus pažadėjimo ne-mas _______ ~___
jšėjas, vieną tylią naktį at- galį kas mylėti Dievą, jo 
ėįo į pagoniška anų laiku negarbindamas? _____
Romą, įsteigė Romos Baž- mas gerą, mvlima dranga, 

K džiau^mo tu iaJnyčią ir buvo Pirmasis ios visuomet iešk ve^at nušvito Vv-i Bažnyčios išdėstyti jam

Turėda-
S*’

■ visuomet ieškau progos ji 
i visus savo

į ™usias J“ Y®*®8 (kalbe.3°, Petras Romoje išgyveno 
* toliau: Kaz kur toli, di- 35 met ku/vėliau jį nu- 
>deliame mieste gyvena kankino Vatikano kaI. 
O vyskupas, kurio tun klau- vos 6T metais birželio

■ syti visas žemes rutulys, d kiekvienas Romos 
kadangi Kristus jį pasta- Vyskupas nu0 to iaįko yra

vos 67 metais, birželio 29 
t Romos

reikalus.
Kaž kas 

kam praleido 
nimą septynių 
metų žmogus. 25 metus
jis dirbo, 20 metų miego-

išskaičiavo, 
savo gyve- 

dešimtų

tė savo Vietininku. Ar tu 
žinai apie jį? 
šventas

štai; trumpai, bet nuošir
džiai; trumpai, bet daž
nai. Net ir dienos * metu 
kartas nuo karto pakilk 
mintimi prie Dievo. Bet 
ypatingai neužmiršk dvie
jų laiko punktų: ryto ir 
vakaro maldos. Pirmosios 
dienos mintys tebūna pa
aukotos Dievui; tuomet ir 
visi dienos darbai bus 
sėkmingi. Vakare pasku
tinė tavo mintis tebūna 
padėkos malda; tuomet jr 
nakties poilsis bus malo
nus.

Nesimelsk niekuomet lo
voje! Žinoma, geriau mel
stis gulint, negu visai 
maldą apleisti. Bet argi 
netiesa, kad gulint kalbė
ti su Dievu yra — ma
žiausia — pagarbos sto
ka. Dauguma jaunuolių 
‘užmiršta’ pasimelsti ank
sčiau, todėl meldžiasi gu
lėdami ir besimelsdami 
užmiega.

Rytą geriausia melstis 
tuoj apsirengus, o vakarą čių, 
dar prieš nusirengiant, fantazija esti pakilnina- 
Nusirengęs, gulk į lovą ir ma, o valia gauna galingų 
melskis toliau. Dabar tau paraginimų ąiekti gėrio, 
niekas nieko nesakys, jei Tik pabandyk, mano mie- 
užmigsi. Priešingai, ge- las, užėjus kokiam liūd- 
riausiai pasilsi tas, kas numui, atsiklaupti ir pa- •

Dievo ir 
gali tik 
yra kil- 
privile-

paguodos

kad 
sa- 

prie 
ir

a jo, 2 metu valgė, 1 m. ren- 
šv. Petro įpėdinis ir vieti- gėsi drabužiais, 9 mėne-“Tai - gesi araouziais, y mene-

Tėvas Rnmoie n^n^as- pačią sįus prausėsi, 7 skutosi, 4Tėvas Komoje, valdžią jįg pagal Kristaus 
kuris yra šv. Petro P03®; žodžius yra uola, jis Kris- 
kejas. Jis mane pasiuntė itaug įsteigtos Bažnyčios

•• 9”

kad aš jumspas jus, 
skelbčiau linksmą Atpir
kėjo Naujieną ir jūsų sie
loms per šventus Sakra
mentus suteikčiau Kris
taus malonę”. Tuomet tie; 
japonų vyrai apkabino 
kunigą ir džiaugsmo aša
romis šaukė: “Mes turime 
vieną tikėjimą ir vieną 
širdį”.

šįmet kovo. mėn. 12 d.

šnypštė nosį, 2 valė dan
tis ir tt. Net ir toki menki 
darbeliai statistiko buvo 
suskaityti.
gyvenimo darbus turėsi 
porodyti
skaičiai įgaus

prasmės.

raktininkas.
Kai Petras įžengė į se

nąją Romą, tuomet dar 
nebuvo Vatikano — Po
piežiaus rūmų, tačiau jis kios 
(jautė savo regimą pasiun- reiks pasakyti: 
tinybę neregimos Galvos, darei gerų darbų, 
kurio krauju mes esame 
atpirkti ir jo žaizdomis 
esame pagydyti. Jis tikrai 
žinojo, kad tie puošnieji 
Romos karaliaus pastatai 
grius, bet Dievo karalys
tės rūmai, kuriuo vyriau
sia galva jisai buvo —am
žiais pasiliks.

Popiežius yra regimoji 
Kristaus Bažnyčios Galva. 
Matėme, kad Kristus tą 
galią perdavė pirmajam 
popiežiui Petrui ir taip to- 

eina kitiems jo

Bet kai savo
• v

Dievui, tada 
visai kito- 

Tuometį 
kiek pa

klek
savo pareigų užmįega su malda ant lū-į prašyti Dievo pagalbos, 

laiko iš 70 metų praleidai 
besimelsdamas ? Širdis 
per vienerius metus su- 
laksi 36,792,000 kartų, o J™‘laukti 
gal tik vieną kartą ji su-; 
taksi maldai!

“Kain ilgai turiu mels
tis?” — paklausi. Mano 
mielas ,tikros maldos Die
vas nematuoja kilomet
rais ar valandomis. Tik
ros maldos matas yra ge- 

rinkta ' ‘i939"in“2“Tai S®1*® eina kitiems * ? ‘r V- G^a’rinktas — 1939. HI. 2. Tai Namas pasta-, karsta ir nuoširdi malda,
skaidraus proto uolos ' noį lieJnors ji būtų ir trumputė,

lvs audros sis.us bet da.u^ia.11 verta, ue^fu 
kurie prikalė Kristų prie kryžiaus. Jo mirtis kaip tik- vo pečių neša kat. Bažny-! nepeį.b{ok§ Kur nėra Uo- ^a* neatydi, susnū- 
tai išugdė tikėjimą. ________________________K. čios jungą. ! los-^-Popiežiaus, ten nėra dusi ,ir miegūsta. Taigi

Į Kasi gi yra Popiežius ar- jokios kat. Bažnyčios, ten melskis trumpai, bet kar-

“Kardinolo Mind- nikuotas dabartinis Kris
taus Vietininkas — šven
tasis Tėvas Pijus XII. Jis 
gimė Romoje — 1876. III. 
2; kunigu įšventintas — 
1899. TV. 2; popiežiumi iš-

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo-; - - - — - —
jau siųskime sekančiu adresu:

UnitedLithuanian Relief Fund of America, Ine. *noje pasakė Jono sūnui: Kaip milžiniškas grani-
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. |“Ir aš tau sakau: tu Pet-.tas stovi šv. Rašte žodis:’

;ba šv. Tėvas? Tai Kris- nėra Kristaus. Ir kur yra 
taus Vietininkas — Jo į- Uola — visos tos laiko 

■steigtoje kat. Bažnyčioje, bangos — sektos atsimu- 
I Anuomet Kristus Palesti- ša į Petro Uolą.

Uola. Ir jokia žmogaus 
ranka negali jos sunaikin
ti. 19 šimtmečių kaip 
siautė ir dar tebesiaučia

rpsinvs 5-taine t usl

pų. I Pamatysi, kaip grįžta ra- •
Tau žinomas posakis,i mybė tavo sielon, kaip 

kad viskas remiasi Dievo dvasia ginkluojasi naujo- 
palaima. Tad kaip gale- mis jėgomis, rodos, pats 

i geros dienos, Dievas būtų sugrįžęs pas 
jei jos nepradėjai Dievo tave, 
(vardan? Apsidairyk tik 
aplinkui: viskas meldžia
si. Sušvitus pirmam sau
lės spinduliui, gėlelė ati
daro savo taurelę ir sklei
džia kvapsnį prieš Tvėrė
jo sostą. O linksmas 
paukščių čiauškėji mas vandenys, ir kalnai drebė- 
ankstų rytmetį — ar tai ti nuo jų galybės.
nėra ryto malda Dangiš- Galybių Viešpats su 
kajam Tėvui? Ar ne Jam mumis, mūsų Globėjas - 
bitelė dūzgia? Ar ne Jį Jokūbo Dievas” (44 psal- 
sveikina paskutinis besi- mė).
leidžiančios saulės spin- Geram, principams išti- 
dulys. Taip, visa gamta kimam gyvenimui reikia 
meldžiasi. daug Dievo malonės. O

Ji tai daro savaimingai, Viešpats tiek jos mums - 
verčiama Tvėrėjo įdiegto duoda, kiek patys prašo- 
jai įstatymo. Tuo tarpu me. Neužmiršk to nieka- 
žmogus yra papuoštas dos, mano drauge!

v •

“Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė, veikiausio- ; 
ji pagalba varguose.

Todėl nebijome, kad ir 
žemė drebėtų ir kalnai 
virstų į jūrių gilumas.

Gali sau ūžti ir kilti jų

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONE PER PRŪSIJĄ

Kareiviui buvo neaišku, kodėl mes su pa
lydovu ir dar su įvairiais dokumentais buvo
me pristatyti. Aš jam apie tą reikalą taip 
paaiškinau:

— Visą laiką važiavome ir maitinomės 
savo maistu. Kada tą maistą išbaigėme, 
kreipėmės į žandarą, sutiktą prie Marien- 
werder prašydami, kad nurodytų, kur gali
ma gauti maisto korteles. Užuot mums pa- 
gelbėjęs, pareikalavo iš mūsų “Marschbe- 
fehl”, kurio neturėjome. Tada jis mus areš
tavo, pagelbėjo atimti nuo mūsų karvę, o 
maisto kortelių nedavė. Dabar jo dėka esa
me pristatyti čia.

Policijos viršininkas davė mums vieną 
vadovą, kuris turėjo parūpinti mums ir 
mūsų arkliams nakvynę. Arklius ir vežimus 
pastatėme į “stadalą”. Mus pačius nuvedė 
“Frau” (ponia) Nikei. Ta moteriškė turėjo 
nemažą puikų dvariuką. Policijos nuomone 
ji galėjo mus priimti į nakvynę ir aprūpinti 
maistu. Bet pasirodė, kad ponia Nikei tokių 
svečių nelaukė. Mus sušlapusius neįleido net 
į virtuvę pasidžiovinti. Vakare pašaro ark
liams nedavė, o rytmetį keturiems arkliams

temalonėjo duoti šiaudų mažą glėbelį. Ant 
tvarto neleido mus miegoti ,nes, pasak jos, 
galime jos gyvulius užkrėsti. Gavome nak
vynę prie kiaulidės po pastoge. Ant žemės 
buvo padraikinta kiek susmirdusių šiaudų.

Miegas buvo blogas. Kiaulių atmatos 
dvokė per visą naktį. Be to, kažkoks drėgnu
mas sunkėsi per šiaudus. Naktį šiaip taip 
išvargome.

F

Rytmetį iš ponios Nikei negavome nei 
vandens nusiprausti. Ėjome porą kartų pas 
ją, bet kiekvieną kartą durys buvo užrakin
tos, ir niekas nepaklausė, ko mes norime. 
Galų gale mums į pagalbą atėjo jos darbi
ninkė ,lenkė. Ji turėjo butelį iš vieno kam
bario ir virtuvės. Toji lenkė mums davė 
karštos kavos. Pas ją nusiprausėme. Išdžio
vinome drabužius, kuriuos vakar lietus buvo 
permerkęs. Iš jos sužinojome, kad ponia Ni
kei buvo tikra ragana, nors iš pažiūros turė
jo neblogą išvaizdą. Ji skundėsi, kad savi
ninkė ją baisiai išnaudojanti. Pietums iš 
darbo ji neleidžianti jai pareiti namo. Kiek
vieną dieną pietus reikią valgyti ką nors 
šalta ir to šaltojo ' nesą ko įsidėti. Vyras 
fronte. Mat,, jos vyrą per jėgą pavertė vo
kiečiu, o paskui mobilizavo. Ją palaiko kaip 
lenkę, nes lenkams buvo maisto norma ma
žesnė ,kaip vokiečiams, o darbo turėjo dirbti 
daugiau, negu vokiečiai. Be to, ponia Nikei 
buvo didelė partijos veikėja. Ji vienu savo

žodeliu galėjo žmogų pražudyti. Todėl ši len
kė kentėjo, kiek tik jos jėgos leido.

Atvažiuojant prieš pat lagerį, susitikome 
vieną žmogų, matyti, lenką, kuris mums pa
tarė nevažiuoti į lagerį, nes tenai esą viskas 
atimama ir po to žmonės išsiunčiami sunkie
siems darbams į fabrikus, žinoma, toji ži
nia nelabai maloniai mus nuteikė.

Įvažiuojant į lagerį, mus pasitiko žanda
ras ir liepė užvažiuoti už lagerio barako ir 
benai sustoti. Purvo buvo beveik iki pusės 
blauzdų. Žmonių daugybė. Tamsu. Vežimai 
su arkliais stovėjo lauke. Jokio pašaro gy
vuliams niekas nedavė.

Šiaip taip iš vežimo išsikapsčiau ir, prisė
męs batus, įsirioglinau į barako salę. Žmo
nių buvo pilna. Vieni sėdėjo ant suolų, kiti 
ant žemės. Buvo net ir gulinčių. Įvairaus 
amžiaus ir plauko buvo tie žmonės. Matėsi 
net ir ligonių. Žmogus prie žmogaus buvo. 
Salė buvo labai žema. Oras tiek buvo tvan
kus, kad vos žmogus galėjo kvėpuoti. Įvai
rūs paaugliai pakampiuose kai kur užtrauk
davo “naminį dūmą”, kas visai žmogų pa
plaudavo. Grindys buvo purvinos. Keletą 
minučių pastovėjęs prie durų, sprukau at
gal laukan, nes pamačiau, kad mano jėgos 
čia neleidžia būti. Be to, per tokį nešvaru
mą ir susigrūdimą buvo galima ir užsikrės
ti įvairiomis ligomis. Grįžau prie savo veži
mo.

Lauke lietus linojo. Pūtė rudens šiurpus 
vėjas. Buvo šaltoka. Švaresnieji žmonės, 
kurie dar nebuvo praradę arklius, sėdėjo 
and vežimų. Liūdnas čia buvo vaizdas.

Vakare nieko negavau valgyti ,nes per 
vėlai atvykome. Be to, ir nenorėjome valgy
ti, nes buvome lagerio aplinkos labai pri- - 
slėgti. Vienintelis mūšų buvo noras — kuoslėgti. Vienintelis mūsų buvo noras — 
greičiau iš to pragariško urvo ištrūkti.

Sėdėdamas ant vežimo, girdėjau, kaip pi- * 
liečiai įvairius projektus kūrė. Vieni norėjo 
vykti į Dresdeną, nes ten niekas nebombar
duoją, kiti į Čekoslovakiją, o dar kiti prie 
Šveicarijos sienos. Be to, buvo girdėtis ir to
kių kalbų, kad galima iš čia išvykti į bet ko
kią Vokietijos- vietą, tik reikia už tai gerai 
patepti. Buvo ir tokių gandų, kad už kyšius 
gautieji komandiruotės liudijimai negalioją 
ir kad jų savininkai vežami ne ten, kur ant 
dokumento yra pažymėta, bet ten, kur vo
kiečiai nori. Vadinasi, žmonės esą per ky
šius tik tuščiai apgaudinėjami. Be to, visi 
turėjo čia vežimus ir arklius parduoti. Visi 
arkliai be sunkumo buvo pakuodami. Tik 
blogesnis reikalas buvo su lietuviškais ra
tais. Mat, jų vokiečiai nelabai tenorėdavo 
pirkti. Ir vežimai, kurie likdavo nenupirkti, 
buvo suverčiami į krūvą, o lagerio vadovy
bė juos kūrendavo.

(Bus daugiau)

*
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Po sunkios ligos mirė Katri- 
wko šaunus bankietas pagerb- “ Gmnbren4Me. Buvo palai- 
ti mūsų vikarą kun. kap. Kam- “ ttknmin^mis šv. Mi- 

šiomis iš šv. Juozapo lietuvių 
parapijos bažnyčios šv. Patri
ko airių kapintee.

ZapnickaiteL Už svetainės pa- 
puošimą tenka garbė p-lei A. 

Va Dienos Pagerbimo Drevenskaitei.

Vas. 27 d. 6 vaL vakare Šv.
Juozapo parapijos svetainėje į-

mierą Jenkų jo vardo dienos 
proga.

Vakaro vedėju buvo mūsų 
kleb. kun. Jonas Skalandis, ku
ris perstatė garbės svečius: 
kun. A. Klimą, kun. J. Berna- 
tonį ir kun. J. B ūse vi čių, kurie 
tarė sveikinimo žodį. Meninę 
programos dalį išpildė: vietos 
Šv. Juozapo par. didysis cho
ras. vad. ponios Veronikos 
Grendienės ir solistės: Veroni-i 
ka Shanley, Alena Viikišiūtė, 
Alena Mikšienė ir devynių me-

šiomis dienomis pasidavė li
goninėn P. Leonora Sabaliaus
kienė (Chelmsford St.). Taipgi 
randasi ligoninėj P. Marijona 
Kasinskienė. •

Nauji šelme* Nariai
P. Jonai Bush (Ieva Paulaus- 

’ kaitė) vas. 15 d. susilaukė šu
tų solistė Alena Sharron. Svei- ne^’ 
kinimo eiles pasakė p. Tarnas 
Versiackas, kurias jis pats pa
sirašęs buvo, ir parapijos vai
kučių vardu sveikino Rožė Ma- 
rie Bomilaitė, kurie taipgi į- 
teikė kun. K. Jenkui dovanas. 
Juokingą monologą pasakė P. 
Sally Kriaučiūnaitė. Kelis mu
zikos kūrinius išpildė Hypolito 
Valentino armonikos akordai.

Svečiai, kurie sėdėjo prie 
garbės stalo, buvo: kun. Jonas 
Skalandis, kun. Juozas Busevi- 
čius. kun. Simonas Saulėnas, __________
kun. Aloysiuf Klimas, kun. Al- 
bertas Kontautas. kun. Felik-i šiomis dienomis Rutvila Jo
gas Norbutas. kun. Jonas Ber- nidte išvyko į Rutland Statė 
natonis. kun. Alphonsas Janu- Sanatoriją dirbti. Linkime Rut- 
šonis ir kun. kap. K. Jenkus. vilai pasisekimo naujame dar- 
Taipgi buvo atvykę svečių iš įg 
Roslindale, Worcester ir Bos-

__ ton. . 'i t 

Pagyrimo žodį reikia tarti 
sekantiems, kurie rūpestingai t 

darbavosi, ruošdami šį bankie-' _
~— Vladas Pau
lauskas. vice-pirmininkė —An
tanina Sabaliauskaitė; fin. raš- 

Bomilaitė, 
j protokolų raštininkė — Pranė!
Šumskaitė, iždininkė - 2~zzz 
phina Kavaliauskaitė, iždo glo
bėjai — Stasys Versiackas ir 
Monika Blažionytė, organizato
rius

,V~.

Vas. 7 d. susijungė moterys
tės ryšiais p-lė Anelė Muzi- 
kauskaitė su Juozu Jurash.

Luxemburgo ministeris Le Galias (kairėj) ir 
Belgijos ambasadorius Baron Silvercruys po kon
ferencijos su JAV Sekretorių Dean Acheson kal
basi apie Atlanto paktą. Tas paktas riša tautas 
bendrutei apsigynimui nuo raudonųjų užmačių.

f ATHBURY. COHK
Kovo 3 d. Šv. Juozapo par. 

senosios mokyklos patalpose į- 
vyko šv. Vardo d-jos senesnių
jų skyriaus susirinkimas, 
rių atsilankė pusėtinai. 
Vardo d-jos kapelionas, 
Dilioms parodė judamus

Kovo 20 d. įvyks vakarienė 
parapijos naudai.

Balandžio 22 d. įvyks Lietu
vos Vyčių Musical Review and 
Dance.

Bronė Mffler, Ona Mit- NUEISIU, NUEISIU

Na-
Šv. 

kun.
pa-

Korespondentas.

Linkime šiai porelei viso ge-: veikslus iš Meksikos ir Palesti- 
riausio jų vedybiniame gyveni
me.

Sodaliečių Veikimas
Sodalieėių mėnesinis susirin

kimas įvyko vas. 23 d. Nutarė 
turėti kovtimą vakare, kuris 
įvyks kov. 25 d. po pamaldų.

Valdyte* Haidnas
Vas. 28 d. įvyko LRKSA su

sirinkimas naujai
‘rinkti. Buvo 

t,“'garbes pirmMnkui'. kun?J. -Vladas
Skalandžiui. A. Mikšienei. M. • - - --
Blažionytei. Z. Stanevičiui, J. ”—_------- -
Rusui, J. Kavaliauskaitei ir j ^kiinkė Alena 
Varanauskui. j

Padėkos žodis priklauso šioms 
moterims ir merginoms, kurios 
skaniai pagamino valgius: A. 
Mikšienei. J. Narenkaitei, J. 
Rusienei. A Plaistek, Julijonai 
Čepaitienei, O. Kasperavičienei, 
A. Nannkevičienei ir patarnau
tojoms: A. Bujaitei, A Linke
vičiūtei Alenai Vilkišiūtei, Ri
tai Vilkišiūtei, O. Saulėnaitei. 
I. Jusevičiūtei, P. Jankevičiū
tei, O. Jankevičiūtei, L. Zeb- 
riūtei. M. Kriaučiūnaitei, S. 
Kriaučiūnaitei, A. Sabaliaus
kaitei. A Bomilaitei. M. Pau
lauskaitei, A. Andriuškevičiū- 
tei. V. Mesilioniūtei, O. Raude- Camp (13b) Garmisch, Jager- 
liūnaitei, M. Salikiūtei, ir P. kaseme ,Germany.

nos gyvenimo. Kitame susirin
kime pasižadėjo parodyti vaiz
delių iš kitur.

Nepamirškite, kad sv. Vardo 
D-jos senesniųjų skyriaus - su
sirinkimai visada būna pirmą 
mėnesio penktadienį po pamal
dų. Prisirašė naujas narys — 
Juozas Povilaitis. Prašome vi
sus vyrus rašytis prie šv. Var
do draugijos.

Šv.
pirm. Juozas 
pirm. Jonas Jakštas; protokolo 
rašt — Vincas Pabilionis; fi
nansų aakr. .— Petras Joku- 
bauskas; iždininkas — Motie-

Vardo d-jos valdyba:
Žemaitis; vice-

išrinkti Xnri‘ jUS Bogušas: maršalka - *“•

.———L 
sukelti.,$500. aš jau garantuo- 
ju...”

| Pageidautina, kad ir kitos 
lietuvių kolonijos tuojau įsteig
tų panašius komitetus, jeigu 
dar jų neturi, ir kad ALT va
jaus akcija būtų toliau tęsia
ma, kol nustatytos atskiroms 
valstijoms kvotos bus pilnai 
išpildytos.

ALT Sekretoriatas.
1

chell, Anelė Savage, Anelė Ma- 
tačinakienė, p. Zidalienė, Tere
sė Siaurusaitienė, Kristina 
Mežkinienė. <Phdavėjos buvo se
kančios Marijos Vaikelių Drau
gijos narte: Barbora Mattson, 
Jadvyga Tamulevičiūtė, Dara
ta Bsgonytė, Rita Sinkeėičiūtė, 
Virginia Miller; padavėjai: — 
šv. Vardo Jėzaus Draugijos 
nariai — berniukai: Ričardas 
Paleckis, Juozas šiaurys, Vin
cas' Burduiis, Juozas Mikalaus
kas, Juozas Aleksiūnas, Povi
las Katinas, Jonas Jurkynas, 
Stasys Židelis, Juozas Savage. 
Visiems pasitarnavusiems ta
riame širdingą ačiū.

Svarbiausias kalbėtojas buvo 
Conneeticut Valstijos senato
rius, Pranas Mončiūnas iš 
Hartford. Jis buvo ilgametis 
6-tos Hartfordo kuopos narys. 
Kiti kalbėtojai buvo kun. K. 
A Vasys, kun. Bakanas, kun. 
Jutkevičius, kun. Aukštikalnis, 
Edąmndas Vaškas, Vincas 
Burdulis, kuris yra musų kuo
pos garbės narys, Louise Toti- 
laltė. Charlotte Mitchell, kuo
pos pirmininkė, buvo “Mis- 
tress of Ceremonies”.

Labai gražus pavyzdys, kaip' 
moka lietuviškas jaunimas pa
sirodyti. tebūna pavyzdžiu ir Maspethe per Vasario mėnesį, 
kitų parapijų kuopų jaunimai. Žinoma, bandysime daugiau Baull. USA. Zone.

Nueisiu, nueisiu, 
Žaliojon girelėn nueisiu.

Pakiniu, pakirsiu, 
Aukštąjį klevelį pakirsiu.

Parnešiu, parnešiu, 
Senajam tėveliui parnešiu.

Dirbdinsiu, dirbdinsiu, 
Margąją lovelę dirbdinsiu.

Migdysiu, migdysiu, 
Jaunąją mergelę migdysiu.

PAIEŠKOJIMAI
1) Paieškoma: Antanas Mar- 

cinkėnas, sūnus Tamošiaus, ki-vieną auką ir Jūsų paramą la
bai brangindamos, maldausime lęs iš Lietuvos, Rėkučių kaimo, 
Aukščiausiąjį suteikti Jums Švenčionių apskričio, Kaltinė- 
gausų Savo palaimos atlygini- nų valsčiaus, ir parapijos. Iš

vykęs į USA 1905 - 1906 me
tais.

2) Jonas Vinikas iš Lietuvos 
Pelegrindos kaimo, Linkmenų 
valsčiaus, Švenčionių apskričio. 
Išvykęs į USA 1904-1906 me
tais.

3) Pranas Alekna, sūnus 
Selvestro, iš Lietuvos Sabališ- 
kių kaimo, Kazatiškio parapi
jos, Ignalinos valsčiaus, Šven
čionių apskričio.^ Išvykęs į USA 
1924 - 1925 metais.

Prašo atsiliepti jų pusbrolis 
Pranas Marcinkėnas, 
Mykolo. Dabar gyvenu 
tijoje Schwabische - 
Bismark kazeme DP.

mą.
šv. Kazimiero Seserys

Motina M. Juozapa.

Prel. J. Balkūnas, atsiųsda
mas nuo Maspeth, R. K. para
pijos šimtą dolerių ir nuo Lie
tuvių Piliečių klubo — $25, sa
vo laiške ALT-ai rašo: “Mes 
turime ALT Vajaus Komitetą, 
kuris sukels mažiausiai $500.

sūnus 
Vokie- 

Gmund 
Camp.

“Darbininko” kovo 4 d. lai
doje buvo paminėta ,kad an
tininkų muzikalinę programą 
išpildė šv. Juozapo parap. cho
ras, vadovaujamas komp. A J. 
Aleksio. Iš tikrųjų muzikalinę 
programą tame pobūvyje išpil
dė grupė iš pačių ateitininkų 
tarpo, būtent: Ona, Sofija ir 
Jadvyga Stulginskaitės, dekla- 
muotojos Marcelė Andrikytė, 
čia gimusi ir augusi, *._____
Bajoriūnaitė, ir vyrų sekste
tas.

Ateitininkų vyrų sekstetas 
padainavo Leituvos partizanų* 
dainas jų tikromis melodijo
mis, kurios ne vienam klausy
tojui išspaudė ašaras. Pobu- ' 
viui vadovavo St. šėlėnas.

Prieš savaitę laiko ateitinin
kai turėjo pobūvį su J. E. vys
kupu V. Brizgiu, kai jis lankė
si Waterbury lietuvių parapi
joje.

Sveikinu ir nuo savęs' ateiti
ninkus, kurie trumpu laiku 
taip gražiai susibūrė, kaip čia 
gimusieji, taip ir atvykusieji, 
bendram darbui ir jau per Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimą aukavo $50.00. Tepa
deda jiems Dievas ir toliau.

Už įvykusią klaidą dėl prog
ramos labai atsiprašome.

Korespondentas.

GERBIAMA! TURĖK DAUGIAU

KURIE PALAIKO JAUNYSTĘ!

Vyti.

LAIKO TIEMS DALYKAMS

fe Drabužiai atrodo geriau, laiko ilgiau
• Jus sutaupot tiesiai, savaitė po savaitės
• Vortojbno tftaščiai yra labai žemi
fe fmokėjhnks labai mažas
• Išsimokėjbnas patogus,, neapsunkinantis

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
amatiką išmokti, patariama 
fcyti knygą ANGLŲ KALBOS 

MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygaa 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
W. *ROAOWAV. SO. BOSTON. MAS*

Tariame tikrai gilų ir nuošir- 
** ač*6 kun- ^ti-aičiui, Šv. 

Aldona'Kazimiero parapijos klebonui, 
Worcester, Mass. ir Jo para
pijiečiams už sudėtas aukas 
vasario 16 dienią šv. Kazimiero 
Naujo* Akademijos Statybos 
fondui padidinti.

Dėkingai įvertindamos kiek-

tanas Samba  ris ; dvasios vadas 
ten. Dilioms.

Tą patį vakarą įvyko ir vie
tinio Tarybos skyriaus susirin
kimas Nemuno svetainėj, 48 

ir sve
čių: inžinierius p. Kuzminskas, 
ką tik atvykęs iš Vokietijos. 
Pirm. p. komp. A. J. Aleksis 
paprašė pasakyti keletą žodžių. 
Ponas Kuzminskas papasakojo 
apie tremtinių vargus ir paaiš
kino, kad daugelio jau yra nu- 
silpnėję plaučiai, ir negali išva
žiuoti Amerikon. Inžinierius 
Kuzminskas atvažiavo su šei
ma. Jo žmona yra mokytoja, 
turi 8 metų sūnų. Dalyvavo ir 
daugiau svečių, kurie yra kiek 
anksčiau atvykę iš tremties. 
Daktaras Maurutis atvykęs iš 
tremties jau veikia drauge su

, i Green gatvė, atsilankė i — Juozą-

— Hypolitas Valentinas. 
Bmšknitė.

Paieškojimas
STANKAITES Izabelę, Liu

dą ir Nastaziją, kilusias is 
Raudėnų parapijos Joniškiu 
kaimo ir atvykusias į Bostoną 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 

į paieško Johana Garbaliauskai- 
tė, dabar gyvenanti: Baltic DP

W0KESTB, MAS
Naujienos 116 (Aušros Vartų) 

parap. Liet. Vyčių kuopos

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jum Angiiškai-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 siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
skaičių turime. Prašome škubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 We«t Broadway Sb. Boston 27, Man
Šiuomi siunčiame $..............   ir prašome atsiųsti

mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
Vaidas ••••••• • • ••••••••••*••••«••'•••  •••<••*••••••••••

Visų pirma norime pareikšti 
vietinės Tarybos skyriaus lie- savo nuoširdžią padėką visoms 
tuviais. Nutarta pasiųsti į cen- kuopoms, kurios dalyvavo mū- 
trą $1,500.00. Pilnas praneši- sų šokiuosą šeštadienį, vasario 
mas nebuvo padarytas, nes 26 d. Šokiuose dalyvavo iš šių 
kaip ponia Sapranienė pranešė, kuopų: Brocktono 1-mos kuo- 
dar yra neužbaigtas atsiskaity- pos, Hartfordo 6-tos, Water- 
mas. Pilnas pranešimas bus būry 7-tos, Athol 10-tos, So. 
sekantį susirinkimą. Boston 17-tos, Worcester 76-

Kovo 6 d., 8 vai. Lietuvos tos. Norwood 27-tos, Westfield 
Vyčių 7 kp. intencija buvo at- 30-tos, Lawrence 78tos tr •Pro- 
našaujamos šv. Mišios, laike j vidence 10$>čios. Apie 250 as- 
kurių m corpore ėjo prie šv. j menų gražaus lietuviško jauni- 
Komunijos. Laike tų pačių šv. j mo linksmai praleido vakarą. 
Mišių ėjo in corpore prie Die-!Vakąro pelnas, kaip jau vi- 
vo Stalo ir Marijos Sodalicijos siems yra žinoma, skiriamas 
Vaikeliai. Įspūdingą pamokslą centrui. Ačiū visiems dalyva- 
pasakė Lietuvių Marianapolio j vusiems ir mums pagelbėju- 

siems.

Turėkit malonumo iš elektrikinės skal
byklos namuose ir išvenkit ilgų ilgų 

valandų namų darbo jungo. Nuo pradžios 
iki galo elektra padaro darbą geriau, grei

čiau, švariau! Kodėl dar laukti 
nors vieną dieną? Juo anksčiau įsigysite, 

juo greičiau jūsų elektrikinė skalbykla 
pati apsimokės. Iš tikrųjų, gerbiamoji, 

jus negalit leisti sau dar ilgiau laukti!

b
NU r ?’ BĮįįįį,J

TAI JAUNYSTES APSAUGA

MAZGOTI - DŽIOVINTI - PROSYTI

Kolegijos profesorius kun. 
Dambrauskas. Po šv. Mišių 
buvo pusryčiai.

Kovo 7 d. prasidėjo šv. Mi
sijos šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje, kurios bus vieną 
savaitę moterims, antrą savai
tę vyrams, trečią savaitę jau- 
irimui. Misijas veda tėvai Pran
ciškonai.

Kovo 13 d. 8 vai. vakare Wil- 
by auditoriume kalbės Louis 
L Budins, buvęs komunistinio 
laikraščio “Daily Worker" re- 
daktorrAs. Įžanga. $L29.

/ ELEKTRIŠKAI!
\

Sekmadienį, kovo 6 d., 9530 
vai. apie 100 narių in corpore 
ėjo prie šv. Komunijos. Kun. 
Jonas Jutkcvičius, vietos kuo
pos ir Centro dvasios vadas, 
atnašavo šv. Mišias. Pamokslą 
pasakė kun. Aukštikalnis, SJ., 
kuris vedė misijas. Po šv. Mi
šių visi susirinko į bažnyčios 
salę, kur buvo bendri pusry
čiai.

Pusryčius rengė sekančios 
Heterų Sąjungos 69-tos kuopos

Biudžetas pagal pageidavimą—Žemas įmokėjimas — Lengvas išsimokėjimas 
Artimiausioj Edison Krautuvėj ar pas Elektros Dyleriūs

BOSTON EDISON COMPANY

a



(Tęsinys)
Mes, augę Nepriklau

somoj Lietuvoj, ryškiai 
jutome Amerikos lietuvių 
pagalbą ir t meilę savo 
kraštui. Lietuva atsikūrė 
jums padedant. Ir štai, 
kai atėjo n pasaulinis ka
ras, kai Lietuvą ištiko vėl 
sunkios nelaimės, kai 100,- 
000 mūsų kraujo sesių ir 
brolių liko ištremti Sibi
ran ir 60,000 atsidūrė Vo
kietijoje, mes išgirdome 
jūsų pagalbą nešanti bal
są. Su gilia užuojauta jūs 
sekėte savo tėtynės ir sa
vo brolių nelaimes. Nedel
siant suorganizavote 
BALFą. BALFas mums 
Vokietijoje teikė didelę 
pagalbą. Jūsų suaukoti 
drabužiai, maistas ir do
leriai gelbėjo mus iš ba
ik) Jigų ir nelaimių. Jūs 
išrašėte 10,000 darbo ir 
buto garantijų bei affida- 

kad nelaimingieji 
galėtų rasti

vitų, 
tremtiniai 
prieglobstį Amerikoje. 
Šimtai lietuvių studentų, 
jums padedant, galėjo stu
dijuoti Vokietijos univer
sitetuose. ALTaryba ir k. 
jūsų organizacijos lanky
davosi Washingtone ir 
plačiai išvystė propagan
dą už Lietuvos laisvės rei
kalus. Jūsų organizacijų 
atstovai šiandien dirba 
Europoje ir tiesioginiai 
padeda tremtiniams. Visa 
tai yra milžiniški Ameri
kos lietuvių darbai Lietu
vos laisvei iškovoti. Jie tik 
įrodo, kaip Amerikos lie
tuviai myli savo tėvynę ir 
su kokiu pasiaukojimu gi
na Lietuvos laisvę. Šian
dien yra jau nebe anie, 
prieš 60 metų buvę, laikai. 
Šiandien niekas nfesigėdi- 
na pasisakyti esąs lietu
vis. šiandien Lietuva yra 
garsi visose pasaulio ša
lyse ir daugeliui yra dide
lė garbė pasisakyti lietu
viu, nes dar niekas taip 
narsiai pasauly negynė 
savo tėvynės laisvės ir 
niekas nėra iškentęs tokių 
nelaimių, kaip maža, bet 
mylima šalis — Lietuva!

Tačiau, nežiūrint visų 
mums skiriamų simpatijų, 
visų mūsų aukų ir pastan
gų, aukščiausias mūsų 
tikslas — Lietuvos Laisve 
dar nėra pasiekta, šian
dien, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, 
prisimename ir visas pa
skelbtas žmogaus teisių ir 
tautų laisvių chartas. Bet 
kas šiandien viešpatauja 
pasaulyje —- teisė ar jėga, 
laisvė ar vergija? Man ro
dos, kad ir be jokio atsa
kymo jums yra aišku, jog 
bolševikinis enkavedisto

batas, kuris šiandien try
pia rytų Europos tautas, 
nieko nesako nei apie tei
sę, nei apie laisvę. Ir mū
sų brangioji žemelė neša 
šiandien skaudžiausią ver
giją. Kas mėnesį tūkstan
čiai mūsų brolių sušaudo
mi ar ištremiami į Sibirą. 
Tūkstančiai part i z a n ų 
miškuose kenčia jau šeš
tąją žiemą, narsiai kovo
dami su okupantu. Iš tė
vynės ateina žiaurios ir 
jaudinančios žinios. Lietu
va kraujuje ir ašarose pa
skendusi. Ji laukia laisvės, 
su kiekvienu auštančiu 
pavasariu, su atskrendan- 
čiais paukščiais, su pra- 
žystančiais bijūnais sesių 
darželiuose. Ir nežiūrint, 
kaip daug jūs būtumėte 
sudėję aukų Lietuvos lais
vei, jų yra dar maža. 
Mums reikia kovoti iki 
tol, kol vėl nušvis laisvės 
aušra. Šiais mėnesiais A- 
merikoje lankosi iš Euro
pos atvykę Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo — 
(VLIKo) ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkai. Tai 
yra geras ženklas, kad A- 
merikos vyriausybė leido 
jiems čia atvykti. Tik mes 
visi turime jiems padėti. 
Turime susijungti ir ben
drai kovoti. Mums reikia 
pasimokyti iš žydų vieny
bės ir pasiaukojimo, 
mums reikia iš jų išmokti 
taip mylėti vienas antrą, 
kaip kad jie myli.

Tad suakauptomis jėgo
mis, broliškai padavę ran
kas, gražiai ir darniai 
dirbdami, turime siekti 
Lietuvos laisvės ir reika
lauti laisvųjų pasaulio 
tautų, kad Lietuvos lais
vės byla būtų kuo grei
čiausiai spr endžiama 
Jungtinėse Tautose, kad 
iš Lietuvos būtų atitrauk
ta bolševikų kariuomenė 
ir policija, kad Lietuvai 
būtų suteikta nepriklauso
mybė, kad Lietuvai būtų 
leista laisvai pasirinkti 
valdymosi formą ir tam 
reikalui 
rinkimai, kad būtų tūk
stančiams ištremtų lietu
vių leista iš Sibiro sugrįž
ti namo.

Kad šiuos tikslus grei
čiau pasiektume, mes pri
valome visomis jėgomis 
vieningai susiburti apie 
lietuviškas vadovaujan
čias organizacijas, remti 
jas darbais ir pinigais. 
Neturi būti nei vienos lie
tuviškos šeimos, kuri ne
turėtų priglaudusi nors 
vieno lietuvio tremtinio, 
nes kiekvienas lietuvis 
šiandien mums yra di
džiausia vertybė.

Lietuviai! Sesės ir bro-

pravesti laisvi

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da
ryti, “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutes yra ir “šventoj Valan
da”, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo
Širdies Kančią Alyvų darže, ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”, 366 W. Bmdway, Co. Boston 27, Maso.

Kliši — Iš “šv. Pr. Vtrpeliš”
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII

Kristaus Vietininko Sukaktis
Pradžia 3-čiame pusi, 

istorijos audros virš kat. 
Bažnyčios, ir vis dėlto pa
siliko ji dar nesunaikinta, 
nes Popiežiai gerai žinojo, 
kad jie eina tuo pačiu ke
liu, kaip Petras ir kiti 
kankiniai — kryžiaus ke
liu. Jie eina todėl, kad 
Kristus juos pašaukė! Tik 
viena karalystė žemėje, 
kuri pradėjusi savo vieš-

vauja. Šv. Tėvas yra *nė- 
klaidingas tikėjimo ir d* 
ros dalykuose. Juk jis yra 
toks pat silpnas ir men
kas žmogus kaip ir mes. 
Kiekvieną rytą popiežius 
meldžiasi sikstyniškoje 
koplyčioje, Romoje: Con- 
fiteor. Ir jis kartą savai
tėje eina išpažinties, klau
piasi prieš paprastą kuni
gą ir prašo nuodėmių išri
šimo, kaip kiekvienas 
žmogus. Jei popiežius kal
ba Orbi et Urbi — jo įsa
kymų, kalbos klausosi ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuziai maldas

« *didėlėmis raidėmis maldaknygė 
jau spausdinama

daug nmiv
Paminėti garsaus misijonieriaus 

a. Tėvo Kadmiero Kapucino 8-nių 
hetų mirties Sukaktį, “Darbininkas” 

jo spausdinti didsaniis raidėmis 
jr..; l atlaiiąi BAL<ri?iiD , kuziai maldas400 milijonai tikinčiųjų, Lgyyįjįęg įj. jfieidęs Tėvas Kazi- 

kurie^ gyvena visame Pn-Įtnjerag Išleidimas šios maldaknygės 
šaulyje. fąį -paminklas, kurio

Pradedant nuo Celestinolįjr boNevikai negaiš savo purvinais batais sumindyti. 
II, valdžiusio Bažnyčią 12[Reikia tikra,i pasidžiaugti, kad šios vertingos malda- amž., visiems popiežiams I knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa- 
yra taikomos šv. Malachi-įvaįtę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se-

. - . . _ monds, So. Boston, Mass.................
žodžiais apibūdina popie- Rev. j. X. šupšinskas, Ehnhurst, Pa...........
zius kuriuo nors atzviteta. j j. AuluibAalnis, Gary, Ind............ . ........

“i Pgtravičienė, Dorchester, Mass.
Lumen de coelo — Švi^a A Damisevięius, Phila., Pa..................
iš dangaus; Pijus X —-'fe-Įjbjrs> Anna Jurgaitis, Phila., Pa...... a.........

Jįlrs. Frances Kalvaitis, Phila., Pa...............
lanjona Angelaitis, Cleveland, Ohio........
;azirn, Banis, Worcester, Mass..................

depopulata - Nūniokinto-ipj^ Lingis> fcoston, ..................
ji religija, kas pilnailati-Įpranas Laponis, Detroit, Mich......................
tinka tikrovei,.lies mihjo- Eliząbeth Dombrava, Detroit, Mich............
nai tikinčiųjų buvo j-1^. u. Strolis, Newark, N. J......................
traukta j karą ir žuvo su- john Czerniauskis, Detroit, Mich................
žeisti. Popiežius XI —- FT- peter Svirskas, Haverhill, Mass..................
dės intrepida — Nebukš-k___ Martin, Chester, Pa.............................

taująs tikėjimas. Irgi ati-ĮMagcMena Visnauskas, Baltimore, Md.......
tinka tikrovei, nes besilp- Viktorija Jusevięienė, Arlington, N. J.......
stantj įtikėjimą tautoseĮMįs. j. Yankauskienė, Millinocket, Me.......

Syj%įMr. John* Kaleinikas, Elizabeth, N. J...........
katalikų Akcija ir misi jo-Monica Snyder, Cambridge, Mass.......

Danartoniam po?®’ Andrius Salnauskas, Waterbury, Conn......
znn Pijui XII taikoma ^rs. Dora Babonis, Shrewsbury, Mass.......
pranašyste: Pastor arųje-Raznauskas, Brooklyn, N. Y................... 
hcus - Angetekasis Ga-ĮOna Olickienė, Eynon, Pa........................
nytojas. B tikrųjų, šven- Victor Yagmin< Brooklyn, N. Y..................

Vaičiūnas, Manchester, N. H......
Irai jau pažįstamas *»P|c. D. Urban, AlHance, Ohio ....
nuostabiai švelnus dipl*Polinas> Port Jefferson/L. I., N. Y 
matas, gailestingas varg-Įj^ jUJ5e Valukonienė, Nevark, N. J.......
šų ir karo tremtinių gi* c gtumbris, Binghamton, N. H. ................
bejas kantras pnešmy- Į Amelia Rimeikienė, Baltimore, Md..............
bių taikintojas ir jLt. Jis Mrg Mary Dereskavich, Du Bois, Pa..........
yra pasidaręs žmonijos wte m.......................................  _
taikos apaštalu. ^Jau pahĮ^ Barbara K. Drulis, Sunnyside, L. I., N. Y..... 3.00
. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
. 3.00 

.. 3.00 

... 3.00

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

jaus pranašystės. Jos la- 
bai trumpos: dviem, trimlygijį

zius______________ M
Pavyzdžiui, Leonas XHT|fci 
pranašystėse vadinamas

O '1

nis ardens • 
ugnis; Benediktas XV, po
piežiavęs pirmojo karo 
metu, pavadintas: Religio

nyčia buvo išvesta į lais
vę. Popiežiai buvo ištre
miami į svetimas šalis, jie 
buvo kalinami ir, kaip be
laisviai laikomi. Tačiau 
viskas praėjo, bet Bažny
čia pasiliko nesunaikinta.

Popiežiai buvo krikščio
nybės platintojai. Jei šian
dien žemės tautos didžiuo
jasi savo aukštąja kultū
ra, jos dėkingos turi būti

patavimą žemėje — iš 262 krikščionybe^ popiežiams, 
popiežių — turi 30 kanki
nius ir 77 šventuosius, ku
riems yra steigta alto
riaus garbė. Ir vis dėlto, 
jų dieviška pasiuntinybė 
nebuvo nuslopinta jų 
kraujo klanuose. Tik vie
na karalystė eina atgal, į 
tuos tolimus krikščiony
bės amžius; tik vienas pa
statas jau šimtmečius 
tvirtai stovi ant nepajudi
namo pamato — tai kat. 
Bažnyčia. Tik viena val
dovų giminė veda savo 
medžio kamieną atgal iki 
Petro ir per Petrą prie 
Kristaus — tai Romos 
Katalikų Popiežių dinasti
ja, pastatyta ant Petro 
Uolos!

Popiežiai turėjo eiti ir 
slėptis nuo žiauraus tikė
jimo persekiojimo į tam
sias katakombas, kol Baž-

Darbininko Adm.
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas.................    ......... .......
Adresas........*..... ............ ......... .....................................

tai Romos

liai! Kaune Karo Muzie
jaus bokšte 22 metus 
skambėjo jūsų Lietuvai 
padovanotas laisves var
pas, ant kurio yra iškalti 
šie žodžiai: “Per amžius

kurie per misijonierius at
nešė. Ir ką šiandien neka- 
talikai turi sau brangaus: 
šv. Raštą, sekmadienio 
šventes, bažnytinius me
tus, liturgiką, maldas. Tai 
kat. Bažnyčios turtas, ku
rį jie pasiėmė; laisvu noru 
apleidusi savo senuosius 
Tėvo namus — kat. Baž
nyčią. Popiežija mums at
nešė meną ir mokslą. “Be 
Romos Popiežių, gal būt, 
Europa būtų tapusi tironų 
plėšikas arba, gal net 
Mongolijos tyrai”, sako 
protestantas Herder. Po
piežiai senovės amžiais, 
tautų kraustymosi laikais 
išgelbėjo Europą nuo hu
nų ir vandalų barbarišku
mo ir visą kultūrą nuo 
Turkų antplūdžio. Kietas, 
kaip granitas, popiežiai i- 
ki šiol kovojo prieš mo
ters pažeminimą, prieš 
moterystės šventumą ir 
neišardomumą. Ir jei koks 
“apaštalas” drįso, norėjo 
pažeminti moterystę, po
piežiai tokias “Erodo mo
terystes” šv. Jono žodžiais 
pasmerkdavo. k Popiežiai
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paaiuciauavu. X upynai
budėję iMSvę laimėjom, yį^jg amžiais buvo taikos 

tarpininkai: jie perspėjo! 
T*'° f18 ’karus, tarpininkavo tai-

" kai, jie mažino žmonijos 
skurdą ir vargą. Tai liudi
ja pasaulio istorija.

Istorija sako, kad iš 262 
popiežių — 30 kankinių ir 
77 pasiekę šventųjų gar
bę. Toji pat istorija sako 
ir mes neturime tiesai nu
tylėti, kad anais didžiais 
sumišimo laikais, kuomet 
pasauliečiai turėjo didelės 
įtakos popiežiaus rinki
muose, 6 popiežiai — iš jų 
sėdėjo Petro soste ir daug 
papiktinimo davė žmo
nėms. Bet stebėtina, kad 
iš jų nė vienas neapleido 
popiežystės.

Šventuoju Tėvu mes va
diname todėl, kad jis turi 

it vun suu. šventąją J. Kristaus vie- 
Dostojevskis|tą ir Jo asmeniui* atsto

mą... s
yra nebylys, jis daugiau 
nebeskambina laisvės dai
nos lietuvių tautai, bet tie 
iškalti žodžiai yra mūsų 
visų šventas testamentas 
savo tautai.
“Kaip vyrai, be baimės mes 

stokim į kovą,
kaip milžinas amžių baisus, 
o meilė tėvynės tebūnie vadovu 
ir Dievas, kurs valdo visus! 
Darbuosimės ir eisim, kur 

saukia tėvynė!
Mylėsim ir gerbshn, ką prose- 

mai gynė!
Tėvynei vėl laisvė nušvis;

• <■*- *
v tCTIIcL

Pabaiga.

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti

jo pavardė — Pacelli—; 
reiškia: taikingąjį. Jo * 
balsis: Opus iustitiae pax 
— Taika yra teisingumo 
vaisius!

Nuo tos palaimintos va
landos, kai Petras tris 
kartus išpažino Kristui ir 
tarė: “Viešpatie, tu žinai, 
kad aš Tave myliu!” Čia 
yra Kristaus meilės išpa
žinimas ir jos perdavimas 
toliau Bahiycios įpėdi
niams. Jėgą, kurią popie
čiai turi pasaulio nugalė
jimui, ji tampa meile —- 
pasaulio pergalei. Popie
žių lūpos yra atdaros ne 
visokiems vaidams, bet — 
pasaulio taikai; jų rknkos 
yra- K^.e^tOS ne ?ra^e!^’| Antanina Masiūnienė, New Britain, Conn. 
mui, bet - pasaulio palai- Mr LouU s k Norwood, Mass............
minimui. Ne svetimą K
kraują jie pralieja — bdt 
savąjį; jie. yra pašaukti 
ne valdyti, bet — tarnau
ti, ne žemiškus, bet dvasi
nius ginklus* nešioti. Po- 

lystės valdžia buvo ne iš 
pasaulio, bet iš Kristaus. 
Ir taip jie veikia ir dar
buojasi meilėje, kaip apaš
talavo ankstau. Kai 
prieš visas pasaulio klai
das ir visus persekiojihrast*^ "
ev 1 i^i 11 m f a t>.~. tain /4o ^įJuožas Kutauskas, Scrantcta, Pa......

m";= 
Joseph Šiugžda, New Canaan, Conn. 

i Mrs Arn®lYonkas, Detroit, Mich. .ji Kristaus Mede. Tai Mei-] Suskas, Pittsburgh, Pa.........
Frances Kosa, So. Boston, Mass.......
Mrs. Genis, Phila.* Pa. .... ...... .........

uo ^krimir Budrius, Waterbury, Conn. ..
Visiems “Atlaidų Šaltinio” Leidėjams - Rėmė- 

I jV.s iš anksto prisrantusiems užsakymus, nuoširdžiai 
1 “Darbininko” Administracija.

Bernice Baranauskas, Hartford, Conn........
. John Nacelis, Detroit, Mich......... .........

en. Paplauskas, Methuen, Mass...................
JV. Weisengoff, Baltimore, Md....................
Mrs. B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y............ 
Mrs. J. Macziulskas, Kearny, N. J...............
S. Kibartas, Phila., Pa......... 1.......................
Mrs. F. Ravickas, Brooklyn, N. Y...............
Juozas Battramaitis, Aubum, Mass............
M. A. Chmytė, Boston, Mass.......................
A. Kaminskas, Newark, N. J.........................
Helen.Kidzius, Elizabeth, N. J......................
Mrs. Grace Miniotas, Braddock, Pa..............
Mrs. Antanina Pranevičienė, Braddock, Pa. 
Estelle Bągurskas, Worcester, Mass............
Mrs. Magdalena Stankus, Morgan, Penna. ... 
M. Jeskelevičiene, Brockton, Mass...............

e|K. Mekuska, Alberta, Canada....................
Mrs. Emilija Žukas; Detroit, Mich..............
F. Baciutė, Thompson, Conn........................

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Mockapetris, Dorchester, Mass..........
J. Antosia Belegus, Holyoke, Mass..........

Čižus, Rochester, N. Y........................
. Emilia Yuskevičius, Kearny, N. J.........

Ona Skuzinskas, New York, N. Y.................
• *• ~ n;..,. tPteter Yuknėvičh, Čhester, Pa........................

Ąm.am, B- £ Cmad‘ .
Conštantme C. lenkins, Battimore, Md.........
Anha Sakalauskaitė, New York, N. Y.........
Mrs. B. Yhsutis, Phila., Pa. .........................

nina Rudaitis, Brooklyn, N. Y. ........
K. Sargautis, Chieago, III. .................<.......•

ge Bartkiene, Brockton, Mass. ..................

ga triumfavo, taip dabar

kantą ir'šmeižtus — stip-

lei mes ir dabar dėkoja
me, kai švenčiame 10 me-|! 

 

tų dabartinio Kristaųsį; 
Vietininko • 
karūnavimą.

Tėv. Bmveaurtas
--BMnmkM. Om.|dėkojamc!
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HORVOOD, MASS.

Sekmadienį, kovo 6 d. įvyko 
turininga paskaita, paveikslai 
ir dainos, kuriuos surengė šv. 
Vardo Draugija. Šv. Vardo 
Draugijos pirmininkas Bronius 
K. Kudirka, pradėdamas prog
ramą, pakvietė kalbėti draugi
jos dvasios vadą, kun. A. P. 
Janiūną. Jis sveikino draugi
jos, savo ir klebono kun. F. E. 
Norbuto vardu, kapitoną kun. 
K. Jenkų, atvykusį su paskai-

publiką. taip pat mūsų merginų Sodali- 
kun. K. cijos kai kurioms narėms, ku- 
Pirmoje rios daug dirbo, kad pagaminti 
rodomi

čius, P. Saulėn, R. Miller, J. 
Raudelunas, ir V. Grinda.

Kapitono kun. K. Jenkaus 
atsilankymas paliko norwoodie- 
čiams ilgai neišnykstančius į- 
spūdžius. Žmonių _ atsilankė 
gausiai. Dalyvavo ir miaijonie- 
rius kun. P. Bulovas. Baigus 
programą, draugijos dvasios 
vadas kun. A. P. Janiūnas ka
pitonui kun. K. Jenkui, jo cho
ristams ir visiems atsilankiu
siems nuoširdžiai padėkojo.

Priklauso nuoširdi padėka

■-gu -1 ■ .« —I1.-1

'.Chapel St_, ALRK Federacijos 
skyriaus pirmininkas, 

, beserga, bet tikisi su 
pagalima greit pasveikti.

1 —-
j p. Agnės Kilkus, gyv. 139 
Gay St., pasidavė Norwoodo Ii* 
goninėn. „

I • ---------

DARBININKAS 6

užkandžių dėl svečių, būtent: 
O. Pazniokaitei, A Pazniokai- 
tei, N. Pazniokaitei, N. Cos- 
mier, N. Saštavičiūtei, A. An
tanaitytei, G. Vitaitytei, E. Ka-

ižd. J. Survilas, tvarkdarys — 
A. Skirius; direktoriai: P. Ra-

4

daitis, A. Grinevičius, A. Za- 
veckas, M. Karbauskas, K. Pil
koms ir Ambrozaitis. Valdyba 
kviečia visus cambridžiečius 
lietuvius prisirašyti prie šio 
klubo, ypač jaunimą ir imtis 
bendros veiklos šioje tikrai lie
tuviškoje pastogėje. Prie klubo 
galima prisirašyti, sumokant 

Valandos koncerte, kuris įvyks visam laikui, arba po 1 
!dol. į metus. Kviečiame visus.

___________ _________ •

dar te- 
Dievo

šios kolonijos lietuviai ren
giasi dalyvauti Lietuvių Radio

sekmadienį, balandžio - April
24 d., 3:30 vai. po pietų, Jor
dan Hali, Eostone.

Pirmadienį, kovo 14 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos salės 
kambaryj įvyks Moterų Sąjun
gos 
čia

kuopos susirinkimas. Kvie- 
visas nares dalyvauti.

CAMBRDGE, MASS.

sario 26 d. Alice Karionaitė - 
Carroll su Leo Kelleher.

Linkime visiems laimingo ir 
sėkmingo vedybinio gyvenimo.

Mirė. — Marijona Jakavičiū- 
tė - McF.ee, kovo 9 d., Cambrid
ge ligoninėje mirė. Paliko mo
tiną ir brolį. Palaidota bus ko
vo 12 d. iš Nekalto Prasidėji
mo par. bažnyčios 9 vai. rytą. 
Sirgo apie dvi savaites. Pašar
vota Prano Vaitkaus, laidotu
vių direktoriaus, koplyčioje, 
197 Webster Avė.

Amžiną atilsį suteik jos 
lei, Viešpatie!

DĖKOJA

vė-

naudai vakarėlio. Komisija pra
nešė, kad liko pelno 81 dol. Iš 
iždo pridėjus dar 19 dol., buvo 
įteikta 100 dol. parapijos rei
kalams. Paskirta iš iždo $10 
Baliui ir $5 dėliai K. Federaci
jos, paskirta šv. Mišių aukai, 
kuri bus atnašaujama kovo 27, 
11 vai. Šv. Tėvo intencija ir 
kad pasisektų misijos, mūsų 
parapijoje, kurios 
vo 28-tą. Misijas 
Mažukna, MIC. 
užbaigtas malda,
kenčiančią Lietuvą ir dr. ser
gančias nares.

Penktadienį kovo 4-tą, vaka
re po pamaldų įvyko M. Apaš
talavimo mėnesinis susirinki
mas, į kurį atsilankė kun. J. 
Matutis, Brolijos dv. vadas. Jis 
suteikė daug naudingų pamo
kymų, ypač ragino šį mėnesį 
melstis šv. Tėvo intencija. Pa
skirta iš iždo auka užsakyti 
“žvaigždę” numatytoms trims

šeimoms. Atsilankiusios narės 
pateikė šios brolijos 
įvairių Maldų, atliktų 
mėnesį už kenčiančią

atskaitą 
vasario 

Lietuvą.
B. M.

prasidės ko
vės kun. A. 
Susirinkimas 
aukojant už

PAIEŠKOJIMAS
Šiomis dienomis S. Broff— 

Brazauskienė gavo iš tremties 
laišką nuo tūlos Petronės Dai- 
lidienės, kuri prašo paieškoti 
Juzę Šeleikaitę i? 
būtent: Antaniną, 
ir Juzę šalniukes, 
Lukšių miestelio,
čiaus. 'Jei kas iš skaitytojų ką 
nors žino apie šiuos asmenis, 
arba jos pačios, malonėkite 
pranešti šiuo antrašu: 

Mrs. S. Broff
636 Stanley Street,

New Britain, Conn.

tris seseris, 
Damininką 

kilusias jš 
Zyplių vals-

ve- 
no-

Švęsdami savo 50 metų 
įdybinio gyvenimo sukaktį, 
rime išreikšti giliausią savo 
padėką sesutei p. O. Morkūnie
nei ir švogeriui p. J. Morkūnui 
už užprašytas šv. Mišias, ska
nų tortą ir sveikinimus, taipgi 
brolio
Alesei Ananiams už surengtą 
bankietą, krikšto dukrai — pp. 
J. V. Motuzams už pasidarba
vimą ir p.p. J. M. Dovdanis, 
visiems giminėms ir draugams 
už dovanas ir sveikinimus. Šir
dingiausiai dėkojame parapijos 
klebonui, kunigams ir N. J. 
Seselėms už prirengtą auksinę 
gyvenimo lazdą. Visiems ir vi
soms iš giliausios mūsų širdies 
širdingiausias ačiū.

Mateušas ir Marijona
Ananiai

Vasario 27 d. 6 vai. Katalikų 
klubo patalpose įvyko Cam
bridge lietuvių M. P. parapijos 
metinis bankietas. Kadangi 
bankietas įvyko gražiose klubo 
patalpose, tai dalyvių buvo 
tiek daug, kad vietos buvo tik

Valdyba, dėl tų, kurie iš anksto buvo į- 
- sigiję bilietus. Svečius šauniai

pavaišino bankieto šeimininkė, 
p. A. Radaitienė, jai gelbstint: 
p. E. Survilienei, p. M. Sikirie- 
nei, p. F. Teberienei ir p. Gai
galienei. Šeimininko vietą užė
mė vietinis laid. direktorius p. 

Jam gelbėjo A. 
Daukantas, J. Mockevičius, F. 
Janiūnas, A. Skirius ir A. Gri
nevičius. P-lės Sodalietės pa
tarnavo prie stalų. Parapijos 
choras, vadovaujamas p. M. 
Karbausko, išpildė dainų prog
ramą. Vakaro programą pra
vedė kun. A. Janiūnas. Svečiais 
kunigų dalyvavo iš South Bos
ton, Norwoodo ir Lawrence. 
Dėl bankieto pasisekimo pri
klauso garbė p. A. Radaitienei 
ir p. P. Waitkui, kurie tiek 
daug darį>o ir jėgų įdėjo.

šeštadienį, vasario 26 d.,
E. Petrušaūskas, 
gimtadienį, šia proga p. E. Pe- 
trušauskui tą pačią dieną va- p Waitkus. 
kare buvo surengtas surpryzo 
bankietas. P. E. Petrušauskas 
šventė savo 21 metus. Sveiki
name.

I*
šventė savo sūnui — pp. Juozui ir

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

Šią savaitę pas mus Šv. Jur
gio par. laikomos šv. misijos, 
kurias veda misijonierius, kun. 
Pranciškus Bulovas, marijonas, yra vedamos šv. misijos. Misi- 
Pamokslus sako vakarais: vie- jas veda Tėvas Bružas, M.S.

Jenkaus ną lietuviškai,- o_antrą - anglų Misijos vedamos bendrai vy- 
labai patiko kalba. rams ir moterims lietuvių kal-

.-------------- ba. Baigsis sekm. kovo 13 d.,
Pereitą sekmadienį Lietuvos 3 vai. po pietų. Kitą savaitę

*

X '■ 1 ■■ •

Šią savaitę mūsų bažnyčioje

f«r the first time 
fOLlY

ta, choristus ir visą 
Po to pakvietė kap. 
Jenkų su paskaita, 
paskaitos dalyje buvo
paveikslai iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo, antroje da
lyje — iš tremtinių gyvenimo 
Vokietijoje. Kapitonas kun. K.
Jenkus. būdamas karo kape- volynytei. 
lionu Voiketijoje, nutraukė 
daug paveikslų iš tremtinių 
gyvenimo ir atvežė į Ameriką, 
kad galėtų Amerikos lietuviai 
pamatyti, kaip lietuviai trem
tyje gyvena ir vargsta.

Kapitono kun. K. 
paskaita visiems
ir daugelis buvo sujaudinti ligi 
ašarų. Kapitonas kun. K. Jen
kus atsivežė ir šv. Juozapo lie- Vyčių 27-tos kuopos nariai da- bus šv .misijos vedamos ang- 
tuvių parapijos iš Loweil, Mas- lyvavo šv. mišiose ir bendrai ė- lų kalba irgi bendrai vyrams, 
sachusetts choristus ir charis- 
tes. Chorui pats kap. kun. K. 
Jenkus vadovavo. Choras labai 
gražiai sudainavo kelias nau
jas iš tremties lietuvių patrio
tiškas dainas. Choras sugiedo
jo maldą už Lietuvą, kas pub
liką irgi labai sujaudino. Cho
re dalyvavo: J. Noren, A. Rau- 
delunas, A. Saulėn, 
F. Shumskas, 
Wilkms. 
liauskas. 
kins, J.
roski. G. Varoski,

jo šv. Komunijos. Po to turėjo moterims ir jaunimui, 
bendrus pusryčius, kuriuose Parapijos klebonas kun. P. J. 
dalyvavo ir kun. P. Bulovas, Juškaitis ragina visus parapi- 
MIC., kun. A. P. Janiūnas, ku- -jiečius skaitlingai šv. misijose 
rie pasakė gražias Vyčiams lankytis ir pasinaudoti Dievo 
kalbas. malonėmis gavėnios metu.

---------— Tėvas Bružas yra labai ga- 
Sekmadienį, kovo 13 d. Šv. bus pamokslininkas. Pamaldos 

Vardo Draugijos šv. Komuni- rytais po 8 vai. šv. mišių ir va-
I. Bomil, jos diena. Visi nariai kviečia-, 

V. Shenley, R. nū dalyvauti šv. Mišiose ir eiti
A. Seba- prie šv. Komunijos in corpore

F. Wil- 9-tą valandą rytą. Žvalgas.
A. Va- 

Banzevi-

'AWRENCE MASS *

I. Wilkins, 
M. Blažonis. 

Varanauskas, 
J.

šeštadienį, vasario 26 d. N. 
P. bažnyčioje susijungė mote
rystės ryšiais p-lė A. Stankū
naitė su p. F. Shea. Jungtuvių 
liudininkais buvo p. J. Shea ir 
p-lė G. Stankūnaitė. Linkime 
jaunavedžiams p.p. F. A. Shea, 
laimingiausio vedybinio gyve
nimo.

skait- 
karta 
kurie 
žeme, 
gyva-

į

W. J. CHshotai.
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,

PROVIDENCE, R. L
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Pereitą savaitę “Darbinin
ko” redakcijoje So. Bostone 
lankėsi adv. James J. Curran, 
turįs, ofisą 700 Washington St.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

Prieš kiek laiko atgal, Cam- 
brige buvo suorganizuotas 

‘ Cambridge lietuvių Katalikų 
klubas. Karo metu klubas jo
kios veiklos neparodė, norimas 
statyti dėl aukštų kainų nega

ilėjo būti pradėtas statyti, ir;
Pereitą sekmadienį buvo su-< vis buvo laukiama. Dabar, pa

grįžęs iš Kolegijos, New Hamp-lsitaikius gerai progai, nupirkta 
shire valstijos, stud. Bernar
das Sykes, adv. Benjamino 
Sykes, gyv. 125 Bond
nūs.

i ----------
Šiomis dienomis p.p: 

nai, gyv. 20 Pond St., 
kė dukrelės, o pp. V. Grūdins- bus baigta vidaus pertaisymo 
kai, gyv. 11 Levis Avė., susi- darbai. Klubo apatinė svetainėj 
laukė sūnaus. Sveikinam!

St, sū-

svetainė prie Harvardo gatvės 
ir įrengtas “Camb. 'Lietuvių 
Katalikų klubas”. Svetainės 
yra dvi ir keletas erdvių kam
barių. Kovo 1 d. gautas leidi
mas viešai atidaryti klubą, ku-J. Puzi- 

susilau- ris ir bus atidarytas, kaip tik
_ „ i. ...

2*5 Main St, Webster, Mass.

■ —<1
Šiomis dienomis atvyko iš 

tremties p. J. Klimavičius. Ap
sigyveno Somerville, Mass. pas 
p.p. Batvinskus. P. J. Klimavi
čiui teko pergyventi Lietuvoje 
bolševikų vaišingumą, kurį lai
ką kalėjime. Jis ir šiandien 
dar nežino už ką jį bolševikai 
buvo padėję į kalėjimą. Kanki
no ir žudė, lietuvius. Linkime 
p. J. Klimavičiui susikurti lai
mingą gyvenimą laisvoje Ame
rikos šalyje.

Vyčiams, Alumnie- 
bendrai visam Cam- 
lietuvių katalikiškam

pavesta 
čiams ir

p. Ieva Marksienė iš So. Bos- . ..
, , - . - (bndgetono lankėsi pas savo sūnų p. unimo 

Mykolą ir marei, Marksu, Po 
pietų dalyvavo šv. Vardo drau- pinn p WaitlnB 
gijos parengime. .Janiūnas, rait., J. Mockevi-

p. Jurgis Versiackas, gyv. 17 čius, fin. rašt. A. Daukantas,

Praeitą savaitę mūsų parapi
jos Vyčiai savo pasidarbavimu 
surinko $37 ir tuos pinigus į- 

į teikė A. Daukantui, kad būtų 
pasiųsta maisto ir rūbų siunti
niai broliams tremtiniams. Šir
dingas ačiū Vyčiams, taipgi ir 
p. J. Puzinui už mėnesinę auką 
tremtiniams 5 dolerius. AJ).

Šv. Pranciškaus parapijoj 
gyvuoja vienintelė Šv. Kazi
miero vyrų pašalpinė draugija, 
kuri nariais yra nelabai 
linga, ir, jeigu jaunoji 
neužims senųjų vietos, 
vienas po kito lenda po 
tai šios R.K. Draugijos
vimas šiame mieste savaime 
užges (baigsis). Negalima būtų 
manyti, kad mūsų parapijos 
dvasios vadai, ypač klebonas 
kun. P. M. Juras, kuris yra 
šios draugijos dvasios vadas, 
neatkreiptų į tai dėmesio, bet 
turėtų į tai kreipti daug dėme
sio ir patys draugijos nariai ir 
katalikai lietuviai.

Draugija šventė savo meti
nes iškilmes 6 d. kovo 8:00 v. 
ryte Šv. Pranciškaus bažny
čioje. Nors Šv. Kazimiero die
na išpuolė kovo 4-tą d., tačiaus 
šv. Mišios buvo užprašytos at
laikyti jo šventės minėjimo 
dieną, šv. Mišias atnašavo kun. 
J. Bernatonis, o tai dienai pri
taikintą pamokslą pasakė dva
sios vadas kun. P. M.

Tą pačią dieną su kazimie- 
riečiais dalyvavo ir Lietuvos 

. Vyčiai ir bendrai ėjo prie šv. 

. Komunijos. Po Komunijos Vy
čiai turėją savo pusryčius pa
rapijos salėje. Vyčiams vado
vavo jų dvasios vadas, kun. 
Petras Šakalis.

Darė labai gražų įspūdį ma
tant tokį skaitlingą būrį prie 
Dievo stalo ir priimant šv. Ko
muniją. Už tai garbė priklauso 
dvasios vadams, kurie prie to 
paskatino gražiais pamoky
mais ir paaiškinimais.

F. A. Krancevičius.

Juras.

’Jjį.

Vasario 25 d. į moterystes 
luomą įstojo Katrina Sidabriū- 
tė su Charles Chochrek ir va-

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!

ntriab eCatettė

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 
I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvėje 
yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duoda
me lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet 'reikalaukite, kad Jums patarnautų 
šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. 
Per 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.

$S»9S A MOKI

(

Put your casterole, 
vegetables and dessert 

in the automatic ooen. Sėt the

Just put your hamburg in the 
smokeless broiler (no pre-heating 

necessary) and it’ll 
char-broil to perfection...
ufith fast, flexible, dependable GAS I

6

Bemardas Koraitis, 
lietuvis atstovas.

Ateikite į 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.

Praeitą sekmadienį, kovo 
d., šv. Rožančiaus draugijos į- 
vyko susirinkimas, į kurį atsi- * 
lankė kun. B. J. Benesevičius, 
šios draugijos dv .vadas, kuris 
pradedant susirinkimą, vadova
vo maldai, patiekė daug gražių 
pamokymų ir paaiškino apie 
šv. Rožančiaus didelę reikšmę.

Visų narių vardu draugijos 
pirmininkė išreiškė dv. vadui 
padėką ir prašė, kad jis ir atei
tyje atsilankytų į jų susirinki
mus. Buvo perskaityti 
kolai, išklausyta įvairių 
sijų pranešimai rengto

i 
I

proto- 
komi- 

parap.

Pamatykite, kaip nereikia vaktuoti... kaip greitai 
ir švariai... virti su pilnai automatišku GASINIU 
pečium. Virimo KontroHus automatiškai atsisuka ir 
užsisuka, šilumos kontroBus palaiko vienodą tempe
ratūrą. Viršutiniai bumeriai, pečius ir broileris už- 
sikuria automątiškai... degtukai nereikalingi. Bume
riai įrengti su automatišku taupumu liepsnos. Čia 
parodoma tik keli iš 30 parankių pečiui įrengimų.

MATYKITE DABAR... PABANDYKITE PATYS

BOSTON CONIOLIDATID G COMPANY
100 ARUNGTON STRIKT • HUbbard 2-7600
•r O1Kf, f Yow Co-eparaKng Got Ąpplimn DmIot

HEAR "OUOZING TNE WIVES" w<kdays WNAC 10:00 A. M. 
“WHATS MY NAME” Scrtvrdap WCOP 11:30 AM.
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Penktadienis, Kovo H <, IM9 - •*
rZ /■

į viETINES ŽINlOsį

ŽINUTES Centų mugė (kermošius) pa
rapijos naudai vystosi į di- 

Sekmadienį, 2 vaL p.p. Pa- ?<>“<>* * 8Uma'

I
99

te

minklinė je mokykloje įvyk* vadovybėje paruošos dar- 
South Boston lietuvių 
komiteto susirinkimas, 
daujama, kad visų draugijų 
atstovai laiku atsilankytų.

2:30 v. p.p. bus laikomos Ga
vėnios pamaldos.

Po- Graudžių Verksmų Dr.
Leimanas pasakys kalbą.

namų 
pagei-

DAKTARAI

bo ratas sukasi be sustojimo. 
Biznieriai aukoja dovanų - do
vanėlių. Parapijiečiai ir priete
mai neša savo išdirbinius ir už
darbio. Komisijos tvarko pen
ketą šimtų patrauklių premijų. 
Jomis rengiasi priimti skaitlin
gus svečius. Reikia tik tinka
mo oro šeštadienį, kad Munici
pal Building butų perpildytas. 
Ruošiasi daug svetimtaučių ir 
lietuvių iš visos Bostono apy
linkės.

» >

*

SO 8-4478

F.ManeUs 
optometriitag 
515 E. Bradw*y 
South Boeton, Mass.

Ofiso Valanda iiakyru* 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniai* nuo 2 iki S-tai.

Kviečiama Seimeliu. Panelė X 
profesorė diplomatė Avietinai- X 
tė savo puikia prakalba tokį A 
didelį įspūdį jaunimui paliko A 
per Vyčių viešus pusryčius, 
kad jie nori panelę vėl išgirsti. Y
Todėl panelė yra kviečiama da
lyvauti seimely, kovo 27 d., 2 
v. p.p., Municipal salėje.

Tel. SO 8-2905

Hr.LLMartb
DR. AMEUAE.RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway .
So. Boston, Kas*.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomu: —
Nuo 9 ryto iki 12 vąl. dieną.

Kanauninkas Mykolas Vait-. 
kus, poetas ieško savo brolio 
Aleksandro sūnų ir dukters.

Domicėlė Januškaitė ieško 
Kazimiero ir Alenos Bernotų, 
kilusių nuo Ylakių.

Prašome žinias 
“Darbininkui”.

pranešti

SO 8-2712 Res. BIG 9013

fli* I F■fIb <• Wb

LANDŽIUS
Lietuvi* gydytoju ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X Ray aparatą

Pritaiko akinius.

534 E. Brosd*ay,
’ Sotth'Boetoft,
Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Šv. Pet- 
ir vidus 
ir lubos 

nau- 
nau- 
Lan- 
stori

Tel. TROwbrMge 6330
If no ansurer call AV 2-4026

llkp<MJ.
Lietuvis Gydytojas
278 Marmi Street

Kampas Inman arti CeMtiral Sq.
CAMBRIDGE, MASS. ,

Ofiso Valanda: 2—< ir •—8.

Deda naujus langus, 
ro parapijos bažnyčios 
yra baigiamas. Sienos 
gražiai nudažytos. Elektra
jai įvesta, šviesos sudėtos 
jos. Atnaujintos Stacijos, 
gai dubeltavi. Iš lauko 
stiklai jau seniai sudėti. Dabar
dedami puikūs bažnytiniai lan
gai viduje bažnyčioj^. Jie, yra 
gaminami užsieny nepaprastų 
artistų.

Pirmą tokį bažnytišką langą 
įtaisė veteranas parapijietis 
Petras Kiburis su žmona ir 
šeima atminčiai mylimos duk
ters Alenos Sesers Salvatoros. 
Šis langas majestotiškai vaiz
duoja Angelo Apreiškimą Šv. 
Panai Marijai. Varsos ir figū
ros, paukščiai, rožės ir lelijos 
daug kalba apie šį stebuklingą 
įvykį.

ĮVAIRŪSSKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estete &
* Insurance

409 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Offic* Tel. SOutli Bcaton 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
West Rcotary, Ma**.

TEL. PA-71Z33-W

! Kovo 11 d., 8 v. v., Piliečių 
salėje įvyksta organizacijų at
stovų ir lietuvių visuomenės 
veikėjų susirinkimas. Tarp kitų 
svarbių dalykų šiam susirinki
mui yra surengti visuomenės 
prakalbas Prelatui M. Krupavi
čiui ir p. Sidzikauskui.

PENNY SALE

Rytojaus vakarą visas South 
Bostonas ruošiasi vykti į Mu
nicipal Building dalyvauti ne-

WSnBMK«90BraKMMNnKK

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOBIS BEVEMOe ČOė
3. ARLAUSKAS, Savinhdtaa .

220 E Si., Tel. SO 8-S14JL, Šo. Boston, Msss.

r •
TTT
V ĮVARUS SKHBBHAJ

REKALINGA 
a a srijunts co.
VATUS 8mM8TKESS

Nuolatinis darbas, atsišaukite 
į personnel ofisą— 
140 Tremoat Street, 

BoatoB, Mass.
(11-14)

Juodaičių pBrap., Girkalafo ri., 
A Raaėinių ap. -- --- - ---------

DABUŠINSKAFTE fMbo-
Y nienė, Agotai kūnų Vytą
Y ar Vytautą? ir didcterį.
Y DALINKEVIČICTB8, E&bfe- 
g ta, Teresė ir Uršulė.
YI DANIELIUS, iš Gargždų,
Y Kretingos ap.
X GATAVACKAITB, Ona, iš 
A Budvičių km., 
A Vilkaviškio ap.,
Y si, dabar našlė.
Y GEDVILAS,
Y Kretingos ap.Y GITENIS, Petras, iš Drobiš-
Y kių km., Salako vL, Ziuasų ap., 
$* vedęs šlepetytę, Stasę, iš Un- 
J guriškių km.

GUDAUSKAS,
Y Gudausko.
Y GUDYNAS,Y Skriaudžių km.,
Y Marijampolės ap.
*$* ILGAUDA, Adomas, iš Kre- 

tingos apylinkės.
X JEŠINSKIS, 
X Kretingos ap.
A KAIKARIS, 

šių km., Žagarės vL, Šiaulių a., 
A ir žmona Balčiūnaitė.
Y KAMINSKAS, iš Skriaudžių
Y km-, Jonavos vi.
Y KARKAUSKAITE, Liudvi- 

» se, iš Kampų km., Merkinės v.,
*$* Alytaus a.
*$* KLIVIČKAS,. Antanas, iš 

Papaltės - Kirmelynės vienkm.,
X Pušaloto vi., Panevėžio a.
A KRUŠA, Juozas, Stasys,’ ir 
X Vincentas, iš Guvaiaių km., 
®» Kvėdarnos vi., Tauragės a.
Y KURTINAITIS, Petras, išY Podgelumbiškių km., Sasnavos
Y vi-, Marijampolės ap.
Y KVEDARAS, Jonas, iš Bub- 

rų km.,-Veisėjų vi., Seinų ap.
X DAŠKEVIČIUS, iš Juodupė
je nų km.,'Vilkaviškio ap.
X LIUTECKAS. iš Vaitkiėmio 
A km., Punsko vi., Seinų ap.

• » LUŠAITIS, Antanas ir Vin- 
So. Boston. Mass. y cas, iš Podgelumbiškių km., 

0^.,. ♦♦♦ Sasnavos vi., Marijampolės ap.
MAČIOKAITftS, Monika ir 

Ona. iš Juodupenų km., Vilka
viškio ap.

į MARUŠAUSKAę, Pranas ir 
Marė, iš Žiūriu -

K L .

X

300 GRAŽIULAIMEJIMŲ
1. 0350 TELEVISION CONSOLE
2. . WESTINGHOUSE ELECTRIC COOKER
3. EMERSON MIRACLE TONE RADIO

I

ĮŽANGOS NEBUS

Milžiniškas Penny 
SALE

X

57. rtirO SUnjCNS liKylnO TOnOO RMUfl 
SEŠTANENL KOTO-MHCM 12 IMI K, 7JI VAL VAKARE 

MUNICIPAL BUILDING
■ j.

535 East Broadtfay

šauni Vakariene PAIEŠKOJIMAIpaprastame Penny Sale. Taip 
daug gražių laimėjimų * nėra1 
buvę lietuvių parengimuose So. 
Bostone. Komitetas vadovybė
je kun. Abračinsko ne tik skel- -® 
Ina, kid įžangos 
virš to prie < 
atsilankiusis turės progos dy- r*us ren©* ________
kai laimėti, gražių $200 vertės Vakarienės metu bus išpildyta ( BAms jakob kiięs g Klai- 
televiziją. Tarpe kitų 300 lai- *’ “ “ *
mėjimų randasi $350 vertės te- 
levisija, Electric Cooker, Ra
dio, namo rakandai, valgiai, 
kaip antai keletas 12 svarų 
kumpių .gėrimai, drabužiai, pa
klodės, lempos ir visa eilė nau
jenybių. Daug laiko praeis, kol 
šios apylinkės gyventojai kitą 
progą turės tokiems nuosta
biems aukštos rūšies laimėji
mams. Beabejo kiekvienas lie
tuvis, norintis remti bažnyčios 
atnaujinimą, dalyvaus šiame 
parengime. Apart to, lietuviai 
turėtų pakviesti ir atsivesti į 
svetainę savo draugus svetim- ___
taučius, kad atrodytų, jog yra muzikos, o išeidami namo, išsi- Pirmininkė — Eva Marksienė,

i 625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

. . Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
Iki pasimatymo vakarienėje. 8 Winfield SL. So. Boston, Mass.

■---- . .___ _____ Prot Rašt. — Ona IvaškienC,IteaglTO Komitetas. 440 E 6th gt g,, Boston, Mass. 
Finansų Rašt — B. Cūnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
(» Tel. Parkway — 1884-W 

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass.

Š. m. kovo - March 20 dieną, 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių 

B_j nebus, bet draugijos salėje, E ir Silver 
durų kiekvienas ®t.’ kampas, BALF-o 17 sky-

AMSIEJUS, Adomas.
ANCIUKEVIČIUS, Jonas, Šunskų parap., 

gyvenęs Kaune - Vilijampolėje, apskr.
ANDRIKYTCS, dvi seserys, 

iš Pagausančio km., Girkalnio 
šauni* vnkanenę. vL Bp

.graži meninė programa. Apie 
vykstančią emigraciją 
kietijos papasakos paskutiniu 
laivu atvykęs tremtinys. Be toj 
kiekvienas atvykęs į vakarienę 

, galės laimėti modernišką puo- 
, dą - šutintuvą. Šitą šutintuvą 
[ paaukojo mūsų didelis bičiulis," 

geras biznierius ir patrijotas 
’ lietuvis, Mr. Frank G. Whit-
, kens.

•Tad atvykę į vakarienę ne
1 tik sočiai pavalgyrite ir atsi-‘
1 gersite, bet susitiksite ir pa-į
i bendrausite su savo draugais,’
! su jais miiddtlinėfte mintimis i, . VT” V . ' LIETUVOS ^DUKTERŲ DR-JOS
ir pasfltakmrthsrte prie geros, po globa motinos «vc.

Pajavonio vL, 
buvo ištekėju-

iš Gargždų,

brolis Kazio

Petras, X iš 
Gudelių vL,

iš Gargždų,

Jonas, iš Ver-

Gudelių km., 
Marijampolės

MASAITYTfi,
Juodaičių parap., 
Raseinių ap.

MICKEVIČIUS, Juozas

Marcelė, 
Girkalnio

iš
v.,

ir
Pranas', iš Balbieriškio vi., Ma
rijampolės ap.

Kaikaris, Jonas, MIKALAJŪNAS, .Aleksan- 
km„ • Žagarės dras ,iš Kėdainių ap.

nuo Žaliosios,

, . (pėdos krašto.
18 BALČIŪNAITE - Kaikarie-

,nė, ir vyras 
'kilęs iš Veršvų 
vi., Šiaulių ap. MURINAS,

BLODZICNAS, Walter John. Vilkaviškio ap.
BRINKMANAS, Martynas, Ieškomieji ar apie juos žinan 

iš Tauragės ap., Plikiškės km. tieji maloniai prašomi atsiliepti 
BROZIŪTfiS, Koste ir Marėj Consulate General of Uthaaafo 

j iš Pilviškių vi., Vilkaviškio ap. j 41 West 82nd Street 
Į BUKAUSKAITfi, Agota, iš s New York 24, N. Y.

visuomeninis sąjūdis padailinti nesite moderniškiausią puodą. I 
Sv. Petro bUnyeiA rtkarien8įe.
kuri turi tiek daug gražių atsi
minimų visiems lietuviams, se
nesniems ir jaunesniems. Tikb 
me, kad visi vietos gyventojai 
atžygiuos, kaip paikas, į MflH- 
MiškąJI FMMy Šile įvykstantį 
šeštadienį kovo 12 <t, 7:30 v.t. 
Municipal Boflding, E. Broad- 
way, South Boston.

••

Rm. SO 8-3729 SO 8-4818

uiMHBn nininure to.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local 8 Long 

Distance 
Moving

222 - $28 W. Broathray
SO. BOSTON, MASS.- ..______ .__________________

Kaa norite įsigyt' Saulėtoj* 
•alifornljoje Namu* ar kitas 

y
kreipkitte pas:

CHM. IMSIS
Bsalstatininkas

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

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, M

YAKAVONIS
ruseni Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
LaMotuviy Direktorių* Ir 

SateamuotojM
Faternavima* Diena ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1980

»V. JONO EV. BL. RA9ALMN8S 
DRAUGIJOS VALDYBA 

*
Pirmininkas — Viktorą* Madonia, 

21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — Vincą* Stakutis, 

684 Sixth St, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Joną* Glinečkta,

5 Thoma* Pk.. So. Boston. Mas*. 
Fin. Radt. — Aleksandras Ivaika, 

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mas*. 
i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
| 699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Marfalka — Jonas Zaikis,

: 78? Broadway, So. Boeton, Mus.

-a « - «• • « Bt-- ao- nosion, Mass. Draugija laiko susirinkimus ka* trane KomunijB įvyks ■ekmaoienj. Draugija savo susirinkimus laiko kas čią sekmadienį kiekvieno mtaMto,
— - “ ------ - — antrą antradienį mtoeeio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos aaJBj,

vakare. Parapijos salėje, 492 E. 492 E. 7th St., So. Botton, Mass. 
Seventh SL, So. Boston, Mass. I __ . , .. ,

Visais draugijos reikalais kreipkitės Visais draugijos reikalai* kreipki- 
pas protokoly į nunirę tės pas protokolų raštininku.

šv. Virčio Dfettgija

— a • • t XX VpiiUįEl UV. UUBUUll, BUMO

ŠV. Vardo draugijos mėnesi- Kasos GI —Elzbieta Aukštikalnyte, 
-- - - t__ _ . - _ 110 H SL, So. Bo*ton, Mare.

kovo 13 d. per šv. Mišias 9:00 
vai. r. Tuojaus po šv. Mišių į- 
vyks trumpas susirinkimas 
bažnytinėje salėje. Komitetas 
ruošia užkandžius, ‘coffe ir do- 
ruošia užkandžius,'coffee ir do
rintiems prisirašyti prie drau- 
$ijos: _____

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Katoos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GEROMIS, Ndmų Tel. Dedham 1304-R

Atostogauja Floridoje

P-

t-"

p. Antanina Mockienė, 
Stasio Mockaus žmona, gyv. 
Dorchester, ir p. Jonas Kas- 
mauskas, gyv. Roslindale, Bos-j 
ton Instrument kompanijos |
prezidentas, atostogauja Mia- 
mi, Floridoje.

p. Jonas L. Kasmauskąs ra
šo iš Floridos: “Viskas tvar
koj. Oras šiltas, valgiai gar
dūs. Nieko netrūksta, gyvenk 
ir norėk”. “
sus.

> • REIKALINGA

Toliau sveikina vi- - Trauspottacija^apmvkiuna.
(^)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Batakonte, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie-
*

tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 
degtinę, ir. visiems draugiškai 

ir mandagiai patarnauja.

jOUnl pOSvMig MUS*

ZALETSKAS
ftlNMAL HOME

5*4 RasttBosauBy 
BOŪTH BOSTON, MAS8.

D. A. Zatatokaa, F. E. Zatoteka* 
Oratoriai Ir Balsamuotojai 

FattNUMmae dieną ir naktj.
Koplyčia tertnenime Dykai

NOTARY PUBLIC
Tol. 80 8-0915

BOuth Boston 8-M00



Bistrickas - Mikušauskaitė

DARBININKAS

Vasario 16 Minėjimas

(Tęsinys)

IJetuvos Pasiuntinybėje va
sario 16 dienos vakare Lietuvos 

ir Ponia Žadeikienė 
| priėmė svečius. Atsilankiusių

sw

KAM TAS TRIUKŠMAS?
Žydas muša, žydas rėkia

8

čių. Toks pasielgimas rodo sto
ką artimo meilės. Tokie namų 
savininkai negali tikėtis Dievo 
palaimos čia žemėje ir gali bū
ti sunkiai baudžiami teismo die
ną.

į Bistrickų vestuvių puota įvy
ko Lietuvių svetainėje. Hollins 
gt. Apie 200 asmenų susirinko 
pasveikinti jaunuosius. Įdomu, 
kad visi Bistrickai yra muzi
kantai, tad ir vestuvėms Bis
trickų šeima, vadovaujama vy
riausio brolio Alekso, sudarė

■ vestuvių orchestrą. Ilgiausių 
metų mūsų jaunavedžiams.

Jaunieji pasilinksminę su 
ėais, giminėmis ir draugais, 
vyko į Atlantic City ir 
Yorką.

New Yorko Nepriklausomy- vičiaus ir net prie visų parapi- 
bės šventės minėjime kalbėjo p. A- Išėjo visas aliarmas!... žiū- 
Tysliava. Jis tuojau pra- rėkit nekadėjai, dar jūs drįs- 
dėjo kibti prie garbės svečio tat ką sakyti prieš “didvyrį” 
kalbos. Nepatiko jam maldos Tysliavą. Iš viso tiek košės pri- 
prašymas ir pasakė, kad malda virta, kad bus sunku ją visą 
Lietuvos neišvaduos... Kažko- vienybiečiams suvalgyti.
dėl nepatiko jam ir paragini-; Lazda turi du galu. Nenoriu 
mas, kadi lietuvių kalba yra bū- su ja švaistytis. Tenka ir ne- 
tina palaikyti tautos gyvybinei kaltam. Pažiūrėkime blaivai į 
egzistencijai, ir pasakė, kad, ir visą įvykį. Ne visi tautininkai 
nemokant kalbos, galima išlikti pagyrė p. Tysliavos pastabas 
lietuviu...
prakalba, kadangi buvo “nepa- pats kalbėtojas šiandien pasi- 
siruošęs”, ir pats jautėsi įkišęs tenkinęs javo kalba. Juk tą 
koją, kur nereikia. Jis graibė- pat savaitę Newarko parengi- 
tėsi ir švento Rašto, kas šukė- me su malda pradėjo ir baigė 
lė nemažo juoko, ir minia pa- prakalbas. Du kalbėtojai buvo 
plojo. Tas davė jam daugiau kunigai, šventę ruošė taipgi 

j drąsos. Tysliaviškai pasivaikš- mišrus komitetas. Chicagoje ir 
. čiojęs po estradą ir paburnojęs, kitur paminėjimai buvo su in- 
nes tik taip gauna minios pri- vokacijomis. Malda nė kiek 

įtarimą, baigė kalbą palikęs ka- neužgauna netikinčiųjų. Kultū- 
j tahkuose nusistebėjimo. Vakaro ringų žmonių sueigose Ameri-

sių sakant. kad valgiai buvo* 
bankido. U i patarnavimas (ik
rai karališkas, šioj*- vakarienė
je susiliko iK-vieiias' lietuvis su 
pažįstamais, kurių nebuvo ma-j 
tęs 5 arba 10 metų. Miklakojis 
Jonas Gi uiižinskas- neapleido nė 
vieno šokio, šokiuose jo nė vie
nas neorak-nks. Kun. Mendelis 
dėkoja jam už tą didelį būrį
svetimtaučių, kuiį jis atvedė /'Ministras 
vakarienę.

Svetimtaučių buvo gan daug buvo arti 200 asmenų. Ta pro- 
ir kai kurie išbuvo iki pat galo, iga buvo gauta daug gelių, ku- 
dalyvaudami klumpakojuose ir^ 
polkose. Visi buvo patenkinti, 
visi pareiškė norą, kad dažniau 
įvyktų tokios vakarienės, kurio
se jie galėtų apsilankyti. Mer
gaitės ir vyrukai, kurie tarnavo 
prie stalų atsižymėjo nepapras
tu mandagumu. Tai yra didelis 
pliusas mūsų lietuvių jaunajai siuntinybės 
kartai. Atsilankusių tarpe ma- kiusiųjų buvo Amerikos Vals- 
tėsi vienas kitas iš Lemties at
vykęs. Labai malonus pasireiš
kimas. Turime vilties, kad atei
tyje daugiau jų atsilankys į 
šiuos lietuviškus susibūrimus.

Paskutinės ir gražiausios' 
prieš - užgavėninės vestuvės į-; 
vyko sekmadienį, vasario 27 d. 
Visiems gerai žinomas jaunuo
lis Liudvikas Bistrickas vedė 
už žmoną gerai žinomą p-lę 
Sylvią Mikušauskaitę.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
atliko Jungtuvių apeigas ir at
našavo šv. Mišias. Jam gelbėjo 
kun. Antanas Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendelis. Jungtuvių 
liudytojais buvo Liudvikas 'Mo
lis r o ir Madeline Thomas (Ta-i 
mašauskaitė). į

Kun. Mendelis pamokslo me
tu sveikino jaunuosius, girda
mas juos, kad jie priėmė mote
rystės Sakramentą su šv. Mi- 
šiomis ir prašė visus bažnyčio
je esančius už juos pasimelsti. 
Pamokslininkas 
moterystės nėra 
tartis tarp vyro 
yra ir sutartis 
džių ir paties Dievo.

Pamokslininkas taipgi pa- ' 
smerkė visus namų savininkus, 
kurie nenori nuomuoti kamba--^. 
rius jaunoms poroms, kurie; kepj.|
laukia šeimos arba turi vaiku- . ~ _ .... ... f_______ _____________ ja. Puota prasidėjo su gardžią-i 
"___________________________ “ ja vyrita. Po to lietuviškos deš-l

į ros, Alberato Shilinskio L _ 
mintos, gardžiai iškepta kala- ros dukrelės. Ponia DiStefano mas sapnas,
kutiena, kumpis ir košalena ir randasi Mercy ligoninėje. Lin-j

rias tarp kitų, atsiuntė p. Din- 
bergs, Latvijos Charge d’Af- 
faires, ir buvęs Amerikos mi- 
nisteris p. Arthur Bliss Lane 

įsu Ponia (tas jiats p. Lane bu- 
i vo Amerikos ministerių Balti- 
Į jos valstybėms ir pažinojo 
Lietuvą). Tarp Lietuvos Pa- 

‘ i priėmime atsilan-

Prelegentui pynėsi apie maldą. Nemanau, kad ir

tė- 
iš- 

New

tvbės Departamento pareigū
nai, kitų valstybių diplomatai, 
Amerikos Kongreso nariai, dva
sininkai, laikraštininkai, ir t.t. 

Iš Valstybės Departamento 
Teisininkas Leonas' pažišven- žmonių buvo: Mrs. James H. 

tusiai dirba, kad ateivius įjun- Webb, Valstybės Pasekreto- 
gus į bendrą lietuvybės darbą, riaus žmona; Mr. G. Frederick 

Reinhardt, Eastern European 
Division ąefas; Mr. Joseph S.

Ambasadorių! Kubos 
p. Meyer;

pabrėžė, kad 
tik amžina su- 
ir žmonos, bet; 
tarp nau ja ve-į

P. Leonas yra aukštų idealų 
žmogus. Baltimorės kolionija 
gali tikrai daug tikėtis iš p. Le
ono užsimojimų. Linkime jam 
pasisekimo. ,

Sveikiname kun. Joną ir jo Fred K. Salter; 1 
padėjėjus už tokį linksmą, įdo- Libert, Cultural Division šefas; Doliver 
mų, draugišką, lietuvišką va- Mr. Frederick Liveasy; Mr. Kongr. Flood (Pennsylvania); 
karėlį. Duok, Dieve, jam svei- i Valdemar N. L. Johnson. Taip Kongr.

setts).
Tarp kitų žymesnių svečių 

buvo šie: Catholic University 
rektorius Monsign. McCor- 
mick; Dr. Luther Evans,

Prieš - užavėninė Parapijos
Vakarienė

Nežiūrint Bistrickų vestuvių
puotos, kuri sutraukė daug sve
čių, daugiau kai 500 asmenų 
dalyvavo paskutinėje prieš už
gavėnes vakarienėje. Kun. Jo-

,nas Mendelis, klebono brolis, ----- ----------- ■ — -■ -— -----j-------------— —------------
’ buvo vyriausias šefas. Jam gel- katą, kad jis ateityje vadovau-'pat atsilankė buvusieji East 

virtuvėje, daugeliui panašių pramogų, į European Division pareigūnai 
Mr. Elbrick ir Mr. Etevens, ir

buv. European Division vedėjas
M r. Robert Kelly.

Tarp diplomatų buvo: Portu
galijos Ambasadorius p. Perei- 
ra; New Zealand Ambasado
rius ir Ponia Berandsen; Islan- 

Įdijos Ministeris ir Ponia Thors; 
į Irano Ambasadorius ir Ponia 
'Ala; Ceylono Ambasadorius ir 
Ponia Corea; EI Ivador Amba
sadorius ir Ponia Castro; Ispa
nijos Charge d’Affaires ir Po
nia Barai bar; Latvijos Charge 
d’Affaires p. Dinbergs; Leba- 
nono ministeris p. Malik; Earl 
Jellicoe, atstovaująs D. Brita
nijos
Crarge d’Affaires 
pareigūnai iš Dominikonų Res-' 
publikos ir iš Meksikos Amba-į 
sados; buv. Jugoslavijos Am-' 
basadorius p. Fotich su Ponia;
Monsignor Samorė,^ atstovaująs, vedėjas švelniai padarė pasta- koje yra mada pradėti su mal- 
Apaštahškąjį Delegatą. bą dėl jo netakto. Žinoma, tai da. Kažkurie mūsų tautininkai

Tarpe atsilankiusiųjų Ameri-' Walėj° jam patikti. “Vieny- yra tikinti žmonės ir maldos 
kos Kongreso narių buvo: Se- b®” jausdama, kad nesibijo. Kodėl prikibo “Vieny-
nator Green (Rhode Island); ^praeis tas netaktas nepažy- bė” prie giesmės “Marija. Ma-

Sparks su Ponia; Mr. Raymond Kongr. Hale (Maine) su Ponia;.matas’ užsipuolė va- rija’, kada ši giesmė yra ir.ė-

Juozas Kashtskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595

Lima3inai dėl visokių reikalų
Patarnavimas Diena ir Naktį.

karo vedėją, kad nukreipus dė
mesį nuo p. Tysliavos išsišoki
mo. ' Skaitydamas “Vienybę” 
jauti, kad “žydas muša, žydas 
rėkia”.

4

Daugiau triukšmo kelia
Neužtenka, kad rėkia vienu 

reikalu, bet iškniso ir daugiau 
reikalų. Prikibo prie p. Aver- 
kos, prie p. Sako ir Apreiškimo 
choro ir net prie N. Y. ALT.

, Library of Dar to neužteko, bendradar- 
Ji mano, Congress (kuris, kaip paaiškė-; biai atėjo talkon ir didesnį rik- 

, savo studentavimo metu.smą pakėlė. Prikibo prie kun. 
Los Angeles, Calif., yra para- "" - - - - - —

geryje. Ar tik tai nebus kiek-jšęs mokslinį darbą apie Lietu-
Kamins- vieno tremtinio naujo gyveni- Vą); Displaced Persons Com- ,,,__

Imission direktoriai ponai O’Co- neksiją. Taigi visą dieną, 
nnor ir Rosenfield; Mr. N. Li-[ žiūrint vėjo ir lietaus, plėvesa-

D. Muir, iš Protocol Division; Kongr. Mansfield (Montanh) 
Mr. Robert G. Hooker; Mr. su Ponia! Kongr. Nettrick (W.

Dr. Orion J. Virginia) su Ponia; Kongr. 
(Iowa) su Ponia;

Rogers (Massachu-

Smulkesnio*, žinutes 1 "■
Sveikiname DiStefano - Ka- baisenybių, kurias jai teko per- 

paga- činskaitės šeimą, sulaukus ant- ■ KY^e11^ »j°s dabartnis gyveni- Chief Librarian,

_____ ________ __ _________ __ ____ - • -- - - -- 'kad kurią dieną ji išbus iš mie-;jo,
t.t. Sunku būtų išvardinti visus kime naujagimės tėvams daug atsiras tremties la-'

— — — — i__  - - _ A w 4a, Mrvkilr, 1»,aL Ivalgius, kurie buvo nešami sta- 
lan.

Kun. Jonas NJendelis pasiro- kaitė, neseniai atvykusi iš Vo- ■mo įspūdžiai? 
dė gabus užvaizdą. Jam visi

N. Pakalnio, prie prel. Krupa-
džiaugsmo iš savo dukrelės. 

Tremtinė Petronė

I Visi baltimoriečiai laukia at-1

vietų įvykdytą jų Tėvynės a-
, ne-

„ kietijos DP lagerių, negali at- _ . _
bendradarbiavo, kaipo vienetas. į sistebėti, nei atsigerėti Ameri- vykstant garbingo svečio, bū- ttell, buv. Justice Department vo to krašto, kuris atgavo sa- 

z. t TI- 1— .kt. . _ gu ponįa; Mon- vo nepriklausomybę vasario

giamiausia kenčiančios tautos? 
Ar p. Tysliava tendencingai ir 
demonstratyviai paneigė maldą 
mūsų kovoje už Lietuvos lais
vę? Ar “Vienybės” kartotini 
straipsniai prieš katalikus irgi 
sulyg plano? Kodėl “Vienybė” 
primygtinai nori būti prieš- 
katalikiškame fronte? Gal ir 
jis pasisakytų, kad jis pirma 
lietuvis, paskui — katalikas?

Tikėjimas tautiškumo dvasia
Lietuvių tauta yra katalikiš

ka. Tautybė lietuviui yra tamp
riai susijusi su tikėjimu. Taip 
supranta mus ir mūsų priešai. 
Caras savo laiku nutautinti lie
tuvius stvėrėsi pirma atimti ti
kybą ir piršti pravoslaviją. Ar 
ne tą patį dabar daro komunis- 
tai? PaEko kalbą, bet pirmaGirdėjau ne vieną iš atsilankiu-j kos gyvenimu. Ji sako po visų ^t, ^en" ^ern*aus- Jis kalbės pareigūnas, —------- ,  , _ —.-------------- ------------------- ----------------._------ x, — r 

----------------------------------------- 1------------- ; Lietuvių Svetainėje sekmadie- signor G. Kayser, iš Apaštališ-: 16, 1918 m. Vėliava ten buvo nori susidoroti su tikyba, o vė-

*
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į nį, kovo 13 d., 2:30 v. po pie- i kosios Delegatūros; Kun. J. kai svečiai lankėsi tarp 5:30
i tų. Yra svarbu, kad visi lietu- J Gedra/ vietinės Immaculata ir 7:30 vai. po piet, kaipo pri- 
[viai susirinktų jo paklausyti. Conception parapijos klebonas; minimas kovos atsiekti- pilnos 
nes jis yra vienas iš mūsų did-Įprof. Kun. Weisenhoff, iš Ca- nepriklausomybės’ .’ 
vyrių, kuriam teko pabėgti nuotolio University; Mr. Lothrop — - -
Caro - Stalino budelių. j stoddard, Washington Star re- ■ rašė,

Mokyklos Vaikučių Tėvų į dakcijos narys, su Ponia; Mr.! Atžymi* 
j Draugija rengia Bingo Party Bamet Nover, Washington Šventę!” 
[balandžio 29 d. Rengėjų komi-1 Post laikraštininkas# su Ponia; neįmanoma atsiimti 
sija jau pradėjo darbą. Turima :Mr. Dan Markei, — —
vilties, kad bus galima su
traukti apie 700 žmonių į šį 

[metinį parengimą. Tai bus pir- 
į mas toks mūsų mokyklos vai- 
į kūčių tėvų užsimojimas. Linki- 
: me geriausio pasisekimo. Visi 
baltimoriečiai privalo paremti 
tėvų darbą.

Mačiau įdomią žinią ‘Drau
ge'. Kleb. kun. dr. Mendelis pa
siuntė $5,000.00 čekį šv. Ka
zimiero Seserų Akademijos ___ „___ ____ ____________ , - x __
Rėmėjų 30-ties metų tos Dr-įir eilė kitų. Svečių nuotaika nepriklausomą valstybę, 
jos sukaktuvių proga. Tie pini- buvo “kaip senais gerais lai- rikos pareigūnai ir diplomatai tik yra didesni būriai įvairių 
gai buvo skirti Sesučių Naujos kais”.
Akademijos Statybos Fondui. 
Be abejo, tai garbingas tiks
las, todėl mūsų klebonas rūpi
nosi padaryti šią stambią au- 

i ką.
Sekmadienį, kovo 6 d., per 

visas šv. Mišias buvo daroma 
Rinkliava Juodukų ir Indi jonų 
Misijoms čia Amerikoje. Girdė
jau surinkta — $156.44.

Penktadienį, kovo 4 d., palai- rašyta, kad
dota iš mūsų bažnyčios svetim- Pasiuntinybės priėmimo metu pieštas baltas,
taute Kotryna Casey. Ji buvo turėjo progos 
savininkė krautuvės prieš mū- nios Žadeikienės išstatyta lie- mą nepasiduoti tiems 
sų bažnyčią. Klebonas kun. dr. tuviškų tautiškų lėlių kolekci- drįsta teigti kad jie nugalėjo 

pagamintos p. K. jo šalį. Vakar buvo justi jo 
(Vienas dvasia 

tWashingtono laikraštis įverti- Lietuvos 
no kolekciją kaip “magnifi-į 
cent”).

Čia paduodame vertime ke
letą ištraukų iš spaudos. , .

j Washington Post, po antras- lendoriaus,

liau ir patriotizmas dings. Ar 
mūsų bolševikai nekalba lietu
viškai? Ar jie nemyli tėvų že
mę? Jie neturi tikėjimo, todėl 
neturi tautiškumo dvasios. Jų

I

i

su-

Washington EvCniag Star 
po antrašte “Lietuviai tikėjimas yra Stalinas, ir jie 

Nepriklaus o m y b ė s Staliną myli labiau už viską. 
Lietuviams gal yra'Tikyba yra tautos dvasia. Lie

tuvių tautai dabartiniu momen
tu tikyba yra atspara. Kodėl 
tokia atkakli prieš ją kova?

“Laisvei” irgi nepatiko toji 
giesmė. Čia jau susigieda Miza- 
ra su Tysliava.

Daugiau rimtumo
Dabar Brooklyne pilna pa

eito klausimais: Mrs. E. J. Ha- kuris pagerbė sukaktuves tos skalų, grąsinimų, užpuolimų, 
yes, buv. Assistant Postmas- nepriklausomybės, kurios jie Mes katalikai dėl bendro labo 
ter General žmona; Mr. New- dabar nebeturi. Nors Sovietų'privalome būti rimtesni. Turi- 
bold Morris, iš Commerce De- Sąjunga yra visiškai užėmusi.me tik vieną didžiulį priešą — 

įpartment; Miss Reynolds, Wa- tą mažąjį kraštą, bet JAV. te--Laisvę su komunistais. Lietu- 
shington Post laikraštininke, be pripažįsta Lietuvą kaipo vos laisvės kovose nesilpninki- 

* ’ ’ . Ame- me mūsų lietuvišką frontą. Kur

savo šalį 
Hearts Pa- Europoje iš vergijos, bet su- 

pers laikraštininkas; Mrs. Nei- radimas daugybės draugų J.A. 
lie Ross, Director of the Mint V. sostinėje jiems sunkų ne- 
(mohetų gamybos direktorius, į sudaro. Lietuvos Ministras ir 
buv. Wyoming valstijos jguber-: Ponia Žadeikienė buvo šeimi- 
natorius); Dr. Sarah Wam-'ninkais priėmimo nuo 5:30 iki 
baugh, žinoma rašytoja plebis- 7:30 v. po piet vakar dieną,

♦

Į iš kraštų už geležinės uždan- srovių, ten laikykimės 
Priėmimo proga buvo talpi- gos ribų taigi buvo tarp to gai. Tokių kolonijų 

daugelio svečių kurie pareiškė tuzinas, 
savo pagarbą pasiuntinybėje vienos šis 
kuri randasi 2622 16th 
ke plėvesavo Lietuvos 
ženklan nepasidavimo 
ties”.

Washington Times 
rašė, po antrašte

Atžymėta”:

»
I

Mendelis lankė ją jos paskuti- ja, kurios 
nėję ligoje ir jos noras buvo, Tulienės Lietuvoje, 
kad jis atnašautų laidotuvių (

. šv. Mišias.
į Linksma girdėti, kad dau- 
i giau tremtinių atvažiuoja j
Baltimore. Ne mažiau linksma 
yra žinoti, kad visi lietuviai 
stengiasi, kiek galėdami išpil
dyti daugiau blankų, garantuo
dami butą ir darbą mūsų vien- 

, genčiams tremtyje. Dirbkime, 
■ nepailskime!

' narni aprašymai Washingtono 
spaudoje: Post, Tlmea Herald, 
Evening Star, ir Daily News. 
Aprašymai kreipė dėmesį į 
faktą, kad lietuvių tauta ne

nustoja kovoti dėl nepriklau
somybės, ir kad Lietuvos vė
liava plėvesuoja Lietuvos Pa- 

j siuntinybėje. Tarp kita ko ap- somybės Diena 
svečiai Lietuvos “Ant Lietuvos skydo yra nu- 

narsus vytis..,, 
pasigėrėti Po- Jis gali simbolizuoti nusistaty

tame

vienin- 
yra geras 

Kitur, kur parapijos 
_ ’ \ ’ J klausimas nekyla,

t Lau-I Visgi turime virš 120 parapijų 
vėliava’ir jas prilaikykime bendroj lie- 
ir vil-rtuviškoj veikloj, nežiūrint ne- 

I atsakingų asmenų nuomonių. 
Herald Kultūringai pagerbdami vieni 

Neprikišu- kitų pažiūras rasime kelius iš
siaiškinti kartais pasitaikančius 
nemalonumus. Būtumę ir šiuo 
kartu išsiaiškinę, jei “Vienybė” 
būtų suvaldžiusi savo bendra
darbius. Vincas Juronis.

priėmime kurį laikė 
Ministras ir Ponia 

Žadeikienė... Lietuviškos spal
vos — geltona, žalia ir raudo
na — puošė Lietuvos Pasiun
tinybę... Ant lietuviškojo ka- 

, vasario 16 d. taip 
te “Laisvieji Lietuviai Mini pat skirta atminimui a. a. Dr. 
Nustotos Laisvės Atgimimą”, Jono S. Basanavičiaus, žymaus 
rašė: “(Lietuvos) Ministras ir rašytojo ir kovotojo dėl savo 
jos štabas yra tarp tų lietuvių, krašto laisvės”, 
kurie atsisako pripažinti So-| (Bus daugiau)

V’; >■> i




