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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
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Spaudos Vajus 
Sovietų agentai 
Tremtinių stovyklose
•

Apie spaudos galybę ir
reikšmę yra parašyta labai 
daug knygų ir straipsnių žur
naluose ir laikraščiuose. Ta
čiau apie tai kalbėti ar rašyti 
niekad nėra perdaug, nes 
spauda lošia labai svarbų vaid
menį mūsų gyvenime.

Popiežius Pijus XI spaudos 
reikalu štai ką yra pasakęs:

“Mūsų laikais spauda yra 
viena iš didžiausių pajėgų; ji 
šio pasaulio gyvenime gali la
bai daug ir gera ir bloga pa
daryti. Tai paliečia ir Bažny
čios gyvenimą. Dėl to niekad ’ 
nebus perdaug dirbama gero-į 
sios spaudos srityje, šventas i 
yra jau pats geros spaudos 
platinimas. kaip laikraščių, 
taip ir kitų spausdinių. Dar 
daugiau čia gero padaro tas, 
kurs, turėdamas išsilavinimo ir 
savo gyvenimo uždavinį su
prasdamas, imasi plunksnos iš 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
meilės...”

Pereitų metų LDS Seimas, į- 
vykęs Providence, R. I., išrin
ko Veikimo Komisiją, kurios 
pirmininku yra kun. Jonas 
Bernatonis, ir ją įpareigojo 
pravesti spaudos vajų. Seimas 
pageidavo, kad kiekvienas LDS 
narys iki ateinančio seimo

I 

gautų nors vieną naują narį: 
arba nors vieną naują “Darbi-! 
ninkui” prenumeratorių.

Komisija jau pradėjo lietu-Į 
viškos katalikiškos spaudos 
vajų lietuvių kolonijose. Perei
tą sekmadienį įvyko Šv. Jur
gio lietuvių parapijoj, Norwoo-
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BETLIEJUS, kur prieš devyniolika šimtų metų gimė Jėzus Kristus. Šiandieninis miestas 
dar turi daug senovės palaikų. Jis atrodo turįs mišinį senovės ir moderniškojo amžiaus. Laike 
Šv. Kalėdų visas krikščioniškas pasaulis kreipia savo akis į tą miestą, kur gimė Jėzus Kris
tus, atnešęs geros valios žmonijai ramybę.
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Maskva Sudarys Balkanų Uniją
Raudonasis Tito bus diktatorium. - 
Dabartinis premieras bus prašalintas. 
- Dvi svarbiausios figūros Rumunijoj

Vienna, Austrija, sausio kė, kad Mme Ana Pauker, 
15 — Rumunijos karališ- komunistų užsienio minis- 
kos šeimos nariai, kurie teris, ir nežinomas Sovie- 
specialiu traukiniu prava- tų Rusijos pareigūnas yra 
žiavo šį miestą ir yra ke- įžymiausios figūros Ru- 
ilyj į Šveicariją, pranaša- munijoj Mme Ana Pau- 
vo, kad Rumunija, Bulga- ker, kuri privertė karalių 
rija ir Jugoslavija greitu abdikuoti, dieną ir naktį 
laiku sudarys uniją ir tos susisiekia su Kremlių, 
unijos diktatorium bus Sausio 24 d. bus daro- 
raudonasia T^to, dabartį- mas naujas cenzas Rumu- 
nis Jugoslavijos diktato- nijoj BuJs surašomi asme. 
nūs • • • •nys, jų turtas, asmeninis 

Jie sakė, kad Rumunijos ir viešas. Po to bus rei- 
premieras Petru Groza kalaujama, kad kiekvie- 
greitu laiku bus prašalin-1 nas asmuo įsigytų kre- 

Rumunijoj intensy--dencialus ir racionavimo 
bus ver- 

komunis- 
afiliuotą

VYSKUPAS O’BOYLE 
KONSEKRUOTAS 

ARKIVYSKUPU

I

I
I LIETUVIS VYRIAUSIAS PSY 

CHIATRAS DIDŽIAUSIOS 
VETERANŲ LIGONINES

Ana,’. '

viai vedama komunizaci-Į korčiukes. Visi 
ja ir kad pagaliau ji kar- T—1 •
tu su kitais Dunojaus kai
mynais bus inkorporuota < 
į Sovietų Rusiją.

Karališkos šeimos na
riai daug laisviau kalbėjo 
negu pats karalius Mi-j 
chail, kuris buvo privers-j 
tas išsižadėti sosto. Poli-; 
tinė policija, pirm negu iš
leido išvažiuoti iš Rumu-į 
inijos, atėmė nuo 1_____

Kalbės įžymūs kalbėto-i tės ir kitų visas brange
nybes. Karalaitė Elzbieta 
buvo priversta išsikraus
tyti iš namų, kad galėtų į 
tuos namus ;
Bulgarijos komu n i si ų 
premieras, Georgi Dimi- 
trov, kuris atvyko į Bu- 
charestą kaipo oficialus 
delegacijos viršininkas.

Karalaitės atstovas sa-

čiami įsirašyti į 
tų partiją arba 
organizaciją.

Laiškanešiai Reikalauja 
Pakelti $800 1 Meta

Washington, D. C. — 
gjThe National Ass’n of Le- 

'tter Carriers, A.F.L., spe- 
> nusta

tymo konferencijoje nuta
rė reikalauti pakelti laiš
kanešiams algas po $800 
metams. Dabartinė laiš-

karatai- cialio* P'"°8Tamo
Perry Point, Md. randa-'

James C. Petrillo, si didžiausia veteranų Ii- jai. Bus patiekta 1948 me- 
tapo kon-Į dažnai vadinamas “muzi-.goninė, — United Statės tams veikimo programa. 

“ ‘ caru”. Federalio Veterans Facility, dėl ve-

byloje, bei proto ligomis. Joje ga-
. į

Tos ligoninės vyriausiu 
mo “Lea Act”. jpsychiatru yra

Petrillo vertęs radio sto- gydytojas Dr.

New York — Sausio 14 į kantų unijos (A.F.L.) 
d. Vyskupas Patrick A.ldas, James C. T 
O’Boyle, D. D. 1 
sekruotas Washington, D. -kantų

va-

ta®, Komisijos narys, ir žurna
listas Kazys Čibiras. Ateinantį 
sekmadienį, sausio 18 d., 3:30 
vai. po pietų įvyks prakalbos 
apie spaudą Šv. Petro lietuvių 
par. svetainėje, W. Fifth St.

F kravimo apeigas atliko J.Tapo . ;
E. Kardinolas Francis ‘ kurioje jis buvo kaltina- Ii sutilpti 1700 ligonių. 
Spellman, Šv. Patricko mas laužyme taip vadina- 
Katedroje.

Naujasis Arkivyskupas 
yra buvęs direktorius į tį samdyti daugiau muzi- Kavaliauskas - 
War Relief Services of the! kantų negu jai buvo rei- kilęs iš Fprest

i kuris laikomas
Kongreso tyje specialistu 
išleistas, tu.
Petrillos I

galią, kaipo muzikantų u- 
nijos vado. Muzikantai 
šios bylos laimėjimu labai 
džiaugiasi.
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Ati/laM/C ^aV^'pfetųTKpley p£ parlamentas praneša kadmiUdrVi ' 'za viešbutyj į v y k s Jau yrą paniostas planas
n ' 1 f .1 . Knights of Columbus vir- lk> birželio menesio Įleisti

So. Bostone, o tą pačią dieną. Nationa] Catholic Welfare kalinga.
-yąl. vakare. Nekarto Prasi- Conference ir direktorius Šis ‘____
dėjimo lietuvių par. mokyklos New Yorko Kataliku lab. | specialiai buvo 
svetainėje, Windsor St.. Cam- . a-darybės.

“aktas”

kad suvaržytibridge. Kalbės įžymus kalbėto
jai apie spaudos galybę ir 
reikšmę, ir taipgi bus parodyti 
judamieji paveikslai.

Nėra reikalo aiškinti čia kiek 
daug blogo daro geltonoji ir 
bedieviškoji spauda. Tačiau 
reikia pastebėti, kad prie to 
blogo prisideda ir kažkurie ka
talikai. Jie prenumeruoja ir 
skaito bedievių laisvamanių ir 
net komunistų spaudą, kuri 
džiaugiasi, kad Lietuvoje su
žvėrėję bolševikai žudo nekal
tus - patriotingus lietuvius.

Spaudos vajus paskelbtas ir 
vedamas. Į katalikiškos spau
dos platinimo darbą turi stoti ją lėktuvų, bazę netoli Tri- bazę atidaryti.

Išteisino Petrillo
Chicago, III. Muzi- i

I

Colombia Krašte
lietuvis 

Viktoras 
Covalesky Prelatas Paolo Bertoli iš 
City, Pa., Vatikano Migracijos ofi- 
šioje sri- so lankėsi šiame krašte ir 

- autorite- rūpinosi išgauti valdžios 
leidimą apgyvendinti Eu
ropos tremtinius ir išvie- 

. tintus asmenis. Jis turėjo 
pasitarimą su valdžios 

Į viršininkais ir Katalikų 
Boston, Mass. — Sek-. Hierarchija. .

madienį, sausio 18 d., 2:15! Tautinis Imigracijos de-i

Bogota, Columbia

įsikraustė, kan^j?alga yta $2,100
1 ‘Ai $3,100 metams.

Jie savo reikalavimą tu
ri įteikti Jungt. Valstybių 
Kongresui, nes jų algos 
nustatomos įstatymų ke
liu.

K. of C. Viršininkų 
Konferencija

Jis reikalauja priimti jo infliacijos 
ir mokesnių planus

Washington, D. C., sau-

Londonas — Sausio 14 mi lėktuvai skrendantieji, rys malda Rt. Rev. N|sgr. 
— Jung. Valst. Armijos iš Jung. Valstybių į Grai- Jeremiah 
Oro Laivynas paskelbė, kiją ir kitus kraštus, 
kad jis atidaro

šininkų metinė konferen- "™ 500 iki 600 Se™ų į šį šio 15 - Prezidentas Tru- 
..„ i kraštą. j manas vėl atsisauke į

Šią konferenciją atida- ---------------- i Kongresą, kad kaip gali-
rys malda Rt. Ržv. Njsgr. Marshall'as Atmetė Juoo- IT gre’c.,au prnmtų.. Į? r Minihnn ™V1*1 as_*nnere jugo (planus, būtent, sumažinti

senai ap- Anglijos valdžia davė jos 
įleistąją karo laiko didžią- leidimą Jung. Valst. tą

F. Minihan, 
STL, Šv. Katrinos parapi- 

klebonas, Norwood, 
Mass., ir valstybės kape
lionas.

; mokesnius
i pa vieniems

(Afrikoj),!kiekvienas sąmoningas katali- poli, Libijoj (--------
kas. Būkime katalikiškos spau- kuri randasi už Vidurže- 

Dalyvaukime mio jūrų nuo Graikijos ir 
Italijos.

Pradėta atnaujinti įren-

GANDHI PASNINKAUJA 
DĖL TAIKOS

dos apaštalais, 
spaudos vajuje.

•

Britų zonoje tremtinių stovy- girnai dėl lėktuvų aptar- 
klas vėl pradėjo lankyti rusų navimo. 
repatriacinė komisija platinda
ma sovietinę spaudą ir varyda
ma propagandą grįžti į tėvynę. 
Šį kartą vežiojasi lietuvį sovie
tinį majorą ir estų sovietinį 
pulkininką. Prieš kurį laiką ši 
komisija buvo atsivežusi iš 
Latvijos latvį majorą, bet šis i 
automobiliu užsimušo.
je stovykloje padalinus atvežtą J nėję gyvenimą. Dabar “Tiesos 
sovietinę spaudą, tremtiniai ten tremtiniams nebeduoda, bet jų j 
pat akyvaizdoje sovietinių ka-'vieton gausiai kiša specialios į tą 
rininkų, sunešė ant aikštės ir lt---- --------- — a:----------------- *
sudegino. Sovietų karininkai laikraščiuose jau visai kitaip Ij priklausomybę, pradėjo Šį j 
pažadėjo duoti tremtiniams rašoma apie tarybinį gyveni-.pasninką. Jo pasekėjai dėl 
daugiau sovietinių filmų, nes mą. Tarpe tokių paminėtinas į to yra nusigandę, kad jų 
jie esą per mažai “apsišvietę". “Tėvynės Balsas", redaguoja- 72__ _ . _2__

• Imas išgamos, liaudininko, šim- ku nepakenktų
Iki šiol tremtiniams sovietai | kaus.

Bazėje bus aptarnauja-
•

kišdavo tarybinį laikraštį “Tie
są”, kurioje nemaža tiesos ga
lėdavo rasti apie tenykštį gy
venimą. Tremtinių spauda daž
nai "Tiesos” nekurias vietas 

j persispausdindavo kaip auten- 
Vieno- tiškas žinias apie “gerą” tėvy-

New Delbi, Indija — 
Garsusis Indijos vadas 
Mohandas K. Gandhi pra
dėjo pasninkauti dėl tai
kos tarp musulmonų, sik- 
kų ir indusų.

Indijai gavus nepriklau
somybę nuo Anglijos, ki- 
,lo kruvinos skerdynės 
tarp minėtų skirtingų 
genčių. Vien tik Punjabe 
žuvo net 350,000 tokiose 
skerdynėse- riaušėse. 1 

sustabdžius, vadas,

oiBinio neęyoęs

slavijos Reikalavimą
Washington, D. C., sau-1 sy varžyti 

šio 15 — Jung. Valstybės!sakė, 
atmetė

kad tuojau reikia uždėti 
kainų kontrolę ant žibalo, 
plieno, medžio medžiagos 
ir ūkio mašinerijos, jeigu 
tik Kongresas duotų tokią 
galią administracijai.

(taxes) $40 
asmenims ir 

kainų kilimą, 
kad depresija

! Prezidento pasiūlytus
• planus smarkiai kritikuo
ja respublikonai ir kai- 

Jugoslavijos" rei- pareikalaus dar didesnės1 kurie demokratai. Taigi 
kalavimą paliuosuoti jos1 kontrolės negu jis reika- svarstant Prezidento Tru-

mano pasiūlymus. Kon
grese galima tikėtis smar
kių ginčų.

auksą iki $70,000,000, ku-Į lauja.
ris yra užšaldytas šiame; Du Prezidento Trumano 
krašte. ; Kabineto nariai pareiškė,

Jung. Valstybių sekreto
rius Marshall savo notoje; 
pareiškė, kad Jugoslavija 
pirmiau turi patenkinti---------- IHelsinki — Suomija —

Švedų vėžio ligos specia- Amerikos reikalavimus, o 
listas, prof. Elis Berven, tik po to gali kelti savo 
grįždamas iš Maskvos, reikalavimus, 
pareiškė, kad jis Stalino! ----------------
negydęs. Jis gydęs vieną 100%
Sovietų Rusijos maršalą, '
tik ne Staliną.

Kadangi prieš savaitę

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

' Maskva — Premieras 
Stalinas vėl tapo išrink-

šeštadienį, sausio 17 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos 
plauks oro bangomis iš WESX stoties Salėm, Mass.

* * *

Sekmadienį, sausio 18 d., 10:30 vai. rytą Įvyks
Kad laiko prof. Berven staigiai!tas atstovu e trijų Rusijos lietuvių Kata.ikų 
idas, jbuvo iškviestas j Maskvą,| miestų, būtent: Tiflis - ‘ies. P'auks oro bangomis lietuviškos giesmes patno- 

tremtiniams literatūros, šiuose ' kurs išvedė Indiją į ne-1 bet jo paciento vardas Georgia; Franze — Kir-į ^nes damos, muzikos kuriniai pranešimai ir kai a. 
laikraščiuose jau visai kitaip nriklansnmvbe nradein ši 1 iam nehiįvn eriviini iv Alma Ata —Kn.' Pasukite savo radio rodykles ant 1230 kllocycles

Lst.

78 metų vadas tuo pasnin- 
j savo silp

nai sveikatai.

jam nebuvo pasakytas 
inet nuvykus į Maskvą, 
Štai visur kilo spėliojimų, 
kad tai Stalinas, ką jis linas gavo po 100 nuošim- 
dabar, grįždamas atgal į čių balsų.
Švediją užginčyjo.

gizijoj ir Alma Ata —Ka- 
zakkijoje.

Kiekviename mieste Sta-

Čia komentarų nereikia.

ir klausykite šeštadienį ir sekmadienį lietuvių radio 
programų iš WESX stoties, Salėm, Mass.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadwav, So. Boston 27, Mbm.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449
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ĮVAIRIOS žinios
c

MIRĖ PRIMICIJANTAS TEV. 
BENEDIKTAS IZIDORIUS 

LILEIKA, O. P.
Lietuvos 

provincijos 
Tėv. Dr.
Pauliukas. O. P. iš Romos Benediktas (Izidorius) Li- 
praneša skaudžią ir neti- leika, O. P. yra atnaujin- 
kėtą žinią: 1947-12-3 die- tos lietuvių dominikonų 
ną džiova mirė jaunas lie- provincijos pirmoji auka, 
tuvis primicijantas, domi-, Viešpatie, būk mirusia- 
nikonų Ordino vienuolis, jam gausus savo malonė- 
Tėv. Benediktas (Izido- mis per amžius.
rius) Lileika, O. P Tėv T žiūraiH O.P.

A. a. Primicijantas gi-! 
mė 1921 metais Eržvilke. 
1939 metais iš Jurbarko 
gimnazijos įstojo jis į do
minikonų vienuolyną Ra
seiniuose. Filosofiją ir te
ologiją velionis studijavo 
pas tėvus domininkonus 
Chieri mieste, šiaurinėje 
Italijoje; įšventintas į ku
nigus Torine (Italijoje) 
1947-XI-9. Tėv. Benedik'-į 
tas (Izidorius) Lileika, O.į 
P. jau ilgoką laiką prieš, 
kunigystės šventimus bu-i 
vo džiovos kalkinamas, 
bet Dievo malonės ir a- 
paštališko entuziazmo dė
ka jis atsiekė savo kil
niausią gyvenimo tikslą— 
kunigystę. Atlaikęs pir
mąsias šv. Mišias ir po 
primicijų dar keletą sa
vaičių pagyvenęs, užgęso 
pasiryžėlis Viešpatyje. 
Mirė šv. Aloyzo ligoninė
je Torine. Daug jo moks
lo draugų ir pažįstamų 
dalyvavo laidotuvėse, vi
si buvo giliai, iki ašarų

Dominikonų sujaudinti jauno, vos 26 
atnaujintojas metų amžiaus, lietuvio 
Bonaventūra dominikono mirtimi. Tėv.

riškių parašiutais nusilei
do į sniegą. Tai buvo pil
nas karinis dalinys su ar
tilerija, inžinerija ir šta
bu. Nusileidimas įvyko be 
jokios nelaimės.

Herriot Vėl Išrinktas Pran
cūzijos Seimo Prezidentą

I
I

I 
I

Paryžius— Prancūzijos 
Tautinis Seimas vėl išrin
ko savo prezidentu radi
kalą socialistą, 
Herriot, kurs 
yra buvęs 
premieru.£

Komunistų
Ravul Calas gavo 174 bal
sus prieš Herriot’o 317. 
Paul Ramadier, socialis
tas. buvęs premieras gavo 
tik 17 balsų.

Eduard 
prieš karą 

Prancūzijos

kandidatas

Atvežė Išgelbėtus 
Jūrininkus

I

Prakalbos-Judamieji Paveikslai
So. Boston, Mass. — 

Sekmadienį, sausio 18 d., 
3 vai. po pietų, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnytinėje 
svetainėje, W. Fifth St., 
įvyks prakalbos. Taipgi 
bus parodyta įdomūs ju
damieji - garsiniai pa
veikslai.

Tą pačią dieną, 7 vai. 
! vakare, Nekalto Prasidė- 
į jimo lietuvių parapijos 
i mokyklos svetainėje, 
! Windsor St., Cambridge, 
Mass., įvyks prakalbos ir 
bus parodyti gražūs juda- 
imieji paveikslai.

Abejose vietose — So. 
[Bostone ir Cambridge kal- 
jbės įžymūs kalbėtojai. Jo
kios įžangos nabus.

Šias prakalbas ruošia 
LDS organizacija su pa
galba vietinių LDS 1 ir 8 
kuopų. Kviečia visus vie
tinius ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites daly
vauti.

nių iškeldinimą iš Vokieti
jos.

Vyr. Komitetas pasi
džiaugė, kad visos patri- 
jotinės Amerikos lietuvių 
grupės likiminei Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo kovai laimėti susi
telkė į Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

IFederalė Valdžia Išmokėjo 
92 MHjonus N. i 

ValstybėmsI

IVashington, D. C. — 
Per 1947 metus, Federalė 
Valdžia išmokėjo Naujos 
Anglijos valstybėms $92,- 
846,806.20. Pinigai mokė
ta: sveikatingumui, moks
lui, labdarybei, amatų 
mokymui ir Sočiai Securi- 
ty-

Iš tos sumos Massachu- 
setts gavo $52,854,942.49.

Kritikams Grasina Mirtimi

P-lė Polyna Stoškiūtė, 
Metropolitan Operos įžy
mi solistė, sekmadienį, 
sausio 18 d.. 3 v. p.p., da
lyvaus Šv. Juozapo parap. 
Loweli, Mass.. vargonų 
pašventinimo programoje. 
Ji specialiai iš New Yor
ko atvyksta, kad šiame 
bažnytiniame koncerte iš
pildyti keletą numerių.

SUNKVEZIMĘJ STREIKAS
TEBESITĘSIA

Halifas, N. S. Čia at
vežta 27 išgelbėti jūrinin
kai. Jie išgelbėti iš laivo 
Conolly, kurs vyko su 
5445 tuščiais karstais 
oar vežt i kare žuvusius 
Europoje Amerikos karių 
lavonus užsidegė, jūroje 
apie 900 mylių nuo New 
Yorko. Gaisras taip sku
biai plėtėsi ,kad laivo įgu
la turėjo skubiai apleisti 
laivą. Per dvylika valan
dų jie mažose valtelėse 
buvo jūrų bangų mėtomi 
dideliame šalty, kol tapo 
užtikti ir išgelbėti laivo 
Union Victory. Jų tarpe 
trys yra sužeisti.

Akių šviesos netekusi karo heroje, Rebecca 
Randall, kairėj, demonstruoja savo specialybę 
rašydama ant Braille trumparaščio mašinos sa
vo gabumus, New Yorke, Ji neseniai atvyko į 
Jung. Valstybes ir buvo pakviesta Žydų Aklie
siems Gildos parodyti ką ji gali.

Bostono sunkvežimių | Darbdaviai nori šį gin- 
vairuotojų ir jų pagelbi- čą atiduoti arbitracijai, 
ninku streikas tebesitsia.' bet unija su tuo nesutin- 
Trečiadienį A.F.L. 25-to ka.
lokalo atstovai buvo susi- • streikuoja, apie 6.000 
tikę su sunkvežimių savi- darbininkų jau antra sa- 
ninkų atstovais, tarpinin-į vaį^g^ įr (jar streikui galo 
kaujant oficialiam valsty-[ nesimaįO p^l šio streiko 
bes taikintojui Gen. H. Įpašte parcel post siunti- 
Cole ir gubernatoriaus ;njų padaugėjo 40 nuoš.

. paskirtam moderatoriui, 
prof. Douglas V. Brown. 
bet jokio susitarimo nepa
siekta. Vairuotojai suma-i 
žino savo reikalavimą., 
vietoje S65.00 savaitėje i 
reikalauja tik $60.00 už! 
40 valandų darbo savaitę. 
Ligšiol gaudavo $55.15 už 
48 valandų savaitę. !

——■ ■ J,

Pasitarimas Su Tatrii- 
nmkats

Šį rudenį išrinktasis ir 
dabar prof. Dr. A. Gylio 
vadovaujamas Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės 
įVyr. Komitetas turėjo iš
samų pasikalbėjimą su 
lietuvių tremtinių spauda. 
Konstatuota, kad dabar 
amerikiečių zonoj vykdo
masis tremtinių tikrini- 

Šiemet sukanka lygiai numatyta šitam reikalui. mas siekia politinių tiks- 
30 metų, kai Lietuva pa-[Pirmoji tos sumos dalis— 1U* ^uo norima labiau 

tūks- tremtinius paspausti, kad 
Todėl ateinančioji Vasa-!t®nčių — jau yra sukelta, jie apsigalvotų grįžti, 
rio 16-ta privalo būti pa-1 Pasistenkime dabar šitą! Emigracijos^ reikaluose 
minėta dideeniti iškilminė darbą Užbaigų. - “ vedamoji .pontfk#

Šių Metų Vasario Šešioliktoji
Lietuvos Nepriklausomybes

30 metų sukaktis
Šiemet sukanka lygiai numatyta šitam

siskelbė nepriklausoma J šimtas su viršum
— - — — I — -

I

Sofia, Bulgarija — Ko
munistas premjeras Geor- 
gi Dimitrov pagrasino de
vyniems socialistams sei
mo atstovams, kurie kriti
kavo valdžios biudžetą, 
mirtimi.

Jis savo kalboje pareiš
kė, kad jie galį susilaukti 
Nikola Petkovo likimo, 
kurs nesenai tapo pa
smerktas mirtin ir nužu
dytas dabartinės Bulgari
jos komunistinės valdžios.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA 3-jų šeimynų 

namas. 2 fl. po 5 kambarius ir 
1-4 kamb. Pirmas ir antras

v®
Amerikos Parašiutininkai 

Praktikuoja

C’amp, N. Y. —Šio 
Armijos parašiut- 
čia daro žiemos

Pine
krašto 
ninkai 
pratimus.

Vienu metu net 240 ka-

gumu negu per praeitus! Min6dami 3O-metines 
kelens metus. i- -

; kuria norima DP proble
mą baigti tik per trejus

Tautininkų grupei pa
reiškus norą įstoti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 
bendra komisija šių metų 
sausio 11 dieną posėdžia
vo Pittsburghe ir tarėsi 
šituo reikalu.

Yra ruošiami 
mai, kurie bus 
kiekvienai grupei
tinti. Šiame komisijos pa
sėdyje buvo padaryta ne
maža pažanga. Tikimasi, 
kad, neilgai trukus, bus 
susitarta ir likusiais 
punktais, liečiančiais ALT 
įstatų pakeitimus.

ALT Vykdomasis 
Komitetas.

pasiūly- 
paduoti 
patvir-

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną 
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

Užsakvmus siųskite :
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

I

Suėmė 4 Asmenis 
Dėl Gabenimo TNT

Šiuomi siunčiame S. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas .— .-r- ....
Adresas..... ..........

ir prašome atsiųsti mums Anglis

New York — FBI pra
nešė, kad suėmė 4 asme
nis dėl nelega .u gabeni
mo Palestinon sprogsta
mos medžiagos' — TNT. 
Suimti tapo Philip Alper, 
Moses Wolfson, Jack 
Dorfman ir Joseph Seiger. 
Du ieškomieji Awadji Yo- 
seelewitch ir Nahaman 
Yordeni, manoma 
Palestinon.

Kraunamasis į 
dinamitas užtiktas
tai, kuomet viena dėžė iš
iro ir dinamitas išbirėjo, 
nes ant dėžės buvo pažy
mėta, kad ten yra senos 
mašinos. Jei. dinamitas 
būtų sprogęs, tai būtų į- 
vykusi didelė katastrofa.

išvykę

laivus 
netikė-

•ą

! Pristatome Alų ir Toniką
i Mes turime J1 -kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

į 220 E St., Tel. SOL 3141, So. Boston, Mass.

boleriu. 3 fl. šildomas pečium. 
Flatai neša po $5.00 savaitėje. 
Kaina 87,000. Atsišaukite: J.

South 
(8-t-2O)

r metus, nėra patenkinama &hultz 6 st„
atitinka- ku'rdinti tik pačiu?1 švei-! Mass'
viešuose kiaušius, galinčius dirbti; 

rezoliuci- visokį darbą tremtinius,;
- . . valdžiai yra smerktinas ir priešin- .
bei kongreso nariams Wa- gas žmoniškumui ir trem- ; 
shingtone savo nepalau- tiniu bend ruomenei. 
žiamą pasiryžimą kovoti Tremtinius globojančiai į-i 
dėl Lietuvos išlaisvinimo staigai turėtų ^tj visų’- 

j iš svetimo jungo. Protes- tremtinių reikalai ir žmo- 
plačiajai tuokime prieš sovietų Ru- niškumas.

" "i šeiminin- tieji Lietuvos išlaisvinimo j 
___ _  - > kovai veiksniai esą nusi-i 

vų krašto, kurį neteisėtai Jos gyventojų persekioji- statę už greitesnį tremti-1
■ - ■ ~ ‘ zią, ir masinius

trėmimus į Sibirą. Reika- 
kad J. A. Vals- į!

Visas Amerikos lietuvių bes paskelbimo sukaktu- stengimasis
kolonijas ir draugijas mes ves 
raginame nedelsiant dary
ti programas toms iškil
mėms ir, kur galima, gau
ti oficialias valstijų gu
bernatorių ir miestų ma- 
yorų proklamacijas tai 
istorinei Lietuvos datai 
atžymėti.

Parodykime į
Amerikos visuomenei, kad sijos neteisėtą r~ 
mes neužmiršome savo tė- kavimą Lietuvoje,

momis kalbomis 
susirinkimuose, 
jomis ir laiškais valdžiai

žiamą pasiryžimą ] 
dėl Lietuvos išlaisvinimo

pagrobė ir pavergė sveti- m4, žudymą ir masinius 
mos šalies despotai. i*

Pasiruoškime tą progą 
panaudoti ir gausingai fi
nansinei paramai Lietu
vos išlaisvinimo reika
lams. Amerikos Lietuvių 
Taryba kaip tik dabar 
vykdo Antrąjį 
Gelbėjimo Vajų,

laukime,
tybės verstų bolševikiškus $ 
tironus tuojau išsinešdin- 
ti iš Lietuvos.

Dirbkime ir kovokime, 
kad būtų atstatyta laisva 

Lietuvos/ nepriklausoma 
___ „ _ užsibrė- kratinė Lietuva! 
žūsi sukelti visą 250,000 i Amerikos Lietuvių
dolerių sumą, kuri yra Taryba.

svei-

tremtinius,;

bend r u o me n e i
I

I
Vadovaujan-j i

DRUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti; 
d rūmą. Turiu didelį patyri-; 
mą. Jums nereikalinga šį in-Į 
strumentą įsigyti iki išmok-’ 
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Hollis Mušk Supply
Hollis Str., Boston, Mass.

Tel. Han. 6223
11

j

GRAŽIOS IR NAUDINGOS | 
KNYGOS t

|I
V 
! 
t

*
Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi šv. 

i?l Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:$
’ię

ir demo-j^ šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks-

1 Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas 

Dr. A. Maceina.

Į Bostoną Skridusio Lėktuvo 
Nelaimėje Žuvo Kap. Saltanis

Washington, D. C. —
Sausio 13 d. Eastern Air- 
lines 21 kol. lėktuvas DC3 
skridęs iš Houston Texas 
į Bostoną atsimušė į Poto- 
mac upės kalnus Mary- 
land valst. pusėje ir sudu- v zo.

Toje nelaimėje žuvo 5 
žmonės, sužeista 4. Žuvu
siųjų tarpe yra lėktuvo 
pilotas kapitonas Povilas 
Saltanis, tu r būt tas pats 
lietuvis lakūnas, kurs se
niau buvo gana veiklus 
lietuvių tarpe.

Nelaimės priežastis dar 
neišaiškinta.

Traukinių Nelaimėje Už 
mušta 5, Sužeista 43

i luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95
t- pusi. Kaina — 1.50 dol.
yįĮ Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
i! Kaina 25 centai.
$$ Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
jį 25 centai.
| Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
sį Šias knygas galima garuti (užsisakant ir per paš- 

tą) “Darbininko” administracijoje: —
.366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

į

Parent, Que. (Canada) 
— Keleivinis traukinys, į- 
važiavo į kitą traukinį 
prie Wykes apie 240 my
lių nuo Qucbec ir toje ne
laimėje žuvo 5 žmonės ir 
43 tapo sužeisti, kaikurie 
sunkiai.

Iš Parent, Quc išsiųsta 
specialus traukinys su gy
dytojais ir slaugėmis į ne
laimės vietą, kuri randasi 
beveik neapgyventoje Ka
nados dalyj.

! 
!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukėms, Savininkas.

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

!
!

!
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Sovietų Karininkas Primušė 
Amerikiečių Žinyboje 
Tarnaujantį Uetuvj

Vienas lietuvis tremti- 
,nys, tarnaująs amerikie- 

esančiose 
važiavo

MuJtauA, §
Kelios dienos atgal (sausio 8) iš Šveicarijos mies

to Berno atėjo žinia, kad Stalinas mirė. Nieks tos ži
nios nepatvirtino, gi Londone Maskvos ambasadorius 
Pavlov griežtai ją užginčyjo, pridėdamas pastabą, 
kad Sovietų neprieteliai tą paskalą paleido tikslu pa
kenkti Maskvos interesams. Užginčyjo, tai užginčyjo. 
Tokia jau ambasadoriaus pareiga, ar verčiau Mas
kvos įsakymas. Tačiau kam padarė pastabą, kad tai 
Rusijos neprietelių prasimanymas? Ir kad tai pada
ryta tikslu pakenkti Sovietų interesams? Tie klau
simai patys už save atsako: kad Stalino mirtis bus 
surišta su tokiais įvykiais, kurie pakeis Sovietų poli- Iš
tiką, ar net ir visą santvarką. Viešpats išėjo

i 

monės. Vieni sako, kad su Stalino mirtimi nieks es-

IŠORINIS DARBAS

w •čių žinyboje
i darbo kuopose, 
Į Frankfurto miesto tram
vajum. Sustojimo vietoje 
į tą patį tramvajų įlipo 
vienas rusų politrukas, 
sovietų repatriacinės ko-

1.
Nazareto

, visas pasaulis su Juo su- misijos narys. Sovietų ka- 
tylumos įjungusiu sielų darbu tu-!rininkas iš uniformos pa- 

į viešąjį ri Pasidaryti vienas Jo es-įstebėjęs, kad darbo kuopų 
Tuo atžvilgiu ne visų spėliotojų vienodos nuo- gyvenimą, ir minios apsu- 
— -------- - - - - . - X - 1 "* » • • • — 1 • •

-------------------------------------------- iiitniva. v icrni »anu, su uuumu uiutuiu iixcn.a csr •• , 
Bažnyčių vieningumo oktava (Sausio 18-25) su- miniai nepasikeis, nes Sovietų valdžios aparatas jau klausydamos prie Jo ko- 

sidaro iš specialių pamaldų už atsivertimą bei sugrį- pastoviai nustatytas. Jis veiks automačiai, nežiūrint, 
žimą Katalikų Bažnyčion visų atsimetėlių bei atsi- kokie asmenys tą aparatą sudarys. Kiti teigia, kad 
skyrelių: protestantų, stačiatikių, žydų ir t.t. Okta- daug kas pasikeis, nes Stalinas tame aparate vaidina 
va užsibaigia ypatingu pamaldumu prie Šv. Povilo 
Apaštalo, kurio atsivertimas minima sausio 25 d. Tos 
Bažnyčių vieningumo pamaldos prasidėjo 1908 m. vie
tovėj Graymoor, N. Y., kur yra vienuolynas atsiver- paratas veikia automačiai. Asmenų rolė ten labai 
tėlių iš anglikonų sektos pranciškonų. Jie savo atsi- neryški. Autokratinė j bei diktatorinėj santvarkoj 
vertimu į tikrąją tikėjimą nori paskatinti visų tautų aparatas yra, bet jis visagalio diktatoriaus reikalin- 
krikščionis nekatalikus pasekti jų pavyzdį ir taip pat gas. Rusija visuomet buvo diktatorinė valstybė, o 
sugrįšti į Katalikų Bažnyčią, kad būtų viena Avidė prie bolševikų autokratija kur kas didesnė kaip prie 
ir vienas Ganytojas.-------------------------------------------- carų, tik su tuo skirtumu, kad carų autokratija buvo

Šiais metais ypatingo dėmesio kreipiama į Rytie- pagrįsta ant įpėdinystės — caras pasimirė ir į jo vie- 
čius - Orientalus, kurių dauguma yra stačiatikiai - tą įstoja įpėdinis, gi bolševikijoj to nėra. Diktatorius 
pravoslavai. Daugiausia jų bus rusų — apie 100 mi- pasimirė, ir — kas toliau? Kur įpėdinis? Diktatorių 
lijonų. Mažesnėmis grupėmis jie yra išsimėtę ir po vaikai paprastai valdyti netinka — toks jau tur būt 
kitas šalis: Rumunijoj, Bulgarijoj. Serbijoj ir t. t. gamtos parėdymas. Diktatorius mirdamas gali pa- 
Kai kalbama apie rytinių apeigų krikščionis, reikia skirt įpėdinį, bet ar jo, jau mirusio, klausys kiti kan- 
atsiminti, kad jie toli gražu ne visi pravoslavai. La- didatai, manantieji esą geresni už nabašninko paskir- dėl tavo namų graužia ko nepaprasta 

_x--------- «_• J-li-----------------1_1----------------T^_x_l’l_„ T»_X--------------Ti- . . .. .----------. ....... . .----------- _1. __ ~ - ■ ■ - - - -

išpažįsta mūsų tikėjimo mokslą ir pripažįsta Šv. Tė- vienas, bet keli. Tarp jų kyla aštrus susikirtimas, ga- mas sielos gelmėse nori ga ir nieko negalima, 
vą savo Bažnyčios galva, tik jų apeigos bei ceremoni- lįs išsivystyti į naminį karą. • išsiveržti plačiau ir virs- Nepaprastas yra tik vie-
jos yra kitoniškos — panašios į pravoslavų. Tie ryti- Stalino įpėdiniais skaitomi šitie asmenys: Molo- ti Bažnyčios statymu pa- nas daiktas — ne visuose 
nių apeigų katalikai Amerikoj vadinami graiko-kata- tovas — pasidėkojant dabartiniam jo prestižui. (Ko- šaulio audrose. ,matyti Kristų. __  
likais — greek-catholics. Europoj juos vadinama Uni- dėl pamiršta Malenkovą, kurs sakoma esąs dešinioji Eucharistinis vidaus ■ Nešventas yra tik vie-1 įr turtingas. * * *' 
jotais (Unijoj bei vienybėj su Roma esančiais). Jų Stalino ranka?); Ždanov, iškilęs į Komunistų partijos darbas stengiasi virsti eu- nas daiktas — ne viską’ ------------- ------------------
daugiausia buvo Baltgudijoj ir Vakarų Ukrainoj —viršūnes; Beria baisingosios Čekos (dabar jau charistiniu išoriniu dar-daryti Kristui. 'dirbąs tyrinėtojas, kuris

Nereikšmingas ir neišsi- dėl tiesos meilės nebijo nė 
i kelionių,

, ne- 
taus savo pradžia, savo bus klaidinamas tuščių, 

’nors ir gražiai skamban- 
O šiaip nė vienas pašau- čių, žodžių, bet amžinai

Bažnyčių Vieningumo Oktava mes atspindys, 
po Jo kelius ir sėdėjo' 2.

imperatoriška vaidmenį. Man atrodo, kad pastaroji 
nuomonė tikslesnė.

Demokratinėje santvarkoje — taip. Valdžios a-

Išoriris eucharistinis 
darbas laiko ir erdvės at
žvilgiu yra visuotinis dar
bas.

Visuotinis erdvės atžvil
giu.

Kaip amžinasis Dievas 
gyvena ir veikia net ir 
menkiausiose lūšnelėse,

vyras yra iš DP tarpo, 
pradėjo jį kalbinti rusiš
kai, o paskui vokiškai. 
Politrukas piktai klausė, 
kodėl jis negrįžta į na
mus, o tarnauja amerikie
čių suorganizuotuose da
liniuose. Lietuvis atsakė, 
kad dabar Lietuva yra ru
sų okupuota, jos gyvento
jai kenčia didžiausią prie
spaudą ir persekiojimus, 
todėl apie grįžimą negali 
būti nė kalbos. Toks atsa-

JW-
Iš Golgotos paniekinimo 

Nukrvžiuotasis perėjo į 
pasaulio garbę, ir suklau
pė žmonija, melsdamasi 
prieš Jo Kryžių, ir laukė 
Jojo nurodymų.

Eucharistinis Išganyto
jas irgi nori išeiti į viešu- kaip visa gvvena Jo gyve- 
mą iš altoriaus tylvbės, nimu ir veikia Jo veiki- 
iseiti išoriniu pasiaukoju- mu; kaip Eucharistinis kvmas rusui labai neDati- 
sių sielų darbu. _ Kristus ateina į kiekvieną ko> Pirmoje sustojimo vie-

Šitose sielose Jis įkūni- net ir labiausiai paniekin- ĮOje jįs liepė lietuviui lip- 
ja ir kuklų Nazareto mal- tą, apleista ir T-*— 
dos gyvenimą ir sunkų širdį, kad ten paliktų savo 
Golgotos savęs išsižadėji- paveikslą.— taip lygiai ir 
mą. Jose dega noras pade- eucharistiniam išoriniam 
ti Bažnyčiai: “uolumas darbui turėtų nebūti nie- 

l. nieko ne-

užmirštą ti iš tramvajaus ir eiti su 
juo. Lietuvis nepaklausė. 
Tada rusų karininkas ke
liais smūgiais kirto lietu
viui į veidą ir skubiai pa- 
bėgd. įvykis praneštas a- bai stambi jų dalis priklauso Katalikų Bažnyčiai. Jie tąjj? Gi tokių kandidatų j diktatorius atsiranda ne mane. Bažnyčios staty- šventa, nieko nereikšmin- merikiečių karinei vado- 4..1 1—1- 4.- .. m- i--i- m i i i x . i . . vybei.

į Kas nemoka būti netur- 
Itingas, tas nemokės būti

ne viską'idaugiausia buvo Baltgudijoj ir Vakarų Ukrainoj — viršūnes; Beria baisingosios Čekos (dabar jau charistiniu
Galicijoj. Buvusioj Lenkų - Lietuvių karalystėj jie M.V.D.) galva; ir Bulganin, raudonosios armijos vy- bu. į
turėjo pilną tikėjimo laisvę. Daug jų buvo Vilniaus riausioji galva. Ar manot, kad tie kandidatai, visi Siela ir pasaulis turi sa- mokąs yra tik toks dar- pavojingiausių I
Vyskupijoj. Tačiau Rusijai jų kraštus užėmus, prasi- stiprūs ir įtakingi, taip lengvai kits kitam užleis vai- vyje giliai įspaustų Dievo bas, kuris nelaiko Kris- nebus paviršutiniškas,
dėjo žiaurūs jų persekiojimai iš pravoslavų pusės, džią? Daugiau negu abejotina. Kiekvienas turi ant ko bruožų.
Mat, carai užsispyrė atverst juos į pravoslaviją, bet pasiremt. Komunistų partija tapatinga valstybė; če- Bet jie yra lyg freskas, turiniu ir savo tikslu,
unitai buvo labai prisirišę prie katalikų tikėjimo ir su ka (MVD) stovi virš valstybės; o armija tai jau nie- pridengtas storu tinko C -L ..___ r____
dideliausiu didvyriškumu kentė įvairiausias kančias, ko nereiškia? Ji sumobilizuota. Tik Molotovas atrodo sluogsniu. Tik darbas su- lio daiktas, nė viena žmo- nepatenkintas pasiektais 
net iki ištrėmimo į Sibirą ir mirties bausmės. - --. ..............................

Dabar jie didžiumoj pakliuvo į bolševikų rankas 
ir žiauresnius persekiojimus priversti kentėti. Už jų 
ištvermę ir išvadavimą iš nelaisvės šioje oktavoje, 
ypatingai bus pasimelsta. Ir už pravoslavus karštai 
bus pasimelsta, nes ir jų padėtis labai tragiška. Jų 
liaudis būtų palanki tikėjimui, bet kad per šimtme
čius ji buvo laikoma klaidoj ir nežinystėje. Rusų ca
rai skaitėsi aukščiausiomis cerkvės galvomis ir jų 
vyriausi ganytojai vyskupai - archierėjai buvo klus
nūs valstybės tarnai. Bolševikai buvo nusistatę vi
siškai išnaikinti rusų liaudies tikėjimą ir žiauriausiu 
būdu jį persekiojo. Dvasiškiams atėmė piliečių teises 
ir paliko juos be duonos kąsnio. Tūkstančius jų išžu
dė, ištrėmė ir visokiais būdais likvidavo, bet tikėjimo 
sunaikinti nepajėgė. Pagaliau bolševikai griebėsi ki- religijos viršininku — tai jau net tamsiems rusams 
tokių priemonių. Pasekė carų pavyzdį ir Stalinas pa- perdaug. Jie verti didžiausio pasigailėjimo ir mūsų 
siskelbė pravoslavų tikėjimo galva! Turėti bedievį maldų daugiausiai reikalauja. K.

tuščiaą; o gal ir jis turi kokį kumštį. trupina tą sluogsnį, ir ta- gaus darbo sritis
Takiau ir daugiau jų atsiras. Ką veiks Kagano- da pasirodo visas pašau- Kristui priešinga.

vičius, kurs sėdėjo už kulisų (Stalino užnugary) ir.lio gražumas, 
suko valdžios aparatą? Sakoma, jo keturi broliai už- F * ’ 
imą atsakingas vietas Sovietų Sąjungoj. Eina kalbos, su siela, tuos bruožus dar iš kiekvieno savo darbo F “ 
kad po Stalino mirties Rusiją užvaldys Koganovičių labiau paskaistina. Ir ši- iškalti Kristaus paveiks- liuojąs menininkas, kuris 
dinastija. Ir su armijos reprezentacija kažkaip keista, tų jame !__x _xx----- •——
Bulganin — kas jis per vienas? Visi garsiausieji ge- sielų darbu 
nerolai pamiršti. Kur Žukov, Konev, Vasilevsky, Vo-’nušviesti 
rošilov, Timošenko ir daug kitų? Ar jie užleis vietą spaustus savo bruožus, 
kokiam ten Bulganinui? Vargu. Stalinui susilikvida-' 
vus, nebebus prieš ką drebėti. Jie turės persiimt, ku- i šaulio, nesuskaldyto, ne- tobulins savo darbą, pa 
ris drūtesnis. Ir pešis tovariščiai, kad net šeriai dul
kės. K.

nėrą rezultatais, leisis vis gilvn 
Prie- ir gilyn į mokslo pasaulį, 

šingos yra tik tos sielos, visiškai nepaisydamas, ką 
Kristus susijungdamas kurios nėra pasiryžusios minia mano ir ką sako.

» Meile ir gyvybe spindu-

atsinaujinusių lą. 
Kristus nori * 

ir pasauly į- staus padedamas, 
čionis darbininkas

Kristus nori viso pa- matninkas kas kartą pa-^ 

padalyto pasaulio. gerins jo metodą ir būdą.!
Kaip visas pasaulis išė- Visa iš anksto numatąs 

jo iš tveriančių Jo rankų, pirklys neis tol ilsėtis, kol 
kaip visas pasaulis nau-ibus rastas pelningiausias 
dojosi kruvinos Jojo Au-Į prekybai kelias, 
kos vaisiais, taip lygiai Drąsus ir be atvangos

»net ir atšiauriausioj me- 
Širdyje gyvenančio Kri- džiagoj gali įkurti amži- 

, krikš- nosios sielos žibėjimą, 
ar a- kartu su laiku melsdama

sis ir dirbdamas, rodys 
naujus pasauliui kelius, 
bus tikras jam pranašas.

Tautos vadai bus pilni 
didžių, toli siekiančių su
manymų, pilni savo tau
tos meilės ir gerai žiną 

4 savo silpnumą bei negalią.
Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis 

Kaip Jie Išdrįso?
Malenkovas paprastai atnešdavo gerų ži

nių. Jis tiek gudrus, kad su blogomis nesi
rodė. Tegu kas kits tą nemalonią pareigą at
lieka. Tačiau šiuo kartu Malenkovas atrodė 
lyg susirūpinęs. Matyt, žinios ir svarbios, ir 
nelinksmos.

— Ką pasakysi, tovarišč? — gan palan
kiai paklausė valdovas.

Malenkovas žemai nusilenkė ir išsyk — 
kas bus, tebus — visą naštą nuo pečių nu
krovė :

— Litva buntujet, tovarišč maršai. (Lie
tuva kelia maištą, tov. Maršale).

— Litva? — lyg nesuprato valdovas.
Norėjo paklausti kaip Napoleonas apie 

Juodkalniją:
“Juodkalniečiai? — Kas jie tokie? —
Bonapartas klausinėj’?”
Nepaklausė, kas ta per Lietuva. Napole

onas galėjo nežinoti apie kišeninę valstybė
lę Cernogoriją, bet valdovas apie Lietuvą 
žinojo, ir dar kaip. Caro mokyklose buvo 
priverstas kalti Rusijos istoriją, kuri negali 
nepaliesti buvusios Lietuvos valstybės. Pas
kui jis jau iš savo valios tyrinėjo praeitį tos 
šalies, kurios valdovu patapo. Jis žinojo, 
kad XIV-tam šimtmety lietuvių kariuomenė

paėmė Maskvą, ir jos vadas Kunigaikštis 
Algirdas pabeldė kardu į Kremliaus vartus. 
Maskva neišdrįso toliau kariauti ir prašė 
taikos. Paskui, Stepono Batoriaus karų me
tu, lietuvių vadas Kristupas Radvila kartu 
su Oršos starosta Filionu Kmitu užklupo ca
rą Ivaną Groznąjį ties Starica, ir Ivanuška 
išsigelbėjo vien savo žirgo spartumu. Samo- 
zvanco laikais lietuvių vadai Karolis Katke
vičius ir Jonas Sapiega pliekė rusus Mas
kvos apylinkėse. Gi caro Mykolo Romanovo 
vojevodą šeiną Lietuvos ir Lenkijos kara
lius Vladislovas draugia su hetmanu Radvi
la paėmė į nelaisvę Smolensko apylinkėse, 
žodžiu, per keletą šimtmečių Lietuva buvo 
Maskvos pabaisa. Dabar —

Maskvos valdovas susiraukė.
— Ką sakai, tovarišč Malenkov? Lietuviai 

kelia maištą?
— Tikrai taip, tovarišč feldmaršal.
— Kaip jie išdrįsta? Juk ten yra 200,000 

raudonarmiečių. Ar ne?
— Turėtų tiek būt, bet tiek nėra, nes lie

tuviai daug jų nuskynė.
— Kaip jie išdrįsta? — pakartojo feld

maršalas.
Malenkovas tyli. Nežino ką į tai atsakyti. 

Jie išdrįsta, ir tiek.
— Juk aš juos visus galiu iššaudyti, — 

nesiliovė feldmaršalas.
Malenkovas ir su tuo pilnai sutinka.

— Mūsų galingam vadui nieko nėra nega
lima. l

— Bet aš noriu pilno raporto. Ar jie turi 
armiją? Ar stoja į atvirą kovą?

— Armijos jie neturi ir į atvirą kovą ne
stoja. Bet jų partizanų būriai labai veiklūs.

Jie atkakliai puola mažesnius mūsų armijos 
dalinius.

— Partizanai? Bet pavergtoj šaly negali 
būt partizanų. Tai banditai.

— Gal ir banditai. Čia vardas nesvarbu. 
Svarbu, kad jie daug žalos padaro.

— Kaip tai vardas nesvarbu? Partizanai 
gali būt tik mūsiškiai. Mes jiems duodam 
pilną valią elgtis kaip tinkami. Pavergtųjų 
tautų partizanai turi banditais vadintis. Tai 
begalinis skirtumas. Sugavai banditų gaują, 
ir visus ant sausos šakos — be jokio teismo.

— Tikra tiesa, tovarišč feldmaršal. Bet jie 
labai rętai duodasi sugaunami. Verčiau mū
siškius sugauna. Nemaža sugauna ir — tei
sia. Veiklesnius komunistus likviduoja, švel
nesnius ima į nelaisvę ir priverčia jiems 
dirbti.

Feldmaršalas iš įtūžimo net pašoko.
— Ką aš girdžiu?! Ima mūsiškius į nelais

vę ir verčia dirbti?!
— Net ir komisarus.
— Ir komisarus?! Kaip jie išdrįsta? 
Malenkovas norėjo atsakyti: tur būt seka 

mūsų pavyzdį, bet neatsakė.
— Jie labai atkaklūs, tiesiog bepročiai, to

varišč feldmaršal. Stačiai atvyksta į čekos 
nuovadą ir pasivogę kurį veiklesnį komisa
rą, išnyksta.

— Kaip tai pasivagia?
— Tiesiog nusiveda kur į smuklę, nugir

do, įsisodina į automobilį ir išsiveža į ne
laisvę.

— Tai negali būti! Tai pasakos.
— Ir man taip rodėsi, tovarišč feldmaršal. 

Bet tai užprotokoluoti faktai. Net komisarų 
pavardės paduotos. Banditų pavardės, žino

ma, netikros. Viens priėjo prie tokio atkak
lumo, kad pasidirbdino specialaus inspekto
riaus dokumentus, kurį Maskva būk tai at
siuntė ištirti kai kurių čekistų elgesį. Viens 
komisaras buvo taip staigiai užkluptas ir 
mikliai suterorizuotas, kad pilnai jam pati
kėjo, davėsi nuvedamas į kažkokią įtartiną 
valgyklą, nugirdytas ir išvogtas į nelaisvę.

— Kaip jo pavardė? Suimt jį, tardyt ir 
kaipo žioplį — pakarti. Jis nė sušaudymo 
neužsitarnauja.

— Deja, jis iš nelaisvės nebegrįžo. Parti
zanai — norėjau pasakyti — banditai tur 
būt jį likvidavo.

— Tai tiesiog netikėtina. Ką gi veikia rau
donoji armija? Kodėl tų banditij urmu ne
likviduoja?

Malenkovas kiek luktelėjo su atsakymu į 
tokį opų klausimą. Pagaliau tarė:

— Matote .tovarišč feldmaršal, čia susi
dūrė dviejų departamentų pareigos: armijos 
ir MDV.

— Kaip tai susidūrė? Čia neaiškiai pasa
kyta. Jei tik susiduria, o ne susikerta, tai 
jos turi veikti vieningai, ypač kur reikia ap
saugoti revoliucijos laimėjimai.

— Jos veikia iš vieno, bet —
— Kas čia per bet! Čia jokio bet negali 

būt! — kumščia į stalą sudavė vadas,
Malenkovas kiek sumišo, tačiau gana 

tvirtai atsakė:
— Žinau, kad tokiuose dalykuose kabliu

kai nepakenčiami. Deja, jų yra. Abiejų de
partamentų vadovybė yra tvarkoj, bot —

— Ir vėl bet! — užgriovė feldmaršalas.
.(Bus daugiau)
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garbę ir 
šios 700 
vyriškos 
dr. Men-

T

Naujieji Katalikai buvo užprašytos mokyklos vai-
Sausio 4 d. buvo pakrikštyta kūčių. Vaikučiai giedojo per 

dukrelė Enriko 
bietytčsi Nuth. 
teiktas vardas 
rine. Krikšto tėvais buvo Wiili- 
ma Murphv ir Helen Amspa- 
cher.

Sekmadienį, sausio 11 d. VVil- 
liam ir Emilijos < Pečiulytės I 
Hogan sūnus gavo krikšto var- dienis. nes tą rytą 
aą Kristupo Prano. Jo krikšto kurie }>ereitais 
tėvai buvo Ray Hogan ir Mild- šv. Komuniją kas 
red Jacobs. visus metus gauna

Aleksls Jersey tJurkšai ir BES KRYŽIŲ. Tas 
Agnietė Višniauskienė atnešė 
krikštan Jurgio ir Albinos 
(Višniauskaitės» Brooks sūnų, 
kuriam duotas vardas Ronald 
Dennis.

Sveikiname naujagimių 
liūs. Linkime jiems 
džiaugsmo iš savo naujų 
likų.

ir Leonos (Ur- tas mišias. 
Jai buvo su- 
Eileen Kathe- Švč. Vardo Dr-jos Metinė 

šventė
Kiekvienais metais antras 

sausio mėn. sekmadienis, 
per daugelį metų, yra žinomas 
kaipo švč. Vardo dr-jos sekma- 

visi vyrai, 
metais priėmė 

mėnesį per 
IŠTIKIMY- 
krvžius nė- 
išraiška iš- 
Dievo - Su
vyrąs gau- 
ištisus me

tėve- 
daug 
kata-

• pašvenčia savo vyriškumą Jė- linskas, Sr., Vincas čaplinskas. 
zaus Vardo didesnei garbei. 
Kiekvienas katalikas vyras tu
rėtų laikyti sau už 
laimę priklausyti prie 
metų senumo tikrai 
dr-jos. Klebonas kun.
delis dėkoja kaip kun. Ignatius 
Smith. O. P., taip visiems ben
dradarbiams, kurie surengė pe
reitą sekmadienį tokią įspūdin
gą dvasinę puotą mūsų parapi
joj-

1947 m. švč. Vardo Draugijos 
Ištikimybės Kryžiaus Nariai 
122 Vyrai ir 9 Jaųnamečiai.

Viso 131

Jr.. Alfonsas Caplinskas. Vin
cas Cernauskas, Pranas Česna. 
Jr., Robert Distefano, Pranas 
Dubinskas, Albertas Dumša, 
Arnold Dumša, Juozas Dumša. 
Matas Franka, Juozas Gense- 
vičius, Wallace Gleen, Pranas 
Grigalunas, Jonas Grudzinskas, 
Adolfas Gružinski. Jonas Iva
nauskas, Antanas Ivoška, Sr. 
Antanas Ivoška. Jr.

'Jančys, Kazimieras 
Jonas Jasaitis, Sr., 
Jenkins, Albertas 
Martinas Juškelis. ______ ___ ,___
Kablys. Jonas Karalius, Matas | Remeikis

Vasiliauskas, Vincas Vaškevi
čius, Vytautas Visnauskas, 
Vincas Waitukaitis, Vladas 
Weisengoff, Adolfas Wilchins- 
ki, Jonas Wisnauskas, Jurgis 
Woznalus, Vincas Wychulis, 

Petras ( Jonas

•>
•., Petras
Jankūnas,
Kostantas

Jovaiša. ĮPranas Razauskas, 
Antanas kus, Simonas Rėkus,

> (Parkinf,

Bonifacas

nuo šiol kas sekmadienį, 12:30 
iki 1.00 po pietų, per radio sto
tį WBMD, 750 k.c., tieks pus
valandžio lietuvišką programą. 
Pirmą pusvalandį jie patiekė 
sausio 11-tą. ir visi girdėję bu
vo maloniai patenkinti. Balti- 
morės lietuviai linki Juškevi- 

ir Ruzgai geriausios klo
jų gražiame darbe. K.

čiui 
ties

Yoncha, Sr., 
Benjamin Zimnavoda, 

Žydalis.
Jaųnamečiai

Pirm. Alfonsas Kiškis, Sta-į
Juozas Petkus, nislovas Antoszewski, Vincas- 

Donald Kraus, 
Makarauskas, Jonas 

Šilans-!

- ■ ■ ■- 
gis Mastauskas, Enrikas Mate
lis, Juozas Matulevičius, Alek- 
kas Medzveckis, Juozas Melke- 
vičius, Dr. Chris Mendelis, Juo
zas Mikelaitis, Sr., Juozas Mi- 
kelaitis, Jr., Edward Mierzwic- 
ki, Juozas Miliauskas,
Misevičius. Jonas Mockevičius, į Yucis, 
Jurgis Pabedinskas, Kazimie-1 Jonas 
ras Pakalniškis. Mykolas Paš-I 
kauskas, Juozas Petrikas, Fe-1 
liksas Petkus,
Juozas Petrauskas, Juozas Pet- Ingson, Jonas 
rošius, Kazimieras Pugevičius,' Antanai

Jonas Re- Pilipauskas. Albertas buaus- ■ 
Antanas kas, Rikardas Šilanskas, Jonas- 
Antanas Yoncha, Jr.

Pirm. Julius Kastantin. Vice Kavaliauskas, Justinas Kiškis, j Remeikis (Fayette), Jonas Re-_____________
;ras pirm. Juozas Kaminskas, rast. J°kn Kraus, Sr., Povilas Kriau- meikis, 
jau: Antanas Strazdanalras, ižd. Fe- čunas. Jonas Kulokas, Jurgis Antanas

Juozas Rutkauskas, Sausio 25, 7 vai. vakare, Lie-!
> Sakevičius, Sr., Vin-.tuvių Amerikiečių Atletų Klū-I 

liksas Rėkus, marš. Kazimieras(Kuprunas, Juozas Kursevičius, cas Sakevičius. Jr., Ignas Šal- bas turės kabaretą - šokius,;
>=-L Hollins 

Levickas, Jonas Lukša, Kazį- Į Antanas šeškauskas, Kristupas I gt. Dainos draugija ir Moterys 
mieras Mačinskas. Edvardas. Šilanskas, Jurgis Stalgys, Al- atletės patieks linksmą ir įdo- 

Magdu-j fonsas Stalionis, Sr., Juozas mią programą. Gros garsus 
Vincas Tarsefs- Chester Stack orkestras.

Šios kolonijos 
Kazį- Naujo Metai atnešė tą, ką Se

inai troško - norėjo.
vių radio programą.

Pijus Bukevičius, Vincas Čap-'saitis, Juozas Maskevičius, Jur-|nas J. Vasiliauskas, Pranas R. Juškevičius ir Juozas Ruzgą

Wilchinski. garbės pirm. Vale- Sr-» Juozas Kvedera, Sr., Jonas kauskas, Viktoras Šalkauskas,[ Lietuvių salėje. 851 
rijonas Strazdauskas.

A. a. Antanas Andžiulis.
Antanas Adomaitis. Sr., An- Mačinskas, August

tanas Adomaitis. Jr., Antanas šauskas, Juozas Makarauskas,, Strazdauskas,
Ambrazas. Adomas Antoszews-,Sr-> Juozas Makarauskas, Jr.,jkis, Kazimieras Tauteris, Sr.,' 
ki. Juozas Arias, Jonas Bay-' Petras Makarauskas. Antanas Aleksas Urbonavičius, ?’ 
liss, Vincas Bridickas. Juozą«j Mandraviekas, Mario Marconi, j mieras Urksta, Juozas Valčec-J 
Budelis, Sr., Edvardas Budelis, Į JurPs Markelonis, Jonas Ma-(kas, Jurgis Varnauskas, Pra-

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europa

CARE skyrius Bostone: 
{Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3987.

lietuviams ’

tai lietu-
Albertas

I

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

* <

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

ra atlyginimas, bet 
tikimybės Kristui - 
nui. Įrodymas, kad 
nąs tą kryžių per
tus kaip viešai, taip privačiai 
skelbė savo tikėjimą Į Jėzaus 
Kristaus Dievybę.

Šiais metais sausio 11 d. gar
susis Tėvas Dominikonas, kun. 
Ignatius Smith buvo atvykęs 
iš VVashingtono šios dienos iš-

VA, VIENA PENKINE KĄ JI NUPERKA
R

Juškevičiaus ir ryte sveikino jau 20 metų gy- 
Baltimorės lie- vuojančią mūsų parapijoj švč. 

ir dar kartą 
reikšmę ka- 

istorijoj per 
ir jos reikš-

at
svečia* pa- 

švč. Vardo Dr-jos 
kuriuos įteikė kiek- 
šios draugijos na- 
taipgi pašventino išti- 
kryžius. 131 iš viso.

Naujų metų pradžioje žmona su vyru rūpinas apie 
kainas. Jie susidomėję ar bando kas nors “atlaikyti 
f remtą” prieš infliaciją.

Šiuo užtikrinam, kad Boston Edison padaro dau
giau negu “fronto atlaikymas”. Elektra šiandien kai
nuoja mažiau negu dešimts metų atgal. Kad suprasti 
kiek ji pigesnė už kitas reikmenis, palyginkit, ką tie 
penki doleriai galėjo nupirkti 10 metų atgal ir ką jie 
nuperka šiandien. Ir leiskit mums nurodyti, kiek 
brangiau šiandien, kainuoja Bostono Edisono Kom
panijai pagaminti jums pigesnės elektros. Štai skait
linės:

Ženklas Pažangos
Dėka iniciatyvai ir pažangu- kilmėms. Jis per mišias 8:30 v. 

mui Alberto 
Juozo Ruzgos,
tuvių kolonija susilaukė naujo Vardo vyrų dr-ją 
radio pusvalandžio. Sekmadie- išdėstė tos dr-jos 
nį. sausio 11 d. įvyko pirma talikų Bažnyčios 
programa nuo 12:30 vai. iki 1 pereitus 700 metų
vai. po pietų. Kaip muzika taip dabartiniais bedievybės ir 

prieš - tikybinio sąjūdžio lai
kais. Garbingas 
šventino 
ženklus.
vienam 
riui. Jis 
kimybės
1947 m. 122 suaugę vyrai ir 9 
jaųnamečiai neapleido nė vieno 

- Jašteyj-’Rėp-
Dr-jos dvasios vadas kun. An
tanas Dubinskas skaitė ištiki
mųjų vyrų pavardės ir išdalino 
kryžius.

Šv. mišių metu mokyklos vai
kučiai gražiai giedojo Kalėdi
nes giesmes. Šv. Komunijos lai
ku virš 200 vyrų priėmė šv. 
Komuniją. Kun. misijonierius

jaunuolių 
kiekvieną 

savo radio

KIEK KOSTUMERIS MOKA 
štai kiek $5 nupirkdavo 1938 metais 

ir kiek jie nuperka šiandien
194*

pranešimai buvo tinkamai 
likti. Abudu jaunuoliai turi 
jaukų radio balsą. Skelbimai į- 
vairių pusvalandžio rėmėjų - 
biznierių buvo aiškiai padaryti. 
Ne vienas lietuvis atsukęs savo 
radio ant 750 VVBMD radio 
stoties galėjo pasidžiaugti. Pir
mas pasirodymas lemia gražią

čiaus - Ruzgos “tymą“, suma
nytojus to pusvalandžio. Ragi
name visus lietuvius paremti 
šių dviejų pažangių 
darbą. Nepamirškit 
sekmadieni atsukti
12:30 v. ant 750 VVBMD radio 
stoties ir paklausyti lietuviškų 
dainelių. Jaunoji lietuvių karta 
turėtų domėtis šiuo pusvalan-'Pagelbėjo kun. Dubinskui išda- 
džiu, nes pranešimai yra daro-pinti šv. Komuniją. Garbė kiek
ini lietuviškai ir angliškai. Ge-i vienam vyrui ir jaunuoliui, 
riausio pasisekimo Albertui ir'kurs peinijo ištikimybės kry- 
Juozui. i žiu. Kaikurie dr-jos nariai nuo

_________ Į pat tos dr-jos įsikūrimo mūsų 
Nuotrupos_________ j parapijoj 1928 metais neaplei-

Penktadienį sausio 9 d. kuii.,do šv. Komunijos nė vieną mė- 
Jonas Mendelis atnašavo laido-įnesį. Tie yra tikri šulai mūsų 
tuvių mišias už vėlę Vinco Ru-'Tikėjimo ir mūsų Bažnyčios, 
dvylos, kurs iigus metus gyve-;Ji® asmeniai jaučia sielos ra- 

Lombara St. Lai ii- mybę ir be abejo teikia džiaug
smą savo šeimoms. Lai gera-

Prime beefsteak

Eggs (best)

Bvtter (best)

Men's shoes (medium guality). ..

House dresses

Stockings (šilk or nylon)

5 Ibs.

4^
6 doz.

no 707 W
sisi Viešpaties ramybėje.

Ketvirtadienį, sausio 15 d.jsis Jėzus laimina dr-jos dvasios 
kun. dr. Mendelis kukliai minė-įvadą kun. Antaną Dubinską, 
jo savo 20 metų įšventinimo į I kurio vadovybėje dr-ja taip 
kunigus sukaktuves. Tą rytą 8 gražiai bujoja, valdybos na
vai. jis atnašavo mišias, kurios rius ir kiekvieną vyrą, kurs

6 Ibs.

’/j pair

MOTERA TEKI TIKRĄ SUPRATIMĄ

' Zb t‘J kur aš einu... j puikiai įrengtą nuosavią vietą. Jack 
n aš taupėme savo ateičiai, pasidėdami į Savings Banką". Si iš
mintinga nuoteka žino, kad šeimos maloni ateitis priklauso nuo 
taupumo. Pradėk ‘linksmą sąskaitą" pats sau. kad turėtumei 
užtikrintą ateitį. Jūsų sutaujjos Mutual Banke yra pilnai apsau
gotos. Kiekviena “Savings Bank" ar “Institution for Savings" 
yra Mutual Savmgs Buiik.

15 Ibs.

1 pair 
j

2 dresses

ff
6 pairs

1
Gasoline (standard quality).... 30 gals.

Cigaretes (popular brands).... 4 čartons

96
kw. howr»U.KCTKICITY

U
1 dress

!
3 pairs 

]

22 gals.

•k '

2'/i cortons 

£ 
kw. hours

Tai yra tikros kainos, paimtos iš reprezentacinių 
skelbimų dešimtmetis atgal ir šiandien. _ Elektra 
yra vienintelis daiktas šiame sąraše ką nėra daug 
pakilus. Priešingai, dabar ji kainuoja mažiau ne
gu 10 metų atgal.

• • •

• KIEK BOSTON EDISON MOKA
Štai keletas paprastų išlaidų ką Boston Edison mo

kėjo 1937 metais, palyginus su 1947 metais:

Averoge annual earn-

1947 % inerease1937

ings per employee T $1,908.00 $3,167.00 66%

Taxes paid............... i. 6,090,226.00 11,430,000.00* 88%

Coal (per short ton, 
delivered in Dec.) 4.63 8.90* 92%

Service insulators
(per 100)............. 17.70 30.79 74%

Electric meters (each) 8.87 11.02 24%

Overhead line wire 
(per mile)............... u 156.00 260.00 66%

Standard electric 
light pole............... 1 15.75 27.38 74%

Service maintenance 
truck, equipped. . 4,000.00 6,800.00 70%

Pole transformers 
(each)..................... r 125.00 161.00 29%

Praktiškai viskas. kas Bostono Edisono Kompanijai reikalinga
pagaminti jums pigesnės elektros, šiandien kainuoja daugiau 
negu 10 metų atgal.

* Apskaičiuota iš anksto.

Mes Pasitikim Ateitimi
Nors statyba ir biznio vedimas nuolat brangsta, 

Boston Edison veda savo plėtimo programą pir
myn. Šią žiemą ši Kompanija patiekia daugiau e- 
lektros energijos negu kada nors savo istorijoj. 
Mes patenkinom didžiai padidėjusį elektros parei
kalavimą karo metu, ir mes patenkinsim da dides
nį ir nuolat didėjantį pareikalavimą ateity.

Tiems didėjantiems reikalavimams patenkinti, 
mes darom stambių investmentų naujiems įrengi
mams. 1947 metais Mystic Stoty buvo paleistas 
darban trečias 50,000 kilowattų turbo-induktorius. 
Metai atgal buvo pradėtas statyti didžiausis turbo- 
induktorius Naujoj Anglijoj. Kai jis pradės veikti 
mūsų Edgar Stoty 1949 metais, jis pridės prie mū

sų pajėgumo da apie 100,000 kilowattų. Mes daro
me tuos investmentus dėlto, kad pasitikim Didžio
jo Bostono ateitimi. Ir taip darydami mes patrau
kiam į šitą apylinkę naujų pramonės Įmonių, nau
jų algų, atidarom geresnių progų gamybai ir pre
kybai.
... ir Padėkos Žodis
Mūsų kostumeriams, kurie žino kaip smagu ir pa
ranku gyventi prie elektros, kurie naudojasi jos 
pigumu ir vis daugiau jos vartoja, mes reiškiame 
savo nuoširdų ačiū už teikiamą mums paramą ir 
talką, ir užtikrinam savo patarnavimą su pasišven
timu per 1948 metus ir toliau. James V. Toner

President.

BOSTON EDISON COMPANY



Penktadienis, Sausio 16, 1948

Ką Amerika Davė Rusijai
— Šalčiausia vieta: Sibire, šalčiausia širdis: Krem

liuje. — 100,000,000 svarų sviesto per metus. — So
vietai atsisakė imti margariną. — USA nusiuntė tiek 
telefono vielos, kad ja būtų galima 50 kartų apjuosti 
visą žemę.

13 BILIJONŲ DOLERIŲ
Kažin kas yra pasakęs:

— Rusija gali “didžiuo
tis”, kad turi šalčiausią 
vietą pasaulyje: Sibire, ir 
— šalčiausią širdį pasau
lyje: Kremliuje.

KAIP ATSILYGINO BRI- I 
TAI IR RUSAI

Iš savo gi pusės Rusijai 
tedavė Amerikai tik už 2 i 
mil. dolerių pagalbos, ir; 
tai vis mažos reikšmės 
dalykai: kaip patarnavi
mai laivams, kurie gabeno 
gėrybes į Rusiją, ar pa
galba lakūnams, kurie

Kaip yra šalta Stalino 
širdis, galima suprasti iš 
to, kaip tasai raudonasis Į bombardavo į Rusiją besi- 
diktatorius atsimoka A- ‘ 
merikai už jos nuoširdžią 
pagalbą.

I

Žurnale “American” pa
skelbtais daviniais, Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
vykdydamos savo “lend- 
lease” programą Rusijai 
šio karo metu suteikė vi
sokių gėrybių už 11 bili- 

' jonų dolerių. Net karui 
pasibaigus, Rusija gavo 
daug paramos iš UNR- 
RA’os; 72% tų gėrybių 
buvo apmokėta ar duota 
Amerikos, kas vėl sudaro 
248,000,000 
sian Relief 
pašalpos 
veikusios
merikos valstybėse, suko- 
lektavo pinigais ir kito
mis gėrybėmis 86,000,000 
dolerių, ir jų kolektos dar 
nesibaigia. Iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Ru
sija gavo pašalpos už 24

dolerių. Rus- 
ir kitos rusų 
organizacijos, 
Jungtinėse A-

/

DARBIMINKAS

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

1

veržiančius vokiečius. Jei
gu Britanija, atsiteisda- 
ma Amerikai už “lend- 
lease”, davė 1/5 to, ką ga
vo iš USA, tai Rusija te
davė 5,000 kartų mažiau, 
negu gavo iš Amerikos.

Negana to, karui pasi
baigus, rusai dar- turėjo 
drąsos duoti suprasti, kad 
jie vėl lauktų 6 bilijonų 
dėl “pokarinių reikalų”. 
Nujausdami bekylančias 
Amerikoje prieš juos nuo
taikas, jie jau nebedrįso 
prašyti šešių bilijonų, pa
prašė vis dėlto vieno bili
jono, bet kongresas nė 
svarstė jokios naujos 
skolos Rusijai.

BOLŠEVIKŲ 
SUKTUMAS

Karui pasibaigus. t------- - .— — — —-------
metų pabaigoje Amerika iki šioliai vis nėra atsaky- nė nemano atsiteisti.

I

i

ne- 
pa-

‘ Japonijai pralaimėjus karą prieš Jung. Valstybes taikos sutartis 
buvo pasirašyta ant Jung. Valst. karo laivo USS Missouri, kur dalyvavo 
Jung. Valstybių Laivyno vadas Admirolas Chester Nimitz. Ir štai kada 
Adm. C. Nimitz pasiliuosavo iš tos garbingos tarnybos perduoda tą 
savo uniformą, kurią vartojo laike sutarties pasirašymo, Laivyno Mu
ziejuj, Annapolyj. Tą uniformą priima muziejaus viršininkas Capt. H. 
H. Baldridge.

K. Janeliunas, Cochrane, Ont. Canada ......
Mrs. D. Žukas, Cambridge, Mass...................
S. Mockus, Dorchester, Mass........................
J. Petrauskas, So. Boston, Mass....................
John Kalenauskas, Watertown, Conn...........
Adam Keulis, Fairfield, Conn.......................
N. N................................................................
A. Dičiūtė - Trečiokienė, Chicago, III...........
A. Sidaro, IVarchouse Part, Conn................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass. ....................
S. Zdanis, Oakville, Conn...............................
Mrs. Ona Butkevičius, Chicago, III...............
Ona Zakarauskas, Scranton, Pa....................
S. Arlauskas, Dorchester, Mass. ....... ........
Anna Urbon, Phila., Pa........ .......................
Andrew Chikotas, Girardville, Pa................
M. Veizgilienė, Camden, N. J........................
Elzbieta Blass, Detroit, Mich........................
Juozas Kutauskas, Scranton, Pa...................
J. Bernotas, Hartford, Conn..........................
M. Balukinas, Hartford, Conn.......................
I. Grusas, Hartford, Conn.................... .........
A. Mašiotas, Hartford, Conn........................

■ W. Morkus, Hartford, Conn..........................
A. Nakceris, Hartford, Conn........................
J. Leščinskas, So. Boston, Mass...................
Antanas Misiūnas .......................................
Mrs. H. Sliciunas, So. Boston, Mass............
Petras Stasys, Hudson, Mass.......................
Franas Armon, Milwaukee, Wis...................
Peter Kiburis, Dorchester, Mass................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass............
Magdė Dulskienė, Waterbury, Conn............
Mrs. A. Stankus, Montreal Canada .............

■H. A. Plekavičius, Cambridge, M.ass............
išleisdama M. Simanovičienė, Stoughton, Mass. 

bilijoną dolerių, Mrs. Alex Lasas, Richmond HilI, L. I., N. Y.

nėję Rusijos tarnyboje,' ką, kuriuos gavo Rusija ir Stanley Pocius, Belmont, Mass....................

į sija tekariavo su Japonija P. Steponaitis, Tariffville, Conn...................
KAIP STALINAS MFJ.- šešias dienas, ir už tą A. Chernalis, Paterson, N. J..........................

ŽE AMEKIKĄ ' Ibuvo gerai atlyginta. Jau " ’ — ’
„ . .. -ui- karui Europoje pasibai-Kai Stalinas susibrolia- gus Rusija dar gavQ jš A.|

Hitleriu, Amerika mer,ko& [vairių gėrybių 
už pus bilijono dolerių.

REIKŠMINGI 
SKAITMENYS

Iš Amerikos Rusija ga-

ambasadorius, kokius U.Irių, nledikamentų, įvairių sutvarkyti,
S.A. reikalavimus dėl' kitų gėrybių, kurios ir ka-. vieną T " _
“lend - lease” perduos rui pasibaigus yra civili-1 kurs neįskaityta į tą tryli- \ Jonas Puzinas, Elizabeth, N. J. 
Stalinui. Tur būt jis juos nėję i.„ —i— — k>_i * xr__.
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i ________ _ . .
1945 perdavė, bet nuo Stalino bet už tas verybes Rusija jos užgrobti kraštai. Ru-|Mrs. B. Šidlauskas, Cambridge, Mass.
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įlietu nmui ina . — — —- —----------- ---- —-------------- --------------------v

pradėjo mandagiai kai- mo... Į
binti Rusiją, kad būtų su-i Amerika paprašė, kad 
tvarkyti “lend-lease” rei-1 Rusija sumokėtų 2 bilijo-

milijonus dolerių. Jeiguikalai. Beveik per pusant-inu dolerių už tuos daly-
priskaityti, ką iš Ameri-jrų metų Rusija nė nesitei-Į kus, kurie pasiliko Rusi- n5>ŽQlr 
kos gavo kitos, rusų įta
kon patekusios valstybės, 
kaip Jugoslavija, Albani
ja, t Rumunija, tai T 
ir jos Meko valstybėms, 
Amerika šio karo meta y- 
ra skyrusi 13,000,000,090 
dolerių.

LI Syti i USA n’oUs, joje’ po karo'ir kurie gale-
ir tik 1947 metų sausio jo būti pervesti civiliniam RiUl
mėnesyje sutiko tą reika- vartojimui. Rusai atsako, P | nphuvn

Rusijai lą svarstyti. Praėjo ketu- kad tiek neverta. Kai a- s ^SA dar nebuvo
lybėms, ri mėnesiai, kol galėjo bū- merikieJiai klausia - tai stojusi į karą,; ^atšaldė

pasitarimai, kiek gi, jų nuomone, yra ta? Rusijos už 9 mil. už- vo 14,700 lėktuvų, 7,000
Per tuos pasitarimus bu- verta, rusai ---- 2
vo nustatyta, ką Rusų j neturį gautųjų dalykų są-

ti pradėti

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

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

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

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948

?

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 
administracija persikelia j naująjį

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO’- reikaiais, taip pat norintieji aukoti į 
PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA

NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR Į 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ, 

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUN K PORT, MAINE

_________

i rašų, .nežino, ] 
ikai jau suvartoti, ------
Ine.

Net karui pasibaigus A- 
merika į Rusiją dar nuga
beno civiliniam (ne karo) 
gyvenimui reikalingų gė- 
•rybių už 233 milijonus do
lerių. Būtų nugabenta dar 
Į už 19 milijonų, jei kongre
sas nebūtų sustabdęs.

i RUSIJA NEGRĄŽINA 
USA LAIVŲ

Rusai turi 95 iš USA 
gautus laivus, už kuriuos 
jie privalo užsimokėti, ar
ba juos grąžinti. Bet jie 
nesiskubina nė šio reikalo 
sutvarkyti. Iš tų laivų A- 
merikai ypač reikalinga 
15 tankerių, gabenimui a- 
liejaus. Dėl tų transporta- 

! cijos priemonių trūkumo 
j amerikiečiai patys turi 
kentėti dėl stokos aliejaus 
kurui, pramonei, susisie- 
ikimui, bet Rusija tų tan- 
; kerių negrąžina.

Rusija buvo gavusi iš 
Amerikos 500 mažų laivų, 
kaip ledlaužių, baidokų, 
minų gaudytojų, bet ir tų 
rusai negrąžina.

1 CIVILINIAM VARTOJI
MUI SKIRTOS 

GĖRYBĖS
Jau karui pasibaigus A- 

merika nusiuntė specialiai 
; rusų skoniui pritaikytų 
kiaulienos konservų (“tu- 
šonka”) už 4 mil. dolerių, 
ir nieko už tai iš Rusijos 
nereikalavo.

Rusai gavo iš Amerikos 
daugybę garvežiu, sunk
vežimių, traktorių, lent
pjūvių, žibalo šulniams į-

i

aiškinasi - S®*1?*?8 gėrybes ir dar tankų,
- - - davė karo medžiagų r-g J 24 Į 1 u 4-1 a k/111 , y

kurie dalv- USA karo san- oop sunkvežimių,
toti, kurie dėĮįy- x . I motociklų, 15,00

davė karo medžiagų

[NE 2 rengimų, gelžk e 1 i a m 8
reikmenų. ui U mil. dole.

j Nuo to laiko rusai pra
dėjo reguliariai melžti A- 
meriką, vis nusiskųsdami, 
kad jiems dar permažai.

Rooseveltas 1942 m. ko
vo 17 d. davė įsakymą, 
kad siuntoms į Rusiją bū
tų atiduota pirmenybė, 
“nežiūrint kokius tas tu
rės padarinius į bet kokią 
kitą mūsų karo progra
mą”. Ir Rusija gavo, ne
žiūrint, kad įvairiuose 
USA frontuose pasunkėjo 
padėtis dėl šaudmenų ar 
kitų karo pabūklų stokos.

Rusai iš pat pradžių vis 
reikalavo tūkstančių tonų 
sviesto. Pačioj Amerikoj 
žmonės negalėjo pakanka
mai gauti sviesto, kainos 
kilo, bet rusai vis spaudė, 
kad jiems duotų 100,000,- 
000 svarų sviesto per me
tus. Amerika norėjo dalį 
sviesto pakeisti margari
nu. Buvo pakviesta rusų 
komisija, paruošti 8 pa
tiekalai, kurių vienas — 
tikro sviesto, kituose — 
sumaišyto su margarinu, 
įvairiomis proporcijomis. 
Rusai išragavo, 
skirtumo negalėjo 
ti, bet vistiek — 
vo gryno sviesto, 
kydami imti margariną.
BILIJONAS SUSISIEKI

MUI PAGERINTI
Kad bptų galima tas 

“lend-lease” gėrybes ga
benti į Rusiją, buvo pasi
rinkta saugesnis kelias 
per Persiją (Iraną). Per
sų įlankoje vasarą nepa
prastas karštis, pakran- ia m 
tėsc — nei uosto, nei ke- ve, į 
lių. Amerika, turėjo viską i -

Monika Blazionytė, Lowell, Mass.
J. Kibart, Brockton, Mass...................
Mrs. G. Ramoška, Scranton, Pa........
Juozas Slanina, So. Soston, Mass........
John Chunis, So. Boston, Mass...........
Barbora Meškinis, Mattapan, Mass. ...
A. M. L., Jamaica Plain, Mass............
Mrs. S. Jakstis, Dorchester, MasS. ... 
Mrs. H. Valatka, Norwood, Mass........
P. Kazlauskas, Longlac. Ont., Canada 
Jonas Gailevičius, Cambridge, Mass. 
Mrs. C. Janušonis, Pittsburgh, Pa. . 
Elizabeth Vazgis, Pittsburgh, Pa......
L. Kašėta, New Britain, Conn............
B. Urbonavičius, Cliffside. N. J........
B. Juodis, E. Chicago, Ind. ..............
John Lukasavage, Worcester, Mass. 

i M. Pecikonis, Phila., Pa.......................
iV. Norkūnas, New Haven, Conn. 
|W. Mencunas, Providence, R. I.........
Į M. Cepalunis, Worcester, Mass.........
Marijona Pečiulis, So. Boston, Mass. 
Mrs. A. Macknis, Ansonia, Conn. 
W. Wiztejunas, Cambridge, Mass......

į John J. Burokas, Cambridge, Mass. ... 
I R. Latruckienė, Brockton, Mass........
i S. Stromeski, Somerville, Mass. 
W. Stanulonis, Newton Falls, Ohio ... 
F. Biaiga, Cambridge, Mass. 
N. N.
Antanas Janušonis, So. Boston, Mass. 
N. N 
N. N., .... ..............................................
K. Jeniūnas, Chicago, III.......................

į Z. Zekienė, Waukegan, III.....................
[Krikščiūnas, Hartford. Conn................
įJanukevičius, Hartford, Conn. ............
Joseph Markelionis, So. Boston, Mass. 
P. Jasukevich, So. Boston, Mass...........
Mrs. Mary Dūda, E. Walpole, Mass. ...

----- — Mrs. Mary Matulis, Minersville, Pa.
A. Deltuva, E. Hartford, Conn............

rengimą dešimčiai ligoni- i 
nių po 500 lovų kiekvieną. Į 
Ir tik nedaugelis iš tų še- - - 
šių su puse milijonų rusų, ~ 
kuriems buvo ligoninėse' & 
pagelbėta, žinojo, kad vai-'-- 
štai, baltiniai ir kiti daly
kai buvo iš Amerikos.

Jei ne Amerika šiandie- 
ną Kremliuje sėdėtų Hit/įUi-ia Ta .otaiinaa hot v įsmausa .ene, oo. ooscon, įviass.

Mrs. M. Gorskienė, So. Boston, Mass. 
A. Batakis, Brockton, Mass. ...............
C. Andrews, Weymouth, Mass. .........
Jonas Leskevičius, Montreal, Canada . 
Mrs. H. Leskavage, Rantaul, III. ......
Mrs. M. Urmelevitc, Pittsburgh, Pa. 
V. Meksvaitis, Minersville, Pa.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija

52,000 karinių au- 
už tomobilių, (jeeps), 375,-

, 35,000
15,000,000 po

rų batų, 2,670,000 tonų a- 
lyvos ir benzino; 3,786,000 
padangas; 8,218 priešlėk
tuvines patrankas; 131,- 

[633,000 automatinius šau
tuvus; 415,000 lauko tele
fonų; 343,000 tonų sprog
stamosios medžiagos; 34,- 
477 tonų sėklų.

Be to — Rusija gavo iš 
USA mašinų, elektros į- 
rengimų už 500 milijonų 
dolerių, įrengimų žibalo 
šulniams už 35 mil. dole
rių, traktorių už 2,707,- 
000 dolerių; telefonų vie
los buvo nusiųsta į Rusi
ją tiek, kad ja būtų gali
ma net 50 kartų apjuosti 
visą žemę.
DIKTATORIAUS AKYS 
■Kaip jau minėjome, Ru-f 

sija gavo daug iš UNR- 
RA’os ir iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. Ke
letą mėnesių prieš karo^ 
pabaigą Raud. Kryžius į' 
Rusiją nusiuntė pilną j- *7,““.’*' S ™ -„„Vi™ Calllw- w- Lynu. Mass.

Mrs. Strazdas, Waltham, Mass. 
Razgevičius, So. Boston, Mass. 

M. Trainavičiūtė, So. Boston, Mass. 
Perekslytė, No. Andover, Mass. 
Kirslis, Amsterdam, N. Y. ...........

j Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y.
St Žukauskienė, So. Boston, Mass......
Benis Žukauskas, New Port, N. H. 
J. Akunevičius, Norwood, Mass.

i

jokio 
susek- 

reikala- 
atsisa*

leris. Tą Stalinas žino, bet 
raudonasis diktatorius vis i 
tiek nesukalbamas. Jis 
nesilaiko teisingumo vals-! 
tybės viduje ir nejaučia 
dėkingumo užsieniui. Dik
tatoriaus akys visada tė
ra nukrypusios į patį sa
ve, į save vieną.

— BrrJ. Prauskis.

•>

•>



Penktadienis, Sausio 16 1948 6DARBININKAS 

WATERBURY, CONN.

i GIRDĖTI LIETUVIU r
KONCERTAS

naujo Sodaliečių Queen Work 
Building, St. Louis, Mo. Pridė- *j* 
jus auką su kita $50.00, kuri t 
buvo aukota gegužės 1946, su- 
daro viso $100.00.

1 <

Gruodžio 28 d., pereitų me
ti*. įvyko LDS 5 kp. susirinki
mas. Nepribuvus pirmininkui 
D. Matui (iš priežasties ligos) 
į susirinkimą, jo vietą užėmė, 
laikinai. Petras Jokubauskas.

Kuopos valdybos i______
dėl šių metų tapo atidėtas iki 
sekančio susirinkimo, kuris į- 
vyks sausio m. 25 d., šv. Juo
zapo parap., senos mokyklos pirmadienį, vasario 9, va-

— — -...... !❖
Sekm., sausio 25 dieną, 7 v. 

vakare. įvyks Sodaliečių šuva- 
žiavimas švč. Trejybės para- 

rink'imas Newlrk' K
bės kun. Curtis apie ‘Youth 
and Moralitv”. j *f*

Roller Skating pramoga j-
-............................... .J.

patalpose, pirmą vai. po pietų. ltare- Paramus, N. J. Kviečiam
šie nariai atsilygino už ‘Dar- Sodalietes, jų draugus įr

bininko’ kalendorių, per kuo- šeimas dalyvauti, 
jią, sekančiai: Juozas Augys 
$2.00; Petras Liubinas 50 cen
tų. J.

. . . . . . . . . . . . . . . IX
Sodaliečių grupės turės iš- 

duoti raportus iš savo veikimo 
y ateinančiame susirinkime, ku- 

i ris įvyks Jersey City. %♦
Po susirinkimo Elizabeth So- t 

dalietės pavaišino atsilanku- 
sius skaniais užkandžiais ir gė- *|* 

LDS 6-tos kuopos metinis rimais. A.ES. *i*
susirinkimas įvyks 18 d. sau-l 
šio, 2 vai. po pietų, paprastoj 
vietoje. Nariai prašomi daly
vauti, ypatingai, kurie dar ne-i 
tižsimokėję už organą ‘T 
ninką . 'vedybinio

Gruodžio mėnesį tapo išrink- §ja prOga

SEKMADIENĮ,

Sausio-Jan. 25 d, 1948
PATRKK GAVIN MOKYKLOS AUDITORIJOJ

Kampas F ir 71h Street, Seutli Boston, Mass.
2-rą- VALANDĄ PO PIETV

HARTFORD, CONN

CAMBRIJGE, MASS
Šiomis dienomis

Darbi- Baniai šventė savo
gyvenimo
p.p. Banių garbei

p.p. j. T.iy
25 metų 
sukaktį. J

Koks likimas laukia tremtinių rytoj?
Šiuo ir kitais klausimais kalbūs ką tik iš Vokietijos į Bostoną atvy

kęs inžinierius Romualdas Budreika, BALF Centro Reikalų Vedėjas, 
Juozas B. Laučka iš New Yorko, “Darbininko” redaktorius A. F. Knei- 
žys ir “Keleivio” redaktorius p. Jonuškis.

Dainuos “Gabijos” choras vadovybėje muziko J. Dirvelio; “Dainos” 
choras, vad. Am. Tataronytės ir Tremtinių Ansamblis.

Visi lietuviai kviečiami į šias įdomias ir svarbias PRAKALBAS ir 
puikų KONCERTĄ kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Įžanga dykai.

Kviečia BALF 17-tas Skyrius.

NEWARK.N.J. BALF Centre Gautos Aukos
Nuo 1947 m. Spaliu 1 

Iki 31 DienosCruodžio 23 d. įvyko Lietu
vos Vyčių New Jersey apskri-} 
ties choro praktika ir Kalėdinė, 
pramogėlė šv. Jurgio draugi
jos svetainėje. Ant gražiai pa-Į 
puošto stalo buvo sudėtos do- Society $50.00. 
vanėlės. p. V. Laukžemytė da-| 1 įlinku
vė visiems traukti numerius Cicero, BALF nr. 14 — $25. 
kas ką laimės. Tas sukėlė labai. Chicago, BALF nr. 18 — 
daug juokų. į$15.00; J. Kazakevičius 10.00;

Po to buvo vaišės. Dalyviai j. j. Pranckas per Naujienas 
pagiedojo lietuviškas Kalėdines 10.00; J. M. Šaltenis 25.00; Šv.

K. Kapinių auka

District of C'olumbia
Washingto‘._, American Lith.

giesmes. Visi ir visos labai Kazimiero R. 
draugiškai ir linksmai praleido 1,000.00. 
laiką. Buvo ir kalbų, p. J. Sta-j Rockford, 
silionis pasakė atatinkamą kai- 50.00. 
bą, sveikindamas visus Kalėdų Waukegan,
ir Naujų Metų švenčių proga. Tag Day 1,500.00.

Massachusetts
Athol, BALF nr. 71 iš vajaus 

1,000.00.
Worcester, Mrs. R. Seilius — 

5.00; Mr. & Mrs. Joseph 
25.00; 
12.50; 
12.50.

BALF nr. 85 —

BALF nr. 94 iš

Taipgi kalbėjo p. M. Šlikaitė, 
choro vedėja. Ji kvietė visus 
vieningai veikti, kad choras 
būtų dar geresnis ir gausesnis; 
dėkoja už dovaną, kurią jai į- 
teikė choro vardu p. D. Rač- 
kiūtė. Po to sudainuota keletas 
liaudies dainų.

Šios pramogėlės surengimui 
daug pasidarbavo pp. V. Lauk
žemytė, G. Malakauskaitė, 3.00. 
slaugė, ir G. Arlauskaitė.

Visi buvo patenkinti ir skirs
tėsi pakilusia nuotaika.

Miss Natalie A. 
M iss Leonora E.

Sklute 
Sklute 
Sklute

Michigan
Detroit, Mrs. C. Wiltrakis —

ta kuopos valdyba iš sekančių: pp Savickai iškėlė šaunų pa- *t*
« m * 9 ■ 9 1 o —» U I * * T 9 * i ♦ * — ■pirm. Mykolas Balukinas (ant- gerbimo bankietą.pirm. Mykolas Balukinas (ant- gerbimo bankietą. p.p. Baniai 

riem metam); vice pirm. Albi- ^urį išauginę du sūnus. Alek- <£* 
nas Arman; nutarimų rašt. -
Juozas Bernotas
tam); iždininkė Petronėlė Ma- ]jo kolegiją, 
nikas. ilgametė;
A. J. Pateckis. ilgametis: mar- laimės jų gyvenime, 
šalka Kazys Balčiūnas. Atsto- _______
vai į ~ 
kienė ir M. Balukinas: į Drau- Dargienė šventė savo gimtadie- — 
gijų \ ienybę P. Manikienė: nj gja proga p. A. Tamulynie- rengti 
į Seserų Pranciškiečių rėmėjų ng savo namuose iškėlė šaunų 
skyrių P. Manikienė. Orga- p Dargienės garbei surprizo 
mzatorius Stasys šrupšas. -bankietą. Bankiete dalyvavo p.

Kaporteris. Dargienės draugės, kurios ją 
apdovanojo gražiomis dovano
mis. Sveikiname p. A. Dargie
nę ir linkime daug linksmų 
gimtadienių ateityje.

—c- . --------------- ---------- y
sandrą, kuris jau vedęs, ir Al- **«

(antriem me- gonsą, kuris lanko Marianapo-
___ . Sveikiname p.p.

finansų rast. Banius ir linkime geriausios “
dyba ir kitiems metams likosi 
ta pati. Tą dieną prirašytas 

į narys, būtent, p. J. 
Morkūnas. Sveikiname. Nutar- 

i keletas parengimų, 
;kad sustiprinus kuopą finansi
niai.

P. S. Šiuom tarpu eina drabužių ir avalynės vajus lietuviams tremtiniams. Atsi
mink kaip ten apgriautuose barakuose nedavalgiusiems mūsų broliams yra šalta. To
dėl, surinkęs, ką tik gali savo namuose, surišk, pridėk savo vardą ir adresą ir vežk į 
lietuvių bažnytinę salę ar laikraščių redakcijas. Arba atsinešk ateidamas į prakalbas. 
Jūsų suaukoti daiktai bus greit išsiųsti tiems kuriems jie labiausia reikalingi.

p. F. Vaškas, choro narys, 
gruodžio 23 d. buvo išvykęs į 
Virginią aplankyti savo sergan
tį brolį, kuris šiomis dienomis 
mirw. Reiškiame Vaškų šeimai 
giliMr užuojautą.

BALFskyrių: P. Mani- šeštadienį, sausio 10 d. p. A-.

NORWOOD. MASS
Prakalbos - Paveikslai

11'
I

i

teikė stambią auką labdarybės 
reikalams parapijiečių vardu.

• -
pp. Rukšteliai, gyv. 47 Cha- 

pel St., šiomis dienomis susi
laukė dukrelės. Sveikina juos

H. 1 Sodaliečių 
Susirinkimas

dieną.

Lietuvos tremtiniams priren
giami nauji siuntiniai maisto ir 
drabužių. Norintieji paremti 
tremtinius priduokite konser
vuotą maistą ir drabužius į p. 
A. Daukanto krautuvę. A.D.

I New Jersey
Elizabeth, Tag Day Committee 
1,500.00; iš BALF rugsėjo 28 
d. pikniko 100.00.

Millburn, Joseph Žemaitis — 
10.00.

Paterson, Alexander Hamil- 
ton Coah Co. 1.00; Jacobs 
Drug Co. 10.00; Joseph V. Fu- 
magalli 10.00; William P. Fur- 
rey 10.00; David M. Hundert-Jersey Lietuvių Taryba

užkvietė mūsų chorą išpildyti wark 5.00. 
dainų programą, minint Lietu-: 
vos nepriklausomybės šventę, j

Mūsų choro koncertas įvyks 
sekmadienį, sausio 25 d. šv.,

I Jurgio draugijos :
182 New York Avė. Šiame 
koncerte dainuos ir p. M. Ki- 
žytė, įžymi solistė. Tikietai 
smarkiai platinami.

Linden, Mary Buzūnas 10.00. 
Ohio

Cleveland, Mrs. EI. Aleksa— 
5.00.

Akron, Lietuvių Socialdemo-
s«unga 30.00. 

Pennsylvania 
Schuylkill County Lietuvių 

Dienos Komitetas 1,800.00.
i 

__________ I
Gruodžio 15 d. mirė J. Vaite-! 

kūnas, L. Vyčių 90 kuopos 4-to 
laipsnio narys ir įžymus veikė
jas. Palaidotas iškilmingai 
gruodžio 18 d. iš Dievo Moti-' 
nos Sopulingos par. bažnyčios,' 
Kearny, N. J., šv. Kryžiaus 
kapuose No. Arlington, N. J.

Velionis du metu gyveno 
Floridoj ,ir jis ten mirė. Į Flo
ridą buvo nuvykęs sveikatos 
pataisymui, bet veltui. Liku
siems nuliūdime reiškiame gilią 
užuojautą. Vytis.

Pereitą sekmadienį, sausio
d., LDS 3 kuopos vadovybėje
įvyko prakalbos ir judamieji jų artimieji ir linki geriausios 
paveikslai. Programos vedėju ■ sveikatos.
buvo p. Balutis, kuopos pirmi-! ■■
ninkas. Turiningas kalbas pa-į Sausio 10 d» Įhayo ^įruošta 
sakė apie katalikiškos spaudos; “sh°wer p. Birutę Kungytę 
reikšmę kleb. kun. F. Norbutas pagerbti, kuri yra pasiruošus 
ir žurnalistas Kazys Čibiras, j*8 P- Vytautu Vasiliunu priimti

Judamus paveikslus parodė Moterystės Sakramentą vasa- 
studentas Pranas Kneižys. p.. ”° d.
Ona Pazniokaitė, kuopos rašti- šiomis dienomis išvyko į Cin- 
ninkė, priiminėjo mokesnius už cinnati, ohio, ponia L. Smels- 
“Darbininko” prenumeratas, tor gyy Heaton Avė., daly- 

savo brolio vestuvėse.
I Grįš šios savaitės pabaigoje.

Remklte tuo* profesHonalu* Ir blr 
ąlerlu*. kurie savo skelbimai* remi* 
•Oarbiomka".

Vl*i skelbkltBa "Oarblnloke"

Sou 461*j

Lithuanian Fumiture Co. '
Re*. Šou. 3729

I

Sekmadienį, sausio 11
2 valandą po pietų įvyko N. J. 
Bendras Sodaliečių susirinki
mas šv. Petro ir Povilo para- draugijos šeimų bendra Komu

nija. Nariai su šeimomis gra- džio 17 d.. Cheųuire House, A- Kalendorius. Visi dalyviai buvo vauti 
žiai pasirodė. Po mišių parapi- lexandria. Va., Baltic Scandina- 
jos svetainėje pyko užkan- vian draugija suruošė Kalėdinį 
džiai. Tą dieną prie draugijos vakarą. Turėjo trumpą susirin- 
prisirašė keletas naujų narių, kimą, o po to gražią programą. 
Vasario 1 d. pyksta draugijos Pasibaigus programai, visi 
draugiškumo pusryčiai ir prog- dalyviai buvo pavaišinti pyra- 

būtų rama su filmą iš Šv. Vardo pa- gaičiais ir kavute, ir padaryta 
rinkliava, kad pasiųsti CARE 
paketėlius Baltijos išvietintoms1 
šeimoms.

Šiame parengime dalyvavo ir dalyvavo Šv.
Mr. and Mrs. Bernard Gufler 

Departamento.

Sekmadienį, sausio 11 d. 8:30 
vai. mošiose buvo Šv. Vardo Kalėdinis Parengimas

Gruo-H'ashington, D. C.
pijos salėje. Elizabeth. N. J. 
Sodaliečių skaitlingai dalyvavo 
iš Bayonne. Elizabeth. Harri- 
pon - Kearny ir Newark ir So
daliečių dvasios vadas kun. J. 
Scharnas iš Jersey City ir kun. 
A. Kasperas iš Elizabeth.

Nutarė, kad valdyba Ll_, 
renkam n dviem metam, tai ta rados, taipgi bus ir kalbėtojų, 
jrti vaidyba liko, būtent: pir- Bilietai jau platinami, 
i ,;ninhė — A. Tumašienė iš 
Bayonne: vice pirm. — A. Se- 
i afinienė iš Kearny: protokolų 
i ■ št. — C. Galančiūtė iš New- 
r~k; ižd. — A. Barčiūtė iš E- 
Irabeth- korespondentė — A. 
1 mĮgelskienė iš No. Arlington.

Nutarta paaukoti $50.00 dėl šiam tikslui pasidarbuoti. Val-|

Sekmadienį, sausio 11 d. pa
rapijos svetainėje įvyko LDS
8 kp. metinis susirinkimas. Su- iš Valstybės 
sirinkime skaitytas laiškas iš Mr. Gufler yra buvęs diploma-
LT atsišaukiant aukų rinkime tinėje tarnyboje Rygoje, Latvi- 
Lietuvos reikalams. Nutarta joj. ir Kaune, Lietuvoje.

L. J. E.

i

I

MOVERS — 
insured and 

Bonded 
t-ocal S Long 

Distance 
Moving

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

patenkinti programa.
Pereitą sekmadienį Lietuvių Ponia Smelstor yra vietinės 

Katalikų Radio Valandos pra-Moterų Sodalicijos protokolų 
nešėju buvo p. Petras Rakaus-ra^n^n^^-
kas. Jis kartu su p. Kneižiuj p g. Novikienės, gyv. St. 
buvo nuvažiavęs į Salėm radio George Avė., kojos pirštui pa- 
stotį. įdaryta operacija. Ji yra dar

Kleb. kun. F. Norbutas pir- ,gydytojo priežiūroje, 
madienio vakare, sausio 12, Į Pereitą savaitę sunkiai susir- 

Kotrynos par. gO s]Oga p. Vincas J. Kudirka, 
kaipo kapelionas; gyy 37 Franklin St. Slogą pra- 

skausmai susimetė į
bažnyčioje
prie J. E. arkivyskupo Richard ša.iinus<
J. Cushing, D. D. Jo Ekscelen-i p. Vincas Kudirka ir sirg- 
cija kalbėjo apie labdarybę.: <jamas atėjo pereitą sekmadie- 
Parapijos klebonas Prelatas' nį į prakalbas.
Jeremiah F. Minihan, STL, į-i

1

BRISTOL, CONN.

(

W. J. CMshobn
GRABORIIS 

"AsmeniSkas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6288

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir- 
pritaikinti akinius. Mes padarome’ 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

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

Draugijų Valdybų Adresą’

JANUARY SALE
i. 

% 
.f

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, šį mėnesį 
skelbia JANUARY SALE — Didelį Kailinių Išpardavimą, kuriame kai
nos labai sumažintos — numarkiuotos. Aš kaipo lietuvis šios krautuvės 
atstovas, nuoširdžiai patariu kailinius įsigyti šiame išpardavime, nes da
bar gausite tikrą bargeną. Tokių bargenų retai pasitaiko, kokius mes da
bar turime.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
ponas Bernardas Koraitis, kuris yra per ilgus metus šioje įstaigoje. Jis 
yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos nevien gausite gerą ir 
nuoširdų patarnavimą, bet dar 10r< nuo
laidos.

Lapkričio 12 d. mirė Suzana 
Ona Veličkienė, kuri paėjo iš 

į Lietuvos, Veliuonos parapijos, 
Armeniškių kaimo, Jono Skrid- 
lo duktė. Amerikoje pragyveno 
38 metus. Palaidotas bu bažny
tinėmis apeigomis Šv. Juozapo 
kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą B. Veličką, sūnų ir mar
čią.

Į B. Velička yra laikraščio 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas. Reiškiame jam ir jo šei
mai gilią užuojautą.

I

I

LIETUVOS OUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 9VČ

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

Tel So Boston 1298 
Vtce-Ptrmininkė — v. Galliūnienė

8 WlnfieM St.. So Boston Mase 
Prot RaSt — Ona TvaAkienė

♦40 E 6th St.. So Boston Mana 
Ptnanay Rast — B. COnienė,
29 Gould St.. W. Roxbury Mass 

Tel Parkvay - 1864-W 
iždininkė - Ona Staniu liūtė

177 We*t 7th St.. So Boston. Mass 
tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St., So Boston Maaa 
Kaso* OI. - Elzbieta Aukštikalnytė

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

antra antradienj mėnesio 7-30 vai 
vakare Parapijos salėje 19? E 
Seventh St So Boston Mass

įsais draugijos reikalais trretnkit*..

BV JONO EV. BL. PA9ALPINB9 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svaerždys
601 6th St.. So Boston. Mass 

Vice-Pirmininkas Pranas Tiiletki- 
702 E 5th St. So Boston Mass

Prot RaSt - Jonas Glineckis
5 Thomas Pk So Boston Mas>

Ftn RaSt — Aleksandras Ivaška
440 F. Sixth St.. So Boston Masr 

Iždininkas Stasys K Grigana vidus
699 E. Seventh St.. S Boston Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E Broa<1way. So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas trr 
'lfj sekmadien) kiekvieno mėnesi* 
? vai po pietų Parapijoj «alf- 

t' **/»«♦*»▼*

Bernardas Koraitis

Senus kailinius išmainome j naujus ir 
už juos duodame gerą nuolaidą. Taigi nau
dokitės siūloma proga.

M

I

BOSTON, MASS.
l«

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, sausio 1S 

7:30 vai. vakare iš WMEX 
dio stoties, Boston, ir kitų tin-' į 
klinių stočių bus transliuoja- 
mas Tėvo Lynch iš Brooklyn 
gyvenimas. Jis buvo įžymus į 
armijos kapelionas antrojo pa- i 

'*■ saulinio karo. e.

d.,
ra-

GENERAL ELECTRIC COMPANY
RcikaldujB 

LAISNIUOTŲ ELEKTRIŠINŲ 
(Vidui dirbti) 

Atsišaukite: River Works Employment Office 
Prie Fairchild St„ W. Yynn, Mass.
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Lietuvos Vyčiai Pirmieji Žygiuoja Padėti Atsistatyti CARNEY - 
Kviečia į Talką OLD-TIMER’S Reunion 

ŠURUM BURUM - ŠOKIUS
1

Šeštadienį, Sauso ■ January 17,1948 - Municipal Svetainėje, South Boston, Massachusetts
Programoje dalyvaus ir Boston’o Lietuvių Tautinių Šokių grupė, vad. p. Onai Ivaškienei. Pradžia 7:30 vai 

kontestai ir tt. Tikietus galima įsigyti “Darbininkevakare. Įžanga 75c. Taipgi bus ir Polkų, Vaitzų
Broadway, So. Boston, - Tel. SO 8-2680 arba pas L. Vyčių 17 Alg. kp. komiteto narius

”, 366

*

įVAMS SKELBIMAI
...... ............
A.J.NAMAKSY

REAL ESTATE A 
IN8URANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS. 

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
TeL Parkway 1233-W

VIETINĖS ŽINIOS
A 4 t

DAKTARAI Z1NUTPS

J. E. ARKIVYSKUPAS CUSHINGI S S
PASIŽADĖJO ATVYKTI 
Į L. VYČIŲ PARENGIMĄ

Ilgamečiai “Darbininko” skai
tytojai, Juozas ir Katrė Ru
džiai, gyveną So. Bostone, ga
vę iš savo nors ir tolimų gimi
naičių tremtyje atsišaukimą, ir

pot Digest” redaktorius. Mit
kus šiomis dienomis pabaigė 
tarnybą kariuomenėje ir sugrį
žo į So. Bostoną. Rap.

J

o----------------------------------------------- ,
ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 

•eėtadieniais nuo 2 iki 8-tal.
I---------------------------------- -8

Prasėsimas I. Vadovybėje Jol 
Ekscelencijos Arkivyskupo Ri
chard J. Cushing, D. D., bus 
duodamos paskaitos apie Šv. 
Raštą, New England Mūtual 
Hali, Boylston ir Clarendon 
Sts., Bostone, 3 v. p.p. sekma
dieniais, sausio 18 d., vasario 
1 d. ir 8 d.

Šios paskaitos yra naudingos 
kiekvienam katalikui kokio 
mokslo jis bebūtų, bet ypatin
gai jos yra naudingos Krikš
čioniško Mokslo Draugijos na- 

bendradarbiams, Sunday 
mokytojams-joms, ir a- 
vadams bei darbuoto-

i .■ nams, 
School 
belnai 
jams.

8OU2T12 ReB.-BK>ttl3

Dr.J.C.Sejwv
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.

534 E. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

Pranešimas 1L Jo Ekscelen
cija Arkivyskupas laišku ragi
no kunigus pranešti, bažnyčio
se, žmonėms apie didelį kuro 
trūkumą. Prašė skaityti apie 
tai išdėstymus “Pilote”.

TeL TROrbridge 9330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Pranešimas IH. Vietoje Co 
lumbus Day Nursery, 371 W. 

*4th St., So. Bostone, tapo pui- 
į kiai įrengtas Šv. Katrės La- 
■boure Centras. Šioje atnaujin
toje įstaigoje bus Day Nursery 
— vaikų dabojimas dienomis, 

Be to, Seserys 
na-

kaip ir pirma.
vienuolės lankys ligonius
muose.

MUZIKA
.THREE ART8 8TUOIO
Balso - Itkalbos - Piano

P-H Ameite TataronaitS, turinti 
Master of Arta in music laipsni 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui Dėl infor
macijų telefonuoklte ar rąžykite:

480 BOYL8TON ST„ BOSTON 
KENnrare 3S71

40 CONCORO AVĖ., 
CambrMge 38, Mase.

Tel. Eliot 8222.

Km norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Nesą Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

šeštadienį, sausio 17 d. š. m.,-The date, the 17th of January,
7*30 vai 1____ ________ __ ___ ___ ___ _______ ____

IBuilding ‘ svetainėje, “E^stF'Taigi visiems buTtikrai ma- afidavitus ir sukėlę.
!»>__ j___  c_ _ _ ____ __ ___ _ t tt. __ i___ i kelionei pinigų. Praeitą gegu-

;žes mėnesį, laimingai pas juos 
j atvyko iš tremties Stasys ir raščiuose tilpo žinių ir per ra- 
Praksėda Jakučiai su mažame- dio pranešta, kad transporto 

.čiais vaikučiais Vincuku ir Lai- laive Connally kilo gaisras ir 
mute. Jų veiduose ir nuotaiko- kad tarpe įgulos narių buvo ir 
je matėsi pergyventos tragedi- Chief Petty Officer William K 
jos, alkio ir vargo žymės. At- Kohansky iš Dorchester.

} Laikraščių raporteriai tuojau 
niai) ieško josi ir susirado dar- šaukė telephonu lietuvius V. 
bus. Dirbo sunkiai, pakaitomis, Kohanskus, gyvenančius Cod- 
nes vienam dirbant kitam rei- man Hill Avė., ir veterano Vin- 
kėjo būti su vaikučiais. Ir štai co Kohansko žmoną, gyv. Co- 
į penkis mėnesius laiko suge- lumbia Village, Dorchester. Jie 
bėjo sutaupyti ir atmokėti sa- manė, kad tai tas pats Ko
vo geradariams visą piniginę hansky, bet paaiškėjo visai ki- 
skolą. Tąja proga pp. Jakučiai tas panašia pavarde.
suruošė pas save kuklias pa- pp. Kohanskų sūnus Vincas, 
gerbtuves savo geradariams kuris buvo karo metu Jung. 
pp. Rudžiams ir jų artimiems. Valstybių Laivyne, jau du me- 

Stasys Jakutis Lietuvoje yra tai kaip grįžo ir dirba SS. 
baigęs gimnaziją, Lietuvos Ka- Pierce kompanijoj, Bostone, o 
ro Mokyklą, ir įsigijęs Leite- per šį mėnesį atlieka prisai- 
nanto laipsnį. Vėliau baigė Vy- kintųjų teisėjų (jury) pareigas 
tauto Didžiojo Universitetą. Bostono teismuose.
Teisių fakulteto Ekonominį 
Skyrių ir dirbo Pienocentro ir 
V. R. ministerijoje. Čia, nepai
sydamas savo aukšto akademi
nio išsilavinimo, prisitaikė prie 
aplinkybių ir dirba paprastą 
darbą, kad tik greičiau, skolas 

j atsilyginti, šiaip taip įsikurti, 
lir šelpti siuntiniais savo liku
sius pažįstamus tremtyje.

Tai typingas pavyzdys, kuris 
turėtų padrąsinti ir paskatinti 
kitus amerikiečius siųsti afi- 
davitus tremtyje vargstantiems 
ir jiems pagelbėti atvykti ir į- 
sikurti šioje šalyje. Tai dary
dami atliksite tikrai patriotin- 
gą ir krikščionišką darbą ir; 
susilauksite dėkingumo nuo iš-} 
gelbėtųjų tremtinių.

Lietuvis

•SM&UolU XI VI. XU., XUv lulVU, LlAvž X I 1X1 vi AliU<2L jf y MM M—

vakare, Municipal has been noted on my books”. jnors jU asmeniai nepamindami, KOMSOSky VOgOlICB^
—-1—“ :---- me Laive

Broadway, So. Bostone, įvyks lonu sutikti J. E. Arkivyskupą j krikmei pinigų. 
Lietuvos Vyčių 17 kuopos ruo-.RiAiard J. Cushing 
šiami šokiai su gražia tautinių rengime, 
šokių programa. Visas pelnas! Rengimo Komisija 
skiriamas CARNEY LIGONI- žinių iš Cambridge, 
NES STATYBOS FONDUI.. Worcester (abiejų 
Šokiams gros puikus orkestras. Brocktono, Athol, 
Bostono Lietuvių Tautinių Šo-:R. I., kad atvyksta grupės jau
kėjų grupė, p. Onos I Vaškienės} nimo ir senimo dalyvauti šo- 
vadovybėje, išpildys tautinius kiuose ir paremti ligoninės sta- 
šokius. įtybą. Tikisi, kad atvyks ir iš

Taipgi bus išleistas radio se- tolimesnių kolonijų — Water- 
tas ir kontestai. Įžanga tik 75c. būry, Hartford, .. -Westfield 

kitų, ir taipgi iš mažesnių ir 
čia nepaminėtų kolonijų. 
Brocktono pasižadėjo atvykti 
gausi grupė. Profesionalai ir 
biznieriai taip pat ruošiasi da
lyvauti. L

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopos nariai uoliai darbuojasi 
per keletą savaičių, kad paren
gimas būtų tikrai sėkmingas. 

, Tikslas gražus ir remtinas. 
į Kaip žinoma, kiek laiko 
gal J. E. Arkivyskupas 
chard J. Cushing, D. D. 
kun. P. M. Juro ir kun. P. Vir- 
mausko pagalba sudarė Lietu
vių Komitetą — “SAVE THE 
CARNEY HOSPITAL,” kuris 
yra užsibrėžęs sukelti ligoninės 
statybai $25,000. Vyčiai — jau
nimas nuoširdžiai remia šį Ko
miteto užsimojimą ir stoja jam 

*į pagalbą. Kviečia visus prie to 
• kilnaus labdarybės darbo pri-

priskaitant valdžios taksas.
Pažymėtina, kad į šį paren

gimą yra pasižadėjęs atvykti

J. E. Arkivyskupas 
Rtehard J. Cushing, D. D., 
Carney Ligoninės Statybos 
Fondo globėjas ir Lietuvių 

Komiteto Garbės Pirmininkas.

vai. 
gre-

Sekmadienį įvykiai. 2:30
p. p., kaip paprastai, bus 
darni Mišparai.

Po Mišparų bus vedamos pa
maldos Bažnyčios Vienumo 
Oktavos. Bus tai pradžia šių 
reikšmingų pamaldų. Jos tęsis

Garbingasis Ganytojas, atsa
kydamas laišku Lietuvos Vy
čių Komitetui, tarp kitko rašo:

“I will be with you about Į sidėti. 
9 o’clock and I hope to have 
the pleasure of seeing Mrs. O- 
na Ivaska’s Folk Dance Group.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno,

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jaknbėnas, savininkas

323 W.Broadwoy, SeuBMtoa.NoM.
Tel. ŠOU 6651

Uisteokykito TbuBw Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
KJtaes^MMnoso

M y opia Club Beverage Co,
Grcrfton Ava* Mington, Mass.

TeL Dadham 1304-W
PRANAS GKRULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

mūsų pa-
Į 

jau gavo 
Norwood. 
parapijų), 

Providence,

Šiomis dienomis Boston laik*

įvykę tuoj (kaip ir visi tremti-' 
niail ieško-josi ir susirado dar-

S®. Boston FvnHore Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iž anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

. I ir

Iš

I
I

at-
Ri-[
su Joninės Nariams

S80V2 West Broadvay.
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuos profes!)onalus Ir blz- 
I rieriuB, kurie savo skelbimais remia 
1 ‘Oarbininką”*
I
l

GRABORUU

šeštadienį, sausio 17 d., 7:30 
vai. vakare visi dalyvaukime 
L. Vyčių parengime. Rap.

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinė 
D-ja ruošia savo metinę vaka
rienę vasario 1 d. (prieš pat 
užgavėnes) Lietuvių salėje, S. 
Bostone. Bus geras orkestras. 
Bilietas tik $2.00. Nariai turė
tų suskubti įsigysi bilietus tuo- 
jaus, nes bilietai bus parduoda
mi ir nenariams.

Sekmadienį, sausio 18 d., 
Petro par. svetainėje, 492 
7th St., S. Bostone, įvyks 
sirinkimas, kur bus galima 

vakarienės tikietus. Nary.gyti

..IBmsevKhBirSiMB
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuviu GraboHus-BalsamuotojM 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2990

Sūnaus gyvenamoji vieta - 
838 Dorehester Ava 
Tel COLumbi* 2537

Šv. 
E.

su- 
įsi-

per savaitę, rytais; trečiadienį, J savo draugijėlės iždą ir, vasa-J 
penktadienį ir šeštadienį — va-!rą ,laikyti linksmą klapčiukų 
karais. Iškilmingai jos baigsis išvažiavimą. Good luck, boys. 
kitą sekmadienį, sausio 25 d., 
po Mišparų. Raginame visus 
per šią Oktavą pasimelsti už 
krikščionių ir atšalusių katali
kų sugrįžimą prie gyvenimo 
palei Kristaus Dieviško moks
lo.

Po pamaldų įvyks, LDS pra
kalbos ir judamų paveikslų 
programa. Įžangos nebus. Visi 
yra kviečiami atsilankyti.

Lietuviškos pamokos. Atsi
randa lietuvių moksleivių, ku
rie nori pasimokyti lietuviškai. 
Jiems ir kitiems to norintiems, 
lietuviškos {įamokos yra veda
mos parapijos paminklinėje 
mokykloje šeštadieniais nuo 2 
vai. p.p. iki 4 v. p.p. Geistina, 
kad ir daugiau atsirastų norin
čių pasimokyti gražios lietuviš
kos kalbos.

Reikia pasidžiaugti, kad ran- 
rą, laikyti linksmą klapčiukų 
Bernaičiai Simonavičiukas ir 
Vėsaitiš sekmadieniais parda
vinėja “Darbininką”. Sveikina-

Jau kelinta savaitė, kaip rim
tai serga vienas iš pirmųjų 
“Darbininko” skaitytojų ir rė
mėjų Simonas Razvadauskas. 

Uetoia Ir Estą SveUdnimai Link'mc B«oniui p»- 
.........— i sveikti.

Didžiai gerb.
Pone Redaktoriau,

Kristaus Gimimo ir Naujųjų} 
Metų švenčių proga prašau ne-} 
atsisakyti priimti Salzburgo' 
srities lietuvių Jums, “Darbi
ninko”
jams ir bendradarbiams 
čiamus sveikinimus 
mus. Duok, Dieve, 
Metai būtų tikros 
tikrojo Teisingumo

' džią mums visiems 
brangią Tėvų Žemę — Lietuvą.

Ta pačia proga teiskite nuo
širdžiausiai padėkoti už perio
diškai mūsų kolonijai siuntinč-

priežiūroje, sekma- jamą “Darbininką”.

Bostoniečiai Tolimuose į 
Kraštuose

siun- 
ir linkėji- 
kad 1948 
Taikos ir 

Metai, lei- 
grįžti į

Miesto Ligonine 
rerpuayta

Bostono miesto ligoninė šiuo 
tarpu yra perpildyta ligoniais 
ir naujų ligonių nebegali priim
ti. Per kaikurį laiką į ligoninę 

‘bus priimami nepaprastai sun
kiai susirgę ar sužeisti, o ki
tiems bus suteikta medikalė 
pagalba ir jie būsią išsiųsti į 

i savo namus gydytis.
Šiuo tarpu ligoninėj randasi 

2,500 ligonių, 700 daugiau nei 
i kada nors pinniaus.

—
Lebaniočiai Protestu*-

ja Prieš Pagalbą 
Žydams

Beirut, Lebanon, Sausio

i

Petro 
mišių 
savo

Nauji biznieriai, šv. 
parapijos bažnyčios šv. 
tarnautojai bernaičiai, 
dvasios vado kun. Antano Bal- 
triušiūno
dieniais po šv. mišių, prie baž
nyčios ir prie salės durų, par
davinėja sekmadienio angliškus 
laikraščius. Iki šiol jiems ge
rsi sekasi. Jie mano praturtinti

Su gilia pagarba — 
Dr. V. A. Ihunbrava,

Lietuvių ir Estų Kolonijų 
Lyderis 

("Tetynės’’ Redaktorius)

Tolimoje Pacifiko vandenyno 
skaitytojams, platinto- saloje Guam, kurią japonai bu-;

vo užėmę praeitame kare, lie
tuvis Karolis Sadauskas yra Į 
tos salos svarbios radio stoties;
komanderis - viršininkas. Jis 14 — Lebano valdžia pa- 
ten gyvena su savo šeima. Jo reiškė savo protestą 
žmona Karlonaitė yra buvusi Jungtinėms Valstybėms 
veikli L. Vyčių 17-tos kuopos prieš teikimą pagalbos 
narė.

Antanas Gaputis buvęs L.
Vyčių 17-tos kuopos pirm., da- 

ibar randasi Panama Canal zo
noje. Jis yra parašiutų specia- 
listas. Su juo ten gyvena ir jo 
šeima Jo žmona — Genevičiū- 
tė. , .

Algirdas Umuj'.’o Yo-

i- - -; žydams, leidžiant jiems 
eksportuoti ginklus į Pa
lestiną.

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. ~ ' Fr. V. Fomterfe

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Maas 

hteab V.Casper 

(KA8PERA8) 
LėMotuvių Direktorių* h 

m |.mm **ms I am TTTU Idi*
NOTARY RDBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplytia Šermenim* Dykai 

Tel. 8OU Boston 1437 
ŠOU Boeton 3980

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Mam St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Kopiycui šermenims uyicju 

Tol. Brockton 8-1980

11WAMWV
Fanerai Service

24 FMd St, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 Wa»hington St„
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

8M EMtRrauRrav 
SOUTH BOETON, MAM

D. A. Zaletskaą, F. E. ZalttskM 
Oratoriai Ir Bataąmuotojal. 

Patarnavimai dieną ir naktį 
K«Rly6ta tormanima Dykai.

NOTART PUBLIC
Tąl. ŠOU Bmton 0819 

•OU Boctcn 2808
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G1RAĖ17 LIETUVIUĮ

HEW BRtTAIN. CONM
Mirė Mūsų Jaunuolė

Pilipauskienė. V. Kasparavi
čienė. M. Kalinauskienė, O. 
Riškienė, R. Kalinauskienė. E. 
Yekienė ir K. Lastauskienė.

Draugijos vaidyba reiškia j 
nuoširdžią padėką savo uoliom 
narėm už pasidarbavimą. Taip
gi nuoširdžiai dėkoja dalyvėms 
ir Dvasiškiams už malonų pri-' 
tarimą.

Šios draugijos metinis paren-
m.

po popietinių pamaldų. Kviečia 
visus dalyvauti. B.M. [

Sausio 4 d. po ilgo sirgimo 
Meriden ligoninėje mirė Onutė 
Šimanskvtė. Prieš pat mirtį 
prie jos budėjo jos geroji mo
tinėlė. broliai ir seserys. Jie 
sakė, kad Onutė užmerkė akis 
su šypsena ant veido. Ji buvo
tik 27 metų amžiaus, nepapra- gimas įvyks vasario 8 d. š. 
štai malonaus būdo. Sveika bū
dama. uoliai veikė Sodalicijoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną du brolius ir dvi sese
ris. Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčios Švč. Marijos kapuo
se sale jos tėvelio, kuris mirė 
keli metai atgal. Taigi su nau
jais 1948 metais išdygo naujas 
lietuvaitės jaunuolės kapas.

Lai būna amžina dangiška 
linksmybė jos vėlei, o gili užuo- 
jauta likusiai nuliūdime moti
nai, broliam ir seserim.

Hew Jersey Lietuviu 
Tarybos Pranešimas

i' r w
♦
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ŠV. JUOZAPO PAR. 3HŠRUS CHORAS,
priešakyje su savo klebonu kun. Pr. Strakausku ir vargonininke p-le Sofija 
Blazevičiūte. Šis mišrus choras yra šauniai išlavintas muz. p-lės Blazevičiū- 
tės, kuris sekmadieni, sausio 18 d., 3 vai. p. n., Šv». Juozapo bažnyčioje Lo- 
well. Mass.. naujų dūdinių vargonų pašventinimo proga, žavės publiką.'• *

ISBROOKLYN (N. Y.)
LIETUVIŲ GYVENIMO

Apylinkės Lietuvių Katalikų 
Seimelis

KVIETIMAS DRAUGIJOMS IR VEIKĖJAMS 
DALYVAUTI SEIMELYJE

trejos buvo atna- 
kenčiančią Lietu- 
aukojo lietuviams 
per BALF’ą ir

išlaisvinimo reika-

Iš šv. Rožančiaus Draugijos 
Susirinkimo

Sekmadienį, sausio 4 d. po 
popietinių pamaldų įvyko Šv. 
Rožančiaus draugijos metinis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo gausus būrys narių. Pereitų 
metų atskaitą smulkmeniškai 
išdavė draugijos uoli raštinin
kė p. O. Valinčienė. iš kurio 
pasidodė. kad draugija parei
tais metais užprašė 12 šv. mi
šių. iš kurių 
šaujamos už 
vą. Draugija 
tremtiniams 
Lietuvos
lams; gražiai pasidarbavo dėl 
parapijos, ypatingai laike ba- 
zaro. Šiame susirinkime pasky
rė septynius dolerius šv. mišių 
auką, kurios bus atnašaujamos 
vasario 1 d.. 9:30 vai. rytą.
Šv. Andriejaus par. bažnyčioje 
Dievo Motinos garbei ir už 
kenčiančią Lietuvą.

Po susirinkimo įvyko drau
giška Kalėdinė pramogėlė, ku
rioj dalyvavo ir kunigai — J. 
Matutis ir B. Benesevičius. ir 
Seselės Pranciškietės. Pavai
šinta skaniais užkandžiais ir 
pasakyta daug gražių kalbelių 
su sveikinimais ir linkėjimais 
draugijai. Ypatingai gražių 
minčių patiekė kun. J. Matutis. 
Po to pasidalinta Kalėdinėmis 
dovanėlėmis.

Užkandžius pagamino p. K.

I

I 
i 
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Newark, N. J. — New Jersey j
Lietuvių Taryba yra nutarusi 1 
30 Metų Lietuvos nepriklauso-1 
mybės minėjimą suruošti vasa
rio 15-tą dieną, sekmadienį. 
2:30 vai. po pietų. Lietuvių šv. 
Jurgio D-jos salėje. Newarke. 
Programą pildyti jau yra pasi
žadėję dalyvauti New Jersey - ■ dais. o ypatingai reikale atva- 
New Yorko Vyčių choras. Kon- ■ žiavimo į Ameriką ir čia pri- 
gresmanas iš Washington. D. buvusius Įsikurti pastoviam ap- 
C. ir dar du kiti įžymūs kalbė- j sigvvenimui.
tojai, apie kuriuos bus praneš- Į 
ta vėliau, o tuo tarpu Newarko I 
ir apylinkės lietuviai yra pra-1 
šomi minėtą dieną ir laiką jo-1 
kių kitokių parengimų nereng- ‘ 
ti ir dalyvauti bendrame Lie- j 
tuvos nepriklausomybės 
jime Newarke.

N. J. L. Taryba yra priėmusi' tolių, aplaužė medžių šakas ir 
rezoliuciją, kad paraginus vi-1 tt. Singer dirbtuvės 
sas New Jersey lietuvių koloni- j kai negalėjo laiku 
jas prisidėti arba savo 
dirbti, kad —

a. 30 metų 
klausomybės 
ruošti galimai 
mes ir gautas 
tremtyje esančių lietuvių 
bėjimui (per BALFą).

b. Dėti visas galimas pastan
gas. kad Amerikos Kongresas 
priimtų reikalingas pataisas 
prie dabartinio Imigracijos į- 
statymo dėl didesnio skaitliaus 
tremtinių įsileidimo Į J.A.V.

c. Reikalauti, kad Lietuvos 
laisvinimo reikaluose būtų ben
dra veikla visų Amerikos lie
tuvių — Dirbant Bendrame 
Komitete:

d. Remti visas lietuvybę pa
laikančias įstaigas, ypač lietu
vių spaudą, kovojančią dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

e. Gelbėti lietuviams tremty 
esantiems visais galimais bū-

LOVELI, MASS.

GERBIAMIEJI,
Jau ke^eri metai vykdomas įgyvendintas gražus 

oaprotys — kasmet turėti šios Apylinkės Lietuvių 
Kataliku Seimeli, kurin visos lietuvių katalikų drau
gijos kviečiamos ir raginamos atsiųsti savo atstovus. 
Seimeliuose ansverstomi ir išsprendžiami labai svar
būs šios apylinkės ir lietuvių katalikų organizuotos 
visuomenės veiklos reikalai. Visi buvę apylinkės sei
meliai yra atlikę daug svarbių darbu.

Apylinkės Seimelis šaukiamas 1948 m. Sausio 18 
d., sekmadieni. 2 ”al. popiet. Angelų Karalienės para
pijos salėie. Brooidyn, N. Y. Seimelio darbotvarkėie 
labai svarbūs klausimai, kaip Lietuvos žmonių paži
bos teikimas, ianv.imo palaikymas, savos spaudos 
•tvirtinimas ir t.t.

Referentui:: Lūs kleb. kun. 
Pakalniškis, J. B. Laučka ir P.

Seimelis baigsis iškilmingu 
kramentu bažnyčioje 6 vai.

Tikime, kad garbinga Jūsų

N. Pakalnis, kun. J. 
J. Montvila.
Palaiminimu Švč. Sa-

Draugija ši kvietimą 
maloniai pnims, tad drąsiai sakome: Iki pasimatymo

Lietuvos 
minėjimas 

didesnės 
aukas

■ muniją. Kleb. kun. K. Klevins-
j kas pasakė pamokslą ir pagyrė_
narius už gausų dalyvavimą. Apylinkės Seimelyje.
Ragino visus parapijos vyrus
prisirašyti prie draugijos. Dva
sios Vadas kun. Neverauskas
pakartojo priesaiką draugijos

Po mišių visi nariai'vai. popiet, tad atstovai prašomi nesivėlinti. Kadangi I — — — — •“ — - • “ “ • w — • •> « x • A « •i dėl netikslių 
keli nariai. * adresų grįžo, tad prašome draugijas ' savo atstovus
Jurgis Klimas, pirmininkas, rinkti pasiremiant šiuo kvietimu.

I
I
I
I
I

ruo- 
nepri-

Šios kolonijos lietuviai 
šiasi minėti Lietuvos 
klausomybės šventę Vasario 
16. DLK Vytauto klubo susi
rinkime buvo įnešimas, kad 

ipats klubas ruoštų minėjimą, 
bet palikta Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriui. Pereitais me
tais surinkta aukų apie 81,800 I 
Lietuvos reikalams.

... _ . . . . 1 šiomis dienomis VI. Paulaus-; darbiniu- , , , n ,
i, . ~ ... ... , x- - kas, jo brolis L. Paulauskas,, ha. ’az’rj nuvykti j J , .... . -I, , . „ .... . . . .. St. Kučinskas ir kiti pasiuntėtarne!darbą. Automobiliai užpustyti , . . .1 ..... ,. ’afidavitus visai nepazjsta-1 stovėjo kelias dienas. • . . , ,I...., , . .. , . miems tremtiniams, kad įsgel-kaledos buvo saltos. bet sme- , .. . .... , . ... įbėtų tuos iš tos nelaimes. Jei-go mažai, vidurnaktį sv. mišių J ., ... . gu dar kas norėtų padaryti a-įsklausvti buvo susirinkę apie 0 .....„n . ‘ . . . fidavitus, tai gali kreiptis pas900 žmonių 1 musų parapijos A 0 „ _.... , .‘ , ... A. Raudeliuną ar Vyt. Rama-baznycią, kuri buvo labai gra- ... !nauską.ziai papuošta. ■

Varpai ir Laikrodis
Šv. Petriko parapijos bažny-: 

čios varpai ir laikrodis per kiek 
laiko neveikė, bet dabar vėl j 
pradėjo skambinti ir laikrodis! 
valandas rodyti. Šie varpai yra Vardo draugijos susirinkimas. 
Įtaisyti gruodžio 31 d.. 1899 m. kuriam vadovavo kun. A. Ne- 
ir yra įvairaus didumo. Yra varauskas. Jis labai gražiai iš- 
10 varpų. Didysis varpas yra 5 aiškino draugijos tikslą ir ra- 
pėdų pločio ir sveria 3.750 sva- gino prie draugijos prisirašyti, 
rų. Tuos varpus Įtaisė kleb.' Prisirašė 30 narių.
kun. Dear. Cessner. Jie buvo! Šv. Vardo draugijos valdybą porto Tarybos ir BALF skyriai 
padirbti McShane Foundry. 
Baltimore. Md. Kiekvienas var- kun. A.
pas

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos Sek r.

Kun. N. Pakalnis, Dvasios Vadas 
S. K. Lukas, Apskr. Pirmininkas 
D. J. Averką, Apskr. Sekretorius.

PASTABA: Atstovų registracija bus pradėta 1:30
ELIZABETH, H. J.

Prieš Naujus Metus prisnigo 
minė- i labai daug sniego, šlapias snie- 

: gas ir šaltis padarė daug nuos-

nepri- Įi su- 
reikš- 
skirti 

gel-

turi šventojo vardą.

PAIEŠKO

Vyt. Ramanauskas.

MIHERSVILLE, PA.
Sausio 4 dieną įvyko Šv.

nariams. 1 _
suėjo į svetainę, kur prisirašė i kai kurioms draugijoms siųsti laiškai 
dar

BRIDGEPORT, COHH.
HEW YORK CITY.H.Y.

........................................ ..
r

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

S 1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

K. F. D. 2, Putnam, Conn.
IIHNflNNtNNNNIHHtlmHllttHHIHtHIIIUIIIIII•)*•«•*((! t f «« VtMVtVtlftttVVtVHtlVVVVIVtVVKMti'VVVVVV'VVItta*]

Parapijos choro metiniame 
susirinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. P. Sitavičius; vice 
pirm. K. Andriūlaitienėj rašt. 
pp. Ona Radvilaitė ir Mary šu- 
linskaitė; iždininkas J. Batce- 
vičius; iždo globėjai: F. Česi- 
kas ir Fl. Ruocs; koresponden
tas Al. Jurkšaitis. Linkėtina 
naujai valdybai gražiai pasi
darbuoti. Choro metinis kon
certas ir vaidinimas įvyks ba
landžio 4 d. parapijos svetai
nėj. Tą sekmadienį nieko kito 
neruoškite, nes tai bus parapi
jai pelnas.

.šakojo apie lietuvių Kalėdinius 
papročius. Šiandien buvo vieš- 

' nia kalbėtoja, Adelė Charaska, 
įžymi balerina, kuri ką tik grį
žo iš Europos. P-lė Charaska

Lietuvių Alumnų ir Studentų 
klubas nuoširdžiai kviečia vi
sus lietuvių kilmės graduantus ir toliau siųsti lie-
arba studentus, kurie yra bai- 
bęs nore dviejų metų kolegijos' įdėlius 
kursą, įsirašyti į šį kūbą, ku-'klūbag įarė, nes 

lietuviams maistas 
yra reikalingi.

Mes
prof. Senn, 
dėjęs kalbėti 
susirinkime.

f

kursą, įsirašyti į šį kubą, ku
rio tikslas yra pakelti intelek-i 
tualius, kultūrinius ir socialius 
narių santykius. Klubo susi
rinkimai įvyksta antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio. Susi
rinkimuose dalyvauja įžymios 
asmenybės, lietuvių kilmės ar
ba interesuoti lietuvių kultū
ra. Gruodžio mėnesio susirinki
me dalyvavo p. Marijona Ki- 
žytė iš Lietuvių Informacijų 
Centro, kuri labai įdomiai pa-

tuvius tremtiniams CARE pa- 
____ , kaip iki šiol mūsų 

išvietintiems 
ir drabužiai

laukiame 
kuris 
klubo

atvykstant 
yra pasiža- 

kovo mėn.

Visi, kurie 
giau informacijų apie šį klubą, 
rašykite adresu: Miss Bess 
Berzetis, 85-J.6 85th Rd_, Long 
Island, New York.

norite gauti dau-

; Amerikos Lietuvių Bridge-
’ _ , ~ a v « • •

sudaro šie: Dvasios Vadas — rengia Lietuvos 30 metų Ne- 
Neverauskas; pirm, priklausomybės paskelbimo mi- 

Jurgis Klimas; vice pirm. Pra-inėjimą, vasario 7 d., 7 vai. va- 
__ _____ X_ - - __ T.-..1 !i________ TTol

Jono (Jackt Ragausko, paei- 
įančio iš Ažytėnų kaimo. Lie
tuvos. Jis yra apie 55 metų 
amžiaus ir gali būti atvyko į 
Jung. Valstybes apie 1910 ar 
1912 metus. Jis gyvenęs Phila- 
delphijoj ar Chicagoj. Jo 

i ieško giminaitis. Romanas 
gauskas, gyv. tremtyje — 
kieti joje.

Jis pats ar kas kitas atsišau
kite šiuo adresu: Max L. Fran- 
zen, International Institute, 
645 North 15th St., Philadel- 
phia, Pa.

Vietinis, nas Bernatonis ir Alekas Kul-, kare, parapijos svetainėj. Kai- į 
bickas: maršalka Jurgis Han-bės įžymus kalbėtojas Dr. Pra- 

Atstovai — A. Rusevi- nas Padalskis. Taipgi dalyvaus 
ir J. Pancheri; ligonių į parapijos choras ir solistai. Po

pa-
Ra-
Vo-

I
Į
igara.
čius
lankytojai — Alekas Kulbickas to bus šokiai. Pelnas eina Lie- 
ir Petras Sodaitis; prižiūrėtojų tuvos reikalams.
komisija — Pranas Bernatonis -------------
ir A. Naell.

Po valdybos rinkimo kun. šė su Lietuvos Operos artistu 
Nevarauskas ragino narius pil-iJonu Butėnu, kuris atvyko iš į 
dyti savo pareigas — kas mė- ■ Europos ir artistas pasižada Į 
nuo, antrą sekmadienį bendrai 
priimti šv. Komuniją.

I ______
Sausio 11 d. šv. Vardo drau

gijos nariai bendrai dalyvavo 
šv. mišiose ir priėmė šv. Ko-

A. Stanišauskas jau susira-

A. GumauskasI
I

Generalis Kontraktorius'
694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE. R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statom- 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. At.lie- 
ame visokius darbus narni 

taisymo.
■

j

Bridgeportiečius pavaišinti Lie
tuvos dainomis. Kartu su juo 
dalyvaus ir artistė pianistė, 
Aldona Strumskytė. N® užilgoį 
bus pranešta diena, kuria jie 
atsilankys. O.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder

niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau
dos darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyno ir New Yorko Apylinkėje 
turime Įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. pas kurį prašome kreiptis snau- 
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

ir esant iS- 
platųjj pasau- 
daugiau kuni- 
kurie visomis

Piūtis dideli, bet darbininkų maža!

Lietuvių Tauta Mirties P aro 
juje, Neapleiskime Jos!

Lietuvių Tautai Šiuo me
tu kenčiant 
sklaidytai po 
lį, reikalinga 
gų, vienuolių,
jėgomis pasiSvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti j

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ SV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI H1GH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę aštuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai, įstoję į Pran< *" “ ...........
:ynų kalba.

__ Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną,

Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis

>

i

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.
J Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu: 
Very Rev. Justin Vs*kys, O.F.M. 

Franciscan Monastery
Kennebunk Port, Maine.


