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AMERIKOS

katalikiškos spaušoa, 
turi teista vadintis garu 
Bažnyčios vaiku. DARBININKAS

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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• Kalbos aptašai* alfabeto 
keitimą

• “Talkos” išlaikymo reikalu 1
• šaipai graužto valstybių

pamatus
•

Buvo laikas, kuomet anglų 
alfabeto keitimo reikalas buvo 
iškilęs į viešumą. Tačiau susi
rinko angių kalbininkai, pasi
šnekėjo, padiskutavo ir vėl pa
dėjo tą reikalą į šalį, nutarda
mi, kad tas reikalas priklauso 
prie tradicijų, kurios Anglijoj 
taip labai yra gerbiamos... Tai 
buvo seniai.

Dabar, štai, šioji problema 
vėl išplaukia į viršų ir ją pra
deda kelti aikštėn senutėlis 
anglų plunksnos veteranas 
George Bernard Shaw.

Reuterio pranešimu, George 
Bernard Shaw yra pasiryžę? 
palikti visą savo turtą, kuris 
turėtų būti panaudotas anglų 
alfabeto reformai. Jis pats siū
lo ir reformavimo planą, kitaip 
sakant, patiekia savo naują al
fabetą, kuris susidėtų iš 40 
raidžių. Tai, esą, būtų prieita 
prie racionalaus “spelinimo” ir 
tuo būtų sutaupoma 20 pro
centų kiekvieną minutę laiko ir 
darbo atžvilgiais. Gi per me
tus — tai sudarytų daugiau 
kaip 500,000 procentų...

Nežinant George Bernard 
Shaw projekto, o, tuo labiau, 
nebūnant kalbininku, 'iš esmės 
nieko nebūtų galima apie tai 
pasakyti, tačiau viena — vis 
dėlto, norėtųsi pridurti, kad 
tikrai šiuo metu anglų kalbos 
ypač rašyba ir tarimas —dau-
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Kalvinistus
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uVienna, Austrija — 
patikimų šaltinių gauta 
žinių, kad Vengrijos rau
donųjų valdžios generalė 
ofensyva prieš Krikščio
nybę buvo pradėta nuo 
Kardinolo Josef Mind
szenty.

Komunistai daraar pra
dėjo kovą prieš protes
tantus. Pradėjo smarkiau 
spausti ir kalvinistus. 
Protestantai turi “federa
ciją”, bet ji vra 
daugiau, kain
be armijos. Tos “federaci
jos” galva yra kalvinistų 
vyskupas A dalbert Be- 
reczky. Tačiau kio’’vienas 
Vengrijos kalvinistas ži
no, kad jis tą darbą gavo 
tik per klastą.

niekas 
generolai

PrisleJms'eH Tekėlai Jau 
Pasiruošė Teisti Komu

nistus

KliU — Ii “tV. Pr. Varpeii«"
Kovo 19 d. švęsime Šv. Juozapo, LDS organizacijos, darbininkų ir šei

mų globėjo, šventę. LDS kuopos savo Globėjo šventę minės sekmadienį, kovo 
20 d. bažnyčiose ir svetainėse. Per šv. Juozapą prašykime Aukščiausiojo pa
laimos darbininkijai ir mūsų kraštui, o Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės.

ORDENU(

z / w -

besimokydama* anglų kalbos, 
pareiškė, kad, jeigu angliškai 
yra parašyta: “arklys”, reikia 
skaityti — “karvė”...

Taigi, gal ir turi racijos se
nukas Bernard Shaw...

•

Kalbėdamas apie taiką, tą 
žodį sąmoningai paėmiau į ka
butes, nes pasaulis ketvirti me
tai gyvena tikrai taiką kabu
tėse...

Ir, žiūrėkime, vis dėlto, bet 
kokią kaina tą “taiką” ir to
liau norima išlaikyti. O kas ta 
“taika” naudojasi? — jeigu pa
klaustume. Tik ne amerikiečiai, 
ne anglai, ne kiti kraštai, o tik 
vienas vienintelis pasaulyje ag
resorius — sovietai. “Taikos” 
metu valstybė po valstybės vis 
birėjo, tarytum prinokę obuo
liai, tiesiai į Stalino sterblę, 
kol, pagaliau, didžiulę pasaulio 
dalį užsklendė sovietinė geleži
nė uždanga ir niekas nebepa
jėgia įžvelgti ten, kur žudomi, 
teriojami ir naikinami gyvi 
žmonės, griaunamas ir nioko
jamas tikėjimas, prievartauja
mos pagrindinės žmonių sąži
nės ir žodžio laisvės, pilnutiniu

Tęsinys 2-nune

Esąs tremtyje Vysku
pas V. Podoiskis pranešė 
laišku dabar iš tremties 
atvykusiam Dr. Juozui 
Leimonui, kad šv. Tėvas 
suteikė jam vieną iš aukš
tųjų Katalikų Bažnyčios 
dovanų, šv. Grigaliaus Di
džiojo ordiną, už jo ilga
metę uolią darbuotę Kata
likų Akcijai.

Toksai garbingas atžy- 
mėjimas suteikiamas tik
tai katalikiškos veiklos 
didvyriams. Džiugu ne tik 
pačiam solenizantui, bet 
ir visai lietuvių tautai, 
kad Katalikų Bažnyčios 
Galva įžiūrėjo Dr. Leimo- 
no nuopelnus ir tinkamai 
juos įvertino. Sužinojęs 
apie savo poaukštį, Dr. 
Leimonas susigraudino, 
bet drauge ir nustebo, už 
ką gi čia jis pagerbtas?
Tik ėjo savo pareigą, ir. _ _
tiek Dr. Juozas Leimonas

Tačiau pareigos parei- 1T .

■■ * .......
pareigojo jį nakties metu 
sužinoti visą priešo pajė
gų sudėtį. Apylinkę Pet
ras puikiai žinojo, bet iš
tirti priešo pozicijas tai 
toks šiurpus uždavinys, 
kad ji tik pate atkakliau
sias ir be galo sumanus 
drąsuolis teapsiimtų at
likti. Tačiau Petras ko ra
miausiai tą uždavinį pasi
ėmė, tarsi eitų nakties

38 Lenkai Jūreiviai Pasidavė 
Jung. Valstybėms

Nenori Grįžti Į .Lenkiją
New York — Apie puse reštuoti. Taigi dalis pasi- 

iš 80 lenkų jūreivių, kurie davė ir dabar rūpinasi, 
slaptai pabėgo iš dviejų kad jie galėtų čia pasi- 
Gdynia - America linijos likti, 
laivų ir vasario mėnesiais, | ----------------
pasidavė Imigracijos vir-. * - “ • -
šininkams ir prašo Jung.* 
Valstybių valdžios, kad 
jų negrąžintų į Lenkiją. |

Pabėgusieji slapstėsi. Jung. Valstybių Senato 
Bet Amerikos - Lenkų komisija užgyrė pasiūly- 
Kongreso pirmin i n k a s mą leisti namų savinin- 
Edward Kozmor iš Jersey kams kelti nuomas tris 
City, lenkų kunigas F. kartus kas šeši mėnesiai 
Felix Burant atsišaukė į po 5%, t. y. viso 15 nuoš. 
pabėgusius lenkus jūrei-j Dabar šis užgirtas pa- 
vius ir juos paragino pa- siūlymas pavestas Jung. 
siduoti valdžiai, nes ki-į Valstybių Senatui svars- 
taip jie bus surasti ir a- tyti.

ŠALPOS VAJUS PRASIDĖS SEK- 
MADIENĮ 98 DIECEZIJOSE

i Senato Remisija llžgyrė

| Washington, D. C. —

New York — Jau parin
ko ir prisiekino teisėjus 
teisti 11 komunistų, kalti
namų už sąmokslą jėga 

•nuversti Jung. Valstybių 
valdžią.

Prisiekusiųjų teisėjų 
sąstate yra septynios mo
terys ir penki vyrai. Ko
munistų advokate 
savaites:

_______ i kad Federaiio distrik^o
Kaip jau buvo pranešta. Prisiekusieji teisėjai pa- 

Prea. Trumano inauguraeijo. renkami tik 18 turtingųjų 
proga ALT buvo pasiuntusi Mases, o darbininkai, zy- 
sveikinimo telegramą. Dabar d®1’ Juodukai yra diskn- 
yra gauta, iš Baltųjų Ritau minuojami. Tačiau jiem j- 
tokio turinio atsakymu: j r^Y“. nepavyko, ir dabar

“The kind congratulations »1Šk,»1 malome, kad Jie 
you eztend on behalf of your rik norėjo nutęsti teismų, 
organintion pleased the Presi-| Prisiekusiųjų teisėjų są- 
dent ever so much. Thought- statė yra trys juodukai, 
fui messages likę yours are kurių viena moteris yra 
genuinely appresiated by him paskirta pirmininke. Iš 

his

New York — Sekmadie
nį, kovo 20 d. prasidės 
vienos savaitės vajus, kad 
surinkti $5,000,000 į Ka
talikų Vyskupų Fondą 
nuo karo nukentėjusiųjų 
žmonių šelpimui. Vajus 
bus vedamas 98 iš 123 ar* 
kidiecezijų ir diecezijų 
Jungtinėse Valstybėse.

Pranešti ja llžgyrė Manto 
Sutarti

Bažnyčiose 6į sekmadienį 
bus išdalinti vokeliai su 
atsišaukimu aukoti, o ki
tą sekmadienį bus surink
ti.

Amerikos Katalikų Vys
kupų Fondas labai gau
siai šelpia ir lietuvius 
tremtinius — nukentėju
sius nuo karo žmones.

Paryžius — Prancūzijos 
ministerių kabinetas už
gyrė Šiaurės Atlanto su
tartį ir nutarė atsiklausti 
Washingtono, kad paaiš
kintų apie strategiją, gin
klus ir militarę organiza-

ministei48 Ro-
bert Schuman patarė siųs
ti atstovą į Washingtoną, 
•kad visus klausimus, ku
rie rišasi su Atlanto su
tartimi, išdiskusuotų su 
Jung. Valstybių milita- 
riais vadais.

Prancūzai nori sužinoti 
kiek ir kokių ginklų jie 
gali gauti iš Amerikos.

I
I

and he asks me to express 
thanks.”

Very sincerely yours, 
(-) WiHiam D. Hasset, 
Secretary to the President.

pavardžių atrodo, kad du 
yra žydai, du paprasto 
darbo darbininkai. Ben
drai visi teisėjai yra iš 
paprastų žmonių klasės.

JUNG. VALSTYBES ĮSILEIS 
RAUDONŲJŲ ATSTOVUS»r«:

Rusai Vengė Pagerbti Jungtinių

VVashington, D. C. — 
Valstybės departamentas 
praneša, kad išduos ofi- 
ciales vizas dvidešimt- 
trim atstovam iš už gele
žinės uždangos, tarp ku
rių yra ir Dmitri Šosta- 
kovič, rusas kompozito
rius, dalyvauti “Kultūros 
ir Mokslo konferencijoje

Lewes, Dėl. — Kovo 16 pasakė parlamente, kad | už pasaulio taiką”, kuri j-
Ma • • • V • • A _ _ _ S V • _ __________ ___ — — ? _ « « » V

to, kad Vengrijos valdžia 
pareikalavo, kad Selden 
Chapin, Jung. Valstybių 
ministeris, ir kiti Ameri
kos diplomatai išvyktų iš 
Vengrijos.

Valstybės Departamen
tas labai gerai žino, kad 
toji konferencija bus pa
naudota komunistų pro
pagandai.

Amerikos Legionas ir 
kiti pasiuntė protestus 
už leidimą laikyti tokią 
konferenciją ir vizų išda
vimą.

d. Sovietų Rusijos Laivy- Britų valdžia yra paši
nas formaliai grąžino ruožus reikalauti, kad ko- 
Jung. Valstybėms laivą misija padarytų tyrinėji- 
“Milwaukee”, kurį buvo mą ir priverstų tas vals- 
pasiskolinę karo metu, tybes laikytis taikos su- 

mas nevienodas. Aš tą pa- i*8 ko puikiausiai at-;Rusai, grąžindami laivą, tarčių.
goms nelygios ir jų attiki- “et.u ..arklių

vyks kovo 25-27 dd. š. m. 
New Yorke.

Tačiau, prašymą išduo
ti vizas penkiem Vengri
jos atstovam atmetė dėl

Tov, too.
canhalp

throvah Tovr
MDCROSS

vaizduosiu-paties Dr Lei- liko vadui PrieSo ka_ atliko tokias ceremonijas, Sakoma, kad Bulgarija, 
mono atpasakotu nuoti- riuomenės susigrupavimą kad nereikėtų atiduoti pa- Rumunija ir Vengrija ir 
kiu kurs ivvko Lietuvos smulkmeniškai atpasako- garbos Amerikos vėliavai, kitos Sovietų Rusijos do- 

’ kovo-J°- rytojaus lietuviai; Amerikos laikraštinin- minuojamos ’ - -nepriklausomybės kovo. jo. Ant rytojaus lietuviai i 
se, ko jis pats buvo liūdi- n'itmg*'Puolė ir, pne- kai 

1 . , " baq n^airtlnsiAfl rralrina n t- fure
ninku. - i ,»• š

Vienas lietuvių kariuo- kaklios atakos, 
menės dalinys netikėtai pasitraukė. r 
atsidūrė mirtinam pavo- • 

■juj: iš visų pusių buvo ap- .. ... _ . .. .. ,
įsuptas dešimt kart stip- i4*111® Petrui Vyties Ordi-j 
resnio nrtešo ir.h išvene- Petras labai nustebo. ■ ^Tnaikinimo, lietuvi!. - Uš k,’ Juk aš tik atli- 
turėjo prasimušti, ir tam kau. .®®Y? Par€1W- .Y^®8 
žygiui atlikti būtina suži- Jurejo ,‘lpu J*m aiškinti, 
noti, kokia yra topografi- ka<* .tal nepaprastai sunki 
nė bei išviršinė taTapy- PJYSF* aėknun5"
linkės išvaizda, ir kurioj ?tllk.t®’ k®d J1 mun“ mui-’ 
vietoj priešo daliniai silp-,1 . .... _
niausi. Vadas pasišaukė.' Panašiai nusiteikęs Dr. 
vieną šioj apylinkėj gyve-ĮLeunonk** eJ*u

nantį savanorį Petrą ir į- 1 Tteteys 2-reae puri.

kurie pirmą kartą 
šas, nesitikėjęs tokios at- turėjo progą įeiti į laivą, 

, skubiai. sakė, kad laivas iš viršaus 
palikdamas j atrodo neblogai, bet vidus 

mūsiškiams mūšio vietą, j labai nešvarus, apleistas, 
Laimėjęs pergalę, vadas'pilnas žiurkių.

lietuviai — Už k*? Juk. «* tik atJi‘

vals t y b ė s 
ginkluojasi taip, kaip ka
da Vokietija ginklavosi 
tuojau po pirmojo pasau
linio karo. Rusija tai žino 
ir gali būti pagelbsti joms 
ginkluotis.

Dabar visas reikalas y-_ ..... v'.. visas remias y-
Rusija Pagelbsti laužyti ra Jung. Valstybių, Brite-

Talkas Sutartis- ‘ ~nijos ir Sovietų Rusijos 
j diplomatinių atstovų ran- 

Londonas — Hector Mc-koše. Britanijos ir Jung. 
Neil, užsienio ofiso vals- • Valstybių atstovai šaukė 
tybės ministeris, kaltina susirinkimus, kad ką nors 
Bulgariją, Rumuniją ir daryti su tais kraštais, 
Vengriją už savo taikos kurių valdžios nesilaiko 
sutarčių laužymą su So- pasirašytų sutarčių, bet į 
vietų Rusijos žinia.

Hector McNeil aiškiai neateina Rusijos atstovas.
tuos susirinkimus niekad

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

šeštadienį, kovo 19 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.

SEKMADlENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadieni, kovo 20 d*, 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mm, išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbia Tėvas Leonardas Andriekus, O j*JL .
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Trinkimi: flOuth Bestas 8-2886 arka NOtum* 7-M69
906 W. Broadway So. Boston 27, Misa
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Vokietija ir joje liekantieji DP
Ar taikos sutartis pasirašiusios 
Austrija ir Vokietija neišduos 

tremtinių?
(Oro paštu iš Europos)

• 
dėlių atsargumu, nes 
esame liudininkais, 
nacizmas ir totalizmas 
vokiečių tautoje yra dauf 
gilesni negu demokratijos 
optimistams atrodo.

mes 
kac

AB MOTIN AS VOKIETI
JOS SUDEMOKKATE-

JIMAS
Du pasauliniai karai pa

rodė, kad Vokietija <noka 
pakilti kaip aras ir nusi
leisti kaip varna, kol ją 
vėl pakelia nugalėtojai, 
kad... vėl kautis galėtų. 
Lietuviškas priežodis “Ne 
tas vyras, kuris pradeda, 
bet tas, kuris baigia”, ma
tyt, jai yra nežinomas. Ji 
sugeba karą išprovokuoti, 
pirmuosius stiprius smū
gius užpultajam suduoti, 
bet, vien tik mUitaristų 
vadovaujama, neturėda
ma lanksčios užsienio po
litikos, sukeldama prieš 
save ko ne visą pasaulį, 
karui užsitęsus, išsisemia 
ir negarbingai kapituliuo
ja. Tik jos laimė (centri
nės padėties Europoje ir 
tautos skaitlingumo dė
ka), jai neilgai tenka gu
lėti ant menčių: ji tuoj, 
pačių nugalėtojų padeda
ma (patiems reparacijas 
užkrovus ir jas kitu būdu 
sumokant), vėl atsigauna 
ir ant savo kojų stojasi. 
Taip buvo po Versalio, 
taip yra ir po Potsdamo.

Kiekvienam, rodos, aiš
ku, kad jau dvi tokios 
skaudžios pamokos turėtų 
vokiečius pamokyti ir at
baidyti nuo bandymo dar 
kartą kada revanšui araįtiimistai. Vokietijos 

sumanymo galima tik tre- gu kapitulia* 
čią kartą nepavykus...), buvo galvota. Patys nu- 
Bet nugalėtojų nesutari-pgaiė lėto jai 
mas ir girdint tiek daug i 
komplimentu apie vokiečų ' 
mokslininkų išradimus, a- i 
pie tai, kad be Vokietijos : 
neįmanomas Europos at
kutimas ir civilizacijos iš
gelbėjimas, be to, vokie
čių liaudies įsitikinimas, 
jog tik “Das Verrat hat 
schuld!” (išdavimas kal
tas), dilgina vokiečių to- 
talistinę ambiciją, ir jie 
greit pradeda pamiršti 
tas dvi pamokas. Todėl į 
Vokietijos sudemokratė- 
jimą ir galutiną sugrįži
mą prie Evangelijos (vo
kiečių vyskupas Sibilius 
44

VOKIETUA SIEKIA 
NEPRIKLAUSOMYBES
Rytinės ir centrinės Eu

ropos tautų karo pabėgė
liai, kurie jau kelintus 
metus skursta DP stovy
klose, nėra žmonės vien 
tik dėl duonos plutos, 
skuduro ir pašiūrės gyve
ną. Jiems ne vistiek kas 
ir kaip dedasi aplink, net 
pačioje Vokietijoje, nes 
jų likimas yra tampriai 
susijęs su pasaulio* civili
zacija, su jų tautų ir Vo
kietijos likimu. DP “nedė
kingumas” Vokietijai rei
kia suprasti teisingai, tu
rint galvoj praeitį, dabar
tį ir ateitį.

klės nepavydime atkuti
mo ir taikos gyvenimo 
Vokietijai, nes ir mums, 
ypač dirbantiems, dabar 
galima geriau gyventi. 
Mes galime joje ir likti, 
negalvodami apie emigra
ciją, nes Vokietija yra pa
vyzdingai susitvarkiusi 
sociališkai ir karo pavo
jas tuo tarpu negręsia. 
Deja, mes nesame Vokie
tijos sudemokratėjimo op-

p5H!fIR7IS«26y?i^nūb

Sugintas, Antanas, Jur
gis į Chicago, III.

Verbickas, Povilas į Ca- 
ledonia, Minn.

Ziaukaitė, Bronė į St. 
Louis, Mo

Šiame laive buvo 2 lietu
viai našlaičiai: Ramualda 
Šidlauskaitė 10 metų ir 
jos broliukas Vytautas 8 
metų. Našlaičius globos 
United Statės Committee 
for Care of European 
Children.

Atvykusius pasitiko or
ganizacijų atstovai.

Stasė, 
New

Mari- 
Elena

DARBININKAS

i

DABARTIES PASTABOS
PradMa 1-me puti.

tempu veikia koncentracijos 
stovyklos ir pan.

Bekuriant Atlanto Sąjungą, 
neseniai Amerikos užs. įeika- 
lų sekretorius Dean Aeheson 
laikraštininkams pareiškė, kad 
kiekviena valstybė, įstojusi į 
Atlanto Sąjungą, yra husista- 
ČNMi gintis nuo užpuolikų...

Čia pat ir kyla klausimas; o 
kaa gi pagdbės. kas padės į- 
stoti į tokią Sąjungą tiems 

'kraštams, kurie jau užgrobti 
!ir žiauriai virškinami bolševi
kų? Kaip tie kraštai: Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija, Čeko
slovakija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, dabar

z

Apie š. m. kovo 20 d., 
laivu “Ernie Pyle” į New 
Yorko uostą atvyksta se
kantieji lietuviai tremti
niai:

Babarskytė, Elena į So. 
Bend, Ind.

Bajerčius, Eduardas, A- 
leksandra į Dorchester, 
Mass.

Bobelis, Bronius, 
Stase - Audronė į 
York, N. Y.

Gimbutis, Jurgis, 
ja, Danutė, Živilė, 
į Middlebury, Conn.

Griškėnas, Stasys 
Bridgeport, Conn.

Gulbinaitė, Elzbieta 
Evansville, Ind.

Juška, Juozas, Elena, 
Audronė į Elizabeth, N. J.

Kybartą i te, Marija į 
Chicago, III.

Lapinskaitė, Valė į Chi
cago, III.

Lėkštutis, Juozas į 
Brockton, Mass.

Maciūnas, Vis vardas, 
Ona, Guoda, Jonas į Ozo
ne Park, N. Y.

Nakas, Alfonsas į Det
roit, Mich.

Naras, Jonas į Philadd-

i

♦

keičia savo 
planus Vokietijos naudai. 
Užtenka pasiskaityti vo
kiečių spaudą, pasiklau
syti radiją, pasikalbėti su 
Vokiečiais inteligentais, 
kad gautum vaizdą, jog 
vokiečiai yra pasiryžę vis 
daugiau teisių reikalauti, 
ką patvirtina įvairūs jų 
išsišokimai, kaip protes
tai dėl Helgolando ir Kie- 
lio doko sprogdinimo, po
litiko Nadolny aktyvi vei
kla balansuojant tarp Va
karų ir Rytų. Santarvi
ninkų nesutarimas dėl į- 
monių demontavimo pri
vedė prie vokiečių darbi- 

Vokietijos sugrįž imas ninku atsisakymo dirbti 
prie Evangelijos” dar tik prie demontavimo, 
rašo) tenka žiūrėti su di (bus daugiau)

NAUJAS TREMTINIŲ 
TRANSPORTAS

Kovo mėn. 17 d., laivu. 
“General Haan” į New 
Yorko uostą atvyko se- •; 
kantieji lietuviai tremti
niai:

Bcnušis, Antanas, Tcre-i 
zia, Romualdas į DanversJ 
Mass.

Birulis, Mykalojus, Li-; 
dija, i Philadelphia, Pa. į

Čiurlonis. Balys, Birutė 
į Bervvyn, Md.

Drunktdinis,
Marija, Albertas 
York, N. Y.

Dūda, Rapolas, 
Gražina. J urate 
wood , Md.

Gra uslys, Kazys j La w-į Vida,

Edmund, 
j Ncw

Po to, kai Jung. Valstybių Zonos viršininkas 
Vokietijoje, įsakė išsinešti iš amerikiečių valdo
mos zonos Sovietų Rusijos repatriacinei aštuomų 
žmonių komisijai, kuri verbavo pabėgėlius grįžti 
į Rusijos valdomas sritis, Sovietų Rusijos vyriau
sybė įsakė amerikiečių komisijai išvykti iš jų 
valdomos zonos. Šis vaizdas parode: viršuj pa
rodoma žemėlapyj kur amerikiečiai registravo 
mirusių amerikiečių kapus ir apačioj — par- 
vykstančius gavus įsakymą apleist Rusijos zoną.

SOVIETŲ AMBASADA APIE 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

Sovietų ambasada Wa-t 
shingtone šių met. vasa-1 
rio 25-tos dienos biulete-1 
nyje įsidėjo neva “pasi
kalbėjimą” su kun. Kaži-:

nis sako, kad religinė pro
paganda npra uždrausta. 
Tačiau tai neatitinka tik
renybę. Kokia gali būti 

;anda, kaireliginė pro]

savo pareigas, o dar čia 
šv. Tėvas... Už ką gi man 
tai?” Dvigubai gražu, kai 
veikėjas yra ir didvyris ir 
kaklas. Tai labai jauki re
tenybė. Pareiga.— taip; 
bet kokios jo pareigos ir 
kaip jos buvo , atlieka
mos? Per toeboliką metų 
Dr. Leimonas nešė ant sa- 
vcf pečių ir Federacijos ir 
jaunimo organizacijų rei
kalus. Tai dviejų žmonių 
darbas ir tai persunkus. 
Jam gal tai atrodė lengva, 
nes turi ir gabumų, ir pa
siruošimą (šveica rijoj 
baigė universitetą) ir no
rą dirbti mėgiamoj srity, 
ir ištvermę. Tie ypatumai 
ir sudarė didvyrį, kurio 
darbai, jam nejuntant, 
šviečia taip toli, kad ir 
Vatikaną pasiekė. Ir ne 
tik darbai, bet ir kančios, 
kuriomis žvėriškam bolše-

dar Kinija ir kit. galės gintis 
nao užpuoliko, šiuo metu jau 
suleidusio kruvinus nagus tie
siai į jų širdis?..

Dar norėtųsi paklausti: kur 
gi dingo demokratinių valsty
bių doplomatų ir didžiųjų vyrų 
įvairiomis progomis pareikšti 
gražūs žodžiai, užtikrinimai, 
kad bus visomis išgalėmis sie
kiama pagrindinių žmogaus 
teisių respektavimo ir valsty
bių neliečiamumo išlaikymo? 
Kur gi dingo garsieji Truma.no 
12 punktų, kur dingo Atlanto 
Charta, kur? Negi tas viskas 
padėta giliai į Archyvus kartu 
su tais įstatymais, pagal kurių 
vieną Bostono mieste draudžia
ma turėti šunį, aukštesnį kaip 
25 cm., arba antra — kad 
kiekvienas Barre miesto (Ver- 
mont) gyventojas šeštadienį 
turi išsimaudyti, nes, priešingu 
atveju, jam tektų atsidurti 
miesto kalėjime?...

Atrodytų, kad, vis dėlto, di
dieji demokratinių kraštų vy
rai turėtų į reikalą pažiūrėti iš 
kito taško, nes toks laikotar
pis dar nereiškia taikės, kuo
met didžiulė dalis pasaulio 
skęsta kraujuje ir ašarose, 
nors šiuo metu siekiantieji da
bartinės taikos išlaikymo ir y- 
ra saugūs... Gali ateiti toks lai
kas, kuomet ir dangoraižiai 
pradės birėti, kaip, kortų na
meliai... O toks laikas tikrai 
ateis, jei tik tas baisusis pa
saulio žvėris turės savo ranko
se atominę bombą...

Sekame spaudą, klausomės 
radijo ir stebimės girdėdami: 
“JAV-bėse suimtas svarbus
šnipinėjimo “meno” specialis
tas Samnel Car. Jis pristatytas 
Kanados teismui teisti, nes pri- 

. klausė prie garsios ir visam 
, paaaatyje aaukatabėgaUMa ūn-

nų© 1933 met. Lentvaro 
klebonas.

Tame ambasados biule
tenio pareiškime sakoma, 
kad kun. K. Kulakas esąs 
Trakų diecezijos dekanas, 
tik labai gaila, kad Trakų 
diecezijos nėra, nes Tra
kai priklauso Vilniaus 
vyskupijai. Greičiausiai 
yra tik Trakų dekanatas, 
bet žinių sufabrikuotojai, 
neturėdami supratimo a- 
pie šiuos reikalus, nesu
gebėjo šių dalykų atskirti.

Biuletenyje sakoma, kad 
religija mokyklose nedės- _
tomą, bet nuslepiama, kad baiga yra teisingiausią, 
pamaldų metu ruošiamos 1 
įvairios pramogos, kurias 1 
verčiami lankyti mokiniai 
ir mokytojai, kad moky
tojai ar tarnautojai šali
nami iš vietų, jeigu jie 
lanko pamaldas ar laiko 
namuose šventųjų paveik
slus, kad pamaldų metu 
verčiami darbininkai at
likti įvairius darbus, kad 
bažnyčios apdėtos nepa
keliamais mokesčiais.

Biuletenyje pažymima, 
kad yra tos pačios šešios 
vyskupijos, bet nepasako
ma, kad jos, išskyrus kol 
kas Kaišedorių vyskupiją, 
yra be vyskupų, nes kiti 
vyskupai Lietuvoje nemi
nimi, ir kad 1948 met., ką 
ir tas biuletenis pripažįsta, 
baigusius Kun. Seminari
ją klierikus, Kaune į ku
nigus įšventinęs vysk. 
Paltąrokas, kuris, kaip ži
nome yra Panevėžio vys
kupas. Iš to matyti, kad 
bepallkęs tik vienas Vys
kupas Paltarokas.

Kunigų Seminarija yra 
minima tik Kauno, kurio
je mokąsi 150 klierikų, 
kurios rektorium esąs ku
nigas Vaitiekui tis. Apie 
kitas nutylima. Matyti, 
kad jos yra likviduotos.

Tas ambasados biulete-

no katalikiško laikraščio, t 
neleidžiama spausdinti re
liginio turinio knygų, o 
anksčiau atspausdintos 
sunaikinamos, uždraustos 
katalikiškos organizaci
jos, neleidžiama jokios re
liginės minties pareikšti 
per radiją, kai tuo tarpu 
priešreliginė propaganda 
turi pilną laisvę-naudotis 
visomis priemonėmis.

Biuletenis baigia: “So
vietų Lietuvoje yra tokia 
laisvė praktikuoti religi
ją,-kaip ir visur kitur So
vietų Sąjungoje”. Ši už

Paplauskienė, Karolina 
į Baltimore, Md.

Sakinskas, Julija, Pet
ras, Alma į Chicago, Dl.

Saltenienė, Domicėlė, 
Alvydas į Binghamton, N. 
Y.

Šidlauskas, Romualdas 
į Ozone Park, N. Y.

Simonaitis, Ignas, An
tanina, Algimantas, Gin
tautas į Jamaica, L.I.N.Y.

Šimulynas, Kazys, Izido- 
ra, Vanda, Teofile į Wor- 
cester, Mass.

Skinulis, Stasys, Janina 
į Flint, Mich.

Stankevičaitė, Katarina.
Stankūnas, Aleksan

dras, Sofija, Aleksandras 
į Spartą, Wisc.

Stulgaitienė, Juzefą į 
Brooklyn, N. Y.

Valikonis, Tomas, Apo
lonija, Vita, Aldona į Am
sterdam, N. Y.

Vasiliauskas, Antanas į 
Caledonia, Minn.

Veselka, Viktoras, Biru
tė į Maspcth, L.I., N.Y.

Vilutis, Jonas į East 
Norwalk, Conn.

Vilkaitis, Ramutis, Tho- 
maston, Conn.

Volfaitė, Marija į Wa- 
terbury, Conn.

Žukas, Vytautas į Ozo
ne Park, N. Y.

Atvykstančius pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF lnrigracijoK - 
Komitetas.
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Jucaitis, Juozas, liauna, 
Antanas į Lawrcncc, Mas
sachusetts.

Kalasiūnienč, Regina į 
Alden, Pa.

Kalvėnas, Leonas, Salo
mėja, Richardas.

Kazakevičius, .Juozas, 
, Viktorija, Algimantas į 
i Baltimore, Md.

Kruzinskienė, Marija į 
Kearny, N. J.

Kremeris, Oskaras, A- 
leksandra į Mihvaukee, 
VVisconsin.

. Lampsatis, Jurgis, Pal-

nence. Mass.
Graužinis. Vytautas į 

Chatfield. Minn.
Gudaitienė, Marija į 

Ncw York, N. Y.
Jonaitis, Jonas 

quet, Minn. *

Marija, i
į Har-‘myra į Chicago, UI.

' Ma tušai tis, Juozas, Ona, 
Vidmantas į Anso- 

uia, Conn.
Mendelis, Ona į Henric- 

tta, N. Y.
Pupininkas, Jonas, Ona 

Į Henrietta, N. Y.
Šimkus, Ignas į • Fort 

Plain, N. Y.
į Ck>-

Atvežė M Naštai K 
PakaMj# Kušlą

New York — šiomis die
nomis lėktuvu iš Vokieti
jos atvežė daug našlaičių 
vaikų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos.

Našlaičiai vaikai bus 
pagal tikybas pavesti į- 
vairiom tikybinėm oi'ga- 
n ižą rijom globoti.

užantspaudavo. Taip, bu
vo už ką jam Šv. Griga
liaus Ordiną suteikti.

Labai pageidautina ir 
pilnai pasitikėtina, kad 
Dr. Leimonas ir čia atvy
kęs bus toks pat ištiki
mas Dievo ir Tėvynės tar
nas. Tuo tarpu nuošir
džiai jį sveikinam. K.

neš Lietuvoje, kaip ir vi
sur Sovietų Sąjungoje, y- 
ra išžudyti, ar ištremti 
nežinia kur beveik visi 
vyskupai, šimtai kunigų, 
vienuolių ir tūkstančiai 
tikinčiųjų, bažnyčios pa
verčiamos šokių salėmis.

Laivu “General Stur- 
gis” į New Orleans uostą 
atvyko 197 lietuviai trem
tiniai, jųjų tarpe buvo 
LOOO-tasai tremtinys. Pa
gal D. P. aktą 1948 m. iš J 
viso yra atvykusių 1,035 ! 
lietuvių.

Laiva “General Stulgis” - 
atvykusiųjų tarpe yra j 
tremtinių ne vien iš Ame- j 
rikiečių bet ir iš Britų i 
Zonos, iš kur prasidėjo i 
taip pat tremtinių atveži
mas. Bremeno uoste Vo
kietijoje jau yra iš Britų 
zonos parengta išvykimui 
120 lietuvių. Greitu metu 
tikimasi susilaukti dau
giau tremtinių, nes ir 
Prancūzų zonoje baigia
ma tvarkyti tremtinių pa
ruošiamieji išvąžiavrnjui 
darbai.

BALF Ugi'MijM
Komitetas.

VW—b MT Styti—1»
Surinktas per Vasario 16- 

sios minėjimą ir kitomis progo
mis aukas, skirtas Amerikos 
Lietuvių Tarybai, prašome ne
atidėliojant pasiųsti ALT Vyk
domajam Komitetui adresu 
1739 -So. Halsted Street. Chi
cago 8, IU., nes tik tokiu bū
du bus galima sekti ALT Va
jaus eigą. Tuo tiksiu mes 
skelbsime nuolatinius praneši
mus, iš įkurtų pačios kolonijos 
galės matyti ,kiek yra išpildy
ta atskiroms valstijoms susta
tyta kvota. Įdomu, kuri valsti
ja pirmiausia savo normą tę
sės? Ligi šiol, kiek žinia, pir
mauja, Maryland ir Illinois 
valstijos.

ALT Sekretoriatas.

tinklo. Amerikoje suimta Ju- 
dith Coplon ir sovietą “inžinie
rius” Valentin Gubičev. Laike 
JT paskutiniosios sesijos Pa
ryžiuje — išvogti amerikiečių 
delegacijos dokumentai, Hėčią 
Sovietų Sąjungą” ir t. t. ir t. t. 

Kas tie visi šnipai yra ir ku
rios valstybės naudai dirba bei 
ko jie siekia? Jie visi yra ko
munistai, dirbą -Sovietų Sąjun
gai, kur visas gyvenimas ir vi
sa santvarka teparemia tik 
šnipinėjimu, o jų siekimai — 
graužti valstybių pamatus, 
siekti pasaulinės revoliucijos ir 
paglemžti jų diktatūros žinion 
visą likusį laisvą pasaulį...

Į klausimus, atrodo, atsaky
ta trumpai ir aiškiai. Dabar: 
*Tgi pasaulis to nežino, kad 
didžiausios parazitnmo šaknys 
glūdi komunistuose, kaip ly
giai jos glūdėjo naciuose, fa
šistuose? į tai tegalėtų duoti 
atsakymą tik dabartiniai de
mokratinių kraštų didieji vy
rai. Teigiamu atveju, tuč tuo
jau reikėtų uždaryti visur ko
munistines partijas, nes jos nė 
kiek nesiskiria nuo kitų dikta
toriškų partijų ir nieko bendro 
neturi su demokratija. Pr. AL

KLAUPKITE

šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis W£VD (AM.)
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LIETUVIŲ RADIO VALANDOS | Tik^sis idea,as 
KONCERTO ŽVAIGŽDE

VINCfi JONUŠAITE

Kuris Žiauresnis?
_____________________________ <_____________

Kuris žiauresnis — Molotovas, ar Višinskis? Į tr 
klausimą visi, kurie tik kiek apie juos yra girdėję, Ik 
jokios abejonės atsako, kad Višinskis. Bet kaip tatai9 
Juk Molotovas , yra kietas .nesukalbamas, beveik nie
kad nesišypsąs, daužąs kumščiomis į stalą grubijc- 
nas, diplomatų pabaisa, o Višinskis apsukrus, links
mas, sąmojingas, lipšnus pasakorius, pilnas juokų ii 
anekdotų — žodžiu, švelnus Sovietų diplomatas, maž
daug Litvinovo tipo.

Taip, išorinės išvaizdos atžvilgiu, Višinskis atro 
do turįs daug pliusų, gi Molotovas tik minusais pri 
kimštas. Tačiau esmėje tarp tų dviejų pareigūnų yra 
didelis skirtumas — Višinskio nenaudai. Molotovas 
yra toks, koks atrodo: žiaurus, nesukalbamas. Kiek
vienas turįs su juo reikalą žino, ko iš jo galima tikė
tis. Iš jo galima laukti tik oficijalaus veidmainiavime 
būtent, kad padaryta sutartis bus sulaužyta,, bet to 
kia jau įprasta Sovietų politikos linija, visiems gera 
žinoma ir kiekvienam bolševikų pareigūnui privali 
Molotovas tą pareigą eina automačiai, be jokio lapės 
gudragalviavimo. Jis tiesioginis šiurkštus nepalaužia 
mas bolševikas. Kai kas mano, kad jis apykvailis 
Sunku tai patikrinti, nes jis griežtai vykdo tik Stali 
no įsakymus. Gal peršiurkščiai, ir gal dėlto šiam mo
mentui jis pripažintas netinkamu. Be to, negirdėt, 
kad jis būtų ėjęs budelio pareigas, t. y. ką nors asme
niškai likvidavęs.

Višinskio visai kitoks būdas. Tai įsikūnyjus gud
ri lapė, suderinta su plėšriuoju vilku. Jis įgudęs bude
lis, plačiai pagarsėjęs savo “teismais”, kuriuose vi- ,x ...............   .. _ ..suomei išgaunt “nuoširdų” ir vergiškai pasižeminusį sutlko atvyktl ,r “P*1^ Programos dalp 
kaltinamųjų prisipažinimą prie didžiausių, stačiai 
fantastiškų nusižengimų. Kaip Višinskis tai atsiekia, 
tai jau jo patentuota paslaptis. Tačiau tos paslapties

sako, kad 
o re 
Krikš 
vaist’ *

j Krikščionybė 
valstybe žmogui, 
žmogus valstybei, 
ėionybė sako, jog 
je turi tarnauti žmogui, 
kad jo asmenybė galėt’’ 
oilnutiniai tarpti,- vvsty- 
'•’s, nes tik šituo būdu ir 
mo^us ir visuomenė gaV 
‘ i naša^gos keliu i” 
ingai kurti vis a' j

Ivasinių ir materia’ini’’ 
-erybių. Padėdama žmo
ni jį, valstybė, kartu tu- 
•i žiūrėti ir visuotinos vi- 

i gerovės, taip derinant 
■>avienių asmenų veiks
mus, kad jie vis daugau 
’risidėtų ir visuotinai ~e- 
v’ei vurtis. Tai^i. krik’- 

’ionybė eina prieš žmo-

I t 
1

'KhiA.tauA.

3*

visai teisingai sakvta: 
“Veltui lūpos meldžiasi, 
jei širdis nepritaria”.

'aus pavergimą, rūpinasi j Vykusiai me’stis moka 
aime ir stengiasi kartu įtik tas, kas į Dievą krei- 
- įkurti visuotiną žmoni- piasi ne kaip į galingą 

Viešpatį, gyvenantį kaž

->***■4—’-nrl ’
Kre^dimu «4-'»

eiti ir in d’rP«in*’ 
Kūnu jie au- 

, bręsta.
r< --zv*-

Drauge ,ar moki vyku-(atDra”ta melstis n'-rn’ b" 
jslei me’stis? Tuo noriuĮ ’ami mažesni mielai tai 
pak’austi, ar stengiesi (d'’rvda”n. Kod'l tain ate;- 
melstis nuoširdžiai ir pa-!tin’*a? Tod'l. vad i’e **** 
sitikėdamas? Jau senovėj a

*’O
turi
Vrev»dimas.
ga, stinrėja

ir ašuntoj klasėj lieka 
vienintelis ke- kur už debesų, bet kaip į toks pat primityviškas, . 

idealas pa- savo draugą. Jam reikia ’-o’’S kiVrO dy
- pasakyti ne tik visas ne- »”n’rvhloj. Kokios t”z'm 

šios laimes ir s’ ausmus, bet ir Nutapo in rvto ar ”akam>

’os g?rovę.
Tai yra

:as, tikrasis
■*■*.1 kurį gali būti 
■«as ir prasmingas

“ėmės gyvenimas. Kas ši-, visas koyas, kurias tenka ma’dos? Vienas Tėve mū- 
uo keliu neina, tas tik,kovoti charakteriui įgyti, su, Sveika Marija, Tikiu i 

nats sau kenkia ir visuo-;Būk todėl visuomet lais- Dievą Tėvą — ir viskas, 
■neneš gyvenimą žaloja. į vas nuo sunkios nuode- O kokios dabar ju ma’- 
'Te kitoks kelias tenka ir! mes, kaip tinka ištikimam dos? Tos pačios! A iš1'’’ 
larbininkijai. Tat reikia!Dangiškojo Tėvo sūnui! kad iosins jiems jau ne
darbininkams organizuo-į ° būdamas Dievo kūdi- natinlra .Tuk kas bu”'* 
is ir vieningai dirbti. Ir ' is gvve-'si kalbėsi, min- -a nradžios mok^’’los mo- 

:uo Gausingesnės bus tusi ir veiksi taip kaip no- ’-mnii. argi Gali 
krikščioniškos darbininku! ri Dievas o ne kaip nore- kmti jauno v^to

’ga^izacijos. juo ios sti- tu tavo aistros, tavo po- rei’-a’vs’ ,T”o b’^v 
up’.i. geriau veiks, tuo linkiai ir ta*’e sup-’s na- i^ nra^e^a dawrUis 

greičiau bus pasiektas sausis. • Suprantu, I_

Jam reikia ’o’'s

f
r

nater- 
sielo'’

«?U”’ 
kad nybe. Keletą metų jau^uo- 

laimėjimas. Tai turi ypač šiandie, kada aplinkui y- lis dėl ipročio. dar veV’a 
-------- — _ dabar prisiminti lietuviai ra tiek daug blogų pavyz- šitą raštą, bet, einant jai 

nesenai atvykus iš tremties Lietuvos Operos artistė.!darbininkai, kur jie bebū- džių, nėra lengva gyventi vis sunkvn, galop jis ią • 
Lietuvių Radio Valandos koncertas įvyks sekma- tų, kai Lietuvai ir visai pagal Dievo norą. fNėra numeta ir liaujasi me’dę- 

dienį, balandžio - April 24 d. š. m., 3:30 vai. po pietų, lietuvių tautai tenka vesti lengva ištvermingai, nuo- sis. Ir labai suprantamas 
Jordan Hali, Bostone. Art. Vincė Jonuškaitė maloniai žūt - butinę kovą, dėl sa- sekliai ir heroiškai būti daiktas, kodėl jis nustoia • 

vo gyvybės. 0 kad nėra. ištikimam Dievo įsaky- 
kito kelio •
pakankamai ____ __

pasinaudojant darbininkų kartaus gyvenimo patvri-

P O-

r

Lietuvių Radio Valandos koncertas įvyks sekma- tų, kai Lietuvai ir visai nagai Dievo norą.

nimu ir jame veikliai da- mo skraiste. Jų tikslas, i 
lyvauti.

~ -— ------- .--------------------------------  f-----
— tai mes jaujmams. Ir vis dėlto stovėk 
ii žinom ir iš nepajudinamas šalia savo

tardymuose gana smulkmeniškai atpasakoja tos pa
slapties savybes. Keliolikos valandų be pertraukos 
tardymu žmogų visiškai paalsinę, prie to pridėję fizi
nių kankynių ir davę užsigarduoti narkotinių svaiga
lu, jie padaro savo auką beprasmišku nesąmoningu 
automatu, kurs pasirašo ką jam pakiša. Išgavę tuo 
būdu raštišką prisipažinimą, budeliai palaukia kol 
jų kankinys grįžta į sąvoką, parodo jam tą suklastuo- 
tą prisipažinimo “dokumentą” ir paaiškina, kad už 
tokius darbus jam gręsia mirties bausmė. Tačiau, jei 
teisme nuoširdžiai prie kaltės prisipažįs, tai bausmė 
bus labai sušvelnyta. Nelaimingas kankinys išsisukti 
nebegali: jam kaišioja raštišką prisipažinimą — ar 
nepažįsti savo parašo? Patvirtfnk tą teisme, ir išsi
gelbėsi nuo mirties. Ir nelaimingasis prisipažįsta. 
Tai tokiais “žygdarbiais” pagrįsta Višinskio reputa- ras, tai sugedęs žmogus, 
cija.

S I^nti gyvento m„ toda šituo, krikšėio-
’ vair^ ^>skvo Ka' niškuoju keliu _______

azyvaizaoj dangi darbininkija papra- įr Lietuvai naujo, laisvo,
O šiandien mes turime štai yra mažiau apsišvie-; gražaus gyvenimo kurti.

eisim sau

daug negerovių pasauly, tusi visuomenės dalis, to- 
Ir tokių baisių, žiaurių dėl jai sunkiau susigau- 
negerovių, kokių pasaulis dyti tikrovėj. Ji tampa 
dar nėra matęs. Ir nieks suvedžiojimo auka ir dėl- 
nežino kuo tai visa baig- to ir ji pati ir visas visuo- 
sis. Galimas dalykas, kad menės gyvenimas patenka 
pasaulį, žmoniją dar lau- į labai sunkią padėtį, 
kia tokios katastrofos, to
kios nelaimės, kad mes jų 
pilnai ir įsivaizduoti ne^ 
galime.

Visų tų nelaimių cent-

Aš.

Jis taip subjaurojo pilną 
Višinskio paskyrimas eiti užsienio ministro pa- visokių gerybių ir nepa- 

reigas bus surištas su smarkesniais komunistų parti- prastd grožio pasaulį ir 
jos užsimojimais visame pasaulyje, šiapus geležinės jame esančios ~ 
uždangos Maskvos agentų veikla bus pastumta iki gyvenimą, K-

i žmonijos 
, kad blogiau 

kraštutinumo. Anapus uždangos bus bandoma išrau- turbūt nei pats šėtonas 
ti viską, kas su komunizmu nesiderina. Kiek čia bus nepadarytų. Mes čia nesi- 

K. imsim tų blogybių išskai- 
— tinėti. Tai šio straipsnelio 

rėmuose neįmanoma pa
daryki. Tik viena norime 
pasakyti, kad kaip blogis, 
nelaimės įsivešpatavo per

progų Višinskio “teismams”!

ira.) Didelis skirtumas .tolius. Geležinkeliai ir
■plentai raizgo kraštus it 
i gyslos žmogaus kūną, o 
'jais į visas puses nepa- 

laksto 
automobiliai, 

________ Didžiu o s i u s 
su perkūnija ir vandenynų plotus į visas 
Ir šiandieninis puses raižo begalės grei- 

gyvenimas daug, skiriasi tųjų garlaivių. Panašių ir 
kitokių tiesiog nuostabių 
dalykų galima būtų pri-į 
skaityti labai daug. Ir! c.) Darbininkijos klai- 
mes jau gerai žinome, kad džiojimas ir vargai 
kiekvienas svarbesnis pa
saulio įvykis žaibiškai Šitame dalyke didelį vaid- 
persiduoda per pasaulį ir menį vaidina darbininki- 
veikia visą žmoniją. Šian-/’ T5 J 
dienis pasaulis yra tar
tum viena valstybė, o 
žmonija tartum viena šei
ma. Todėl • neužtenka do
mėtis vien tik pačiu sa
vim, arba tik savo valsty
be ,bet reikia rimtai do-

tarp praeities ir* 
dabarties

Gyvenimas vietoj nešto- įlįstu greičiu 
vi. Jis tartum srauni, ir traukiniai 
kuringa upė o dažnai it autobusai.’ 
viesulas i 
žaibais. Ir šiandieninis

nuo praeities laikų, ypač 
nuo senesniųjų amžių. Se
niau, jeigu bet kurioj pa
saulio daly kas nors ypa
tingesnio vykdavo, tai to
limesnės vietos arba labai 
mažai tai jausdavo arba 
ir visiškai nieko nejaus
davo. šiandien visai kas 
kita. Šiandien jau radijas 
iškart apskrenda visą pa
saulį. Jau veikia ir televi
zija — žmogus gali maty
ti tolimų vietovių žmones 
ir jų judesius, išgyveni
mus. Orlaiviai per trum
pą laiką perlekia didelius mėtis viso pasaulio gyve-

melstis. šitokia malda 
vietoj džiaugsmo ir sielos 
atgaivinimo virsta ankštu 
audringos, i begalybę be- 

i iaunuolio 
dvasios narveliu.

O kame glūdi .viso to ne
pasisekimo priežastis? Jei • 
užaugęs jaunuolis norėtų 
apsiauti batais, kuriuos 
jis nešiojo, būdamas pra
džios mokykloj, aišku, 
kad jie spaustų jam ko
jas, ir jis negalėtų jais 
dėvėti. Jie netinka, tad 
šalin į kertę! Taigi ir au
gąs jaunuolis jau negali

♦ A • « A • 9 <

v •

Viešpaties, tada patirsi, 
kain bus lengva su juo] suveržiančios 
kalbėti, vadinasi — mels
tis.

Daugelis berniukų, pa
siekę aukštesnes klases,

l
iSAUGOKIM LIETUVOS 

GYVYBĘ
Aš buvęs lietuvių trem- kyklas, 

tinių Vokietijoje gimnazi
jos direktorius ir aukš-

kuriose mokėsi 
visi tremtyje esantieji 
vaikai. Tada mums viskod.) Valdantieji vieš

pats ir vergai 
Tai ypač įvyko siautu- 

sio fašizmo ir nacizmo o 
taip pat dar besiaučian- 
čio bolševizmo dėka. Jų 
užmačios, f - ________ **
žmogų valstybės vergu, mokslus einančiam jauni- per BALF-ą maistas ir 
kad jie galėtų visiškai ant muį drabužiai stiprino mus fi-
žmogaus viešpatauti ir, Broliai ir sesės Ameri- žiniai ir guodė dvasiniai, 
tuo budu daryti kas jiems kiečiai, kaip į namus įsi- Jūsų piniginėmis aukomis 
patinka. Jų idealas, tai brauna plėšikai norėdami buvo šelpiami mokytojai 
dvasiniai apiplėštas, gy- išžudyti gyventojus, pa- ir mokiniai. Aš bevažinė- 
vuliskas žmogus. Jiems grobti jų turtą ir patys damas po mokyklas ste- 
zmones, tai tartum gyvu- ten apsigyventi, tai tų na- bėjau kaip su dideliu dė- 

kaimene. Ir^ todėl elge- mų gyventojai vieni ima
s

žmogaus sugedimą, taip gyvuliškas. ---- — ----- ------- _ —
gėris gali prasiskinti ke- deĮ ,saY°. menkystes, nesu- tj šoka per langus, bėga 

-------vokia Dievo,todėl ir zmo-pas kaimynus ir šaukia 
gui . draudžiama tikėti r ~ —. . pakaluos. iivLunaio **
pievą. KasJ:iki^tie jjcale- vįškę jau 9 metai plėšia visas savo jėgas skirti Tė- 

pakaitomis vokiečiai su vynei Lietuvai.
rusais - bolševikais, mes Tačiau pereitų metų va- 
tremtiniai dtbėgome pas sąrą, kai Vokietijoje buvo 
jus, Amerikos lietuviai, 
gyvu žodžiu pranešti, kad 
Lietuvoje liejamas 
brolių kraujas, 
seneliai tėvai, 
varomi į Sibirą 
nėję baigiami išnaikinti 
lietuviai. Mes išlikę gy
vieji tapome lyg tyruose 
šaukiantis balsas:

Saugokim Lietuvos 
gyvybę!

lią i gyvenimą ir įsivieš
patauti tik per žmogaus 
atgimimą,\ skleidži antį 
tiesą, gėrį, grožį, meilę. 
Jokio kito vaisto kovši su 
blogiu nėra. Ir jeigu šito 
atgimimo nebus, baisus 
žmonijos likimas yra ne
išvengiamas.

vuliškas žmogus.

tesniųjų mokyklų inspek- trūko, turėjome tik gerus į taip melstis, dar būdamas 
torius, šiomis dienomis norus, karo audros išvar- vaikas, 
atvykęs į jūsų tarpą, jau- gintus mokytojus ir išba- 
čiu malonią pareigą pade- dėjusius vaikus. Ir tada 
koti jums broliai Ameri- jūs, Amerikos lietuviai iš- maldas? 
kos lietuviai už pagalbą tiesėte mums • pagalbos ’tai padarytinoje esaniėilm i? ranką. Jūsų siunčiamas ‘įvesti nauji pinigai, mūsų 

— ------ mokyklos vėl atsidūrė bė
doje, nes piniginės para
mos vėl nebegauna. Darbo 
sąlygos dar pasunkėjo, 
pradėjo šlubuoti mokyto
jų ir mokinių sveikata, 
padidėjo vaikų džiova ser
gančių skaičius.

Broliai Amerikos lietu
viai nepamirškite ir toliau 
mūsų besimokančio jau
nimo. Jūs savo aukomis 
paremdami moksleiviją į- 
galinsite ją ruoštis Tėvy
nės atstatymui ir tuo pa
tys prisidėsite prie Lietu
vos gyvybės išlaikymo. 
Kitados bolševikų varomi 
į Sibirą mūsų broliai ant 
savo pečių nešė negalin
čius paeiti savo draugus, 
nes negalintieji paeiti bu
vo vietoje žudomi. Taip ir 
jūs šiandieną savo auko
mis padėkite mūsų jauni
mui, kad jis išliktų svei
kas ir pajėgus Lietuvos 
atstatymui. Tad tikėdami 
į šviesesnę Tėvynės ateitį 
budėkime, kad didžiomis 
tautų prisikėlimo dieno
mis. kaip bus iššauktas ir 
Lietuvos vardas, kad bū
tų kam atsakyti: aš dar 
gyva!

Ignas Kazlauskas,
1 Brooklyn, N. Y. .

2? su ž?°nSmis y™ t*11-,kirvius ir lazdas ir kau- 
Gyvulys, nasį su įsibrovėliais, o ki-

Tad kaip jaunuoliai tu
rėtu atlikti ryto ir vakaro

Jūsų siunčiamas; *vesti nauji pinigai, mūsų

kingumu buvo sutinka
mos jūsų aukos. Ir besi
mokantis jaunimas yra 
tvirtai pasiryžęs jūsų ne
apvilti, išsiauklėti gerais 
lietuviais patrijotaiš irfyL 1 drandžiama p^ėti pa?raibos. Kai mūsų Tė-

jimus, tie žudomi. Gyvu
lys nesuvokia nuosavybės, : 
na tai, kaip ypač bolše
vizme, ir žmogui nereikia 
nuosavybės. Kas kitaip' 
galvoja negu valdantysis, 
tuos į kalėjimus, tuos žu
dyti, nes juk gyvulys ne
galvoja, jis tik kitų gali 
būt valdomas. Ir taip visa 
litanija panašių dalykų. 
Ir žmonės jų naguose 

ja. Ji sudaro didžiausią kenčia, dejuoja ir jokios 
visuomenės dalį. Jų reika- išeities nemato, nes jie 
lai, kaip ankščiau, taip savo tikslui siekti su jo- 
dabar yra skaudžiausiai kiomis priemonėmis nesi- 
paliesti. Jie daugiausiai skaito. O tikslas bedieviš- Karui pasibaigus mokyto- 
kenčia, bet daugiausiai ir ko, gyvuliško, visiškai pa- jai, tėvai ir mokiniai su
nerimsta. Šita jų padėtimi vergto valstybei gyveni- sibūrę į stovyklas įkūrė- c,t> neverk< mergele.aplankysiu 
puikiai moka pasinaudoti mo sukūrimas, kuriame me gimnazijas, --iv^oiri 
kiti, prisidengdami darbi- yra tik valdantieji vieš-{mokyklas, vaikų darželius 
ninkijos reikaįų gyveni-j pats ir vergai.

mūsų 
žudomi 

lietuviai 
ir Tėvy-

MOČIUTE ŠIRDELE
Močiute, širdele, tai tau, tai tau 
Auginai dukrele ne sau, ne sau. 

Sukrovei kraitelį į skryneles. 
Išleidai dukrelę į marteles. 

Išleidai dukrelę į marteles. 
Įdavei rūtelę į rankeles.

1 Nuskynei rūtelę nežydusią, 
į Išleidai mergelę neužaugusią.

’ Oi, verkia dukrelė martelėse. 
Ir vysta rūtelė rankelėse.

pradžios

ir įvairias specialines mo-

Nevyski, rūtele, aplaistysiu.

Oi verkia dukrelė aplankoma. 
Ir vysta rūtelė aplaistoma.



»

Kovo 20 d. 2 vaL p.p. įvyks 
LDS 6 kuopos susirinkimas. 
Nariai prašomi dalyvauti.

šis tas K šve. Trejybės 
Parapijas Veikime

Praeitą savaitę parapijiečiai 
gavo laiškus nuo savo klebono 
preL J. Amboto, kuriuose jis 
pažymi, kad ateinančiais, 1950 
metais, bus švenčiama auksinis 
jubiliejus, ir ta proga prašo, 
kad parapijiečiai, kiek kas iš
gali paaukotų dėl bažnyčios 
pagražinimo. Prie šio darbo y- 
ra visų pareiga prisidėti, kad 
lengviau pasiektume tiksią.

Švč. Trejybės bažnyčioje per 
gavėnę yra laikomos šv. Mi
šios 12:15 dienos metu kas
dien .nes aplink yra daug įvai
rių ofisų, kurių darbininkų pri- vo 10 d. laidoje eilių cikle: 
sirenka kiekvieną dieną pilna “Nuomonės apie vertus pažy- 
bažnyčia. o parapijos vargom- mėjimo” pareiškė eiliavimo bū- 
ninkas pagroja. Jis yra jaunas, du nuomonę apie mūsų 
energingas ir gabus muzikas, gentį Praną Alšėną. 
tik prieš kelius mėnesius atvy- Ukrainiečių laikraštis 
kęs iš Vokietijos. Raporteris. bodą” kovo 8 d. laidoje 

gražūs atsiliepimai apie
rių vasario 16 d. minėjimą Los 
Ageles. California ir-ta

______________RAUmUAL- 
’dimo ir knygyno. Namas nu- no jo Kryžiaus prielankumą ir 
pirktas centralinėje miesto gailestingą ranką. Tai ir mes 
rieto j, ir bus patogu visiems lietumi neatsilikim nuo kitų 
iš visų miesto dalių lengvai tautų neprisidėję su savo au- 
pasiekti. Dabar klubiečiai rūpi
nasi. kaip tą namą būtų gali
ma geriau atremontuoti. Dėl 
sukėlimo lėšų leidžia labai pui- 

jkų television sėt” ir jau sėk
mingai yra platinami laimėjimo 
bilietėliai. Būtų labai pagirtina, 
kad visi šios kolonijos lietuviai 
paremtų tą sunkų jaunų vyrų 
darbą. įsigydami po bilietėlį,_____________ veikėją r BALT
nes ir jaunų vyrų klubas vi- rąšCmkakt Jttzę Dičfcamę, tari X 
suomet paremia tautos ir baž- vsHŪm* ir gatvių,
nyėios darbus. gtastadieug. pi r'rihfi Kris visi lietuviai atai-

-------------- car daag ^rirtiingų taškyti į šias svarbias prakal- 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus gtatadietal, Ilgiausių Metų! kaa ir periklausyti vėliauMų 

<-------- uolaus taatie-
tiek daag rūpinasi 
s reikalais ir jas

komis.

tai yrą

L
atsilankė keletas mūsų ta utie-1 šv. Rožančiaus draugijos na-
čių, kurie palinkėjo p.p. Da-!rės pareiškė gilią užuojautą, 
langauskams, gražios ateities liūdesio dienose Marijonai Pa- 
šioj laisvoj žaly ir įteikė pini- vasarienei ir jos šeimai. M. 
ginę dovanėlę. Pažymėtina, kad Pavasarienė yra ilgametė, uoli 
p. Dalangauskienė, nežiūrint į draugijos 
tai, kad ji turi mažametę šei- liūdesyje 
myėlę, ir dar dirba kepykloj, vasaris, 
vienok suranda laiko dalyvauti Falls, N. 
ir visuomeniškame darbe, nes' 
priklauso prie šv. Cecilijos 
chore.

P. Dalangauakas dirba Lan- 
ders Fr. dirbtuvėje. Jie šią 
savaitę laukia atvažiuojant iš 
tremties savo sesers su šeima. 
Linkime jiems stiprios sveika
tos ir Dievo palaimos.

narė. Liko dideliame 
ir brolis Jonas Pa
kuria gyvena Hoosic 
Y.

«v. Juozapo šventės proga

Sveikiname visus Juozus var
dadienio proga, ypač kunigą 
Juozą Matutį. Linkėdami svei
katos, Dievo palaimos ir su
laukti dar daug linksmų var
dadienių ir garbingai darbuo-
itis Kristaus Vynuogyne. B. M. 
! 1 " —————

lietuviai paminėjo vasario 16 
d. šventę Brazilijos sostinėje 
Rio-de-Janiero, kur dalyvavęs 
ir demokratinės Lenkijos vy
riausybės iegzilinės) atstovas. 
Šią žinią pranešė ir “Dziennik 
Dia Wszyatkich” kovo 12 d. 
laidoje.

Dienraštis “Nowy Swiat”
paskučiausioje laidoje įsidėjo 
straipsnį antgalviu “Mirties 
Pabučiavimas”, kuriame sako-j 
ma, kad maskoliai taip niek-' 
kiškai pasielgė su Lietuva, kaip Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Judošius su Kristumi. jaukų rinkimui. Kadangi Rau-

“Dziennik Chicagoski” kovo 
9 d. laidoje pranešė .kad New 
Britain, Conn. kalbėjo prieš la
bai gausiai susirinkusią publi
ką "vyskupas V. Brizgys ir savo 
kalboje pasakė, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

Vietinė lenkų “Gwiazda” ko-

Vajus

Kovo mėnesis yra paskirtas

<

donasis Kryžius be skirtumo 
tikybos, rasės bei pažiūrų, ne
laimei ištikus, šelpia visus, tai 
visi yra prašomi savo aukomis 
paremti šį vajų.

Mūsų broliams ir sesėms lie
tuviams tremtyje ir karo me
tu taipgi teko patirti Raudo-

I

vien-

“Svo- 
tilpo 

Betų-
t

*H!LAMLPHIA.
P«>g*

Mirė a. a. Juozas Gaidys. P1^““ P«^tas profe-
Vėlionis buvo pavyzdingas šv. IMČio-
Kazimiero parap. parapijietis 
fr uolus katalikiškosios spau
dos rėmėjas. Per daugelį metų 
rėmė ir skaitė “Darbininką”.

Prašoma pažįstamuosius at
siminti jo vėlę savo maldose. 
Tegul ilsisi ramybėje. J.A.C.

je “Syoboda” ant pirmo 
pio buvo paminėta apie pabal- 
tiečių — lietuvių, latvių ir es
tų protesto demonstracijas, su
ruoštas Vokietijoje Stutagarte. 
dėl Kremliaus tironijos tų 
kraštų tautiečių žudymo.

pusią-

Atvyko a. a. V. Rytamo
-L—LJL

Šiomis dienomis laivu “Ma
rine Shark” atvyko iš tremties 
viengentis Vytautas Šerelis su 
žmona Irena ir dukra Danute. 
Jis yra labai artimas giminai
tis čionykšstės viengentės, po
nios Agotos Kleinot - Ragulie- 
nės, ir ■visiems gerai žinomo 
viengenčio a. a. V. Rybaso.

P.p. šereliai apsigyveno pas 
paminėto viengenčio našlę, po
nią EI. Rybasienę. Ką tik at
vykusieji p.p. šereliai yra labai 
inteligentiški žmonės.

t mmSirgo
Mūsų viengentis, Juozas Tu

rauskas .kuris yra L. R. Kata
likų Susirienymo 20 kp. ilga
metis narys ir dabartinis pir
mininkas buvo rimtai susirgęs. 
Dabartiniu laiku jo sveikata 
pagerėjo ir sekmadienį, kovo 6 
d., buvo atsilankęs į savo kuo
pos susirinkimą ir net jame 
pirmininkavo. K. V.

t

«

Iš Kitataučių Spaudos
Vietiniame lenkų savaitraš

tyje “Gwiazda” kovo 3 d. lai
doje tilpo žinia, kad vasario 27 
d. čia lietuviams kalbėjo minis
teris V. Sidzikauskas. Tokia 
pat žinia tilpo ir 
“Dziennik Dia
kovo 7-tos d. laidoje, o “Dzien- kuriame galėtų būti įrengti 
nik Zwązkowy” pranešė, kaip kambariai dėl susirinkimų, žai-

NfW HAVEN. CONN
Šv. KasMer* Vyrų Klubą*

Jau kelinti metai kaip mūsų 
kolonijoj susitveręs šv. Kazi
miero vyrų klubas, kuris para
pijos rūsyje įsitaisė sau gana 
jaukią vietelę susirinkimams 
bei sueigoms. Tačiau, didėjant 
narių skaičiui, pasidaro patal
pos perankštos. Tada buvo su-

dienraštyje manyta įsigyti nuosavą namą 
Wszystkich” ir įrengti modernišką klubą.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
/English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudu* 
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums 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 skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

JfC WmI Braadtray J5*. Bo«ton27, Mom.
Šiuomi siunčiame $.................ir prašome atsiųsti

mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
Vaidas.
AdFNM
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BOSTON EDISON KOMPANIJOS

Mir’mai

Šiomis dienomis mirė 
Adomas Kavalauskas. Velionis 
nieko čia neturėjo iš giminių.

Kovo 8-tą po ilgos ligos ju
re a. a. Petras Pavasaris. Pa-mėnesi suėjo vieneri

kotiouiją jžyoMS autai, kai į mūsų koboniją at- liko nuliūdime žmoną, dvi dūk
tais Lietuve* bmms- vyko iš tremtie* Kantautas teris ir sūnų bei tris anūkus, 

žmona, atiac- Iškilmingai palaidotas iš šv. 
Tąja proga p. Andriejaus bažnyčios, šv. Ma- 

■gišfcą rijos kapuose. Tebūna amžina 
i kurį ramybė mirusiųjų vėlėms.

PLANT INVESTMENT 
(MILLIONS OF

DOLLARS1

ITA KOMPANIJA pasiun
tė 22,864 šėrininkams ir 
3300 tarnautojų smulkų 
pranešimą apie savo vei
kimą 1948 metais. Pa

siųsti pranešimą 423,335 vartotojams 
būtų per brangu, todėl Kompanija šituo 
keliu supažindina savo kostumenus su 
m fiuii Kfrfniiaiiiinfi irrik1* būSnrie 20 metu.

Mūsų vyriausia pasaga yra patarnauti 
vartotojams pagaminant ir paskirstant 
užtenkamai elektros pačia žemiausia kai
na. Mūsų Kompanijos vadovybė visada 
siekia šitą savo pareigą prieš visuomenę 
atliktu kartu patikrindama teisingą atly
ginimą mvaatoriams ir teisingus uždar
bius bei geras darbo sąlygas mūsų tar
nautojams.

Mes manome, kad kostumeriams bus 
įdomu mūsų apyskaita už 1928 metus, 
paskutiniuosius prieš depresiją; Iš 1938 
metų, tipingus prieškarinius metus; Iš 
1948 metų, kaipo pokarinius metus. Mes 
taip pat paduodame sutrauktus balansus 
gruodžio 31 d. 1928, 1938 ir 1948 metų. 
Skaičiai ir pridedamos lentelės puikiai 
parodo, kokiu būdu eita. Kompanija pa
taikina vienaip vien didėjantį elektros 
pareikalavimą gamybos plėtimu, kaip ji 
pakeldama darbo našumą kovojo prieš 
kylančias išlaidas ir faktiškai sumažino 
elektros kainas, padarydama elektrą 
skaisčia išimtimi aukštų kainų taisyklėje.

BOSTON EDISON COMPANY

James V. Toner, President

J

INCOME STATEMENTS (c^cd.
IMI 1938 1948

Grosi Revenucs $28,125,652 $33,004,806 $65,693,355
Expenses: Operation and Maintenancc 11,717,053 15.997,239 58,533,262

Depteciatjon . • 3,950,000 3,482,581 5,898,975
Other Deductions • 2,128,889 2,073,135 1,962,402

Net lncome before Taxe$ • 10,329,690 11,451,851 19,298,716
Taxes . • 3,875,000 6,279.888 12,140.854

Per Sbare of Stock • >1.81 $2.54 S4.92
lncome Balance • 6,454,690 5,171,963 7,157,882

Pet Sbare of Stock • S3.(fe $2.10 $2.90
Dividends • 6,406,500 4,937,288 6,171,640
Balance for Surplus • > 48,190 $ 234,675 $ 986,242

_______________________ RAI ANCF SMFFTS 1 !V

ASSETS b
Dec. 31,1928 Dec. 31,1938 Dec. 31, 1948

Piaet Invesunent . • • $139,976.488 • $172,677,030 * $226,553,529
Cucrent Assets • • 5,789,798 9.161,672 28.969,194
MMGdiaącous • • • • l,070,89« 1,735,990 2,836,229

✓ $146,837.181 $185,574.692 $258,358,952
- X LIABILITIES

Opkal Scockaad Presam • $ 89,992,934 $102,821,898 $102,822,547
Earnsd Surplui . • A • 1,022,019 2,719,191 10,045,885
>opds and Notės . . • • 44,800,000 53,000.000 72,563,000
Cutrent Liabdities . . • 3,561.991 5,776,966 11.173.537
Drprecisnoa Rescrve . * 7,460,240 18,545,055 59,531,457
M&dJ»nepu$ » O • 711,582 2,224.746

$146,837.18 f $185,574,692 $258,358,952

■_ v

I

HOME ŪSE RATE
(100 KILOWATTHOUR$) EMPLOYEE

(EXCLUDING 
EXECUTIVE$)

■>«. ■

t

BOSTON EDISON COMPANY

AVERAGE ANNUAL 
WAGE

21c

$1759

' t”’ ''
iii

• . - 
im



Penktadienis/ Kovo 18 d., 1940

, J. Kuzmickis

XX Amžiaus Akimirkos
Komiiiiątiniąi tbismų ksrikaiuiflu TblsUMbl 
kunigai prisipažįsta kalti ir dėkoja už spren- 

mm Parikėsinitaas | pačig žmogaus 
siolg.

■

nigas “prisipažino” kal
tas, Karinis Teismas jį 
nubaudė aukščiausia bau
sme — mirtimi...
“NORIU PASITAISYTI”

KUNIGAS Steponas Pa
ryš, kaltinamas už nuola
tinį kontaktą su “Mura
to” būriu ir už būrio na
rių laiminimą ir dvasios 
palaikymą, taipgi prisipa
žįsta.

Savo paskutinėje kalbo
je jis prisipažįsta ne tik 
kaltas: jis pasisako jau
čiąsis nusižengęs teisei ir 
prašo tokio sprendimo, 
kad galėtų pasitaisyti ir 
atitaisyti klaidas...

Karinis Teismas atsi
žvelgė į kun. St. Farys 
“gerą valią” ir paskyrė 
jam 8 metus kalėjimo.

Trečiasis kunigas Mari
jonas Losos i___
mirties bausme.

Tačiau komunistams ir 
to negana: jie norėtų nu
teisti ir Lenkijos katali
kų vyskupus... Komunisti
nis “Trybina Ludu” laik
raštis rašo:
— Negirdėjome, kad 

nors vienu atsitikimu Mi
tų atimti kunigystės šven
timai kunigui, nuteistam 
teismo sprendimu už daly
vavimą žmogžudystėse...

Nuostabūs komunistų 
metodai: pirmiausia kuni
gai skelbiami žmogžu
džiais, nuteisiami didžiau- 

48ovietą šiomis bausmėmis, o pas-

Už geležinės uždangos 
pasipylė teismai ir proce
sai. Jau kaltinamųjų suo
luose sėdi ne tik paprasti 
žmonės, ne 
visuomenės 
ir kunigai.

Nuostabu 
ka: visi prisipažįsta kalti 
ir nori taisytis...
“ESU JAUNAS ŽMOGUS 

IE KUNIGAS...’’
LENKIJOJE Karinis 

Teismas sprendė pogrin
džio būrio vado “Murato” 
ir trijų kunigų bylą.

Kunigai buvo kaltinami 
pogrindinės veiklos rėmi
mu ir nusikaltimų tolera
vimu.

Nors kaltinamieji kalė
jime nebuvo ilgai laikyti, 
tačiau ir trumpas laikas 
tardytojų buvo gerai iš
naudotas. Apie tai liudija 
kun. Vaclovo Ortotovskio 
paskutiniai žodžiai:
— Su gailesčiu ir skaus

mu išpažįstu savo kaltę, 
už kurią dalinai, tačiau, 
atsakingi tie, kurie nelei
do man darbuotis tėvynės 
gerovei. Esu jaunas žmo
gus ir kunigas ir ėmiau 
pavyzdį iš vyresnių baž
nytinėje hierarchijoje ir 
patyrimu patarimų. Iš tos 
vietos apeliuoju į visus 
kunigus, kad nusižengi
mus viešai pasmerktų iš 
sakyklų ir nuoširdžiai 
darbuotųsi širdingo ben
dradarbiavimo su 
Sąjunga naudai...

Deja, nors palaužtas ku-

tik kariai ir 
veikėjai, bet

ir modemiš-

>•••

BIRBIRIKTAS

Su Aušros Varių Paveikslu
Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

Dėdės Šamo nfarinų antroji divizija atlieka manevrus PuertO Rico- 
je. Vaizdas parodo daromą invaziją iš LST laivų į Vieųues salą. Pirm 
išlipant į krantą iš laivų buvo smarkiai apšaudomas krantas iš sunkių
jų kannolių.

▲

“ESU PATENKINTAS 
KALĖJIMU IKI GYVOS 

GALVOS**...
BULGARIJOJE Liau

dies Teismas svarstė pen
kiolikos evangelikų pasto
rių bylą. Pastoriai buvo 
kaltinami šnipinėjimu D, 
Britanijos ir JAV-ių nau
dai.

| ___. Kaip Liaudies Teismo
’nuteistaslkaftkiimasis aktas skelbė,

AMERIKOS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS (CENZAS) 

ĮVYKS 1950 M.
Jung. Am. Valstybių 

......... t reikalauja,

kum nori “atimti” kuni
gystės šventimus...

levo Kazimiere Kapucino parinktos maldos

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la 
bai turininga maldomis maldų knygr 
“Atlaidų šaltinis*’. Tai yra viena iš p? 
čių vertingiausių maldaknygių, nes ic 
je surinktos maldos yra sukurtos gar 
šių šventųjų ar kitų Dievo moksluos' 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų 
esanti toje maldaknygėje, yra patie* 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai 
dais.

Konstitucija 
kad oficialus gyventojų 
surašymas — Cenzas bū
tų daromas kas dešimts 
metų.

Surašymo tikslas yra 
nustatyti pagrindą atsto
vų paskyrimui į Kongre
są iš kiekvienos valsti
jos ir tiesioginių mokes
čių (taks;) nustatymas 
atskirose valstijose. Pir
mas surašymas — cenzas 
įvyko 1790 metais. Nuo 
to laiko iki šiol surašymo 
darbininkų darbas žymiai 
pasunkėjo. Šiandien rei
kia ne tik daug daugiau 
žmonių surašyti, suskai
čiuoti, bet ir juos surū
šiuoti socialiniu, ekonomi
niu ir kitais atžvilgiais. 
Prie gyventojų surašymo- 

kuris Įvyks 1950 
met., jau dabar ruošiama
si ir jam sėkmingai pra
vesti sudaromi planai.

1950 metais balandžio 1 
d. daugiau, Irai 150,000 
Jung. Valstybių Cenzo 
Biuro darbininkų, balado
tis į J. A. V. gyventojų 40 

teismas davė man galimu- milijonų butų bei aparta- 
mo gyventi ir galimumo mentų duris su tikslu su
dirbti mūsų liaudies res-Į rinkti tikrus duomenis a- 
'ublikai. Atsiminęs nusi-pie 150,000,000 Amerikos 
kaitimus, kuriuos esu pa- gyventojų.
daręs, aš laikau sprendi- Tuo pačiu laiku šie su
mą teisingą ir gailestis- rašinėjimo • cenzo darbi
ną—, ininkai apims daugiau, kai

Už teismo sprendimus 'v ----”• --------  "
padėkojo ir likę pastoriai.

nors kaltinamieji sudegi
no visus savo kalčių įro
dymus, tačiau tardyme 
metu prisipažinę, jog bu
vę profesionalai šnipaU. 
Pastorius Vassil Ziapkov 
su trimis savo draugais 
dar apkaltinti už pastan
gas, kad viena valstybė 
Bulgarijos atžvilgiu už
imtų griežtą liniją.
~ Pastorius V. Ziapkov 
teismo sprendimu nuteis
tas kalėjimu iki gyvos 
galvos. Kai tiktai išgirdo 
tokį sprendimą, Ziapkov 
nąšoko nuo gudo ir sušu
ko:
— Aš esu patenkintas 

kalėjimu iki gyvos galvos. 
Aš noriu padėkoti teismui 
už tokį gailestingumą...

Kai teisėjas atsisėdo, 
Ziapkov tęsė toliau:

Aš esu patenkintas, kad

cenzo,

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spauda’
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka 
putinas, 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. . ~ .

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 Kėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

šešis milijonus su puse ū- 
kių, tikslu surinkti vė
liausias žinias apie žemės 
ūkio raidą (plėtimąsi): 
javų auginimą, irigaciją 
ir nusausinimą. Agrikul-

“Darbininko” Administracijai: —
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas —-------- -------- ------- ------------- - —...... —

Adresas .—............................................. ......... ..............

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai su Aušros Vartų
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondas šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
A. Ramins kis, Newark, N. J.................................
Rev. P. Ažubalis, Toronto, Canada ...................
Mrs. E. Miller, Detroit, Mich..............................
N. N............ :...............................................................
P. Petkus, Dayton, Ohio......................................
Ona Zubras, Brooklyn, N. Y.................................
M. A. Ciunytė, Boston, Mass...............................
Kasparas Mažeika, Worcester, Mass. ...............
A. Sliokaitis, Cleveland, Ohio ................ ...........
Mrs. J. Aleknas, Woroester, Mass......................
P. Marcinauskienė, So. Boston, Mass..................
Mrs. T. Dumska, Dorchester, Mass..................
Agnieška Jeskelevičienė, Phila., Pa...................
P. Kučinskas, Detroit, Mich.................................
Mrs. O. Bender, Dorchester, Mass......................
Mr. Peter Mervich, Pittsburgh, Pa....................
Mrs. Mary Mickunas, Phila., Pa.......................... 
Mrs. A Dzwonku8, West Moreland, N. Y..........
Petras Tamasauskas, Lawrence, Mass..............
John Žukas, Cambridge, Mass.............................
Jonas Vilkišius, Norwood, Mass..........................
A Lucas................................................................
AL Bemot, Dorchester, Mass. . .......... ...............
Petronėlė Rusteikaitė, Chieago, UI...... ...............
Elzbieta Sa t kūnas, Watertown, Conn..............
L Gnihinakas, So. Boston, Mnasi ..... .............
K. Mekuska, Alberta, Canada ................... .......
A Nakceris, Hartford, Conn..............................
Mrs. Petronella Mages, Auburn, Maine ............
Mrs. Margaret Brazonis, Waterbury, Conn.......
J. Orodeckis, Waterbury, Conn...........................
-V. Norkūnas, New Haven, Conn.........................
Juozas Miciuta, Greenfield, Mkss.......................
Aleksandra Stepankevičius, Greenfield, Mass. .
B. Masiulis, South Boston, Mass.........................
Wm. K&zakevich, Dorchester, Mass...................
Mrs. John Slepetis, Easton, Pa.............................
Mrs. Eva Grigas, Chieago, HL .............................
William Morkus, Hartford, Conn.......................
Adolph Peredna, Loveli, Mass.............................
John Gudelis, Roslindale, Mass..........................
B. Stankūnas, Milwaukee, Wisc..........................
B. Juodis, E. Chieago, Ind.................... ?............
Michael Mazgelis, Brockton, Mass......................
John Puzin, Elizabeth, N. J. ..............................
Miss Antanina Grite, Worcester, Mass..............
Antanas Baltutis, Newark, N. J.........................
N. N., Detroit, Mich.... ......................................
J. Jasinskas, Cambridge, Mass...........................
Mary Čižus, Rochester, N. Y..............................
B. Mortunas, Terryvilte, Conn. ...........................
G. Wanslor, Detroit, Mich..................................
P. Yankausienė, Wilkes - Barre, Pa...................
Bronis Gelusiavičius, Worcester, Mass...............
Karolius Vasiliauskas, Dorchester, Mass...........
Vladas Simanavičius, Westfield, Mass...............
Petronė Cvirkieno, Westfield, Mass............ ......
M. Petkus, Dayton, Ohio ...................................
Mra. J. Seliokas, Bristol, Conn...........................
A Barkauskas, So. Lawrence, Mass...................
A. Gedraitis, Cambridge, Mass.............. ............
A. Maksvttis, Cicero, UI. ...................................
J. Vasiliauskas, So. Boston, Mass.......................
V. Yustas, Bayonne, N. J. ..............................
Ona Vyšniauskienė, So. Boston, Mass. ............
A. Adomavičienė, South Boston, Mass...............
M. Kamandulis, Brockton, Mass.........................
Peter Bolis, Lawrence, Mass..............................
Mr. William Titus, Rockville, Conn...................
J. Gumbakis, So. Boston, Mass...........................
Mrs. L. Antanavičienė, So. Boston, Mass.........
Ona Unguraitė, Phila., Pa. ................................
Joseph Anusauckas, Bridgeport, Conn.............
Mra. A. Baronas, Lawrence, Mass....................
B. Sipavičius, Worcester, Mass. ........................
Eva Petrušienė, Bristol, Conn.............................
Marcei a Burneikienė, Bristol, Conn..................
John Poszkus, South Boston, Mass...................
Anthony Venckus, Turnera Falls, Mass...........

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą 

“Darbininko” Administracija.
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pagalba techninių patarė
jų daro sprendimus.

Be tų klausimų svarsty
mo, Cenzo Biuras ruošia 
apie vieną milijoną Ame
rikos vietovių žemėlapių, 
kurie parodo ribas, kelius, 
gatves, gyvenamąsias vie
tas ir ūkius kiekviename 
iš 200,000 surašinėjimo - 
cenzo apskričių. Šie žemė
lapiai jau dabar gamina
mi.

Sąryšyje su gyventojų 
surašymu labai yra svar
bu to paties darbo orga
nizavimas, darbininkų pa
rinkimas ir jų tam darbui 
paruošimas, prižiūrėtojų 
ir skaičiuotojų štabo su
darymas. Jau yra įsteigta 
nuo 800 iki 900 ofisų.

1950 metų surašymas - 
cenzas bus 17-tasis Jung. 
Am. Valst surašymas- 
Cenzas nuo pirmojo, ku
ris, kaip jau minėjome, į- 
vyko 1790 metais. Tada 
reikėjo atsakyti tik į ke
lius klausimus. Nuo to 
laiko iki šiolei surašinėji
mas - cenzas darosi, gy
venimui žengiant pirmyn, 
vis komplikuotesnis. Da
bar jau reikės suteikti ži
nias apie daug dalykų.

Išskyrus dešimtmetinį 
gyventojų surašymą -cen
zą, Cenzo Biuras £ra at
sakingas ir už specialius 
surašinėjimus - cenzus ki
tais metais. Be specialaus 
Agrikultūros (žemės ū- 
kio) surašymo - cenzo, 
dar yra vedamas, (kuris 
įvyko 1947 met.), gamy
bos cenzas bei biznio cen
zas, kuris įvyks šiemet 
už 1948 metus. Butų cen
zas irgi, tur būt, bus pra-

v •

4

PRIEVARTOS HIMNAI
VTIKROVfi

KOMUNISTŲ režimas 
nori tt karto nukauti ke-lturos <*“«>. >-
’ius tikslus. Jis nori įro- njama penki metai, 
dyti, kad: r

a) teisiami kunigai ne- apsvarsto rūšis ir skaičių 
persekiojami už bažnvti-i klausimu, kuriuos jiems! vestas 1950 met., kadangi

mama penki metai.
Cenzo pareigūnai dabar

peraekiojami už hažnyti- j kiangimų, Lvtaa žuvo
nę veiklą, bet pasaulinius teks patiekti būsiamamel paskutinis įvyko 1940 m. 
nusikaltimus; * I surašinėjime. Įvairios or- * C. C.

b) visi suimtieji tikrai 'ganizacijos ir asmenys
yra kalti; Įsiūlo ir praneša Cenzo

c) patys prisipažįsta ir Biurui šimtus klausimų. 
Biuras juos svarsto ir suprašo bausmės...

Tačiau, jeigu komunis
tams pavyksta įvairiomis toti' romėnų kalbėtojo Ci- 
net nežinomomis priemo-'cerono žodžius: 
nėmis išgauti prievartos — O tempora, o mores— 
himnus rėžimui ir taria- o laikai, o papročiai!... 
mus prisipažinimus, tai; * * *
niekas netikės, kad nu-! ;_____ _ —.____ ____ . .
teistasis gali tikrai jaus- vų kraštų gyventojus pa- P«rnakvo8iu’ 
tis laimingas, gavęs kalė- našūs prisipažinimai, bau- Nakvyne ę gaU8JU- 
jimo iki gyvos galvos smės ir padėkos už jas. Ar ant bėro žirgužėlio, 
bausmę... Į visa tai galima žiūrėti Ar ant tymo balnužėlio,

Ir šitoje vietoje reikia kaip į pamišėlių namus. Ar uošvės dvarely, 
dar kartą pabrėžti: Nesistebime, kad nukan- Margojoj klėtelėj?

komunistai neriteokina kintos aukos kalba keis- 
Mtao pavergtam, bet ko- čiausias mintis: stebimės 
voja su žmogaus siela! to karnavalo režisieriais, 

kad koarantettaiam rė- kurie sąmoningai to sie- 
žhnui reikattngf ne sąmo- kė. į
ntagi ir mastą žmonės, O gal, pagaliau, visi tie, išeik, išeik, uošvužėle, 
bet automatai, kurie kak kurie turi tarnauti raudo- Atkelk vario vartužėlius, 
Mtų, kaip jiems įsakoma,, na jam stabui, iš viso ne- Priimki žentelį, 
__ Jž JUtaiU. verta nakar-pali sveikai protauti i Tėvebo sūneli.

Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudrengs dargi dargužėlė 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu?

| Pails mano žirgužėlis.
ŠIURPU nukrečia lais-'Jp*iIs mano ~.

Greičiau, greičiau, žirgužeU, 
Pasiskubink, juodbėrėli,- 
Į uošvės dvarelį.
Į margą klėtelę.
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KOLONIJOS. i

EUZABETH.N.1

1
GIRDĖTI LIETUVIU

ti* »

. f
jų vaikai kalbėdami namie lie
tuviškai. kenkia sau mokyklo- 

Petro ir Povilo lietuvių nes žemiau yra įvertinama 
parapijos klebonui, kun. J. Si- J? pažanga moksle. Tai yra ne
monaičiui. kovo mėn. 19 d. su- t*esa- Aiškiai matome, kad kai 
kanka 25 metai, kaip jis klebo- kurių lietuvių 
nauja toje parapijoje. Savaimi 
suprantama, palaikyti parapiją 
tvarkoje ir vienintelę Nevarko 
Vyskupijoje lietuvišką mokyk
lą. nėra lengvas dalykas. Bet 
jis savo sumanumu sugeba visą 
tą ratą tvarkingai ir pavyzdin
gai sukti. Daug jis yra per 
tuos metus parapijos gerovei 
pasidarbavęs, daug visokių pa
gerinimų atlikęs ir daug širdies

DflPBTN INU S

t■į; tls

i vaikai gražiai 
kalba lietuviškai ir už mokslą 
gauna aukštus pažymius. John 
V. Chervokas irgi gražiai kal
ba lietuviškai ir sugebėjo iškil
ti į pirmąsias vietas iš virš 200 
kitų, dar aukštesnių skyrių, 
mokinių. Tai daro garbę mums 
lietuviams, kad mes esame ne 

j tik lygūs, bet dar pranašesni 
už kitas kultūringąsias tautas, 

į John V. Chervoko tėveliai.
įdėjęs, kad tik visa tai išeitų >P• Chervokai, nors yra Ame- mo
parapijos gerovei. .nkoje gimę ir augę, bet jie pn- (iaugįau kaįp 3(X) parapijiečiu, sudegino mortgičiaus dokumentus. Čia mato-

Parapijiečiai. tai įvertindami ‘ pne lietuviškų katati- me Rleb Run j Bucevičių MS laikant degantį dokumentą, kaipo įrodymą, kad
ir rodydami jam savo pagarbą. organizacijų . jie ir jų vįsos parapįjos skolos yra apmokėtos. Šioje grupėje (iš kairės į dešinę) yra:

vakare,:^un“b taiP P31, Pn ^uso P^ie kleb. kun. J. Bucevičius, Vincas Tamu’ionis, kun. Maurice J. Redden, DD, Šv. 
k -jusnienymo -mos p. patrįko par klebonas, kuris degtuku uždegė dekumentus, ir adv. Leonardas G. « f ino t hnrvAlziorui 7

kovo 20 dieną. 6 vai. 
nuosavoje salėje rengia šaunią

• vakarienę. K-s.

NORVOOD, MASS.
Lietutis Laimėjo Pirmą 

Dovaną
John Hancock Life 

Company ir vietos 
"Nonvood Tribūne” 
dovanų Junior High 
8 ir 9 skyrių mokiniams, kurie s3'’0

£
Sklat, Anna Gurskaitė, Rožė! I MA^S
Mizaraitė, Marijona Svaklaitė! , ______ ___
ir Julia Zelanskytė. i Antanas Barkauskas

Skanias dešras pagamino pp. j klausomybės paminėjimo 
Ona Utkienė, Julia Rasimavi
čienė, Marijona Nadzeikienė, 
Alice Fields ir Teklė Mitchell.

Šis bankietas labai pavyko. 
Parapijiečiai džiaugiasi nusi

kratę 'skolų ir džiaugiasi, kad 
jų mylimas vikaras kun. Juo- 

|2as Bucevičius paskirtas klebo- 
į nu. Pažymėtina, kad parapijie
čiai labai gausiai remia para
piją ir savo tautos ir labdary- 

ibės reikalus.
Lai Dievas 

jauną kleboną 
jiečius, kurie 

i darbuojasi.

nopri- 
pro- 

ga aukavo Lietuvos atstatymo 
reikalams 5 dolerius. Per klai
dą jo pavardė buvo nepaminė- 

iškilmių aprašymo metu.

fOBCESTa, MASS.
Naujienom iš 116-tos “Aušros 

Vartų” parap. Liet Vyčių 
Kuopos

VVorcesterio 116-tos Aušros 
Vartų parap. Liet. Vyčių kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- - 
vyko kovo 7 dieną. Prie kuopos 
prisirašė dvi naujos narės, bū- 

taip vieningai ten t: Gracija Rakauskaitė ir 
S.K. ------ -

laimina musų 
ir visus parapi-

l BROCKTON, MASS.

ta

šv. Kazimiero lietuvių par., Nashua, N. H., mortgičiaus dokumentų degini* 
vaizdas. Sekmadienį, kovo 6 d. vakare, parapijos bankiete, kuriame dalyva-

Marijona Klimkaitė. Abi yra 
sodalietės ir veiklios merginos. 
Tad kuopa mano, kad į savo 
sąstatą laimėjo dvi darbščias 
nares.

Juozas Augustinavičius ir Ie
va Balsevičiūtė buvo paskirti 
delegatais į Federacijos susi
rinkimą.

Juozas Andriuška pranešė, 
kad basketball ratelis žais 
(rungtiniaus) su 17-ta South 
Bostono kuopa.

Edmundas Vaškas, Naujų 
Narių Vajaus komiteto pirmi
ninkas, pirmadienį kovo 14-tą 
surengė bažnytinėje salėje pro
gramą.

Tas pats komitetas, į kurį į- 
ėjo: Julė Čeraitė, Dovydas 
Vaškas, Teresė Kasperaitė, 
Marijona ir Irena Baliukony- 
tės, Jonas Stonsky, Juozas Au- 
gustinavičius ir pirmininkė 
Charlotte Mitchell, surengė už
kandžius.

Girdėjome, kad sekmadienį, 
kovo 20 d., žada vykti į Law- 
rence “leadership courses”, ku
riuos rengia Naujosios Angli
jos apskritis, šie asmens: dva
sios vadas, kun. J. Jutkevi- 
čius, Charlotte Mitchell, Pra
nas Butkevičius, Louise Toti- 
laitė, Ona MiUer, Jonas Pūras, 
Dorata Sinkevičiūtė ir Edmun
das

Penktadienį, kovo 18 d. Šv. 
Roko par. bažnyčioje praside
da 40-tės Valandų atlaidai. 
8:30 vai. šv. Mišios su įstaty
mu Švč. Sakramento. Procesi
joje dalyvaus parapijos vaiku
čiai. Pamokslą pasakys kun. 
Feliksas Norbutas. 7:15 vai. 
vakare iškilmingi Mišparai. 
Pamokslą sakys kun. Jonas S. 
švagždys.

šeštadienį, 6:45 vai. Įstaty
mas Švč. Sakramento. Šv. Mi
šios. Tą dieną pripuola šv. Juo
zapo, Bažnyčios globėjo šven
tė.

Sekmadienį po pietų prie į- 
vyks visos parapijos adoracija 
prie Švč. Sakramento. Visos 
draugijos, brolijos ir sodalici- 
jos valanda po valandai su
klups nuoširdžiai maldai savo 
sielos, parapijos ir tėvynės rei
kalų maldavimo gerovei.

Per 40-ties Atlaidus išpažin
tys bus klausomos prieš ir po. 
Mišių. Vakarais po pamaldų. 
Tai labai patogi ir maloni pro
ga pasimelsti, Velykinę atlikti 
ir laimėti Dievo malonių.

Ona Chervokienė vra kuopos
-♦••i- n V , . Velička, raštininke. Pageidautina, kad 

visi Amerikos lietuviai prisira
šytų prie lietuviškų katalikiš-

. kų organizacijų, nežiūrint į tai 
ar jie Amerikoje būtų gimę, ar 
kur kitur.

NASHUA, N. H. mą. Jis yra buvęs altoriaus 
berniuku prie a. a. kun. kleb. 

■Tylos, kada parapija dar buvo 
j jaunutė. Sveikino kun. Bucevi- 
i čių ir linkėjo jam geriausių

pijos įsikūrimo ir gyvavimo is
toriją. Jis sakė, kad pirmas 
lietuvis, kuris apsigyveno Na
shua, tai buvo Vincas Aleške
vičius. Vėliau apsigyveno dau
giau, ir dauguma apsistojo ant 
High Street ir dirbo artimose 

Bucevičiaus i ūkyse. Pramokę anglų kalbos, 
audenyčiose. Vė

liau buvo įsteigta Šv. Kazimie
ro draugija, būtent, spalių 3 
d., 1899 m. Draugija per kiek 
metų išaugo į 400 narių. Na
riai suprato, kad reikia dvasi
nės vadovybės. Taigi kvietė 
kunigus iš kaimyninių koloni
jų, ypač prieš Kalėdas ir Ve
lykas, kad aprūpintų dvasiniais 
reikalais.

Sužinoję, kad kun. Leonas 
Tyla bus įšvęstas, tai komite
tas, kurį sudarė pp. Bekeris, 
Juozas Kašulynas, Mykolas 
Sinkevičius ir Matas Bartis,

Nepaprastos iškilmės šv. Ka 
zimiero lietuvių parapijoj

Sekmadienį, kovo 6 dieną sėkmių Dievo dąrbe.
; Kun. Vaičiūnas, trumpai pa

minės bėjo Šv. Kazimiero šventę. sakęs apie kun
draugijos Globėjo šv. Šeštadienį po pietų buvo atvy- gražią veiklą parapijoje, iššau-1 gavo darbus 

geriausiai parašys istoriją apie Juozapo šventę. Visi nariai yra kęs i talką kun. kap. K. Jen- p-ię Mary Sklat, kuri vedė■ 
George VVashington gyvenimą kviečiami dalyvauti šv. Mišiose kus Louell, Mass. Jis pagel- ju vaikučius, nešančius didelę! 
ir jo darbus. Konteste dalyva- jir eiti prie šv. Komunijos, ku- bėjo klausyti išpažinčių. 'puokštę gėlių p. Juliai Bucevi-;
vo virš 200 mokinių. Pasirodė,! via galės priimti laike šv. Mi-' Sekmadieni 10 vai. rvta kle- x:---- : i...„ o..„—
kad geriausiai parašė istoriją1 šių 9 vai. ryte.
apie George Washington gyve
nimą ir laimėjo pirmą dovaną 
815.00 pinigais lietuvis, 
skyriaus mokinys John 
Chervokas. Antrą dovaną lai- j Tarybos ir buvo aukotojų pa- 
mėjo 8-to skyriaus mokinys■ skelbti vardai, bet per neapsi- 
Valmore Pelletier Jr. — $10.00 ♦'žiūrėjimą nebuvo įrašyta var- spalvomis, 
pinigais. Teisėjais buvo dr. Į 
Lewis J. Danavitch. Grac Epis-• 
copal Minister ir Rev. Frank- • 
lvn H. Boardman ir laikraščio 
"Norwood Tribūne" redakto
rius — T u..., — —----------- ----------- <

laimėtojams įteikė John iian-' domaitis. 
cock assistant District Mana- 
ger James F. Penza. ‘John V. 
Chervoko parašyta istorija a- 
pie George Washington buvo į- 
dėta į laikraštį "Norvood Tri
būne” su abiejų laimėtojų, mo
kyklos Principai John Corco- 
ran ir teisėjų joveikslais, kas 
buvo du kartu talpinama laik
rašty “Norsvood Tribūne”.

John V. Chervokas yra Bro- mą
niaus ir Onos Chervoku 12 me- Valandos metiniame koncerte, 
tu sūnus. Valmore Pelletier Jr. kuris įvyks sekmadienį. balan-Į 
v’-a dr. Valmore ir ponios Pel- džio - 
letier sūnus. Pasirodė, kad lie- Hall, Bostone, 
tuvis mokinys buvo gabiausias, Taigi ir mes turėsime 
iš virš 200 mokinių, nes jis ge- dainininkę tame didžiuliame Jis sakė, kad šiandie 
r: oisiai parašė George Wa- koncerte. Didžiuojamės ir* lin-‘tris įvykiuę: Šv. 
shington istoriją. Dažnai kai.kime p. Novikienei o ------, —
kurie lietuvių tėvai kalba, kad‘sėkmių. i kleb. kun. Bucevičiaus sveikini-

Insurance 
laikraštis 

paskyrė 
School 7.

Sekmadienį. kovo 20 
9 vai. ryte. LDS nariai

1

dieną, šventėme mūsų parapijos Glo-į 
minės bėjo šv. Kazimiero t

i

i vaikučius, nešančius didelę 
ir jo darbus. Konteste dalyva- į ir eiti prie šv. Komunijos, ku- bėjo klausyti išpažinčių. 'puokštę gėlių p. Juliai Bucevi-

Sekmadienį. 10 vai. rytą kle-,^jenej, fcun. Bucevičiaus moti- 
bonas kun. Juozas Bucevičius. nėlei. Tuo pačiu metu p. Lil- 

įMS. atnašavo šv. Mišias para- jįan Tamulionytė įteikė kleb. 
__ Per prel. Mykolo Krupavi- pijieėių intencija, o kun. kap. jęUn Bucevičiui moterų drau- 

7-to; čiaus prakalbas buvo surinkta K. Jenkus pasakė labai gražų gjjoS piniginę dovanėlę.
I Keletą dainelių sudainavo pa- 

Bažnyčios altoriai buvo labai rapijos choras, vad. muziko 
meniškai papuošti gėlėmis • ir Jono Tamulionio, ię CYO gru- 

Altoriaus šonuose va(j 
Lietuvos kiėnės.

i Po to
1 - ..
te siuos

- •

V.' aukų dėl Amerikos Lietuvių' *r atitinkamą pamokslą.

dai p. A. Kavaliausko ir J. An-jst°vėj° Amerikos ir 
tanaitis., kurie aukojo po $1.00. trispalvė vėliavos.

Juozo Vaikas.! -----------------

Tribūne" redakto- Pereitą savaitę pasidavė Nor-i
Martin B. Curran. Dovaną woodo ligoninėn p. Petras A-1 

________ , gyv. 4 St. George 
i Avė. p. Petras Adomaitis yra

p. Petro Rakausko, vargoninin-
- ko, uošvis, ilgametis šio mies
telio gyventojas. Linkime pa
sveikti.

j Šiomis dienomis p. Elena No- 
vikienė. gyv. St. George Avė., 
ilgametė parapijos choro ir so
listė dainininkė, gavo kvieti- 

dainuoti Lietuvių Radio

ponios Anne Olševs-

kun. Vaičiūnas pakvie- 
kalbėti: Vincą Mit-

Bankiete sudegino mortgičiaus chell. Kazį Kazlauską, Tarną vyko pas vyskupą prašyti, kad 
j_i — Pagerbė naują Grigą, adv. Alfonsą J. Raudo- tas jaunas kunigas būtų pa-

Gasperą skirtas į Nashua.
Kun. Tyla buvo paskirtas a-

dokumentus, 
kleboną.

Tą pačią dieną. 5:30 vai. va
kare.
šaunus
čiaus
Dalyvavo labai daug parapijie-' Vincas Tamulionis, 
čių ir svečių iš kitų kolonijų, parapijos įkūrėjų.

—

nį. Simoną Ulcicką,
Grigą, Aleką White. Aleką Mi-

Vy«.

PAIEŠKO

Vaškas.

Paieškau Dailidžių ir Rūko
rių šeimas, kilusias iš Lietuvos 
Kudirkos Naumiesčiu Bojorai-

parapijos salėje įvyko žarą, Vincą Urbonavičių. Juozą • sistentu kleb. kun. T. Buckle. 
bankietas ir mortgi- 

dokumentų deginimas.
Mikelionį, Dr. Stasį Bartį ir j Lietuviams pamaldos buvo 
kun. Bucevičiaus motinėlę. j komos apatinėje bažnyčios 

Vincas Tamulionis, vienašalėje. Kun. Buckle, vyskupui 
pasakė dus, pardavė tą bažnyčią 

Šiame bankiete taip pat pager- trumpą parapijos istoriją. Adv. j tuviams už $22,500. Tokia
Leonardas G. Velička kalbėjo j buvo 
apie tėvų nuveiktus darbus ir j 
pasakė, kad dabar jaunimas' 
jau pavaduoja tėvus. Jis taip

bė ir savo naują kleboną, kun. 
Juozą Bucevičių. MS., - kuris 
neseniai buvo paskirtas užimti 
a. a. kun. Dr. M. Cibulskio vie
tą. Kun. Bucevičius buvo ilgus pat sveikino naują kleboną ir 
metus vikaru mūsų parapijoje, linkėjo jam Dievo palaimos.

Toastmasteriu buvo kun. J. Iš Manchester. N. H. p. Jo- 
April 24 d. š. m.. Jordan Povilas Vaičiūnas, Šv. Patriko nas Vaičiūnas ,tos kolonijos į- 

par. vikaras. Turiningą kalbą žymus veikėjas .sveikino naują 
savo pasakė Teisėjas Bolis Degasis. kleboną ir parapijiečius. Baig

tame didžiuliame Jis sakė, kad šiandie minime damas kalbą įteikė tos koloni- 
Didžiuojamės ir* lin-ttris įvykius: Šv. Kazimiero jos lietuvių vardu kleb. kun. 

Novikienei geriausių I šventę, mortgičių deginimą ir Bucevičiui piniginę dovanėlę.
i kleb. kun. Bucevičiaus sveikini- p. Ulcickas apibudino para-

Kovo 21-mą dieną, pirmadie
nio vakare, prasidės Šv. Roko 
parapijos Gavėnios * Misijos. 
Misijas ves kun. Jonas Kidy- 
kis, S. J. iš Chicago, III. Šia 
proga reikėtų visiems pasinau
doti, nes tai reta tokia proga,
kada galima išgirsti tokių gi- čių km., kurios yra išvykusios 
lių pamokinimų kaip per misi-! Amerikon prieš I-ąjį Did. Karą 
jas. Jeigu šių laikų pasaulio ir gyvena čia Bostone ar jo a- 
kunkuliavimas tarp taikos ir pylinkėse.
karo ligi šiol kieno nors širdies į Paieško Matijošaitis Justi-
nepajudino prie meilės artimui nas, kilęs iš Bojoraičių km., 
ir meilės Dievui tai šias misi- Bubelių valse. Šakių apskr., da- 
jas aplankęs tikrai nuties savo 
gyvenimo gaires savo sielos ir 
savųjų laimėjimams. Eikime ir 
kitus kvieskime, o atliksime 
didelį apaštalavimo darbą.

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pape Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akla ir pritaikinti akinius.
.Mes padarome dirbtinas akis.

Room 2M 
Tei. S-1944 

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Mala St, Webster, Maas.

Kailiniai Nupigintomis Kainomis! | par. Jaunų 
vadovaujant 
ir p. Teklei

bar esantis Vokietijoje. 
Prašau atsiliepti adresu: — 
(23) Oldenburg i Oldb Post, 

ofen. Wohn., (Brit. zon) 
Germany.

W. J.CMshohn
GRABORIUS 

°Asmenl*ka« Patarnavimas** 

331 Smlth St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 62M

GAVĖNIOS KNYGUTE

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— • 
I. J. F0X, 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 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
ji pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

šios
Per
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS— Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius, išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas. BOSTON, MASS.

lai- 
sa- 
lei- 
lie- 
tai

Šv.. Kazimiero lietuvių 
parapijos pradžia. Dabar para
pija yra visai be skolų.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo kleb. kun. Juozas Bucevi
čius. Jis dėkojo visoms organi
zacijoms ir draugijoms už ban- 

: kieto surengimą, už dovanas 
bažnyčiai ir jam; dėkojo vi
siems dalyviams, o ypač ga
biam toastmasteriui kun. Vai
čiūnui.

Programa baigta Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Bankieto surengimui vadova
vo p. Juozas Andruškevičius. 
Jąm pagelbėjo kiti parapijie
čiai.

Šv. Kazimiero
; Moterų guilda, 
. Mrs. Alice Fields
'Mitchell, paruošė ir davė ska
nią kumpio vakarienę. Kitos ir 

'kiti buvo įvairiose komisijose, 
!būtent: ponios A. Kudzmienė, 
Stella Kopkienė, Virginija Va- 
raskienė, Josephine Bresnahan, 
Marijona Veliškienė, Frances 
Dubuc, Ane Johson, Karolina 
Marčelionienė, Marijona Gri
gienė, Gladys Tamulevičienė ir 
panelės Alena Svaklaitė, Anta

ki nina Svaklaitė, Veronika Dega- 
i;sytė, Frances Jackson ir Mari? 

joną Bekerytė.
Patarnautojos: ponios — 

Thelma Kamieniecki, Anna 
Kopka, Uršulė Mills, Anne 
Jonės, Amy Smilikienė, Esther 
Marčenonienė, Klara Tamulio- 
nienė, Nellie Beaverstock, Mal

vina Mogan ir panelės — Mary

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 knygutės yra ir “šventoji 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”, 966 W. Broadway, Co. Boston 27, Mass.

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

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas ——......................................... —  ______

Adresas..............—.......  —
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VIETINES žinios
t e t a 6

ŽINUTES
Apdovanojo bažnyčių. Petro

Čapliko atminčiai Aleksandras 
. ir Eleonora Čaplikai, Viktoras 

ir Liudovika Medoniai paauko
jo šv. Petro bažnyčiai naujų 
šviesų. Labai gražus žygis iš 
Petro Čapliko artimų. Kunigai 
ir parapija melsis už Petrų ir 
jo gyvus ir mirusius artimuo
sius. Telaimina Dievas visus —

■ 
ypatingai tuos, kurie didina Jo 
garbę čia ant žemės.

Tešviečia šioji paaukota švie
sa taip bažnyčioje, kaip kad 
Petras Čaplikas švietė Bostono 
lietuvių tarpe.

i 4 t e s

DAKTARAI

•O 8-4478 \

Dr. Jaseph F. J
OPTOMCTRI8TA8

M5E. Bradvay 
South Sostoa, 88ass.

Ofiso Valandos Makym
Trečiadieniais ir Penktadieaiato

Vakarais Mus 7 iki 8-tai
Mtadieaiais nūs 2 iki 8-tai.

V; r

South Bostono Lietuvai Na
mų Komitetas, kovo 13 d., 2 
v. p.p., laikė susirinkimų. Atsi
lankė daug norinčių apsigyven
ti naujuose namuose dabar sta
tomuose apie lietuvių bažnyčių. 
Raštininkui perskaičius pereito 
susirinkimo protokolą, prasidė
jo svarstymai, kurie rišosi su 
reikalu, kaip būtų galima ap
gyvendinti čia kodaugiausiai 
lietuvių. Draugijų atstovai pa
siryžo gvildenti šį reikalų savo 
draugijų susirinkimuose. Ir su
teikti žinių Komiteto sekama
me * susirinkime, bal. 3 d_, 2 v. 
p.p., toje pačioje ’ mokykloje.

Komitetui yra labai svarbu 
tuojau gauti vardus norinčių 
apsigyventi naujuose namuose.

, PABglHINjcas
prie šio
mo.

I

Pirmadieniais, 4 v. p.p. baž
nyčioje mergaitės ir mažieji 
jernaičiai praktikuos procesi
joms 40 valandų atlaidų ir Ve- 
ykų.

Metiniai Eucharistiniai para
pijos atlaidai prasidės bal. 1 d.

Organizuos ALT Skyrių

2
BALF Sandelyje Gauti Drabužiai ir 

Kiti Daiktai 1949m. Sausio mėn.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Visos kolonijos ruošiasi Gir
dėti, kad Rėmėjai ir labdariai 
Jėzaus Nukryžiuoto Vienuolių 
po visas lietuvių kohonijas 
smarkiai suošiasi į metinį sei
melį, kuris įvyksta So. Bosto
ne, kovo 27 d. Lavrenceas or
ganizuoja busą. South Bosto
nas turės svarbų susirinkimą, 
penktadienį, vakare, po pamal
dų. Čia visi pasitars kaip ge
riau padaryti metinį Seime!; 
atmintinu. Norwoodas rengiasi 
padaryti visiems surprize.

- L tepta, MJ.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street ' 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDOT, MASS.

Ofiso Valandos: 2—< ir 6—8.

1VMKSKEUMM
A.J. NAMAKSY

Real Estete & 
Insurance

409 W. Braadway
SO. BOSTON, MASS. 

Offfce Tel. SOuth t
Bes. 37 Ottola

West Roxbury,
TEL. FA~^-1253.W

Našlaičiai - lietuviai palikę degančius namučius 
laike didžiojo karo ugnies potvynio, bėga ieškodami 
gerųjų žmonių širdies... Jais rūpinasi BALF organi
zacija. Kiekvieno patriotingo lietuvio paaukotas cen
tas suramins ir šiuos nelaiminguosius. Prisidėk su sa
vo auka šiandien, padarysi didelį artimo meilės darbą

Didesnei progai duosnioms ir labdaringoms šir
dims pasireikšti vietinis So. Bostono Balto skyrius 
rengia kovo 20, Piliečių draugijos (kliubo) salėje, va
karienę. Visi, o visi kviečiami dalyvauti.

sandėlyje paruošta nauja mais- 
jto ir drabužių siunta lietu- 

Berkeley, CaliforaljN Uni-|viams tremtiniams Vokietijoje, 
versitetas atsiuntė knygų 180; Ši siunta susideda iš 23 maišų 

Kazimiero maišytų drabužių, 4 dėžių ava- 
Mokykfans lynės, 5 dėžių knygų, 1 dėžė 

mokykloms reikmenų ir 197 
dėžės įvairių maisto produktų.

Siunta į Vokietiją išleista 
vasario mėn. pradžioje.

i Už gautas dovanas BALF 
Rockford, BALF ar. 85 aky* ••dorybė visiems nuoširdžiai 

rius 216; Chicago, D. Patraus* Akojt, tik, deja, jų labai ma- 
kas 10. ,šai, o tuo tarpu drobužių ir a-

ivulyats pareflodavmas labai di- 
klotis*

SŠUBČiant BALFui drabužius 
’ kitus daktus, prašome aiž
ai ašadreeuoti:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

SVARAIS

Los Angelas, šv. 
Liet. Parapija, 
Reikmenų 262.

Coaairtient (
Waterbury, Anna Ragena 29; 

Bridgeport, V. Toga 7.

Kovo 11 d., Lietuvių salėje, 
buvo sušauktas rodos antras 
Bostono Lietuvių Komiteto Ne- 
priklaiįsomybei Siekti susirin
kimas. Buvo susirinkę nemažai 
organizacijų atstovų. Pirminin
kavo adv. K. J. Kalinauskas, 
raštininkavo V. Vakauza.

Komiteto ižd. Dr. A. L. Ka
počius išdavė finansinį raportą 
iš įvykusio Vasario 16 paminė
jimo So. Bostone. Aukų tąja 
proga surinkta $1869.00. Išė
mus išlaidas į ALT iždą nutar
ta pasiųsti $1690.00.

Prie šio raporto reikia pri
durti, kad praeitame Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
dalyvavo didžiausia minia žmo
nių, kaip bažnyčioje, taip salė-1*4 maloniai kviečia 
je. Reikia manyti, kad lietuvių 1 — -- viską  ją visuomenę į šią
fcfią8 ir tvhgėjąs iyžttaguma« rien4-

BALF-o 17-to Skyriaus 
Bankietas-Vakarienė k

Kaip jau skelbta, ateinantį 
sekmadienį, kovo 20 dieną, 6 v. 
vakaro, Lietuvių salėje, E. ir 
Silver St, So. Bostone, BALF 
17-tas skyrius rengia šaunią 
vakarienę. Vakarienės metu 
bus išpildyta ir puiki meninė 
programa. Dainuos solistas Dr. i 
J. Antanėlis ir p-nia B. Svilie- 
nė. Tremtiniai jaunuoliai pade
klamuos gražių eilėraščių. Kal
bės visai dar nesenai iš Vokie
tijos atvykęs p. Br. Bajerčius.' savo vyrą Vincą Yesulton-Je- 
Vakarienės metu bus išleistas sulaitį, kuris yra mokytoju 
puodas - šutintuvas, kurį BAL-.New York City High School, 
F-ui paaukojo lietuvis prekybi
ninkas p. Frank G. Whitkens.

Rengimo komitetas dar kar- 
visą lietu- 

vaka-

Mirė Lietuvos Konsulo 
Sesuo

Ketvirtadienio rytą, kovo 17 
d., New Yorke mirė Marijona 
Yesulton (Jasulaitienė), adv. 

'Antano 0. Shallnos, Lietuvos 
Garbės konsulo, sesuo. Ji, kaip 
ir adv. Shallna, gimus Scran
ton, Pa. Aukštuosius mokslus 
baigus Boston University. Lais-

Įvu laiku nuo mokslo yra dir
bus adv.

Paliko

Shallnų ofise, 

dideliame nuliūdime

Blackstone, P. Maukus 14; 
Greenfield, K Bonitods 13; 
Westfield, Sv. Kazimiere Parap. * 
560; Athol, Paul Bachunts 13;
So. Boston, M. W. 21.

Nęw York
Brooklyn, E. Rimkevičius 17, 

Anna Gelzinis 43, Mr. Grasman 
3, Lokietis 10, Anna Ztilsky 3, ir taip pat aiškiai pažymėti 
Viktorija Stankevich (m) 4, 
M. Daugirda 8, J. Juškevičius 
5, P. J. Montvila 295; Brona, 
Anna Kscenaitis 26; Brooklyn, 
J. Karalius 17, česnuleričienė 
9, Vencevičienė 55; Maspeth, K. 
Galčius 70, Viešp. Atsimainy
mo par. 68.

New Jersey
Haddon Heigts, S. Kisonas 

16; Merchantville, B. Dover 26;, 
Nevark, BALF 35 skyrius 177; 
Paterson, BALF 86 skyr. 597.

0Wo
Cleveland, Neperstojančio* 

Pagalb. parapija 73.
• Penusyivaait
Philadelphia, Šv. Kazimiero 

par. 365, A. Oželis 45; Vander- 
grift, D. Kaminski 90; Forest 
City, K. Slamienė 12; Frackvil- 
le, J. Brolėnas 24; Kiagston, K. 
Kulinskas 55.

Wcst Virginia

siuntėjo adresų, nes dažnai 
siuntiniai kelyje apsidrasko ir 
susitepa, todėl susidaro sunku
mų ir nesusipratimų.

GRABORIAI

brolį adv. A. O. Shallną.
Kaip žinoma, neseniai mirė 

adv. Shallnos tėvai Scranton, 
Pa.

Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės, Vyrui mok. Vincui Ye- 
sulton ir adv. A. O. ShaUnaLkovoti už savo tautos iiHuosa- 

vimą iš vergijos ir garbingojo 
svečio tremtinio vyskupo V. 
Brizgio dalyvavimas sutraukė 
tokią mimą žmonių, kuri nebe- ; 
galėjo sutilpti net didžiojoj So. 
Bostono High Schoolės audito- t 
rijoj.

Susirinkime, po diskusijų, 
nutarta suorganizuoti Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrių. : 
Organizuoti pakviečiant ketu
rių Taryboje dalyvaujančių 
srovių ir organizacijų atstovus. 
Organizacinį susirinkimą su
šaukti palikta šio Komiteto < 
valdybai, kuriai susirinkimas 
išreiškė padėką už pasidarba- < 
vimą. A.

Lietuvių Kalba
Jaunimas nori išmokti 

žiai kalbėti lietuvių kalbą, 
nimui padėti šiame reikale, So. 
Bostono Vyčių 17-ta kuopa į- 
steigė kalbos pamokas - klases. 
Tiems, kurie mažiau moka lie
tuvių kalbos ir rašyti kun. A. 
Kontautas ves klasę trečiadie
nių vakarais, Vyčių kamba-i 
riuoae, kampas Emerson ir E. i 
Broadway. Ketvirtadienių va
karais p. Lapinskas, neseniai 
atvykęs iš tremties mokys 
tuos, kurie gerai supranta lie
tuviškai, bet nori daugiau la
vintis ir tobulintis lietuvių kal
boje. Vyčiai kviečia visą jauni
mą dalyvauti šiose pamokose 
nors ir nebūtų šios organizaci
jos nariais.

gra- 
Jau-

Papildomos Aukos Vasa
rio 16-sios Proga

Skelbiant aukotojų sąrašus 
vasario 16-tosios minėjimo 
proga, dėl neskandumų buvo 
nepaskelbti sekantieji aukoto
jai: Vincas Jankus - Jankaus
kas, aukojo $5.0Q, p.p. A. Ne- 
maksy — $5.00 ir LSA 365 kp. 
$10.00. Už įvykusią klaidų at
siprašome! Komitetas.

Prieito
Sunki gyvenimo našta trem

tyje, nes nei namų, nei savo 
kampo. O likime, koks tu kar
tus!.. Broli ir sese, amerikieti, 
palengvink tai tremtinei sayo 
kuklia auka ir bus Dievui gar
be ir tėvynei viltis, kad yra 
brolių širdys, kurie neleis prie
šam skriausti nekaltus žmones.

Vietinis So. Bostono Balto 
skyrius rengia vakarienę, ku
rios visas pelnas skiriamas 
šalpos reikalams tremtyje gy
venančių brolių ir sesių. Vaka
rienė įvyks kovo 20 d., Lietu
vių Piliečių draugijos (kliubo) 
salėje, E SL, So. Bostone. Visi 
kviečiami atvykti į šių vaka
rienę ir savo širdimi ir auka 
dalyvauti bendrame šalpos pa
rengime.

I

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė h 

išleido kun. J. K. Miliauskas 
1937 m. Kaina — 20c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27. Mass.

Petronėlė Beinoraitė * žadei- 
kienė, gyvenant 88 DP. Camp 
“Vytis”, (23) Uchte, Germany, 
British Zone, dūkti Domo Bei* 
noro ir Onos Mftkaveetaritėe • 
Beinorienės, ieško savo tetų: '

(1) Petronėlės ir žadės Bei* 
noraityčių ir

(2) Irenos Makavecktitės, 
kurios gyvena USA. Prašoma 
atsiliepti čia nurodytu adresu.

LRKSA 94 kuopos valdyba 
praneša, kad š. m. kovo mėn. 
25 d., 8 vai. vakare, penktadie
nį, parapijos mokykloj, prie šv. 
Petro lietuvių bažnyčios, So. 
Bostone, įvyks
Visuotinis narių susirinkimas.

Prašome narių, kurie nėra 
apsimokėję duoklių iki to laiko 
paruoštu Bus informacijų iš 
centro. Svarstysime: kuopos 
veikimo planą ir metinio pikni
ko ruošimą. Ateinant į susirin
kimą prašome pasiimti eertifi- 
katus.

Atsiradus neaiškumams pra
šau kreiptis pas finansų sekre
torių Stasį Jakutį, gyv. 791 E.

Draugijų Valdybų Adresai
8V. JONO E V. BU P A* ALPINES 

| DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
21 Sanger SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boston. Mass.

ProL Rašt — Jonas Glineckii,
S Thotnas Pk., So. Boston, Ma—. 

Fin. RatL — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sucth SL, So. Boston, Mass. 

' Iždininke- Stasys K. Griganavičius. 
Į 699 E. Seventh SL. S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis. 

787 Broadway, So. Boston, Kasa

Draugija laiko auairinkunua kas tre
čia sekmadieni Jdekvieao mėsesio.

Second St., S}o. Boston.
Kwąws Valdytas.

šeštadienį, kovo 19 d. Liet.
Piliečių
Whist
kliubo
chester

Moterų UMmb rengia
Party, Dorchesterio

LIETUVOS DUKTERŲ 0R-JO8 
RO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva Marksiene,
<25 E. 8th St., So. Boston, Maas.

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gafliūnienč.

8 WinfWH SL, So.'BoUtML Maaa 
ProL RaSL — Ona Ivaikienė,

446 E. <th SL, So. Boston. Man. 
FiMMU KaSL — B. COniene,

29 Gould SL, W. Ro^bury, Mass.
Tel. Parkway — I8S4-W 

Iždininkė — Ona Šiauria, 
81 Tampa St., MattSpan, Man.

Tvarkdart — Ona Kraaauskas,
11 8pria<er St.. So. Boston, Mass. 

Kasos Gl^Stabieta AUkiUkatnyU,
110 H SL. So. Boston. Mmb.

Draugija savo susirinkimus laiko kas _____________ _____ ...
antrą antradieni mBnesto, 7:3Ov. 2 vaL po pietų. Parapijos salėj,
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 492 E. 7th St., So. Boston, Man. 
Seventh SL, So. Boston, Maas.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų ražtininkę.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raftininkų.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Materims yra
SOUTH BOSTON CAFE

patalpose, 1810 Dor*
Avė., Dorchester, Mass.

Bus įvairių dovanų, užkandžių
ir gėrimų. Pelnas skiriamas
geram tikslui. Thipgi bus įžan
gos prizas.
Nuošintttai
atsilankyti.

BeųgimD Komisija.Beųgimo Komisija.

f* \
* -X' -

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.

ĮSI West Broadmy,

i

Nuožmus Rytų despotas ne 
tik sugriovė Lietuvos Valsty
bės pamatus, bet pasiryžo ir 
lietuvių tautą išnaikinti. Mūsų 
visų pareiga keiti Lietuvai -da
romas skriaudas ir reikalauti 
teisės ir teisingumo. Paremti 
šiam darbui reitydingos lėšos. 
Aukas siųsti Lithuanian Ame- 
rican Council, 1739 So. Ralsted 
Street, Chicago 8, Hl.
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gas.
Mitingui pirmininkau

jantis davė publikai baisa, 
j-n ’ e’etas ka’b^tni”

‘perga’ę. kokiais mes esa
me ir dėl to nesigėdiname. 
”ieas "ežiuo, kas rvtoj 
* Zį<! T> p I ,r _ .

Viešas PabahietiŲ Protestas

Fell’ ae’*n mais min'tu trijų miti~- 
'Tf) ’ra’h"toju mintis ti’* 
ujttrirtrio. Po -rišu l-alb” • •• • y * J v •

O ir' P T-ĮH

-iincija:
I. Mes, kurie esame Va

karu demokratijos bobo
je ir raudojomės pilna są
žinės. religijos ir žodžio

— 'n u

«';e"os. Visa laiks T»et"ls-
!'us,rieji

rui+Pt'
- dieną.
-♦■o—

W « I • v • • • v • •-* v oi -y

• • -y* • ____ • a.

• t^t? "ries 01 -
iuupros rėžimą okunuot'rie 
Estijoje. T atsijoje ir T ie- 
ri^voie Mitinge dalvvavo 
nn’e ^00 naba1fieč5” 
ir moterų. Be pabaltiečiu. laisve, protestuojame 

5 vokiečiu 7”»*- |
1 e L f ’ «« - -- O*1"

------v’irvfi—‘i

JaU-r^Št’ —
“D’e Neue Zeitu"g”. Kal
bėjo estu, latviu ir lietu
viu atstovai: Taremae 
CHems ir Dr. G. Valaičiu4?

4.- _

tiu/*a so’ūetiuio bnlše”!"- tarptautinės 
mo tautu naikinimo dar- 

fa^altės braštimse

ipi F^tll

8
pamaldas, bet ir kuomet nebu
vo pamaldų. Buvo galima |>a- 
stebėti, kad geros valios žmo
nės yra susirūpinę, - kad nei

Nežiūrint to, kad iškritęs sniegas Berlyno tėvams ir motinoms at
nešė nepageidaujamo rūpesčio dėl apšildymo butų, vaikai išėję į snie
gą turėjo didžiausio malonumo pasivažinėti. Šis vaizdas parodo anų rū
pesčių ir džiaugsmų vaizdą.

prieš toki dar istorijoje

“į’ h

're~‘ocidą. kuri 
Saiiir,CTa fantaziją 
jančiu brutalumu 
Estijoje, T atviioje ir T ie- 
tuvoje.

**es prašome. vad 
Tr'° P/»n-
'’o-rMs Krvžins ir kitos 

organizaci
jos tuo jaus ir besąlyginiu 
rvžtr,*nimu dem^s^iot" 
t" didžiausią žmo^Uos na- ''otųm 
’aisą -- sorietm’* bo,3ri- ’-’r.o df»ly”ii 

atstovo Dr. G. Valančiaus vizmą ir užkirstų jam ke- tytų faktų rezoliuciją pa- 
e^erginga ir naujausiais lią i visišką mūsų tautų sirašė tų trijų tautybių 

komitetų pirmininkai: W.
m. Mes apeliuojame į Puum, J. Zegners ir S. 

Vakaru demokratijų vy- Pundzevičius. Rezoliucija 
riausybes, jų gyventojų buvo perskaityta 5 kalbo- 
sažrne, viešąją opinija ir mis ir visų susirinkusiųjų 
skaudą mūsų tautų S.O.S. su dideliu entuziazmu pri- 
šauksmą išgirsti ir neati- imta. Protesto rezoliucija 
dėliojant visomis priemo- 5 kalbose 

mingujų šauksmą, imtis nėmis pagalbon ateiti, 
aktvvių ]

-••O

Sovietu 
virši- 

vykdo

— sovietinio ''olševi-- 
*»irr v' lni'

xa n 
laisT,ė

mo
9

Baltijos tautoms Estijai. 
T atviri ir Lietuvai.

Mes estai, latviai ir lie
tuviai šia ■ iš,'ilmi”<ra prr- 
— ’-niiy' es"me "’-en^ai 
naši!" ’e kojoti rž 
*autu laisvę iki galutinos 
pergalės.

Fellhachu estų, latviu i- 
protesto su s iri”- 

ardu ia-d"s

A. a. Kazimieras Kupriūnas

Dievo Apvaizda. Jos jokios pa
geltos negauna nei iš Valstijos 
iždo, nei iš miesto, nei ii Vys
kupijos, bet turi žiūrėti į gera
darių rankas, kaip kad šv. Al-'vienas nenorėtų sulaukti tos
fonso Novenos maldininkai. Ne dienos, kuomet komunizmo sli- 
teko man tikrai sužinoti, kiek binas pradėtų virškinti mūsų 
Sesutės surinko per tas dvi laisvos šalies gyventojus. Tik- 
dienas, bet ne abejoju, kad per rai reikia ne kartą, bet daug 
14 pamaldų žmonės sušukavo kartų per dieną šauktis “Nuo 
apie 12,000 00. Tok3 mūsų kle- k*ro» Maro, bado ir Komuniz* 
tono užuojautos darbas tikrai mo Vergijos, gelbėk mus, Vleš- 
neša palaimą, kaip mūsų baž- patte”.
nyčiai, taip ir mūsų lietuvių -------------
parapijai. A a. Magdalena Kostumaus-

ldenė
Nep^ruto, Ifaldo. Dino. p<J

Šią savaitę mūsų bažnyčioje Magdalena (šilanskienė) Kos- 
turėjome dvi nepaprastas mal- tumauskienė buvo pašaukta 
dos Hipnas Pirmadienį ir ant- amžinybėn trečiadienį, kovo 9 
radienį švč. Sakramentas buvo d. Pašarvota pas Juozą Kašins- 
išstatytas per visą dieną. Kle- ką, buvo laidota iš šv. Alfonso 
tonas kun. dr. Mendelis prane- bažnyčios pirmadienį, kovo 14 
šė žmonėms, kad J. E. Arki- d., su trejomis šv. mišiomis. 
vyskupas Patrikas Keough da- Prie didžiojo altoriaus giedojo 
vė ypatingą leidimą šiai adora- iškilmingas gedulo šv. mišias 
ei jai, kad žmonės galėtų mels- kun. Jonas Mendelis; prie šoni- 
t’s išprašymui apsaugos Ame- nių altorių atnašavo šv. Mišias 
rikai nuo bedieviško komuniz- kunigai dr. Mendelis ir Anta- 
mo vergijos. nas Dubinskas.

Pereitų kelių dienų įvykiais Velionė buvo be galo drau- 
turėt]į susirūpinti visi ameri- giška moteriškė. Priklausė prie 
kiečiai šeštadienį Amerikos visų vietinių kolionijos draugi- 
slapta policija areštavo rusą - jų, kaip antai: Altoriaus ir Ro- 
šnypą ir amerikietę - pilietę, žančiaus, Kareivių Motinų, Le- 
Pirmadienį. kovo 7 d. komunis- gionerin Padėjėjų ir kitų. Sek
tu vad?s Marylande paskelbė, madienį vakare kun. dr. Men- 
kad nežiūrint jokiu įstatymų, delis atsilankė pas nabašninkę 
kurie drįstų varžyti komunistų 
veikimą, Maryland valstijoj ko
munistai nenustos veikę. Kai 
Prez. Trumanas pavadino A- 
merikos komunistus išdavikais,
nes jie viešai pasisakė kovosią lanskus ir jų šeimas, 
už Rusiją, jei kiltų karas su mylėjo, kurie tik pažinojo, nes 
Sovietais, , komunistų pirm, buvo be galo linksmo būdo mo- 
Foster išvadino p. Trumaną į- teriškė. Už jos vėlę buvo už- 
vairiais piktais vardais, ko jis prašyta daugybė šv. Mišių, 
nebūtų galėjęs padaryti Stalino taip, kad jos karstas buvo pil- 
valdomuose kraštuose.

i Kun. dri Mendelis ragino vi
sus Marylando piliečius rašyti 
Marylando Valstijos Guberna
toriui ir kitiems atstovams, 

jkad taip vadinamas OBER Į- 
statymas prieš Komunizmą ir 
komunistus būtų pravestas be 
jokių pataisų — “amendmens”, 
nes komunistai ir kairieji ko- 

Holy ~Redeemen kapinmT'^di- voja 

ko užaugusią šeimą ir liūdinčią 
žmoną, Teklę Kupriūnienę., 
Reiškiame- jiems visiems giliau
sią užuojautą jų skausmo ir 
liūdesio valandoje. Lai gerasis 
Viešpats teikia Amžinąjį 
sį Kupriūnų tėvuko vėlei!

ir su Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr-jos moterimis atkalbėjo da
lį rožančiaus už mirusios vėlę.

Paliko nuliūdime vyrą Anta
ną sūnus Matą ir Alfonsą Ši- 

Visi ją

Palaidotas iš šv. Alfonso 
bažnyčios; laidotuvių apeigose 
Alyvavo net penki kunigai. 
Kun. Antanas Dubinskas, kuris 
aprūpino senuką paskutiniais 
šv. Sakramentais, giedojo iš
kilmingas gėdulo šv. Mišias 
prie didžiojo altoriaus. Kunigai 
Mendeliai, dr. Liudvikas ir Jo
nas atnašavo Mišias prie šoni
nių altorių. Klebonas įvertin
damas šeimos nuopelnus, jų 
pasišventimą parapijos reika
lams, rūpinosi ,kad a. a. Kup
riūnų .tėvukas būtų palaidotas 
su tokia pačia iikilme, kaip ir 
jo tėvai buvo palaidoti.

Kazimieras Kučauskas rūpi
nosi laidotuvių tvarka. Velio
nis buvo pašarvotas namie, 
pzįe Glyndon Avė. Nulydėtas į

N;ek nes:t:,’’ė'’o. re’ v’p—— 
nė į runtį neetėk) praę5*" 
piūčio mėn., kad a. a. Kazimie
ras Kupriūnas, kurs taip gra
žiai apvaikščiojo savo vedybi
nio gyvenimo auksinį jubiliejų 
būtų pašauktas amžinybėn. 
Vos prabėgo šeši mėnesiai, 
kaip Kupriūnų tėvukas turėjo 
apleisti savo gerą žmoną, savo 
mylimąją šeimą. Sirgo tik pora 

yra perduota mėnesių. Širdies nusilpnėjimas 
centriniam baltų kornite- buvo jo mirties priežastimi.

priemonių prieš ^V- Mea tvirtai tikime, tui Esslingene. Dvi valan-.
Sovietu fantaziją viršijau- kad pagaliau mūsų brolių das trukęs mitingas buvo Ponia "Chase Going 

Gelbėti, ir sesių už geležinės šie- baigtas Estijos, Latvijos Woodhouse, demokratė iš 
tarnavo 79- 

tačiau į 
Vyt. žarėnas. 80-tą Kongresą nebuvo 

perrinkta, bet praeitais 
metais lapkričio 2 d. lai
mėjo. ir vėl buvo išrinkta 
į ši Kongresą. Ji tarnavo 
Vokietijoje Jung. Valsty
bių Armijoje ir organiza
vo Okupacinėje Amerikos 
zonoje vokiečių moterų 
demokratines grupes.

Rėva Beck Bosone, de
mokratė iš Utah naujai 
išrinkta Kongreso i 
advokatė nuo 1930 metu, stovėjo Sesutės Vienuolės — 

Vienintelė moteris senato- Tarptautinę Darbo Orga- buvo Salt La’*e City, U- Little Sisters of the Poor. Jos 
rius yra, ponia Margaret nizacijos Konfere n c i j ą tah policijos teismo teisė- kas metai atsilanko mūsų baž- 

“ ja, kai praeitais metais nyčioje pirmą gavėnios savaitę.
! Ponia Edith Nourse Ro- lapkričio 2 i-buvo išrink- Mūaų kunigai, ja. pentatjrda-

faktais argumentuota kai- išnaikinimą, 
ba. Mūsų kalbėtoias. kain 
ir estu ,latviu kalbėtojai, 
pirmiausia kreipėsi i pa
saulio sveiką sąžinę, i Va
karų demokratijas, lais
vąją spaudą, prašydamas 
išgirsti tą S.O.S. nelai-

čius budelius, 
kas dar tuose 
gelbėtina yra! 
galima, kitaip Pabaltės girstas, kad tautų kalėji- 
tautu naikinimo traeedi- 
ia (sumini visą eilę S.O.S. 
faktu, kuriu daugumą pa- 
tvs D.P. išgyveno!) taps 
viso pasaulio tragedija. 
Negalime tiesiog grįžti į 
tėvynę, todėl per Ameri
ką, Kanada, Australiją ir 
t.t. i ją keliaujame. Žygis 
i tėvu žemę jau prasidėjo. 
Kur mes bebūtume, visur 
mes kovosime už mūsų 
krašto laisvę iki galutinos 
perga’ės”. — buvo pagrin- 
di«ė ir ryškiausia mitingo 
kalbėtoju, lietuviu atsto
vo Dr. G. Valančiaus kal
bos argumentacija. Labai 
nuoširdžiai prabilo ir kitų 
D. P. tautybių, gyvenan
čiu Fellbacho stovykloje, 
atstovas Paulo v i č i u s.
Tarp kitko jis pabrėžė:
“Taip, mes
nes tikime į žmoniškumo se. Pirmą kartą jinai bu- TarpATnerilrinę^KfmfZ

nos šauksmas: “Gelbėki- ir Lietuvos tautos him- Connecticut,
” u.— ;s —tame Kongrese,

kraštuose
Delsti ne- te, mes žūstame” bus iš- nais.

MOTERYS NAUJAME 
KONGRESE

81-ame Kongrese, kuris t vo išrinkta Kongresan 
susirinko šių metų sausio į 1924 met. ir kiekvienuose 
3 d., yra aštuonios mote-rinkimuose vis perrenka- 
rys Atstovų Rūmuose irjma. Ji yra darbo srities 
viena Senate. Abi parti-Į specialistė. Buvo Darbo 
jos, respublikonų ir demo- Rūmų Komiteto pirminin- 
kratų, yra reprezentuoja- kė ir patarėja Jung. Vals. 
mos ir moterų atstovių, delegacijos 1945 metais į

nas dvasinių gėlių. Nulydėta į 
Holy Redeemer kapines. Už* 
baigusi savo žemiškus vargus, 
lai ilsisi Viešpaties ramybėje!

Atil-

Metinės Viešnios
Šią savaitę pirmadienį ir ant- 

narė, radienį bažnyčios' prieangyje

įvairių įvairiausiomis

esame D.P.,

Chase Smith, respubliko- Paryžiuje.
nė iš Maine valstijos. j

Penkios iš laimė jusiu! ge^TespublTkonė^iš^Mas- ** Kongresam. Kita nauja nū, priminė visiems, kad Sesu- 
šiame Kongrese buvo vėl sachusetts, tarnauja Kon- V U,J"
perrinktos, o dvi iš JU grėsė nuo 1925 metų. 1944 
naujai išrinktos. Mary T. metais jį rėmė Moterų 
Norton demokrate iš New _■__ -_ _______ ~
Jersey iš moterų ilgiau- mą. buvo patarėja Jung. 
šiai yra išbuvusi Kongre- Valstybių

Armijos Korpuso įsteigi*

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

.mygąs, pemfletus, at: 
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokiu? 
spaudos darbus

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Masa.

Nuotrupos
Girdėjau, kad mūsų klebonas 

kun. dr. Mendelis labai džiau
gėsi, kad kun. dr. Tulaba ne
tikėtai jį atlankė pereitą sek
madienį, pirm negu grįš į Ro
mą, kovo 17 d. Jis sako, kad 
dr. Tulaba yra asmenybė, ku
rią pažinęs žmogus, esi suža
vėtas ir su kuriuo yra noras 
bendradarbiauti. Dieve, laimink 
kun. dr. Tulabos darbus Baž
nyčiai ir Lietuvybei.

Tremtinių mergaičių kvarte
tas gražiai atsižymėjo per lie
tuvišką radio pusvalandį perei
tą sekmadienį. Jam vadovavo 
ponia Leonienė. Norėtume daž
niau jas išgirsti.

I Visi mūsų kunigai ragino 
žmones melstis, kad Dievas ap
šviestų mūsų atstovų Annapo- 
lyje protus, kad šv. Dvasia 
jiems padėtų pravesti įstaty
mą, kurs apgins mūsų valstiją 
nuo Stalino agentų. Klebonas 
pabrėžė, kad mes amerikiečiai 
negalime miegoti ar manyti, 
kad komunizmas negalėtų įsi
galėti Amerikoje. 7,500 gerai 
suorganizuotų komunistų pa
vergė Čekoslovakiją, tautą tu
rinčią daugiau, negu 40 mili
jonų gyventojų. Tą patį galima 
sakyti ir apie Vengriją. Kur 

1 tik komunizmas užviešpatauja, 
1 ten įsigali baisiausia vergija, 

kokios net ir Romos imperijos 
laikais nėra buvę.

1 Per abi dienas bažnyčia buvo 
‘ beveik pilna žmonių ne tik per

Juozas Karinsiąs
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington S5M 

Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną Ir Naktj

Kongreso nare ponia Ce- tės globoja 258 senelius, kurių 
cil M. Hardin iŠ Indianą niekas nenori. Jie visi turi virš 

60 metų amžiaus: visi netur- 
Senatorius Margaret tėliai. Sesutes ne tik juos val- 

Chase Smith buvo Atsto- gydina, aprengia ir mirusius 
palaidoja, bet tai daro vien tikvų Rūmų nare nuo 1940 

met. ir šiemet pradėjo pir
mą terminą Senate. Skai
toma, kaipo pirma mote
ris laimėjusi vietą Senate 
nagai “her own right”. 
Vienintelė yra kita mote
ris, kuri buvo išrinkta pil
kam terminui 1 Senatą, 
tai Hattie Caraway, de
mokratė iš Arkansas., Po-j 
nia H. Caravay buvo pa-; 
skirta į Senatą 1931 m.J 
savo mirusiojo vyro vie
ton užbaigti jo terminui. 
Po to ji buvo dar du kar
tu perrinkta į Senatą, bet 
aktyviai politikoje bei į- 
statymų leidime nedaly
vavo. Ponia Chase buvo! 
viena iš veikliausių Atsto-! 

spublikonė iš New Yorko,'vų Rūmų narių. Ji yra 
Pašto ir Civilinės Tamy- Armijos Tarnybos Komi- 
bos Komiteto narė šiame, teto narė, ji drąsiai remia 
81-me Kongrese, pradėjo pasiruošimą karui ir da- 
antrą terminą. Pirmą kar- lyvauja Užsienių politiko- 
tą buvo išrinkta 1946 m. je. C “

delegacijos į

' renciją, įvykusią 1945 
metais Meksikoje. 80-me 
Kongrese ji buvo narys 
Veteranų Reikalų Komite
to.

Dvi 80-to Koigreso At
stovų Rūmų Užsienių Rei
kalų Komiteto narės vėl 
buvo perrinktos praeitais 
metais lapkričio 2 d. Tai 
yra ponia Frances P. Bol- 
ton, respublikonė, kuri y- 
ra Kongrese nuo 1940 me
tų, ir ponia Helen Gaha- 
gen DoUglas, demokratė 
iš Kalifornijos ir yra 
Kongrese nuo 1944 metų.

Ponia Katherine St., rė

PER TAMSIĄ 
naktelę

t

t

C. C.|

Per tamsią naktelę, 
Net iki gaidelių,
Du broliuku šakaliuku 
Aukso krėsle sėdi.

Aukso krėsle sėdi, 
Gromatėlę rašo.
O šis trečias brolužėlis 
Gromatėlę skaito.

Gromatėlę skaito 
Ir seselę mini.
Vai dėl ko, dėl ko, sesele, 
Mūsų neaplankai?

Ar žirgų neturi?
Ar kelio nežinai?
Ar dėl savo didžių vargų 
Mūsų neaplankai?

Tr žirgelius turiu,
Ir kelelį žinau,
Tik dėl savo didžių vargų, 
Jūsų neaplankau.

■ I

fe

Britų ministeris pirmininkas Clement Attlee 
(kairėj), atvykęs į Vokietiją inspektuoja oro su
sisiekimą su Berlynu. Ji sutiko zonos aukštieji 
Britų vadai.




