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Šiomis dienomis p. Antanas 
W. Eudaco (Judeika), gyv. 16 
Arthur St., Brockton, Mass., 
kreijjėsi į Sovietų Rusijos gene- 
ralį konsulatą ir klausė kaip ir 
kokiu būdu jis gali gauti vizą 
įvažiavimui į Lietuvą ir Rusiją.

Jis gavo nuo A. E. Porozh- 
niakovo, Rusijos konsulato se
kretoriaus, , greitą atsakymą, 
kur tarp kitko štai ką sako: 
“Mes apgailestaudami praneša
me jums, kad dėl karo suda
rytų keblumų dabartiniu metu 
tokios kelionės negalima dary
ti.’’

p. Antanas Eudaco (Judeika) 
yra senas Amerikos gyvento
jas ir pilietis. Jis yra perkalbė- 
toju aukštesniame teisme 
Brocktone ir Plymouth. Jo du 
sūnus tarnavo Jung. Valstybių 
kariuomenėje ir laivyne.

Aišku, kad p. Eudaco 
deika) negali gauti vizos
žiuoti į Lietuvą ir Rusiją, nes 
jis yra ištikimas šio krašto pi
lietis ir patriotingas lietuvis. 
Tik Bimbos, Rusijai parsidavę 
agentai gali gauti leidimus va
žiuoti į Lietuvą.

Brocktono dienraštis “Daily 
Enterprise” tuo klausimu para
šė net vedamąjį straipsnį ir į- 
talpino p. Judeikos pareiški-

Katalikas, kuro neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turį teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerta.
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Našlaičių Vargai

(Ju- 
įva-

Tremtyje esantieji naš
laičiai į JAV įsileidžiami! 
be kvotos. Vokietijoj tiem1 
reikalam tvarkyti yra 
speciali žinyba, esanti 
IRO žinioj. Neseniai keli! 
lietuviai našlaičiai iš Ha- 
nau lietuvių tremtinių i 
stovyklos nuvyko į tos ži
nybos stovyklą, norėdami! 
patekti į JAV. Po kelių 
dienų tie lietuviai našlai
čiai kreipėsi į vyresniuo
sius lietuvius, kad jie pa
dėtų iš tos stovyklos grįž
ti atgrl i bendras stovyk
las. Pr aiškėjo, kad toje 
stovykloje vra daug ne
tvarkos. Toje stovykloje 
yra našlaičių, kurie važia-į 
vimui į Ameriką buvo pa
šaukti prieš dvejus me
tus. Nėra jokios priežiū-: 
ros. Sienos esančios iškli
juotos antimorališkais 
paveikslais ir tt.

Lietuviam pareiškus į 
protestą stovyklos admi-j 
nistracija pažadėjo visus! 
nenormalumus skubiai 
pašalinti ir jau stovyklo
je esančius vaikus pagrei
tintu tempu išvežti į JAV.

3 LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Kai Philadelphijos miestas skendo lietaus audroje jo gatvėmis slin
ko taip vadinama — The Benjamin Franklin Brigade of the Gallagher 
Club, kurios išėjo žiūrėti 250,000 žiūrėtojų. Tas parodo, kad žmonių ryž
tingumas nugali ir audras. Tas padrąsina ir lietuvį gelbėti tėvynę ir bro
lius tremtyje, kurie blaškomi raudonosios audros ir tikrai laimėjimas 
su Dievo Apvaizdos pagalba ateis.

J. E.Arkivyskupas Cushing 
Vadovaus Kelionėje Į Romą

Maldininkų Vyks 
Į Šventąjį Miestą

■ Popiežiaus Pijaus XII už- 
gyrimas pereitą vasarą, 

i kada J. E. vyskupas 
Wright lankėsi Europoje, 

i ir įteikė planus Šventa
jam Tėvui.

mus.
Antanas Eudaco (Judeika) 

pasakoja, kad kai Bimba grįžo 
iš Lietuvos, tai jis, Brocktone, 
pasakojęs, kad “prie komunis
tinės tvarkos Lietuvoje viskas 
ptgertjo.” “Žmonės esą “pa-

(Judeika) norėjo nuvažiuoti j 
Lietuvą ir pats savo akimis pa
matyti kas dedasi už geležinės 
uždangos.

“Jūs matote kas atsitiko. Jie 
Įsileido Bimbą. Bet jie manęs 
neleidžia. Dėlko tokia diskrimi
nacija? Ar todėl, kad aš nesu 
komunistas?”, klausia Judeika.

Šis atsitikimas dar kartą pa
rodo, kad Rusija įsileidžia tik

Pasirašė Paliaubų Sutartį
Batavia — Olandija ir 

Indonesijos respublika pa
sirašė paliaubų sutartį, 
kuri nors laikinai, perlei
džia olandų kontrolėn tur
tingiausias aliejumi ir gu-

Sumatrą.
Šio susitarimo pasiekta 

tarpininkaujant Jungtinių 
Tautų paskirtai komisijai, 
kuri darbavosi per 11 sa
vaičių.

Paliaubų
įvyko ant Jung. Valst. lai
vyno transporto Renville. 
Po 48 vai. po pasirašymo 
šių paliaubų, visi mūšiai 
bei šaudymosi Java, Su-

Bostono Arkivyskupas 
Richard J. Cushing jau 
sutvarkė kelionę vienų di
džiausių 
pasaulyj laivu Queen Ma- 

iry. Tuo laivu važiuos į
Romą maldininkai rug- ■ ----------------

ipiūčio mėnesį šių metų.j rSisik
Maldininkai aplankys Ro- DllluS rilCS nolKKNIUOSIUS 
mą ir Liurdo šventovę. Į -----------

1 Kelionės reikalus tvar-į Washington, D. C.—Šio- 
ko American Express - mis dienomis kongresmo- 

iCatholic Travel Leaguejnas William Cole paruošė 
‘378 Boylston St., Boston,!ir įteikė Kongreso admi- 
i ir Krikščioniškos Doktri- i nistraciniam komitetui bi- 
nos Brolija, kurios ofisai lių, pagal kurį būtų už

byra 1312 Massachusetts i drausta komunistų parti- 
iAve., N. W., Washington, jai arba bet kuriai parti- 
D. C. j jai, kurios turi tiesiogi-

j Queen Mary laivu gailinius ar netiesioginius ry- 
■ važiuoti daugiau kaip į sius su kito krašto politi- 
2,000 žmonių. Iš New Yor- nėmis partijomis ar val

ako išplauks rugpiūčio 14idžia, statyti savi) kandi- 
' dieną. Šiai maldininkų ’datus į valdžios vietas.
.ekskursijai vadovaus J.Į Kongreso Komitetas jau

GRIEŽTAI SUVARŽĖ RUSIJOS | JąĮjjĮĮfe Įįįįj*
SATELITU PILIEČIU ĮVAZIA- ; kIk,p,i - v.i.*. 

w va v a wa ! Washington, D. C. — į ra iš Kansas City, Mo., Įgijęs liudininkų, ras, kad
1S toks įstatymas yra reika

lingas, tai jis tą bilių į-
VIMĄ Į PRANCŪZIJĄ

i Washington, D. C. :---------------- ------■ , --
į Jung. Valstybių valdžia' Matthew F. Brady 
'pareikalavo, kad Vengri-!Manchester, N. H.

J pasirasymas

‘bei šaudymosi Java, Su- 
jai parsidavėlius, savo agentus. matra jr Madoera salose

Žuvo Dar Vienas Sparnuo
tas Lietuvis

turi sustoti.

I GeležinkeSeav Vadas 
Whitnev Pasitraukė 

Iš PC*Sausio 13 dieną, lėktu
vui susidaužius arti Wa- 
shington, D. C., žuvo ka
pitonas Povilas Šaltenis 
(Šaltenis) iš Great Neck, 
L .L, N. Y. Jis buvo nepa
prastai gabus aviatorius i jis pasitraukiąs iš Prog- 
ir patriotingas lietuvis. į ressive Citizens of Ameri-
Gimęs Amerikoje, bet au-!ca, kuri remia Henry Wa- 
gęs Lietuvoje, kap. Povi-'llace kandidatūrą į prezi- 
las Šaltenis labai mylėjo: dentus. Jis buvo tos or- 
savo tėvų žemę. , ganizacijos direktorių ta-

Taigi netekome dar vie-^rybos narys, 
no jauno sparnuoto lietu- Pasitraukiąs todėl, kad 
vio, kurio širdis plakė tė-jjis priešingas esąs steigi- 
vynės meile. ,mui trečiosios partijos.

Cleveland, — Galingos 
Brotherhood of Railroad 
Trainmen prezidentas, A. 

i F. Whitney, paskelbė, kad
• a e • • v

tež !

Rusijos satelitų, kaip tai,
Vengrijos, Jugoslavijos,!jos sutinka, kad ginčus
Bulgarijos, Rumunijos, i spręstų trys asmenys, vie-
Čekoslovakijos ir Lenki-Inas kompanijų, kitas uni-,. a ..., . _. .
jos piliečiams. Tų kraštų j jos ir trečias Gubemato- ten lausinejo ir pas-J r _ ■ kui paleido. Amerikiečiai

turėjo visus diplomatinius 
'dokumentus ir jie galėjo 
laisvai važinėti Vengrijo-

sistentus.
f Rusai areštuotus ame- 
irikiečius nuvežė j Austri-

piliečiams uždrausta net’riaus skirtas. Unija nesu- 
pervažiuoti per Prancūzi- tinka, kad trečią asrpenį 
M-

Tą draudimą įvedė, kuo
met patyrė, kad daugelis! .. , . .
Balkanų kraštų piliečių į- ^lų Darbo sekretonus. 
važiuodavo į Prancūziją

skirtų Gubernatorius. Jie
reikalauja, kad trečią as- . .. ................... ...
menį paskirtų Jung. Vals- Taclau Jle «zk!>uyo ru- 
■ - - - - - - sams ir jie juos areštavo.

Netikėtai į šį susirinki-i
n Iriin n a :su tranzito vizomis, bet iš Jį®* J™?’ Si

* J
žius Pijus X atgaivino ir 
yra Brolijos patronas. 
Brolija savo maldomis 
prašo, 
skelbtas šventuoju.

Tusyti Kwą

JUNGTINES VALSTYBES 
NESITRAUKS IŠ BERLYNO

Berlynas — Generolas 
Lucius D. Clay, pareiškė, 
kad amerikiečiai nesi
trauksią iš Berlyno. Jis 
pagrąsino Maskvai, kad 
“Amerikiečiai neturi pa
pročio užleisti bile ką, jei 
tas bandoma atsiekti 
spaudimu”. Jei rusai su
laikysią .amerikiečių susi
siekimą geležinkeliu, tai 
jie atsigabensią reikmenų 
iš savo zonos lėktuvais, 
reikalingas dėl Amerikos 
kariškių ir civilių Berly
ne.

Generolas savo pasikal
bėjime su International 
News Service, palygino 
Sovietų išpūstąją galybę 
su šiaudiniu vyru.

ten nebeišvažiuodavo — 
pradingdavo kelyje.

Pasirodė, kad šitokiu 
būdu būdavo įgabenami į 
Prancūziją komunistų, a- 
gentai. Tas ypatingai pa
aiškėjo kuomet tapo su
stabdyti specialūs trauki
niai operuojami Vengrijos 
atstovybės tarp Paryžiaus 
ir Budapešto. Pavyzdžiui, 
paskutinis toks traukinys 
išvyko prieš Kalėdas su 
300 žmonių, kurie visi tu
rėjo Vengrijos pasus, bet 
po Kalėdų kaip tas trau
kinys grįžo iš Vengrijos 
su trimis šimtais žmonių, 
kurie visi turėjo tuos pa
čius pasus, bet iš jų 150 
buvo visai skirtingi as
menys.

Patirta, kad komunistai 
verbuoja minėtose šalyse 
savo agentus ir gabena 
Prancūzijon su tikslu da
ryti bandymą paiimti val
džią savo rankosna.

Mirė Buvęs Laivyno 
Sekretorius

IWj«Nepasiduoda
Trečiųjų Te

Rateigh, N. C. — Sausio 
15 dieną mirė Josephus 
Daniels, buvęs laivyno se
kretorius ir Jung. Valsty
bių ambasadorius Meksi
koje.

Washington, D. C. —
i Trumanas į- 

sakė taupyti kurą ir ne- 
i šilumos 

valdžios ofisuose, kaip iki 
68 laipsnių, ir taip pat 
nevažiuoti greičiau auto
mobiliais, kaip 40 mylių 
per valandą, kad taupyti 
gasoliną.

kad jis būtų pa- Prezidentas

Šios maldininkų kelio- duoti daugiau 
nės klausimas pirmiausia 
buvo iškeltas Brolijos sei
me, Bostone, 1946 m., ir 
gautas Jo šventenybės

i Prez. Truman Uždraudė Skrai 
dyti Virš Atominių Centrų

• I
Bostono i 
reikalų; 
unijis- į 

įsileisti. I

Shortell, S. J., iš 
Kolegijos darbo 
žinovas. Kaikurie 
tai nenorėjo jo 
Tačiau balsuojant, daugu-i 
ma nubalsavo įsileisti ir- Washington, D. C. — jWorks, Oak Ridge, Tenn. 
leisti jam kalbėti. | Prezidentas Truman pa- Hanford Engineering

Kun. Thomas E. Shor-Į skelbė draudimą civiliams Works, Richland, Wash. 
tell, S. J. ne tik užgyrėjir komerciniam lėktuvams! Los Alamos Project,!vaitę nutarė
darbininkų streiką kaipo skristi virš atominės e- Santa Fe, N. M. ! oficialiame to
teisingą, bet dar ir palai-• nergi jos gamybos įstaigų? šis paskelbtas draudi-j sveikinime,
mino ir palinkėjo, kad jie.Šio draudimo nesilaikan- mas yra pratęsimas karo! Bet kada 
laimėtų. Jo kalba iššaukė tieji bus baudžiami $6,000 meto draudimo skraidyti ‘Draugiškumo Traukinys’ 
gausius aplodismentus, ir 5 metais kalėjimo.1 virš svarbių atominės ~ '-x—-m—1— 
Jis pagyrė streikierius, už (Draudžiama skraidyti to- nergijos instaliacijų, 
tvarkingą užsilaikymą irjse srityse, kuriose randa- 
ragino juos laikytis vie |si šios įstaigos: 
ningai. . Clinto Eng i n e e r i n g

j I
t 
I i i

I

liją ir dalina amerikiečių 
suaukotą maistą italams. 
Italai labai nuoširdžiai su
tinka tą “traukinį”, svei
kina ir dėkoja už dovanas.

Tik komunistai ir so
cialistai, kurie yra sudarę 
bendrą frontą, pereitą sa- 

nedalyvauti 
“traukinio”

Amerikos

Ieškoma "Mirties Spindulių"
Italijos Raudonieji 

Suminkštėjo

Boston, Mass. — Sek
madienį, sausio 18 d. 
sunkvežimių vairuotojai, 
kurie streikuoja ir reika
lauja pakelti algas iki išrasti, I 
$60.00 už 40 valandų dar- spindulius,

Washington, D. C. — 
Jungtinės Valst. įvairiais 
tyrinėjimais ieško “mir
ties spindulių” kaip gink
lo apsigynimui. Toje sri- 
tyj daugelis mokslininkų, 
valdžios priežiūroje, daro 
visokius tyrinėjimus, bet 
kiek toje srityj pažengta 
— tai laikoma slaptybėje. 
Tik žinoma, kad ir kitos 
šalys tą pat daro, todėl ši 
šalis negali tame reikale 
atsilikti.

Anot mokslininkų, per 
šimtmečius žmogus bandė 

, bei svajoti apie 
, kuriais būtų

galima sustabdyti savo 
priešą, bet ligšiol— be pa
sekmių.

Vėliausiai, kas ligšiol 
žinoma, tai tik mažytis 
“mirties spindulėlis”, kurs 
tepasiekia tik 10 pėdų ir 
gali užmušti bakterijas ir 
mažus gyvius, bet žmo
gui visai nepavojingas.

VVashington, D. C. — A- 
verell Harriman, Komer
cijos sekretorius, reika
lauja griežčiau suvaržyti 
nuomų kontrolę dar dviem 
metam.

Taranto, Italija, sausio 
19 — Dabar Amerikos 
“Draugiškumo Trauki
nys” važinėja po visą Ita-

e-Į atvyko į Taranto miestą, 
Į ir kada žmonės susirinkę 
jį sveikino ir Italijos lai
vyno benas grojo Ameri
kos ir Italijos himnus, tai 
ir raudonųjų komunistų 
ir socialistų širdys pasi
keitė, ir jie prisidėjo prie 
sveikintojų.

Kažin ką dabar pasakys 
jiems “dėdė” Stalinas?

REIKALAUS ALGŲ PAKĖLIMO

Detroit, Mich. — Vadai togų tiems, kurie išdirbę 
800,000 United Auto Wor- nemažiau 5 metų, 
kers (CIO) pranešė darb- Minėtos unijos preziden- 
daviams, kad jie reikalau- tas Walter P. Reuther pa- 
ja pragyvenimui 25 nuoš. reiškė, kad jų unija la- 
į valandą algų pakėlimo, o biau norėtų, kad pragyve- 
prie to dar 5c. į valandą nimo reikmenų kainos bū
dei unijos sveikatos ap-?U sumažintos, o ne algos 
draudos fondo. Prie t<>;P?keltos-.b*' ,kad neį val’
.... . idzia nei industrija į kainųreikalauja 40 vai. darbo kilimą nekreipė L- 

savaitės garantijos ir 3 taj darbininkai turį 
savaičių apmokamų atos- kalauti algų pakėlimo.

domės, 
i rei-



Antradienis, Sausio 20 d., 1948
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VĖL BALF’as PAREMIA 
TREMTINIUS

I

f
Tremtinių gyvenimas Sergantieji džiova ir 

Vokietijoje ir Austrijoje į ją palinkimą, p 
diena iš dienos darosi vis i po svarą žuvies taukų, o 
sunkesnis. skurdės n i s: j visi kito kondensuoto pie- 
maistas blogėja, jėgos iš-i no, pieno miltelių ir kit. 
senkaą o čia dar įvairūs į Tie asmenys - tremtiniai, 
skryningai ir kitos bėdos! kuriems iki šiol nebuvo 
neduoda kasdien ramy-Įlemta išlaikyti DP statu- 
bės. Iš tų žvalių, raudon-’so, gauna maždaug po du 
skruosčių žmonių, kurie 'svarus kvietinių miltų, 
prieš 8 ar daugiau metų į 
vedė savo tėvynėj ramų, 
ir malonų gyvenimą, šian
dien beliko tik kaip šešė
liai, kuriems ne tik kad 
atimta tėvynė, atskirti 
nuo savųjų, kasdien uja
mi ir vaikomi, bet dažnai 
jiems trūksta ir duonos 
plutos, tenka vis labiau ir 
labiau suveržti diržą. Su
augusieji dar dantis su
kandę kenčia, o 
juk nepasakysi, i 
kinsi, kad nieko neturi ko centas serga dėl blogo 
duoti valgyti.

Tą puikiai supranta bro-

i Ataka būsianti pradėta 
i “su vyrais ir ginklais gar
bingame kare, kad apgy- 
nus teises mūsų brolių a- 

.! rabų”. Toji arabų “armi- 
turl, ja” dabar ruošiasi ir gin- 

gauna kluojasi” ir nebūsią bom
bų mėtymo tamsoje. “Ar
mijai” vadovausią Taha 
Hasimi iš Iraq.

■A . ■ —

Komunistai Suskilo Dėl 
MarshaD'o Plano

i

Sočiųjų žmonių akimis, i 
gal atrodytų ir menka pa
spirtis, bet tremtiniams 
yra nepaprastai didelė. 
Kiekvienas kąsnis, kuris 
gaunamas šalia nepapraš

ytai menkos dienos nor-' 
t
1
1

I Duesseldorf, Vokietija, 
sausio 19 — Šioje srityje 
trijų miestų streikieriams 
grižus į darbą, pasirodė, 
kad komunistai susiskal
dę dėl Marshall’o plano.

Daugelis jų pamatė, kad 
mos, yra tremtiniui labai yra klaida priešintis Eu- 
branginamas ir vertina- ;r0pos atstatymui. 
mas. O ką bekalbėti apie; __________
mūsų mažuosius - plau-Į jgg B«|S»VO į. yfc
kai šiaušiasi ant galvos, i n

DARBININKAS
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 

skaitytinas Sekmadienį, sausio 18, ir primintinas 
pamoksluose Sekmadienį, sausio 25.

vaikui-kai pagalvoji, kad mūsų; 
neišaiš- jaunimo toks didelis pro-, 
ituri ko eftntas serp^a dėl hlnsrn

Neišsirinko Mayoro
Cambridge, Mass. —Šio 

maitinimosi džiova. : miesto taryba, Cambridge
Treti metai dirbu trem- City Council, užsikirto ir

I 
t

liai amerikiečiai ir ateina Į mo^y kl°J stebiu,— negali išsirinkti iš savo 
su savo dovanomis vargs- dienos
tantiems tremtyje į pa-'\eidehai gelsta, 
galbą. Jųjų dosnumas, i^tysta;
mielaširdingumas ir visos mazeJa> . . . -.
pastangos pagelbėti trem-i nežmoniškosios trem- uz kitą, o devintas uz šu
tiniams bus aukso raidė-!ties sąlygos baigia mūsų ve.ir nei vienas negauna 
mis įrašyta į mūsų istori-: Pa.^Hs Pa_ balsų daugumos,
ją ir amžių 
bus pamiršta.

Gruodžio mėn. viduryje ’
tremtinių vaikučiams di
delė šventė, nes jiems iš-

Japonijoj dar ir dabar yra kiaušinių raciona- 
vimas. Kai atėjo paskutinis didysis kiaušinių 
siuntinys iš Southern Honshu tai kiekvienam 
vaikui per mėnesį duodavo po penkis kiauši
nius. Juodojoj rinkoj kiaušiniai neįperkami. 
Juos gali pirkti labai turtingieji sluoksniai.

dienos mažųjų tarpo miesto mayoro. Jau 
kaselės 388 kartus balsavo ir vis 

jų darbingumas.be pasekmių. Keturi bal- 
vienu žodžiu, 'suoja už vieną, kiti keturi

Kaip Dirba Komunistų Agentai 
Stovyklose

Mylimieji Kristuje,
Rodos greitai prabėgo metai nuo paskutinės rin

kliavos Labdarybės tikslams. Tačiau kaip ilgas atro
do tas laikas tiems, kurie yra priversti labdarybės 
pašalpa naudotis!

Neturtingi ligoniai, seneliai, našlaičiai ir kiti pa
vargėliai, kurie iš mūsų labdarybės aukų gyvena, 
jaučiasi labai turtingi savo vargais ir kančiomis; gi 
tie pasišventėliai, kurie jiems tarnauja, jaučia, kad 
pertrumpos yra dienos tiems vargšams tinkamai pa
tarnauti.

Deja, jų uolus pasišventimas būtų perniek, jei 
mes neparūpintume medžiaginio ištekliaus, kurs da- 
bar daugiau negu kitados yra reikalingas.

Taigi šiuo reikalu aš į jus kreipiuosi. Turiu at
virai pareikšti, kad esu priverstas jus prašyti būti 
duosnesniais, negu kada nors pirmiau. Jūs žinote, gal 
geriau, negu aš, kaip viskas dabar pabrango. Tikiuo- 
įsi, kad šis pridėčkas prie jūs paprastos naštos bus 
toks gausus, jog bus galima nuveikti nepaprastus 
darbus, Dievui padedant, kokie ten bebūtų 1948 me- 
tai, jie bus labdarybės metais, su meilingu ir sėkmin- 
Igu rūpestingumu šelpiant tuos, kurie “daug mažiau 
■ už mus turi”. Ta Labdarybės rinkliava, kurią — aš 
i tikiuosi — jūs paremsite ypatingu duosnumu, bus pa
daryta visose mūsų bažnyčiose Sekmadienį, sausio 25.

Gyvenantieji Metropolitinio Bostono srityje ge
rai žinote, koks yra mūsų uždavinys sąryšy su Car- 
ney Ligonine. Aš manau, kad mūsų religinių ligoni
nių išlaikymas yra tikėjimo ir labdarybės užduotis. 
Ir žinau, kad kalbu į jus visus, kuomet prašau lėšų 
Carney Ligoninei išlaikyti.

Šių metų didesnė Labdarybėj kolektos dalis, iš 
parapijų esančių minėtoj srity, bus atiduota Carney 
Ligoninei.

Telaimina Dievulis visus, kurie prisidės prie sėk
mingos rinkliavos!

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f KICHARI) J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

amžiais ne-Įk*rs^k ^ad tos kilniosios; Cambridžiaus miestas 
•brolių amerikiečių pa- tvarkosi sulig taip vadi- 
Į stangos, pagelbeti trem- namo E plano, kur visus 
tiniams nuo fiziško palu- miesto reikalus veda sam- 
žimo, yra nepaprastai gir-^omas administratorius. 

Viešpats j Miesto mayorą renka kon-dalinamos BALF’o dova- *Įnos- Tegu _ _ . .
produktais ,Jiem simtenopai atlygi-1silmanai iš savo tž 

Inai . L '■nos maisto

Mokyklinio amžiaus vai
kučių vardu tariu bro
liams amerikiečiams už jų 
dosnumą ir mūsų padėties 
supratimą, širdingiausią 
ačiū ir siunčiu mažųjų 
nuoširdžiausius linkėji- 

išrinkti seka- mus- L Krtas'

Dewey tapiMtaty Kan
didatas Į Prezidentus

New York, sausio 19 —

II-jo karo ve-į
Deerf ield ir j

Areštavo Komunistą
VVashington, D. C. —

dienomis FBI a- 
įgentai areštavo Alex Bit-

ruože Konvencijai
—

Respublikonų Nationaliai 
Konvencijai delegatai ir jų pa- 
vaduotojai iš 11-to Congressio- 
nal District prezidento prima
nęs rinkimams 
mi:

Capt. Botomly 
teranas, baigęs
Harvard. Tarnavo kariuomenė
je nuo 1942 iki 19-16 m. kaipo, Šiomis 
kapitonas. i _

Mrs. Marion S. Rowell. Wo-'tleman, komunistą. Flori- 
wen's Republican Club of Cam^doje. Jis kaltinamas kur- 
bridge pirmininkė ir daug dir- Stymu nuversti Šio krašto 
busi Respublikonų partijai. i valdžią.

A. John Serino narys teisių į Alex Bittleman yra ne- i

i Gubernatorius Dewey pa
reiškė, kad jis būsiąs res
publikonų kandidatu į 
Jung. Valstybių Preziden
tus.

Galima tikėtis daug gin- 
čų dėl kandidatų į Prezi- 
įdentus Respublikonų par
tijos seime.

Atidalyta Nauja Lietuvių
Gimnazija

Šį rudenį lietuviška gim- 
firmos Putnam. Bell. Dutch & pilietis ir gali būti depor-' nazija atidaryta ir Gottin- 
Santry. Jis yra aktyvus narys tuojamas iš Jung. Valsty-įgeno lietuvių kolonijoj. 
Cambridge Chamber of Com- bių. 
merce ir kituose rateliuose. i

Vincent Mottola pagarsėjęs 
Bostono advokatas. Jis per il
gus metus buvo lyderis Respu
blikonų Brighton District rate
liuose. Jis yra įsteigėjas Ita- 
Iian American Charitable So- 
ciety ir narys kitų organizaci
ją-

; genu lietuvių n ui vi uju j.
‘ Iki rudens Gottingene gy- 
j veno apie 200 lietuvių 
i tremtinių. Paskutiniuoju 
■metu Gottingeno lietuvių 

______ į kolonija pasiekė per 500 
Damascus, Svria, sausio! gyventojų, nes dalis lietu- 

.______________________.... i______  _4.1--.ta; :z -u:

Ahmed Sharabati pareis-1 tų stovyklų, 
kė, kad išlavinta arabų 
“liaudies armija”

Arabų "Liaudies Armija" 
Ruošiasi Užpulti Palestinų

19 — Apsaugos ministeris i vių čia buvo atkelti iš ki- 
M.rv.z.rl Cknynkni; nnrAič tll QtnwVlll

If I I
Karinęs valdžios autori- da — “parodyti savo vai-i 

zuotas laikraštis “Novos- džiai”. Reikia stengtis su-Į 
ti” leidžiamas Munchen, laikyti pavojingas 
spausdinamas rusų kalba, mybes nuo valdžios, 
šių metų rugsėjo 11 d. 17.platinti kelią į valdžią 
Nr. įsidėjo straipsnį “Ko-i kvailiams ir niekšams 

i kuriuos stengtis panaudo- 
jti-afcvo - interesais. Būti- 
Inai siekti' bendro nepasi
tenkinimo ir beviltiškumo 
nuotaikos tuo sudarant 
tarp emigrantų visišką 
nusivylimą.

Didžiausias dėmesys tu
ri būti sutelktas į aštrini
mą santykių tarp pabėgė
lių ir sąjungininkų oku
pacinių kariu omenių. 
Šiam tikslui reikia paro
dyti ypatingus sugebėji
mus. Stengtis įtikinti są
jungininkų policiją, kad į- dys, naujai įsisteigęs D. ganizacinis darbas 
vairūs nusižengimai ir Britanijos Lietuvių Są- dėsi, 
nusikaltimai atliekami tik 
emigrantų ir nepaliauja
mai stengtis policija blo
gai nuteikti prieš stovyk
lų gyventojus. Stengtis 
kad draugingos emigran- letenį 
tų nuotaikos svetimšalių laikraštį. Tokiu būdu An- 
globėjų atžvilgiu virstųi 
tikru nedraugin gurnu. 
Tegu emigrantai žiūri į 
sąjungininkus kaip į prie
šus.

Spaudos atžvilgiu reikia:

IŠ D. BRITANIJOS LIETUVIU VEIKLOS

Įsteigus gimnaziją, Got- 
pradėš tingeno lietuviai pradėjo 

Į Congressional District įei- tiesioginę frontinę ataką organizuoti savo chorą ir 
ant Palesti-| tautinių šokėjų trupę.na Wards 1. 2, 3 ir 22 Bostone kitą mėnesį,

ir Cambridge Wards 1. 2 ir 3 nos, kad iŠ ten iššluoti 
Somerville. Ski. lauk zionizmą.

įsigyk Angiiškai-Lietuviškg Žodyną
EngGsh-L.ithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas. dienį, sausio 18 d. prisni-

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra gO daugiau kaip
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". . ~ • ■_____ •_____ ___
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po ta čniego au^dra ir Der Ši
$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- 
tu viską Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadnav, So. Bos ton 27, Mass

Iš šeštadienio į sekma-

pėdą
sniego. Tai jau vienuolik-

sezoną prisnigo 47 coliai 
sniego. Didelis šaltis taip 
pat vargina visus.

Susisiekimas trauki
niais, autobusais ir auto
mobiliais yra labai apsun
kintas.

šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas _
Adresas..... ..........

ir prašome atsiųsti mums Anglis Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

munistų instrukcijos” ku-

“Komunistų agentų vei
klai DP stovyklose nuro
doma: būtinai palaikyti ir 
nuolat stiprinti medžiagi
nius ir religinius nesuta
rimus tarp įvairių piliety
bių pabėgėlių. Būtinai 
siekti nesklandumų tarp 
senų ir naujų pabėgėlių. 
Reikia įdiegti antagoniz
mą tarp politinių grupių, 
stengtis didinti jų ginčus 
spaudoje, gyvenime ir vei
kime. Paraližuoti kultūri
nį emigrantų veikimą. 
Tam tikslui stengtis į- 
traukti į kultūrinį veiki
mą žmones netinkančius 
tam darbui. Tokie tegu 
veltui gadina popierių ir 
užverčia emigrantų re
dakcijos nekenksmingu 
komunistams darbu.

Stengtis iššaukti dide
lius skandalus tikslu įti
kinti kitataučius, kad kul
tūrinis dabartinis emigra
cijos vertingumas yra . ly
gus nuliui. Reikia didinti 
nesutarimus tarp katali
kų ir stačiatikių bažnyčių 
tam panaudojant aukštą 
religingumo jausmą bu
vusios Lenkijos piliečių. 
Taip pat svarbu kompro
mituoti ekonominę emi
grantų padėtį. Reikia sto
vyklose stengtis didinti 
nusikaltimus. Stovyklos 
turi būti paimtos nemato- 
mon kontrolėn. Atsakin
gų stovyklų tarnautojus 
reikia pastūmėti prie A- 
merikoniškų gerybių eik
vojimo. Visomis jėgomis 
kurstyti nepasitikėjimą 
tarp stovyklų vadovybių 
ir gyventojų. Tam reika
lui stengtis stovyklų va
dovybės ir policija pastū
mėti neteisėtiems ir iš
šaukiantiems nepasiten
kinimą veiksmams, nau
dojantis beteisiškumu ir 
iš to išplaukiančią pagun-iir turtingas.

■v •

i

asme-' Prie® kar3 D. Britanijos. veikimą, nes be centrali- 
bet lietuvių kultūrinis gyve- zacijos, po kraštą labai 

L nimas nepasižymėjo di- išsimėtę lietuvių būreliai 
dėsniu veikimu. Vieninte- negali tinkamai išvystyti 

’ lis leidžiamas lietuvių iš- veiklos. Dabar viskas bus 
eivių laikraštis, nei savo centralizuota Londone 
turiniu, nei išvaizda neim- Lietuvių Veikimo centre, o 
ponavo. Pradėjus masi- iš čia visas veikimas ša- 
niai plaukti iš Vokietijos kosis po smulkius lietuvių 
tremtiniams ♦ lietuviams į junginius, plačiame kraš- 
D. Britaniją, greitai buvo 
pastebimas ir laikraščio 
“Išeivių Draugas” tobulė
jimas. Dabar buvo deda
mos pastangos šį laikraštį

■ .v

te.
Nupirktos patalpos lie

tuvių klubui Londone jau 
visai baigiamos remon
tuoti. Čia tilps ir lietuvių 

padidinti ir visais atžvil- centrinės kultūrinės ištai
giais patobulinti, bet po- gos. Dėl butų stokos ne- 
pierio varžymas nedavė buvo kur patalpinti nau- 
tų užsimojimų įvykdyti, jai besikuriančių įstaigų 
Tą spragą šiandie užpil- ir per tai pats lietuvių or- 

truk-

jungos Organizacinio Ko- Taip pat neužilgo bus 
miteto išleidžiamas biule- pradėta remontuoti Lon- 
tenis. Kaip tiktai pagerės done katalikų bažnyčia, 
popierio gavimo klausi- kuri per bombardavimus 
mas, tuojau tikimasi biu- buvo smarkiai apgriauta, 

perorganizuoti į Taip pat buvo sunaikinti 
ir vargonai, kurių įsigiji
mui renkamos aukos.

Nekokioje padėtyje An
glijoje yra lietuvių religi
niai reikalai, nes stoka 
lietuvių katalikų kunigų 
ir perdidelis išsibarsty
mas po kraštą mūsų trem
tinių, sudaro sunkumų at
likti savo gimtąja kalba 
tikybinius reikalus.

Lst

glijoje lietuviai susilauks 
dviejų laikraščių.

Lapkričio mėn. 22-23 d. 
įvyko Lietuvių Sąjungos 
skyrių Anglijoje atstovų 
suvažiavimas, kuri ame

OUdUUUo dl/iVllcIU IvlAldi - .

veikti taip, kad spaudoje :?Pterta dal® na«Jal >ak‘- 
politinę kovą su komuniz- 
mu pakeistų kova tarp 
tautybių pačia plačiausia 
žodžio prasme, taip pav. 
kova rusų su ukrainie
čiais, ukrainiečių su len
kais ir pan. Stengtis būti
nai sukoihpromituoti vi
sus emigrantų žurnalus ir 
laikraščius ir taip pat 
tuos, kurie juose dirba.

Reikia iššaukti tarpusa
vinį ėdimasi ir nesutari- į 
mus padedant niekšams, o 
kompromituoti ir naikinti 
visas kultūrines įstaigas, 
sudarant tarp pačių emi
grantų ir jos vadovų be
viltiškas nuotaikas ir ne
įmanomas darbo sąly
gas.” L.
Sutrumpintai iš ‘Novosti’.

Kas nemoka būti netur
tingas, tas nemokės būti

simų. Išrinktas Sąjungos 
Centrinis Komitetas pa
gyvins lietuvių kultūrinį

| GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
Į KNYGOS

Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 
Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:

K šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks- 
| luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95

pusi. Kaina — 1.50 dol.
įį Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
| e Kaina 25 centai.

Maldei kis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
Įi 25 centai.
}!• Stasys Yla, Meile. Kaina — 50 centų.
| šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš- 
| tą) “Darbininko” administracijoje: —

366 VV. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS
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Telephone SOuth Boston 8-2680

SUBSCRIPTION RATES Į PRENUMERATOS KAINA
Domestic yearly ........................ $5.00 Į Amerikoje metams ----------------- $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 1 Viena kart savaitėje metams .... $3.00 
Foreign y arly  ......................  $5.'"O Užs:env metams   ............. . ivSO
Foreign once per we;k yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metanu $3.50

įsi rinkų Tolimuose Ry- 
’ tuose, ir negalėdama ū- 
Į kiškai realizuoti savo pre- 
įkių Europoje, bus privers
ta sustabdyti gamybą, pa
leisti milijonus darbinin
kų į gatvę ir susidurti su 
žiauria krize, kurios metu 
Sovietai, komunistų pa
galba, sukels neramumų 
pačioje Amerikoje ir nu
silpnins ją taip, kad leng
vai užkariaus Europą, ku
rios nebebus kas remia.

Dr. A. S. Iris.

• v

Londono konferencija i 
nutraukta, Amerika siun
čia sustinrintus kariuo
menės ir laivyno dalinius 
į Viduržemio Jūrą, Itali
joje ir Graikijoje neramu
mai ir net partizanų ka
ras. Tai paskutinieji įvy
kiai, kurie ne vienam iš 
mūsų kelia klausimą, ar 
ir vėl karas?

Taip ir ne. 
taip vadinamas 
karas vyksta didžiausia i:'ro“įrtdjaus. Jei“Lo^donoi 
tampa. Raudonieji rusai 
savo biauria, įžūlia nrona- 
ganda, melu ir šmeižtui 
"ieVina visa kas ne jų da
roma Jie kiršina italu, 
”-okieč'U ir prancūzų dar
bininkus, skatindami juos 
griauti ir sabotuoti tų 
kraštu atstatymą, kad nu- 
--'r^unics no pas'utinioio 

’-aro tautės negalėtų atsi- 
''""ti ir natenkinti bent 
kasdieninių savo reikalų. 
Jos, sustiprėjusios, ne
klausys apgaulingų įkal
binėjimų, reikia todėl, 
kaip Sovietai nori, išlai
kyti jas galimai ilgiau 
skurde ir varge, kad dau
giau būtų nepatenkintų ir 
alkanų, kurių tarpe leng
viau bus rasti klusnių au
sų. Tuo sumetimu bolše
vikai visaip puola Marša
llo planą, kuriuo siekiama 
padėti nuskurdusiai Eu
ropai, o kartu užkirsti ke
lią tolimesniam komuniz
mo veržimuisi į vakarus. 
Negalėdami nieko įtikinti, 
kad Amerika siekia Mar
šallo planu pavergti Euro- 

1 pą, rusai puola pačią A- 
meriką, kaltindami ją im- 
nerializmu ir nesamu noru

vieš kaily staugimas. Eu
ropa išvargusi reikalinga 
paramos, kad vėl galėtų 
atsistoti ant^šavų kojų, 
vėl gaminti ir vėl pirkti 
iš Amerikos ko pati netu
ri ir negali pasigaminti.

Nepaisant to, paskuti
niųjų karų šmėkla vėl 

t slankioja Europos pakra-
. . ščiais, keldama jų gyven- 

Dvasmis, į0jams įj. visam pasauliui; 
šaltasis, j rimtos baimės, dėl netik- 

t ' 1

Trečioji politinė Amerikos partija, kuria orga
nizuoja Henry A. Wallace, sudaro nemaža rūpeščio 
esamai valdžioje Demokratų Partijai. Neįmanoma, 
kad ta trečioji partija gautu užtektinai balsu isi^’t’ 
vadovaujančią ro’ę ir patį VVallace padaryti ^a^d^da- 
tu i Amerikos prezidentus, bet ji "ali atitraukti daug 
balsų nuo Demokratų ir užtikrinti laimėjimą Respub- 
Hkonams. Soėjama, kad Wallace kaip tiktai tą ir pla- 
'uoia. 1948 metu r’.nĮ';mv.cse Wa’’ace r.enr.r»?s būfi 
Prezidentu išrinktas, bet no keturhi met”, t. v. 1952 
lis tikisi įeiti i Baltuosius Namus štai koku’ i'ūdu.

Jei 1948 m. laimės Respublikonai, tai Wallace ti
kisi, kad Amerikoj įvyks didelė depresija ir nedarbas, 
lygiai kaip buvo Hooverio laikais, o gal dar daug blo
giau. Ekonominis susmukimas iššaukia masių neri- 
mastavimą, kurs, pasidėkojant kairiųjų elejnentų 
kurstymui, gali išsivystyti į revoliucinį sąjūdį. Tuo
met nebereiktų nė rinkimų, nes Wallace gali pasiimti 
valdžią perversmo keliu. Tuo būdu įvyktų tas, ko 
Maskva daugiausiai pageidauja. Ar Wallace nori taip 
toli eiti, jis to nepasisako, bet iš jo elgesio galima da
ryti visokių išvadų. Kad jis yra labai palankus Rusi
jai, nieks neabejoja. Kad jis būtų tiesioginiu Mas
kvos agentu, to be tikrų įrodymų negalima teigti. Jis 
gal yra tik bendrakeleivis, nežinia kodėl susižavėjęs 
tariamu Sovietų pažangumu. Jis yra kurį laiką pabu
vojęs Rusijoj, aplankęs net Sibirą ir būk tai išsinešęs 
gerų įspūdžių iš Sovietų tvarkos. Ne jis vienas Rusi
ją gyrė. Buvo ir daugiau tokių Europos ir Amerikos 
pareigūnų bei žurnalistų, kuriems Sovietų valdžia pa
rodė tik tą, kas svetimtaučiui matytina: vieną-kitą 
pavyzdingą įstaigą, dirbtuvę, kolchozą; gerai juos 
vaišino, bet niekuomet jiems neleido pasikalbėti su 
pavergta, nuskurusia, pusbadžia Rusijos liaudimi._____________ ________
Tie visi Sovietų garbintojai palaipsniui atšalo, ypač išnaudoti kitas tautas sa
kai Maskva pavergė daug laisvų tautų ir sukimšo jas vo 
į komunistinę vergovę. Visi kiti atvėso, o Wallace te- 
beliaupsina komunistinę tvarką. Toks jo poelgis ver
čia prie visokių išvadų. Kai kurie tiesiog vadina jį 
komunistu, užsimojusiu ardyti Amerikos gyvenimą.

Žinoma, juridiniai tariant, negalima kaltinti žmo
gų pirmiau negu jis aiškiai nusikalto, bet galima da
ryti pastabą, kad jis jau eina netikru keliu.

TAIKOS TRUKDYTOJAS
Amerikai šį pyktą So

vietų planą supratus ir 
laiku pasiruošus padėti 
Europos ūkiui stiprų pa
matą, kad nereiktų bijoti 
jos galutino nuskurdimo, 
Sovietams nebelieka nieko 
kito, kaip kovoti iš pasku
tiniųjų prieš Ameriką ir 
jiems nepalankų Maršallo 
planą. Jie tai daro visokiu 
būdu, niekindami ir kriti
kuodami Amerikos laiky
seną per spaudą ir per ra
dijo, bet taip pat per jų 
vadovaujamas visame pa
saulyj komunistų parti
jas. Jų diplomatai, Molo
tovo ir Višinskio 
vaujami, ardo 
tarptautinį 
kuris laiduotų

• taiką, ramybę 
Jie tai darė per visas kon
ferencijas, kur buvo pa
kviesti dalyvauti, jie tęs 
tą pačią politiką ir toliau, 
kol pasieks savo tikslo.

i Liaudis, tautos niekur 
nenori karo, bet trokšta 

” taikos. Tačiau ar išveng-

konferencija nepavvko,1 
tam buvo gilių priežaščių. 
Molotovo užsispyrimas 
niekuo nenusileisti Vaka
rams parodo, kad Sovietai 
niekia tam tikrų tikslų, 
kurie neturi nieko bendra 
su taika. Jei jie būtų no- 
'~įę taikos, jos buvo ga- 
’k-ia pasiekti ne tik Lon
done. bet jau. Maskvoje. 
Tačiau ’ aip v«/"-a. b»in i~ 
mtra konferencija baigėsi 
nepasisekimu, fiasco. Su- ( 
prantant Maskvos laiky-j 
seną, kitaip negalėjo būti. Į

Sovietai išėjo į karą 
i194l metais ne demokrati-į 
jos tvarkai pasaulyje gin
ti ir ne su naciais, su ku
riais jie buvo sudarę 
draugiškumo ir nepuolimo 
sutartį 1939 metais, kovo
ta, bet savų tikslų siekda
mi. Jie norėjo ir laukė, 
kad Vakarų Valstybės su
sikibtų, nusilptų ir pasau
ly užviešpatautų netvar-: ___
ka, chaosas. Tokiuo atve-'negu Stalinas, kad reikia bą, vėl atsistojo, kaip nu- tįnas karas, kol yra toks 
ju, kada atsiranda alkanų daryti visa, kas galima, galėjo priešą, bet pradėjo, taikos trukdytojas, kuris 
ir nepatenkintų, lengviau,kad sukiršinus jų vadina- kad ir iš lėto, tvirtinti sa- vaido “* .........
drumstame ' 
žvejoti ir pasirodyti kovo- ■ bes, įnešus netvarkos 
toju už laisvę ir vargstan- - ....................
čiųjų gelbėtoju. Tik tuo 
sumetimu, o ne noru pa
dėti Vakarų1 dSąjungtnin- 
kams, Sovietai kariavo.
SOVIETAMS NEPAVY

KO SUKIRŠINTI
Marksas ir Leninas

1 j .• f*-; v : ... U/ 11

Kai šovinys perskrodė per Armijos XC-99 
transportinio lėktuvo uodegą ir buvo norima tą 
skylę užtaisyti kilo klausimas kaip ten įlipti, 
nes buvo 57-pėdų aukštumoj. Ir tą pasiekė žmo
gus, kuris turėjo įsitaisyti panašius kopimo 
įrankius, kaip kad Lietuvoj kopia medininkai 
medų drevėse. Įsižiūrėkime į šį paveikslą ir su
prasime tą patį gudrumą, kurį mūsų seneliai 
turėjo.

vado- 
bet kokį 

susitarimą, 
pasauliui 

ir gerbūvį.

tų, lengviau kad sukirsmus jų vadina- kad ir iš lėto, tvirtinti sa-. valdo šiandien didžiąją 
vandeny pa-Imas kapitalistines valsty- vo vidujinę ūkinę ir so- Europos dali, kurio sienos

VILKO AVIES KAILY 
STAUGIMAS !

Tačiau vargu ar ką iš
220 milijonų europiečių, 
laukiančių Amerikos pa
ramos, įtikins tas vilko a- skelbė žymiai ankščiau,

[ir dalinę tvarką, išmušda-’siekia Azijos širdies ir 
nustūmus žmoniją į skur- mos komunistams pasku-‘kurjo ištisi legijonai agen- 
dą, tada lengviau, iu su- tinę viltį sukelti karo nu-itų veikia visame pasauly, 
metimu, būsią sukelti pa- niokotose šalyse reyolhwi-įn^^gį^e flažnai kilniais

Kokius ten Wallace sumetimus beturėtų, jį pa- Taip pat nesėkmingos buvo pastangos W. J. Bryan’o sti užkabino Sovietus, Va- 
remia kaip tik tie žmonės, kurie dirba Sovietų nau
dai. Prie jų prisideda ir tie, kurie dėl šiokių ar kitokių 
priežaščių yra nepatenkinti dabartine administracija. 
Tačiau istorija parodo, kad trečiosios partijos orga- 
nizuotė Amerikoj nesiseka. Štai toks net populiarus 
Teodoras Rooseveltas mėgino organizuoti trečią par
tiją, bet nieko iš to neišėjo. Vien pakenkė Respubli
konų Partijai ir padėjo išrinkti Demokratą Wilsoną.

saulinę revoliuciją ir įves- ją. Maršallo planas*pas!- tikslais 
ti visur komunistinę tvar- darė tiesiog baubu, P 
ką.

Šio pagrindinio tikslo 
tačiau Sovietams nepavy
ko per paskutinįjį karą 
pasiekti. Hitleris per ank-

bet siekdami to 
*a* paties žudančio tikslo — 

dangi juo siekiama ne tik- pasaulio revoliucijos?

karams dar neišsisėmus.

tai padėti dabartiniam 
Vakarų Europos ūkiui at
statyti. bet. ir laiduoti tai
ką, kurios 
nemėgsta.

Sovietai 
nuniokota 
negalės pati viena atsisto- šis uždavinys pirmon gal-

Parašė Jonas Rinitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Kaip Jie Isdrso?
— Keblumas glūdi raudonarmiečių pusėj, 

— pasiskubino atsakyti Malenkov.
— Ką tai reiškia? — tamsiai susiraukė 

diktatorius.
— Kain čia pasakius? Didelėj, galima sa

kyti milžiniškoj, raudonarmiečių didžiumoj 
ištikimybė yra šimtprocentinė. bet randasi 
ir siūbuojančio elemento. Nežinau, kokia jų 
galvosena, tik yra faktas, kad kai kurie rau
donarmiečiai pabėgo į lietuviškų banditų ei
les. Kadangi beveik nebe galima neištiki
muosius atrinkti,tai karo vadovybė labai ne
noromis siunčia savo dalinius kautis su ban
ditais. Sakoma, kad iš Maskvos gauta už
draudimas leisti armijos dalinius į kovą su 
banditais.

— Nepamenu tokio parčdimo. Čia kas 
nors savarankiškai mėgina tvarkytis.

— Tai gal Žukovas? — lakiejiškai įterpė 
Malen kovas.

Valdovas nieko į tai neatsakė, tik rimtai 
susimąstė. Tariama kai kurių raudonarmie
čių neištikimybė padarė jam skaudų įspūdį. 
Tai galimas daiktas. Geriausieji kariai jau 
žuvo kautynėse su vokiečiais. Naujieji paim
ti iš kaimo, kur jų tėvai velka sunkų bau
džiavos jungą kolchozuose. Nebuvo laiko

Atsakyti sunku. Tai pa
reis nuo to, kiek taiką 

s tautos imsis 
' j griežtų priemonių laiku 

•sudrausti, nepaisydamos 
kad aukų, taikos ardytoją ir 

ilgai žmonių gerovės griovėją.

Sovietai taip, ylinčios

tikėjosi, 
Europa

ir La Follette.
Amerikiečiai nenori keisti savo tradicijos. Dvie- Jis buvo sunaikintas, o 

jų politinių partijų jiems užtenka. Jei kartais dėl įvai- Vakarų valstybės, di- 
renybės išdygsta kokia trečia partija, tai ji jokios džiam Sovietų apgailesta- ti. Ji bus reikalinga nuo-'von tenka Amerikai, nuo 
stambios rolės nesuvaidina, nebent kiek pakenkia. vimui, nesusmuko, bet, latinės šalpos, kadangi, • kurios pasiryžimo, pasi-
valdančiajai partijai. Dabar į Wallace’o žygi kreipia-Į Amerikai metus savo mil- neturėdama dolerių, nega-į aukojimo ir veiklos pa- 
ma ypatingo dėmesio, nes jis turi neužginčyjamą są- žiniškus išteklius ir palei- lės pirkti nė mokėti. Ame-|reis taikos ir žmonijos at- 
ryšį su Rusijos politika. K. dus darban atominę bom- rika tuo pat metu, neteku- eitis.

įdiegti tiems naujokams komunistinės dva
sios. Gerai Malenkovas pasakė, kad tai siū
buojantis elementas. Jis pilnas nepasitenki
nimo perų. Ką su jais daryt? Kaip juos at
rinkti?

— Sakai negalima tuos išdavikus atrink
ti? Kaip tai negalima? O ką veikia politru- 
kai?

— Ir politrukai ne visi ištikimi. Vienas 
pabėgo pas lietuvius ir dabar prieš mus ko
voja.

— Pas lietuvius?! Ar gi dalykai taip toli 
nuėjo, kad net politrukai virto išdavikais?

— Jis buvo lietuvis, bet Rusijoj išauklė
tas. Visi manė, kad jis rusas.

— Nesvarbu, kokios tautybės, bet sykį jis 
komunistas ir marksistas, tai turi būt inter- 
nacijonalistas.

— Be abejonės, tovarišč feldmaršal. Bet 
yra išskirčių.

— Pas komunistus išskirčių negali būt!— 
vėl kumščia į stalą trenkė vadas.

“Koks didingas užsispyrimas! — mintyje 
gėrėjosi Malenkovas... — Jam taip pasakiš
kai sekasi, kad niekur nemato negalimybių. 
Kažin ar taip bus iki galo? Ir koks jo galas 
bus? Hitleris ir gi turėjo pasakišką laimę — 
beveik iki galo. Tas “beveik” daug reiškia”.

Tačiau valdovas pats pajuto, kad jam ne 
viskas pasakiškai sekasi. Sovietiškų respu
blikų net keliolika iškepė, o kas iš to gera? 
Vieton būti laimingomis Sovietų šeimos na
rėmis, jos šiaušiasi ir maištininkauja. Pa
vyzdžiui, tokia Lietuva. Juk ji prieš Rusiją 
tik nykštukas. O bet gi 200,000 kariuomenės, 
ir slaptos policijos nepajėgia jos numalšyti.

Tai kažkoks nepakenčiamai įkirus širšių liz
das.

— Pasakyk man, tovarišč Malenkov, koks 
gali būt skaičius tų Lietuvos banditų.

— Arti trijų milijonų.
— Ką?! Ten visu gyventojų vareru tiek 

bebus. Reiškia, visi lietuviai banditai?!
Malenkovas pagalvojo, kaip čia atsakyti.

— Žinoma, reikia atskirti komunistus, ku
rių labai mažai, ir visus kūdikius, kurių 
skaičiaus aš nežinau. Visi kiti — mūsų prie
šai.

— Reiškia, banditai?
— Jie save vadina partizanais...
— Ir vėl tas žodis! Ar aš nesakiau —
— Žinau, žinau, tovarišč feldmaršal, kad 

jie banditai. Aš tik pakartoju, ką jie apie 
save klaidingai mano.

— Bet tamsta sakai, kad visi kiti mūsų 
priešai. Ar neklysti?

— Aš gaunu tokius pranešimus. Jeigu jie 
klaidingi, tai ir aš klystu.

— Man kitaip praneša. Sako, kad tauta 
Sovietais džiaugiasi, tik buvusi valdininkija 
ir ponija kelia maištą.

— Aš prisibijau, kad tie pranešimai ne
tikslūs. Mūsų pareigūnai tur būt nenori 
drumsti jūsų ramybės. Jie vis tiek žino, kad 
tokia maža tautelė galų gale sutirps Sovietų 
glėbyje. Kur jiems ilgai priešintis!

— Sutirps, sakai? Bet kada? Kiek žus 
raudonarmiečių ir čekistų, kol lietuvišką 
banditizmą sulikviduosime?

Malenkovas tik pečiais gūžtelėjo: kas tą 
visą gali apskaičiuoti? Pagaliau, jis suvo
kė, kad Maskvos valdovui visai nerūpi, kiek 
raudonarmiečių bei čekistų teks pakloti. Tai

nesvarbu. Diktatorius tik norėjo apskaičiuo
ti, kaip ilgai Lietuvos atsparumas tesės Ar 
jis dar susilauks Lietuvos likviduotės? Rei
kia pasiskubint. Jei partizanai išsilaikys iki 
busimojo karo, kurs jau beveik į duris bel
džiasi, tai bus negerai. Turėti savo užnuga
ry tokius atkaklius kovotojus, tai tas pat ką 
sėdėti ant pritvinkusios voties. Tad tikslu 
sužinoti, koks jų skaičius.

Diktatorius staiga metė Malenkovui 
griežtą klausimą:

— Ar neteko sužinoti, kiek Lietuvoje gin
kluotų banditų?

Malenkovas valandėlę pagalvojo.
— Nenorėčiau tovariščiui feldmaršalui 

patiekti netikslių žinių, tad turiu atsakyti, 
kad nežinau. Ir jie patys vargiai žino, nes 
tai laikoma griežtoj paslapty. Tačiau man 
teko nugirsti, kad lietuviai giriasi, būk tai 
1941 m. sukilime ištisas partizanų tinklas 
Lietuvoje siekiąs 200,000 ginkluotų vyrų. 
Dabar, mums kraštą okupavus, tas skaičius, 
žinoma, labai sumažėjo. Mūsiškiai spėlioja, 
kad jų vos ketvirta dalis išsilaikė.

— Reiškia, apie 50,000. Tai rimta pajėga. 
Iš kur jie gauna ginklų?

— Visokių ginklų nuo šautuvų iki didžių
jų patrankų ir tankų, jie prisirinko Lietuvos 
laukuose ir miškuose, kuomet mūsiškiai 
traukėsi nuo vokiečių 1941 m., ir kai vokie
čiai gavo į kailį nuo mūsiškių 1944 m.

— Reiškia ,kai vieni ir kiti bėgo, pametę 
ginklus?

— Taip lyg ir išeina.
— Bailiai ir niekšai! — sušniokštė pro 

dantis feldmaršalas.
jBus daugiau)
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Lietuviu Tremtinių Spaudoje 
Pasižvalgius

f Rašo “Darbininko" korespondentas Vokietijoje St. Devenis)

Lie 
kietijoje turi 
vaitraščių ir 
Amerikiečių

keletą sa- 
2 žurnalu, 
valdomoje 

Bavarijoje išeina šie lie
tuvių laikraščiai — Augs
burge gražiai ir gausiai 
iliustruojamas savaitraš
tis "Žiburiai". Dillingene 
savaitraštis "Mūsų Ke
lias". Schweinfurte sa
vaitraštis “Tėviškės Gar
sas". Memmingeu.e du 
kai ,us per savaitę išeina 
"Mintis", o Muenchene 
išeina du žurnalai — reli
ginio turinio žurnalas 
“Naujasis Gyvenimas” ir 
kultūros žurnalas "Ai
dai". Visos stovyklos lei
džia rotatorium spausdi
namus žinių biuletenius. 
Anglų zonoje išeina sa
vaitraštis "Lietuvių Žo
dis". Stovyklose leidžiami 
rotatoriniai biuleteniai. 
Prancūzų zonoje perijodi- 
nio laikraščio lietuviai 
neturi. Paskutiniuoju lai
ku ten pasirodė katalikiš
kos minties leidinys “Tė
vynės Sargas", kurs žada 
pasirodyti ir toliau.

Lietuvių tremtinių spau
da gyva ir aktuali. Ji ra
šo visais opiaisiais klausi
mais. Tuo tarpu tremtinių 
spaudos siuntimas i kitus 
kraštus ne tįk nėra L-rg- 
vas, bet gana sunkus.

“Darbininko” skaityto
jus norime supažindinti 
su lietuvių tremtinių 
spaudos pagrindinėm ak
tualijom.

gyvenimo pa- 
bele- 

iš pa-

iviai tremtiniai Vo-' rūpimais klausiniais. Iš-; 
vykstantieji į Kanadą, j 
Angliją ir kitus kraštus 
rašo kelionės ir naujojo 
gyvenimo įva i r u m u s. 
Gausu kultūrinio gyveni
mo naujienų, plati politi
nė apžvalga. išsamus 
tremtinių
vaizdavimas, yra 
tristikos ir žinių 
vergtos Lietuvos.

“Tėviškes Garsas” daug 
vietos skiria tremtinių e- 
migracijos informacijai ir 
oerduoda JAV užsienio X 
politikos nuotaikas. Prof. 
M. Biržiška spausdina at
siminimus apie Vilniaus 
universitetą vokiečių o- 
kupacijos metu. Labai 
daug žinių iš Lietuvos, 
paimtų iš “Tiesos” pusla
pių. Tame numeryje “Tė
viškės Garsas” persispau
sdina Amerikos lietuvių 
“Darbininko” straipsnį — 
Belgijon atvykusio kon
sulo pasakojimą apie da
bartini gyvenimą Lietu
voje.

Vertas paminėti “Tėviš
kės Garso” straipsnelis a- 
pie artistę Vosiliūtę -Dau- 
guvietienę, kuri šią vasa
rą grįžo į Lietuvą ir da
bar pradėjo bolševikinėj 
spaudoj šmeižti 
nius. “Tėviškės 
rašo:

“— Greičiau
—< z^ z\-v» z—y '■•jut- t y—»

šių į dabartinę Lietuvą,— 
sakydavo aktorė Vosiliū
tė - Dauguvietienė savo 

■fipaiii.Į s^ašįgtaoiiem -Toks jos- L 
rašo, kad 
lietuviams

Lietuvos
pra- 
9 d.
1939
Lie-
Bet 

ciemons- 
greit pa- 

visą Lietuvą. Kun. 
as Martišius iš A- 

merikos rašo tremtiniams

tremti-
Garsas”

šoksiu į

d. numeryje 
spalių mėnuo 
vra lemtingas, 
nepriklausomy bes 
džioje lenkai s j 
jėga pagrobi V; 
m. spalių 10 so: 
tuvai Vilnių gr< 
tai buvo kiasta, 
trati ja. Sovietai 
vergė 
Aibm
1x1

F
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DARBININKAS

veikslo nutraukimo. Štai šios grupės šunų savininkės Elizabeth Rhoaes 
iš Brooklyn, N. Y., vienas štio buvo palikęs užpakalyj, bet kai tik foto

grafas prisitaikė traukti paveikslą tuomet ir “Bessie” iš po kojų pasi
rodė.

Kankinio Malda

O. Viešpatie ,leisk man užmigti 
Ir nekankink manęs.
Myliu aš Tavo didį žmogų.
Bet nekenčiu savęs.

O, Viešpatie, leisk man užmigti. 
Paklydėlio nebausk.
Aš neturiu namų. Tėvynės — 
Kamputį skirk dangaus.
O. Viešpatie, leisk man užmigti. 
Klajūnui po svetur.
Laikau Įstatymą aš šventą — 
Kur eisiu aš kitur?

O .Viešpatie .baisu užmigti.
Be laimės, be draugų... 
Palengvink man paskirtą baus- 
Atpirkusio Vardu. [mę

At. Kairys.

lNė viena tautybė nė vie- risas Dauguvietis, nėra 
jnam savo nariui savano- lietuviško kraujo žmogus, 
riškai nedraudžia vykti į Jau pirmosios bolševikų

* . — •• . ••pavergtą tėvynę. Laikraš- okupacijos metu jis pasi- 
tis teisingai klausia, ka- reiškė pataikavimu oku- 
žin ir pati autorė ar tiki 
tokiem savo žodžiam, nes 
niekas jai grįžti nedrau
dė, o tik ji pati visiems 
gyrėsi, .kad greičiau šoks 
i Bodeno ežerą, negu grįš 

Į į Lietuvą. Greičiausiai, 
įminimąjį straipsnelį pa-
* rašė bolševikų propagan- 
Įdinės įstaigos, o Vosiliūtė 
į buvo NKVD “paprašyta” 
pasirašyti. Toliau laikraš
tis primena, kad kai tik 
autorė panoro grįžti, tai

pantam. Dabar jis dar di
desnis Lietuvos pavergė-

tikinėjimas kiek keisto
kas. Juk tarp šokimo į 
Bodeno ežerą ir grįžimo į 
dabartinę Lietuvą yra dar 
daug Įvairių galimybių. 
Vis dėlto aktorė Vosiliū- 
tė - Dauguvietienė į Bode
no ežerą nešoko, bet pato
giai per Minską Į Lietuvą 
su g r i ž o. Eilinio DP 
tas jos sugrįžimas nė 
kiek nenustebino. Kas tu
ri noro, tas laisvai gali

• •

Piūtis didelė, bet darbininkų maža!

Lietuvių Tauta Mirties Pavo 
juje, Neapleiskime Jos!

ir esant iš- 
platųjį pasau- 
daugiau kuni- 
kurie visomis

Lietuvių Tautai šiuo me
tu kenčiant 
sklaidytai po 
lj. reikalinga 
gų. vienuolių,
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypating-u 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 į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ SV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai. įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną,

Tėvu Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuoly no lėšomis 

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

kandidatai į brolius.
L»< ’ rriėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
t en Rev. Justin Vaškjs, O.F.M. 

Franciscan Monasterv 
hmnebunk Port, Mamr.
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Lietuvos mas Įvyko 1917 metais. Į 

ji atsiuntė delegatus visos 
- Rusijos buvusios lietuvių 

kolonijos. Seime dalyvavo 
320 delegatų. Tą seimą 
pradėjo Lietuvių Tautos 
Tarybos Įgaliotinis Sta- 
šys Šilingas; 1940 bolševi
kų išvežtas i Sibirą. Tame 
seime , reikšmingai pasi
reiškė kun. J. Tumas - 
Vaižgantas, žinomasis lie
tuvių rašytojas.

“Lietuvių Žodis” spalių 
paskyrė savo

« 
jų rėmėjas ir 
priešas.

“Mintis” spalių 14 d. 
numeryje rašo apie trem
tinių pareigą tėvynei, e- 
sančiai už “geležinės už
dangos”, kur be perstoji- 
mo siaučia raudonasis te
roras. Laikraštis rašo, 
kad Lietuva yra ne tik už 
“geležinės uždangos”, bet 
dar ir už plieninės uždan
gos, pro kurią dar nepra
siskverbia vakarų diplo
matijos žvilgsniai. “Va- 9 d. numerį 
karų spaudoje bei valsty- laikraščio vienerių metų 
bes vyrų lūpose rašoma ir darbo apžvalgai. Laik- 
kalbama apie tai, kas da- raščiui leisti leidimas bu- 
bar darosi Balkanų kraš- vo duotas Baltų Tarybos 
tuose, Čekos’ovakijo j e, pastangomis. Metų bėgyje 
Austrijoje, Lc- Rijoje, bet laikraštis aplink save su- 
dar per mažai rašoma ir būrė keletą desėtkų ben- 
kalbama, kas dedasi Lie- dradarbių. “Lietuvių Žo- 
tuvoje. Mums gi lengva dis” visada daug vietos 
suprasti, kas dedasi tuo- skiria lietuvių gyvenimui 
se Sovietų okupuotuose Anglijoje pavaizduoti, nes 
kraštuose, kur nepraši- nemaža dalis jo skaityto- 
skverbia joki svetimi jų yra išvykę Į Angliją
žvilgsniai”. Tremtiniai vi- darbams. Kadangi anglų 
sur turi kelti balsą apie zonoje yra nemažas skai- 
skriaudžiamą jų tėvynę, čius lietuvių tremtinių, ki- 
A. Merkelis rašo apie Pet- lūšių iš Klaipėdos krašto, 
rapilio Lietuvių Seimą, kurie yra evangelikų ti- 
nuo kurio sušaukimo su- kybos, tai laikraštis neuž- 
kanka 30 metų. miršta ir evangelikų tiky-

Petrapilio Lietuvių Sei- binių reikalų.

v.

Naujas Dėl ’48

ię į ir grižo. Trukdyti niekas 
's' i netrukdė.

į Iš jos straipsnelio to
liau matyt, kad ji grįžo 

Ine tiesiai į Lietuvą, bet 
i per Gudiją — per Minską, 
'kur, greičiausiai, grįžtan- 
!tieji gerai išsijojami: vie
niems, kurie bolševikų 
propagandai gali būti 
naudingi, leidžiama grįžti 

Įį Lietuvą, kiti vežami Į 
! Sibirą.
į Dar vienoje vietoje Vo- 
Įsiliūtė - Dauguvietienė ra
šo: “Mūsų palydovas, at
lydėjęs iki Vilniaus, iš 

At. Kairys, mano vyro paprašė pa- 
---------- kvitavimo, kad mes (ji su 

grįžti: niekas nedraudžia i dukterimis) atvykome 
ir neatkalbinėja, bet. prie-• sveikos ir gyvos, ir kad 

mūsų mantos nėra dingęs 
nei vienas siūlas”. .

“Tėviškės Garsas” dėl 
to taip rašo: “Įdomu pa- 

! klausti, kam toks pakvi
tavimas buvo įteiktas? 

‘ĮJei tikrai iš Dauguviečio 
buvo pareikalauta tokio 
pakvitavimo, tai jau tik-: 
rai liūdna. Vadinasi, da-i 
bartinėje Lietuvoje žmo
nės traktuojami kaip 
daiktai, kaip geležinkelio 
bagažo ar pašto siuntos. 
Amerikoje ir tokios siun
tos eina be kvitų — ir ne
dingsta.”

Pabaigoje 
Garsas” rašo: 
stenybių ir daugiau “Tė
vynės Balse” yra. Jei tai 
būtų tikrai tėvynės, o ne 
kieno kito klastingas bal
sas, tai jo tikrai paklau
sytų tremtiniai, kurie my
li savo tėvynę, yra jos iš
siilgę ir pasiryžę į ją grįž
ti, bet tik tuomet, kai ji 
bus laisva.
bus laisva, lietuviai trem
tiniai pėsti Į savo tėvynes 
parkeliaus ir nereikalaus 
tų kelionės patogumų, ku
riais naudojosi aktorė Vo- 
siliūtč - Dauguvietienė, 
grįždama į svetimųjų o- 
kupuotą ir naikinamą sa
vo tėvynę”.

Aktorės Vosiliūtės - 
Dauguvietienė;; vyras, Bo-

Kovotojas Beržas

Balto beržo kraujas, 
Tai saldi sula — 
'Baitas beržas kati jas 
Vėjuj su audra.

Dega baltas beržas. 
Jo kaitri ugnis...
...čia j kovą veržias 
Partizanas vis...

'f •r*
I

Šventas medis man tas— 
Beržas Lietuvoj. 
Partizanas krenta 
Čia, prie jo. kovoj...

4

šingai, lietuviškoji bolše
vikinė spauda 1 atsiunčia
ma iš pavergtos Lietu
vos, St. D.) visais būdais 
agituoja grįžti. Tačiau ei-Į 
linio DP negali nestebiu-i 
ti aktorės Vosiliūtės -■ 
Dauguvietien ė s straips- 

| nelis “Mūsų kelionė iš 
Į prancūziškos Vokietijos 
zonos Į Tarybų Lietuvą”, 
išspausdintas š. m. rugsė
jo 1 “Tėvynės Balso” nr. 
2.

Ąktorė Vosiliūtė - Dau
guvietienė straipsnelyje 
rašo: “Nedorų žmonių 
buvo padėta daug pastan
gų, kad tas kelias į tėvy
nę būtų man amžiams už
darytas. Daug teko išgy
venti bauginimų ir Įvairių 

i gandų”.
“Tėviškės Garsas” nu

rodo, kad tokiais Vosiliū- 
tęs - Dauguvietienės žo
džiais nepatiKės nė vienas 
bet kokiom tautybės DP.

i

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washnigton Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dien^ ir Naktį.

«

“Tėviškės
“Tokių kei-

i

Kai Lietuva

More Tfen 139 MoMe/
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RONUS* RUILT— STEBĖTINI 
REZULTATAI — INŽINIERIŲ 
PRINCIPAS, KAD PLAČIAI 
NAUDOJUS, ILGIAU TVERTU... 
ir TIKTAI Fordo Trokai Tą Turi!

KIEKVIENAS šaunus naujas Fordo
Trokas 48 m. yra Bonus Built... 

padarytas extra pajėgingas kiekvienoje 
dalyje! Tai čia ir glūdi inžinierių prin
cipas...

Su šiuo extra pajėgumu yra galimybės 
atlikti SUNKIUS DAP.BUS ir apsimo
ka' dviems svarbiais atvejais:

• PIRMA, kad DARBO RESERVA- 
CIJA teikia galimybės krauti didesnius 
krovinius i Fordo Trokus. kaip papra
stai normaliai galima krauti. Fordo 
Trokams nėra apribotas specialus dar
bas!

• ANTRA, kad DARBO RESERVACI- 
JA teikia Fordo Trokams poilsį, kada 
jis yra darbe... jie atlieka savo darba 
lengviau, su mažesniu įsitempimu ir 
mažesniu nusidėvėjimu. Sic Fordo Tro- 
kai ilgiau tveria, nes jie lengviau dir
ba! '

Taip. Fordo Trokai dėl '48 m. yra Eonus 
Built... stipriau padaryti, kad ilgiau tvertų. 
Už tai savininkai gali juos plačiai. ir ilgiau 
naudoti.
ja, kad

BONUS:

O

Tik Nauji Fordo Bonus Built 
Trokai Suteiks Jums Šiuos 
Didelius Patobulinimus!

NAUJA! 3 Nauji Inžinai... iki
145 h. p. Nauji šeši... 2 nauji 
VSr.i! Daug patobulinimų. Pui
kiausiai veikia! Įrodyta Fordo 
tikrinybė ir taupumas!

2 Nauji 
Didžiausi 

istorijoje!

NAUJA!
Darbai...
Trekai
21.509 svarų! 145 h. 
žinąs
mission! Jie 
ypatingi!

5-kių

Dideli 
Fordo 
Sveria 
p. in- 
trans-greičiu

yra skirtingi.

NAUJA! Milijono Dolerių Cab... 
Gyvenamo Kambario Patogumai! 
Naujo coach-type sėdynė. Daugiau 
vietos kojoms, alkūnėms! Labai 
šviesūs langai. Naujas išimtinai 
Level Action cab suspension.

NAUJA! Nauji tremai, a- 
šys, stapčiai, vairavimas! 
Padaryti stipresni. jūsų 
Fordo Trokai ’18 m. tikrai 
nauji per dem!

TIKTAI FORDO TROKA! YRA BONUS 
“built PLATSNIAM NAUDOJIMUI!- ' 

ILGESNIAM VAŽINĖJIMUI!

MC

Užtai rekordai pabodo, kad Fordo Trokus 
daugiau naudoja, negu kitus. Leiskite mums 
parodyti jums naujus Fordo Bonus Built 
Trokus šiandien!Už tai apėraudos eksepertai lindi-

Fordo Trokai ilgiau tveria. 19.6V

‘‘Kas nors specialiai pridedama prie priklausančio arba bėdinų dalykų"... Wcbster's Žodynas.

Klykite Fred AOrn Sl«,w Sekn.«<!i™i., vak.-l a,„ N BC stočj 
rais 8:30, ir lord Theater Sekmadicn. p.p. 5 v J

Pas Savo Fordo Dyterį
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Rašytojo P. Claudel patyrimas
darbininkas 5

nario: Paul Ii

Iš Jaunystės Klystkelių
van-
gau-

ame- 
aišku, 

nelaukdamas

— Modernusis pagonis be dorovinių dėsnių. — Ar 
jaunystė duota džiugesiams, ar heroizmui? — Ką 
žmogui atneša skaistumas. — Krikščionybė ir laisvė. 

. -— Privačių rašytojo laiškų paslaptis.

GENIALUS FILOSOFAS širdžios išpažinties likti 
DIPLOMATAS i tikru, atsivertusiu katali- 

Tolimoje Haiti saloje, ku.
jos sostinėje Port-au- Paul Claudel parašė a- 
Prince pereitą rudenį be- pie 30 veikalų. Ypatingu 
sirausdamas po knygynus nuoširdumu, gilaus tikėji- 
radau nedidelį veikalą, mo ugnimi žėruoja tas 
bet ypatingai įdomų: “Toi minėtasis jo laiškų rinki- 
qui es-tu?” (Tu kasgi nys “Tu kasgi esi?” 
esi?). Tai rinkinys priva
čių laiškų didžiojo pran
cūzų poeto, jų mokslų a- 
kademijos ‘ 
Claudel. *

Įdomi 1 
Prancūzai

LAIŠKAS SVARSTAN
ČIAM APIE ATSIVER

TIMĄ
Patsai atsivertęs ir lai

tai asmenybė, mę pažinęs katalikybėje, 
________  savo naujau- jis«d M* kitus, prie to ragi- 
sioj katalikų rašytojų an- na- Ta2P’J.aA SaTV° ^U” 
tologijoj ( 
la Renaissance 
que, 1946 m.) apie jį sa
ko:
— Paul Claudel užima saldus

tikrai ypatingą vietą šių 
dienų literatūroje; jis yra 
vienintelis”.

(Anthologie de nesniam bičiuliui Jokūbui 
Catholi- Riviere jis rašo:

— Tiesa, yra daug daly
kų, kurie jums atrodo be- 

> ar baisiai 
trokšdami, kurią tektų iš
sižadėti. Iš kitos pusės, 
katalikų tikyboje yra tiek

Netoli Clevelando priemiesčio kilo milžiniškas gaisras, kuris iššaukė šešių - sričių gaisri
ninkus, kurie per porą valandų kovos su ugnimi vos begalėjo sukontroliuoti. Gaisras padarė 
tam padangų fabrikui $200,000 nuostolių. Minia žmonių stebi gaisrininkų kovą su įšėlusią ug
nimi, kuri daro savo naikinimo darbą.

yra dideli. Tokie raudono
jo fašizmo agentai gerai 
žino, kad drumstame 
denyje lengviau yra 
dyti žuvis.

Tokį laišką gavęs 
rikietis lietuvis, 
kad nieko
nutraukia visus ryšius ir 
nebesiunčia ne tik affide- 
vito, bet ir siuntinių ir 
paprastų laiškų. Be to, 
laiško nenumes ir nesunai
kins, bet duos ir savo kai
mynui bei draugui pasi
skaityti. Kurie taip pat 
pasistengs turimus visus 
ryšius su tremtiniais nu
traukti. Nebeaukos ir pa
čioje Amerikoje ne tik 
BALF, bet ir šiaip su ma- 
žesniomis aukomis dėl 
tremtinių nebepasirodys.

Tokio laiško gavėjas 
į šventai tiki, kad yra gry-
■ niausią tiesa. Ir kas gali 
netikėti, jei po laišku oa- 
jsirašo ne eilinis, mažai . 
'raštingas gyventojas, bet 
koksai nors diplomuotas 
asmuo: inžinierius, moky
tojas, gydytojas, 
tas, agronomas, 
ar šiaip koksai 
kingas asmuo.

Jei iš tremtinių tarpo 
atsiranda tokių, kurie iš 
pavydo ar 
Ameriką ir 
įrodinėja

■ lietuviams, 
[paramos vienam, 
;tam, tremtyje 
]asmeniui. Taip pat yra to
kių, kurie rašo ir prašo, 
kad jiems siųstų, nes esą 
labai reikalingi paramos.

i ž t u i laiškuose nesigėdina pa- 
Vi^d'rurv?is Padaromas serą- rašyti ivairil* melagysčių, Radusieji, visad.purvais Padaromas gera kad suklaidinus adresatą.

Tokie žmonės, kurie iš
, ar sava- 
rašo mela-

advoka- 
teisejas, 

nors įta-

- j mą... Neatsakoma šviesa Paskutinis Vakarėlis
Claudelis čia vadinamas dalykų į kuriuos nelengva įam> kurs jos nuoširdžiai 

genialiu rašytoju. Bet jis tikėti, tiek dalykų, i ieško. Tai Išmintis bel-
1.4..1 4.. ]dįįasį j jūSų duris”.

TIESOS TARNYBOJE
Atsivertusiam į katali- 

mažomis idėjo- kybę rašytojui Claudel ti-

riuos praktikuoti reikia' 
nemažo nuolankumo, —1 
reikia taip negailestingai 
nusižeminti su tomis mū
siškėmis - J ---------- --------------------------------------- ---- ---------- ---------

mis ir mūsų mažomis as- kėjimas yra brangiausiu) 
menybėmis! O, tačiau,

_________ ___ _____ nebijokite, reikia tą pa- 
konsulu, įgaliotu ministe- daryti. Netikėkite tiems,

yra ir filosofas, ir diplo
matas. Jis pas Rodiną 
studijavo skulptūrą, baigė 
aukštuosius teisės ir poli
tikos mokslus ir nemažai 
rašė giliaisiais gyvenimo 
prasmės klausimais. Di- 
plomatonė je tarnyboje:

dalyku. Jis dabar drąsiai 
tvirtina
— Jei kas Dievu netiki,

riu buvo Jungtinėse Ame- kurie sako, kad jaunystė kuogi jis betikėtų?!

keršto rašo į 
savo laiškuose 
amerikiečiams 

kad nesiųstų 
ar ki-

esančiam

IŠ PAVYDO IR IŠ
| BOLŠEVIKIŠKO

KERŠTO
Paskutinis vakarėlis 
Man pas savo tėtužėlį 
Už stalelio sėdėti, (2 k.) 
Jaunas dienas minėti.

I

Šiltas gražus rudenėlis, 
Tiesus kelias vieškelėlis
Per žaliąją girelę, 
Per Lietuvos žemelę.
Bėga žirgas pėkščiodamas, 
Patkavėlėms žvilgčiodamas: 
Dreba žemė po kojų, 
Pas mergelę aš joju.

pavyz- 
trem-

Tremtiniai labai dažnai]taip labai dažnai 
turi laimės gautuose iš Į dingas, tvarkingas 
Raudonojo Kryžiaus rū-'tinys, geras šeimos tėvas 
buose rasti aukuotojų an-įapdrabstomas šmei'"" 
trąšus, p-j —--j- --—j -------
pasistengia aukotojui pa-'dario akyse be vardo žmo- 
siųsti padėkos laišką. Ku- gumi. Kad tokių laiškų) 
riame 1 x \
dažnai parašo šiek tiek a- pasirašė kokią nors išgal-Į 
pie save, kas ir iš kur e-r

Tikėjimas jam atneša 
naują gyvenimo prasmin-

| —^KUfgi geriau rastu
mei tą taip gilų savo nie
kingumo ir drauge savo 
kilnumo pajutimą, 1 
religijoje?!

Rašytojas,

rikos Valstybėse, Kinijo- duota tam, kad linksmin- 
je, Čekoslovakijoje, Itali- tumei. Ne, jaunystė Bėra, 
joje, Argentin 
je, Japonijoje,----
taigi pasaulį pažįsta pla- didvyriškumui. Tiesa, 
--- jaunam žmogui reikia he

roizmo, kad jis atsispirtų 
pagundoms, kurios jį su
pa, — kad pats vienas ti
kėtų mokslu, Surs yra 
niekinamas; 
drįstų atsispirti prieš gin
čus, piktžodžiavimus, pu
vėsius, kurie pripildo kny
gas, gatvę, laikraščius, — 
kad atsilaikytų net prieš 
savo šeimas narius 
draugus, — kad ištvertų turėsite atsakyti už savo 

sielą, ne už kieno kito.
KRIKŠČIONIS — LAIS

VAS DIEVAITIS
Krikščionybė žmogų iš 

vėjo blaškomos gairelės 
padaro ąžuolu, kurs šak
nis stipriai įleidęs į tiesos 
dirvą:
— Krikščionis yra žmo

gus, kurs žino ką daro ir 
kur eina, tarp daugybės 
kitų žmonių, blogesnių už 
žvėrio, kurie nežino skir
tumo tarp gero ir blogo, 
tarp “taip” ir “ne”. Jis

-d

čiai.
KLYSTKELIAI

Jaunatvėje jisai buvo 
toli nuo bet kokio tikėji
mo. Apie save rašo:
— Būdamas 18 metų... 

aš gyvenau širdyje netu
rėdamas dorovinių dėsnių, 
ir gili desperacija buvo 
mano nuolatinis palydo
vas... Aš visiškai buvau 
pamiršęs tikybinį moks
lą, kokį tik kada buvau vįenas prįeš visus, kad iš- 
turėjęs ir mano ignoran-' tikimas v]enas ieš vi. 
eija (nežinojimas) buvo> <.būki

a v * v • • • "Įneš aš pergalėjau pašau-
As nepažinau ne vieno ų., Nemanyki, kad būsi 

sumažintas, priešin g a i,

kad iš-
w •

GYVENIMO TIKSLAS
Paul Claudel, jaunystės 

kYip blaškymusi, klaidų ir sun- 
p kių patyrimų pamokytas 

filosofas dabar drąsiai skelbia iš-

..........r-?*•843, kaip ir kokiais keliais I kad turėtų užtikrintą P?-1^’tremtinį

Claudel pagarbiai nulen-jvad^: . . _____ ___ —r__ £____
kia galvą prieš tiesą. Nors! “ nevykdysite sa- žmonės pradeda susira
visas pasaulis kitaip lai- ™jo gyvenimo tikslo, jūs gynėti. Laiškų pagalba už- 

busite kaip nudžiūvęs są-isįmeZga pažintis. Laiška. 
narys, tik kančia sau ir įg užjūrio atlydimi ne tik) 
kitiems”. < . y . . . - .<

Rašytojas puikiai su
pranta,

kytųsi, tiesą radęs jis vie
nas išdrįstų jai atsiduoti: 
— Tiesa nieko bendro 

neturi su skaičiumi žmo- 
ir)nių, kiek ji įtikina... Jūs

kunigo ir neturėjau nė
vieno draugo, kurs būtų paaugi*' "dūk
katalikas...” 

ATSIVERTIMAS
Tačiau sunki tėvo liga 

(vėžys) ir mirtis jį pri
vertė susimąstyti, giliau į 
gyvenimą pažvelgti. Da
bar jisai pradėjo skaityti 
Šv. Raštą ir knygas apie 
tikybą, kol pagaliau pat
sai nusprendė klauptis 
prie klausyklos ir po nuo-

tik dorybė žmogų daro 
žmogumi. Skaistumas pa
darys Tave tvirtą, greitą, 
linksmą, tyrą, kaip trimi
to garsas, ir skaidrų, kaip 
ryto saulė. Gyvenimas 
jums pasidarys išmintin
gas ir rimtas, pasaulis 
bus pilnas prasmingumo -. . ... . ..
ir srožio Tikėki i natū-^™ kaiP dievaitls tarP ralą ivo sĮS ’ į alk.Oho!ik?’J?,V’r-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948
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“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 
administracija persikelia į naująjį ;

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO" reikalais, taip pat norintieji aukoti į j 

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANT A- j 

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

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE

l'tas ne iš savęs, bet dėl to, 
kad jis yra tvarkoje su 
prigimtimi nusilenkdamas 
.Tam, kam privalo paklus
ti. Tik jis vienas teturi 
laisvę vergų tarpe, rašo 
,P. Claudel.

Dar prieš atsivertimą 
rašytojas jautė, kad tik
rasis džiaugsmas yra die
viškas:
— Savo širdies, savo sie

los gelmėse aš žinojau, 
kad vienintelė tikrovė y- 
ra didysis dieviškas 
džiaugsmas, ir kad žmo
gus, kurs į tą nuoširdžiai 
netiki, niekada nebus gy
venimo menininku, tuo 
labiau — šventuoju, o pa
siliks tik skurdžiu kasdie
nybės žmogumi, be jėgos, 

, lyg tos popieriaus gėlės”.

atsiradęs tremtyje. Para-lsisekimą prie pavardės 
šo apie savo padėtį, apie prideda dar išgalvotą ko- 
tremtinių vargus, neda- 
teklius ir skurdą. Ir taip 
dažnai visai nepažistamiv •

“Care” paketų, bet dažnaii 
sunkių ir turtingų siunti-1

kiek ryžtingumo nįų. Gavėjai randa ne ‘tik 
reikia, ypač jaunam žjno- maisto, rūbų bei avalinės 
gui atsisakyti pomėgių bet ir šiaip įvairių gėry- 
tako ir pasukti tiesos 
vieškeliais.

RAŠYTOJO “CREDO”
Tačiau jisai po gilių sa

vo paties patyrimų dabar 
tvirtina:
— Jūs nuo savęs atimsi

te keletą pigių malonumų, 
kurie prie nieko neveda, 
bet jūs pažinsite sveikus, 
karžygiškus, 
džiaugsmus - 
pačiam savęs, 
tės taip gerai, jūs suprasi
te esą pasaulyje kažkuo 
naudingu, jūs patirsite 
nenusakomą grynos sąži
nės džiaugsmą, — saugu
mą, kurį jaučia sūnus, pa
siliekąs su tėvu; jūs būsi
te taikoje su visais ir su 
viskuo, kas tik yra. Ir ta
da jūs daugiau nebekai
tinsite pasaulio, kad jisai 
yra nesuprantamas ir 
žiaurus, ne, tada jūs būsi
te visų tų nekaltųjų su
tvėrimų palaimos ir 
džiaugsmo dalininkas”.

Dabar rašytojas savo 
“Credo”, savo pasaulėžiū
rą išreiškia šiais papras
tais, bet giliais žodžiais:
— Kas liečia mane, tai 

aš tikiu j Dievą, gerą, ir 
tikiu į gyvenimą, geriems; 
tikiu, kad nėra vistiek, ar 
pasukti šiuo ar kitu ke
liu”. Dr. J. Prauskis.

kį nors garbingą titulą.
Yra dar ir kita rūšis 

tokių rašytojų, kurių tiks
las yra visai kitoniškas. 
Jie tą daro ne iš pavydo, 
ar keršto, bet todėl, kad 
jie dirba ir tarnauja už 
judošišką grašį. Jų yra 
tikslas, kad tremtinius vi-

gyvi lavonai. Jie visi dir
ba raudonojo teroro nau
dai, tik vieni tą darbą at
lieka sąmoningai, o kiti 
yra kvailumo ir neapsi
žiūrėjimo aukomis.

Jonas Ervydis.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka-

atletiškus 
pergales 

Jūs jausi-

sur, kur gali ir kaip gali, Įzimieras žvirblis, O. P., Pridėta 
apkalbėti, neteisingai į-)dar £»tebuklingojo Aušros Vartų 
skusti ir kiek galint dau- paveikslo istorija ir keletas Ma
giau išpilti ant tremtinių rijos giesmių. Kaina — 25c.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios* lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

I
IĮ
pamazgų.

Tie, kurie dirba už Judo-)

bių. Girdėti, kad vienas 
kitas tremtinys gavo ir 
affidavitus, o be to, dau
geliui pažadėta. Tokiu bū
du gavėjui susidaro vil-;šišką grašį gerai žino, kad; 
tys, kad galės su savo šei-am “Skiečiai lie tuviai 
ma, kada nors apleisti!daug Sa^ padėti savo tau-] 
tremtinių vargingas i a skiečiams, esantiems trem-l 
stovyklas ir vėl atgauti 'tyje, ne tik medžiaginiai, 
raudonojo fašizmo išplėš-!bet ir moraliai. Žino, kad 
tasias žmogaus teises. iJM žodis yra daug reiš

kiantis ir kad ju ištekliai Nekartą toksai tremti-! 
nys, nieko blogo negalvo-; 
damas, lietuvišku nuošir-: 
durnu ir atvirumu, išsipa- 
sakoja savo kaimynui, ar 
draugui, kad jis Ameriko
je išeivių lietuvių tarpe 
netikėtai suradęs tokį ge-1 
radarį, kuris padėtas me
džiaginiai ir moraliai nu-, 
galėti visus sunkumus, e- 
sančius tremtyje.

Patyrę kaimynai, kad jų, 
bendro likimo draugui nu-) 
sišypsojo netikėta laimė.) 
Vieni iš jų džiaugiasi, kad 
jų draugui pagerėjo bent 
kiek gyvenimo padėtis, o 
kiti nuliūsta, pradeda nėr-' 
vintis ir ieškoti priemo
nių, kuriomis galėtų už
kirsti gavimui kelią Ne-' 

i siskaitydamas su sąžine, 
paskleidžia įvairius gan-] 
dus. Rašo į Ameriką laiš-i 
kus, kurie pilni išgalvotų) 
įvairių šmeižtų, pramany-, 
tų gandų, apkaltinimų. Ir

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” 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 85.00; pusei metų $2.50.

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

“DARBININKAS”
366 West Broadnay, So. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS 6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

VZorcestcrio Lietuviai Surinko Trem 
tinkins Šelpti Per 9,000 Dolerių

ką gali VVorcesterio 
ir jų draugai ameri-

pravesti buvo sudary- 
kuris

,Mrs. Louis Vaisa, Mr. & Mrs. 
Stanley E. Valkavich. Mr. & 
Mrs. Joseph Grigaitis. Mr. & 
Mrs. Charles Tagman, Mr. Vin
cent Vieraitis, Mr. & Mrs. John 
Bačinskas. Mr. John Bačins
kas Jr., Mr. Mae Meškus. Mr. 
& Mrs. Joseph K. Žemaitis., 
Mrs. Tekia Mažeika, Prof. & 
Mrs. J. Kuodis, Dr. & Mrs. An
thony Karpowich, Mr. John 
Dirvelis, Mr. & Mrs. Peter F. 
Carroll, Mr. & Mrs. Joseph i 
Dirsa, Dr. Charles Žekus. Mr.' 
VVhitey Skrinska.

Aukojo ir aukų surinko:
Moterų Sąjungos 5-ta kuopa

pirminin- $100.00; Mus. Nellie Thompson i
— Kapitonas — 242.00; Mrs. 
Marie Weiksner 217.00; Mrs. I 
Tillie Miller 144.00; Mrs. Maryį 
Blažys 59.00; Mrs. Mary’ Val
kavich 78.00; Mrs. Nellie Ta- 
mulionis 40.00; Mrs. Anna 
Greicaitis 76.00; Mrs. Anna 
Sidabrą 64.00. Viso $1,019.00.

Joseph K. Žemaitis, Kapito
nas. Šv. Kazimiero Choras — 
$50.00: Miss Adelė Bisko —:
20.00; Miss Lucy Tamošiūnas ka 37.00: Mr. Charles Tagman 
45.00: Choro Nariai 25.00; Mi- 
sses Sereicikas & Tamulavich 
9.75: Miss Ann Puišys 60.00; 
Alfreda & Angelą Sarapas — 
26.00: Mary Ann Trance 11.00; 
Miss Aileen Dirsa 12.00; Mrs. 
Patinskas & Daughter 129.00. 
Viso $388.60.

Veteranas — Joseph Grigai-
— Kapitonas $25.00; Frank, 75(M). 0^^ p Booth 60.00;

darbuotę su raštininku A. Zim- 
ku ir iždininku V. Norkūnu, 
taipgi kitais valdybos nariais, 
tai šio susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai užgyrė 
bą, kuri praeitais 
kė. Taigi valdyba 
sekančių: Garbės

BALE Skyriaus Metinis 
Susirinkimas

Aušros 
Mr. 
Ru- 

Vla- 
Ona

visą valdy- 
metais vei- 
susideda iš 
Pirm. kun.

kas; Sanitary I^aundry; Ado
mas & Joanna Kudarauskas;
Eleonora šaukutė;
Vartų D-ja; Henry Niūroj
& Bi-s. Stanley Valkavich; 
dolf Marsol; Mr. & Mis. 
|das Bernatavičius; Mrs. 
Sidabrą; M r. & Mrs. W. Greš-
ka; Mrs. Helen Daubaras; Ro- A. E. Gradeckas; pirm. M. Vo- 
bert Magarian; George Stobbs; 
Dabouls Garage; C. /rthur 

‘Marsh; Stanley A. March; Mi- 
Ikes Restaurant, Ine.; Mrs. 
jJames Conroy; Percy’s Norės 
j Ine.; Barnard Burwick: Harold
Nugent; Richard Healy Co.;
S. Lane Goss; Vinecnt Valins
kas; Antanas Tamkus (VVheel- 
right, Mass.); Stanley Lukas 
(Gilbertville, Mass.); Antanas 
Stelmokas (Hardwick, Mass.); 
Chester Reed.

kietaitis; pagelb. V'. Kripaitis 
ir J. Pikelis; rast. A. Zimkus; 
ižd. V. Norkūnas; iždo globė
jai — J. Čeponis ir K. Rama
nauskas.

Parapijos Metinė Vakarienė

NEW HAVEH.COHH
A. L. Tarybos Sėkmingas 

Susirinkimas

Sausio 11 d., įvyko BALF 
vietinio skyriaus metinis susi
rinkimas, kuriam sumaniai va
dovavo skyriaus pirmininkė A. 
Pilvelienė.

Perskaitytas laiškas iš Cen
tro su pranešimu, kad priėmė 
mūsų pasiųstus pinigus sumo
je $400.00, už kuriuos dėkoja.

Margumynų vakaro rengimo 
komisijos pirmininkė A. Pilve
lienė išdavė atskaitą. Pasirodė, 
kad liko gražaus pelno —$166. 
Nuoširdžiai padėkojo visoms 
moterims ir vyrams, kurie taip 
gausiai suaukavo gražių dova
nų. Taipgi 
kauto joms, 
kokiu nors 
šio vakaro

Pareikšta padėkos žodis 
s'i skyriaus nenuilstančiai 
mininkei poniai Agnietei Pllve- 
lienei, kuri nuo pat skyriaus 
susitvėrimo šauniai darbuojasi, 
taipgi ir raštininkei Juzei Dič- 
kienei, kuri pati daug darbuo
jasi ir kitus skatina.

Valdybos rinkimas. Kadangi 
pirmininkė A. Pilvelienė dėl su
sidėjusių aplinkybių prašė at
leisti iš pirmininkės pareigų, 
tai pasimainė su vice pirminin
ke. Dabar valdyba susideda iš

Šv. Kazimiera parapijos me
tinė vakarienė įvyks vasario 
8 d., parapijos svetainėje. 339 
Greene St. Prasidės 6 vai. va
kare. Klebonas kviečia visus 
parapijiečius ir susipratusius 
lietuvius atsilankyti į šią va
karienę, nes tikrai bus šauni. 
Bus galima skaniai ir sočiai 
pavalgyti, įsigerti įvairių sal
džių - rakščių ir kitokių 
mų ir smagiai pasišokti 
Užgavėnes.

ačiū ir maisto au- 
kurie 

i prie
ir visiems, 

būdu prisidėjo 
pasisekimo.

mū- 
pir-

gėri- 
priešSausio 11 d., Šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyko 
skaitlingas ir sėkmingas A. L. 
Tarybos susirinkimas, kurį ati
darė ir vedė skyriaus pirminin
kas M. Voketaitis, sveikinda-

par. 
Pet- 
kle- 
Va-

bu-
Ma-

P. Ba- 
Ižd. — 
glob.— 
Daučiū- 

skelb.

Mūsų Ligoniai

Los Angeles mieste Ugniagesių viršininkas 
John Anderson labai skandalingai perspėdinė- 
jo gyventojus prieš gaisrus. Bet štai laike šven
čių jam nakties dausose šiltoje lovoje beskra- 
jojant, užklupo ir jo gyvenamąjį namą gaisro 
nelaimė. Štai jis išėjęs stebisi kaip jo pavaldi
niai kovoja su gaisru, kur jų bosas miegojo.

Mrs. B. Kuodis & Mrs. Mažei-

Mrs. A.
Petronė

Petraitis

Dar vis rimtai serga seniau- 
mas visus su Naujais Metais šia mūsų kolonijos gyventoja 
ir linkėdamas visiems šiais me
tais vieningai dirbti dėl mūsų 
tėvynės laisvės ir jos žmonių 

j sušelpimo tremtyje.
| Vienbalsiai nutarta ruoštis 
j paminėti Vasario 16, Lietuvos 
Į nepriklausomybės 30 metų su
kaktį. Minėjimas įvyks vasario 
22 d., parapijos svetainėje. 

I Rengimo komisija išrinkta iš 
sekančių asmenų: M. Voketai- 

itis, V. Norkūnas, J. Trečiokas, 
A. Zimkus, J. Čeponis. A. Pil
velienė, J. Šilkienė ir M. Joku-

Lapkričio gale BALF sky
riai Vvorcester, Mass., bendro
mis jėgomis turėjo "Tag Day". 
kurios proga aukos rinktos 
miesto gatvėse ir privačiai. Va
jaus vaisiai ko gražiausi — 
gruodžio mėnesy BALF cent- 
ran atsiųstas 9.140 dolerių če
kis.

Worcesterio LALF prieteliai 
parodė, 
lietuviai 
kiečiai.

Vajui
tas darbštus komitetas.
darbą pradėjo dar gegužės rač- 
iesio pradžioje.

Komiteto garbės
kais buvo Šv. Kazimiero 
klebonas kun. Augustinas 
raitis ir Aušros Vartų par. 
bonas kun. Konstantinas 
sys.

Komiteto pirmininkėmis 
vo ponios Julia A. Mack ir
tildą V. Paulukonienė. Joms 
pagelbėjo vice pirmininkai — 
Eva Danielienė. Myk. Žemaitis 
ir Juozas Glavickas. Kiti ko
miteto nariai — sekretoriai: 
Julius Kiškis, Frances 
činskienė, Adelė Bisko. 
Jonas Dvareckas; iždo 
Ignas Pigaga. Jonas 
nas, William Mitrikas:
komisija: pirm. kun. Bruno P. 
Mažukna. kun. Jonas Jutkevi- 
čius. Nariai — kun. M. Tamu
levičius. A. Kriaučialis. Košt.
T. Paulukonis. Edmund J. Vaš- tis 
kas. Garbės Komitete buvo: Tamošiūnas 17.00; Frank Pet-j 
Congressman Harold D. Donu- ralis 28.00. Viso 70.00.
hue, Mayor- ■ Charles F. 
van, District Atty.
Cenedella. Sherriff 
Dennett. Act. Chief 
William Finneran. 
John J. Kalagher. Dr. Elmer 
W. Ekblaw. 
Myron F. 
Tinsley.

Patarėjų 
adv. A. J.

Alfred B.
William 

of Police
Captain

29.00: Mr. Julius Kiškis 17.00; 
Mrs. Markūnas 14.00; 
Žalauskas 8.00: Mrs.
Regonienė 5.00.

Kun. Augustinas
aukojo $200.00; Dr. Eugene M. 
Richmond 100.00; Mr. & Mrs. 
Kenneth Kaneb 100.00; Auš
ros Vartų bažnyčioje surinkta

-Vyčiai- ~
Mažukna $60.00.

Lithuanian Womens Club —■ 
Mrs. Angelą Vaisa & Mrs. Mae 
Meškus 134.00; Mrs. Petrone- 
11a Bagužinskas 10.00. Viso —į 
144.00.

Mrs. Eva Donnelly & Mrs. 
Vincenta Kiela $465.00; Mr. 
Ambrose Blažys 412.00; Mr. j 
John Dvareckas 280.00; Mr. & 
Mrs. Constant T. Paulukonis— 
105.00: Mr. Anthony Kraučia-f

Šv. Kazimiero Mokyklos vaikai.
Po 50 dol. aukojo:

Šv. Kazimiero par. L. K. Fe
deracija ; Myron F. Converse; 

Bell Company;
& Profes-

komitetas: Pirm. 
Miller. Nariai: Mr.

& Mrs. Ambrose Blažys. Mr. & 
Mrs. Kenneth Kaneb. Mr. &
Mrs. Matthew Cinsky. Mr. Ga- lis 100.00; Mr. & Mrs. Dennis* 
briel Kybą. Miss Josephir.e Le- 
onaitė. Mrs. Vincenta Kiela.
' Irs. Veronica Lutkus. Dr. &
Mrs. francis \Veiksner. Mr. &’ T.

Mack 93.00; Mr. Vincent Ve-1 
raitis & Mr. John Manasas — 
78.50: John Averka 56.00:į
Mrs. Marcella Kuraiša 40.00: <

i
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I

Jac šen Mcmorial Laboratory, Bar Harbor, 
II'?., randai:’ šį norelė šunų. Jie yra vieno am
žiaus. b'' kaip skirtingi didumu. Žiūrėtojai daž
nai kreipia dėmesį į šį skirtingumą, bet jie yra 
skirtingų veislių.

John Tinsley;
Lithuanian Business 
sional Mens Club; Šv. Kazimie
ro Didysis Choras: Simon Ka- 
letski; Lietuvai Remti Draugi
ja; Bruno Savickas; H. H. 
Brown Shoe Co.; Susivieniji- 

! mas Lietuvių Amerikoj — 2- 
tras Apskr.; Lietuvių Piliečių 
Klubas.

j. Po 30 doL aukojo:
Pranas Lingvinas.

31 dol. aukojo:
Mathew Cinsky.

Po 25 dol. aukojo:
Kun. Constantine A. Vasys;

Rev. John J. McCarthy; Rev. 
F. Carpinella; Worcester Buick 
Co.; George Motor Co.; Ian- 
doli’s Package Store; Henry’s 
Magazine Store; 
Cusick; Sheriff 
nett; Lietuvos 
kuopa; Nunziato 

i Petronėlės D-ja;
Iciates; Frank Iaconi; Philip F. 
Goldberg; Šv. Kazimiero Mote- 

! rų Socialis Klubas; Toohilis 
’Service; Dr. George E. Elias; 
• Marijos Vardo D-ja; Worces- 
ter Brewing Co.; Lietuvių Mo
terų Klubas; Vincas Metrikas; 
Sandaros • 16-ta kuopa; George Young; Joseph 
Jeppson; Ambrose Blažys; Mr. niel Callahan; 
& Mrs. Adamskas; Susivieniji- Mr. & Mrs. 
mas Lietuvių Amerikoj 57 kuo
pos.

23 doL aukojo
Šv. Kazimiero Draugija.

Po 20 dol. aukojo:
Mr. & Mrs. Aldus Higgins, 

Michalina Bartkevičiūtė, Jurgis 
& Aleksandra Ganis, Putnam & 
Thurston’s, Modern Restau
rant Equipment Ine., Vladas 
Barisas dovanojo 25 dol. boną.

Po 15 dol. aukojo:
Dr. Anthony

Glazier Furniture;
(Hillside Dairy); 
D-jos 25-ta kuopa;
Pajaujis;

Anthony G. 
William Ben- 
Vyčių 26-ta 
Fusaro; šv. 
Seder Asso-

Karpa wich; 
Listavičius 
Blaivininkų 
Mr. & Mrs.

Vincas Metrikas;

Capt. John J. Kalagher; Geor
ge VVeigert Co.; VVorcester Ba- 
king Co.; Agota Lukasavičie-! 
nė; District Atty. Alfred E.! 
Cenedella; Tremtinių vardu 
Sus. L. R. K. A. 41 kp.

Po 12 dol. aukojo:
Glenwood Fumiture Co.; Mr. baite.

& Mrs. Wasil (Shrewsbury; Kadangi mūsų vietinio A. L. 
Jadvyga Raulinaitis & father. Tarybos skyriaus pirmininkas

Po 10 doL aukojo: įM- Voketaitis ir garbės pirmi-
Mayor Charles F. Sullivan; ninkas kun. A. E. Gradeckas 

Alderman at Large George dau& širdies įdėjo į sėkmingą 
Wells: Rev. Francis M. Lahey; 
Rev John F. Reilly; Rev. Bru
no Mažukna; Rev. Michael Ta- 
mulevich; Dr. Elmer W. Ek- 
blaw; Dr. S. Van Valkenberg; 
Dr. Francis Weiksner; Dr. 
John Fallon; Dr. G. A. Kent- 
ros: Atty Phillip Breen; Atty. 
Anthony Miller; Bloomingdale 
School Mothers’ 
John Connors; 
Socialis Klubas; 
tis; Mr. & Mrs.
Mr. & Mrs. Salusevičius; Mrs. 
E. Geležienė; Mrs. C. Grigaitis; 
P. & M. Jeseliūnas; Petronėlė 
Banys; Kazys Banys; J. Guza- 
vickas; J. Steponkaitė; Mr. & 
Mrs. A. Rudokas; Mrs. Krave- 
kas; Jonas Dvareckas; 
Bread Baking; Ignas Pigaga; 
Joseph Dirsa; J. Grigas; Kon- 
dukevičius; John Bačinskas; 
M. Lukšys; Stefanija & Juozas 
Chestna; Maronas; Mr. & Mrs. 
V. Parulis; Magdalena Simaus- 
kas; Mrs. Swipp; Joseph Sla
vickas; Chandler Motor Sales; 
McGady Brothers; Super Mar- 
ket (Millbury St.); McGovems 
Package Store; American Sup- 
ply Co.; Peter Grigas; Lucy 
Savickas; Howard Wesson Co.; 
Worcester Knitting Co.; šv. 
Vardo Jėzaus D-ja; Jacob Y.

Talamo; Da- 
Nick Barouk; 

Walter Delonis; 
Tillie & Eva Ankštutis; David 
Box Co.; Joseph Kriščiūnas; 
T. G. Abdow; Francis Russell 
Track Co.; George Abodeely; 
Frank E. Sessions Co.; Mr. & 
Mrs. Sinauskas! Antanas Kre- 
milis; Jonas Rainikaitis; Jur
gis Slivinskas; Marble - Nyel 
Co.; Mr. & Mrs. J. Nevis; In- 
dustrial Bank; Joseph Stasy - 
ensky; Atkočių šeima; E. P. 
Harris; S. Mačiulaitis; Peter 
Carroll Funeral Home; Cam- 
bridge Cafe; John Chenis; A. 
Savickas’; M r. & Mrs. Žūkaus- 
Kas; Ben Struckus; Worcester 
Foundry Co.; Frank Godelaus-*

ir parapijietė Marijona Riškie
nė, kuri randasi priežiūroje sa
vo dukrelės ir žento ponų Val
ias.

Sausio 5 d., padaryta rimta 
vidurių operacija mūsų geram 
parapijiečiu Juozui Stadolni- 
kui, kuris randasi šv. Rapolo 
ligoninėje ir jau laipsniškai 
sveiksta. Būtų labai malonu, 
kad draugai bei draugės aplan
kytų ligonius, nes abu ligoniai 
yra geri Susivienymo 166 kuo
pos nariai.

Pasimelskime už ligonių svei
katą, kad gerasis Dievas susti
printų ir duotų kuogreičiausiai 
pasveikti ir grįžti į mūsų tar- 
pą. M.

~in s 3-ram pi

A. Gumauskas
Generalis Kontraktoriu

694 Chalkstone Avė.
i ‘'ROVTDENCE R 1

Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statom.

naux> stiliaus namu- <

ierntškais įrengimais

kame visokius darbus nam

Club; Dr. 
Aušros Vartų 
M. Žemaitai- 
V. Montvilai;

Bond

EXTRA
SUTAUPYMAS

ANGLIŲ IR COKE

VARTOTOJAMS!

KADA IR STEPAS PRIŽIŪRI
KŪRĄ.

New England Coke Automatiškas 
šilumos Reguliatorius Sumažina 
Sąskaitas... Sutaupo Laiką ir Darbą, 
TAIPGI APSIMOKA TAUPUMAS,

NET STEPAS pareiškia

Kad ir centas skaitosi, kad šiandien 
pragyvenimas taip yra aukštai pakilęs. 
Už tai jūs norite, kad kuro šiūpelis il
giausiai šildytų. Lengviausiai tų atsiek
ti, tai jsidėti New England Coke Auto
matišką. šilumos Reguliatorių.

SUTAUPO KURĄ IR DARBĄ
Automatiškas kontraliavimas jūsų boi
lerio, suteiks jums vienodą, sveiką tem-

peratūrą; šilumos Reguliatorius neleis 
peršildyti boilierio ir tuomi sutaupysite 
anglių. Taipgi turint Reguliatorių ne
reikės jums eiti j apačią ir viršun, pri
žiūrėti juškų. Ne stebėtina, kad tūks
tančiai Naujoje Anglijoje žmonių džiau
giasi šilumos malonumu, parankumu ir 
ekonomiškumu. turėdami modernišką 
šilumos kontrolį.

Atsimink šilumos Kontrolį DABAR... įsigijęs Jį 
NETURĖSI VARGO!

Pabandymui įdėsime jį į Jūsų namus... 
be jokių Jums obligacijų.

HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE CO. 

oryour authorizcd New England Coke Dea’er
NEW ENGLAND COKE WEATNER SERVICE 

WCOP — 7:40 A. M„ THZ OLD SALT— Men. thru Sat.
— 21:10 P. M., E. B. RtDEOUT — Sui^, Tu«»., Thurs^ Sat.

NEW ENGLAND COKE AUTOMATIC HEAT REGULAT02
Padarykite, kad Angliai ar Coke išeitų pigiau kūrenti.
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

t-

Koks likimas laukia tremtinių rytoj? Šiuo ir kitais klausimais kalb ės ką tik iš Vokietijos atvykęs inžinierius R
Budreika, BALF Centro vedėjas, Juozas B. Laučka, ‘Darbininko’ ir ‘Keleivio’ redaktoriai. Dainuos ‘Gabijos’ ir' 

‘Dainos’ chorai ir Tremtinių Ansamblis. Tas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 2S d., 1948, 2 vai. po pietų
Patrick Gavin Mokyklos Auditorijoj, South Boston, Mass.

‘ ’ Y -

Prakalbas - Koncertą ruošia BALF 17-tas skyrius ir visus lietuvius kviečia dalyvauti

T* >.

Įžanga dykai.

i i

i

VIETINĖS ŽINIOS
Bostono Lietuvių Komiteto 
Lietuvos Nepriklausomybei 

Siekti
Atsišaukimas

JAUNIMO PARENGIMAS
PAVYKO

X
X

| 
s
si
|

x

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE a 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass
Tel. Parkway 1233W

.šiene, 72 metų, gyv. pas duk- 
11^1 iro jterį 275 Gallivan Blvd. Paėjo

Amerikonas niokosi lietuviš
kai. Amerikonas studentas, su
žinojęs, kad parapijos pamink
linėje mokykloje yra vedamos 
lietuvių kalbos pamokos, atėjo 
mokytis. Jis dienomis eina mo
kyklon, vakarais dirba miesto į 
knygyne. Daug skaito apie Lie- nėję Jonas V alungevičius. Tapo 
tuvą, lietuvius ir jų kalbą, šeš- palaidotas iš Šv. Petro par. 
tadieniais nuo 2 v. p. p. iki 4- bažnyčios, sausio 20 d.
vai. p. p., bandys mokytis lie- Tą dieną tapo palaidotas 
tuvių kalbos. Juozas Šiuryla, gyv. 8 Tri-

_ mount PI. Jis paėjo nuo Mažei-
Bažnyčios Vienumo Oktavos kių. Amerikoje pragyveno 

pamaldos laikomos Šv. Petro metus.
lietuvių bažnyčioje, antradienį 
ir ketvirtadienį rytais 7:30 v.,1 
kitomis dienomis vakarais 7:30 
valandą.

. -——
Brangūs Tautięčiai.

nuo Ylakių. Amerikos pragyve-i Jau dveji metai, kai SU- 
no 41 metus. Paliko 4 dukteris ’ ■-
ir du sūnų. Tapo palaidota iš 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios sausio 19 d., šv. Juo
zapo kapuose.

Tą dieną mirė miesto ligoni-

-5 j ■* a ■
Dalyvavo J. E. Arkivyskupas 

Cushing
'4.

šeštadienį, sausio 17 d.. Mu- 
nicipal Building svetainėje Lie
tuvos Vyčių 17 kuopos paren
gimas — šokiai su gražia tau
tinių šokių programa pavyko. 
Dalyvavo virš 500 jaunimo ir 
senimo.

35

Melskimės už mirusius.

Lankėsi

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balse - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master 
duoda dainavimo i: 
jas. Josios mokykla yra pnpažin 
ta veteranų mokini: 
macijų telefonuokiti

i

of Arts in music laipsnį' 
piano lėkei- ■ 

i- 
.mui Dėl infor- 
:e ar rašykite !

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

ar rašykite

South Bostone Atidaromaj ?į Nauja Gimnastikai Vieta
—

Sausio 18 d. atidaryta nauja 
1 South Bostone gimnatikai vie- 
ita. Ji randasi užpakaly žinomo 
iMunicipal Buiidingo. Įėjimai y- 
ira nuo Broadvvay ir Ketvirtos 
gatvės. Bus atdara kasdien 
nuo 2 iki 10 vai. po pietų prie- 

Tai 
galės

i

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

birėjo Italijos, Vokietijos 
ir Japonijos galybės; dve
ji metai, kai pasaulis vie
toj lauktos taikos turi tik 
skurdą, netvarką, badą, 
priespaudą. Visa tai orga
nizuoja ir tam vadovauja 
kraujo ištroškę Maskvos 
tyronai, kurie nebepasi- 
tenkina per šį karą gau
tais 200 milijonų naujų 
vergų, bet siekia viso pa
saulio, taigi ir Tavęs, 
Brangus Lietuvi - Ameri
kieti, pavergti.

Vieningom jėgom prie
šinkimės! Lietuvos Lais
vės kova eina viso pasau
lio, o tame tarpe ir Ame
rikos Laisvės sąskaiton!

Tam reikalui pradėtas 
formuoti “Bendras Bos
tono .
Lietuvos Nei 
bei Siekti”.
kiekvieną lietuvišką orga
nizaciją atsiųsti savo at- mo pelnas paskirtas Carney 

goninės statybos fondui.

Po devintos valandos vakare 
atvyko ir J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D., kurį 
sutiko L. Vyčių valdybos na
riai ir Dvasios Vadas kun. A. 
Baltrušiūnas ir kun. Al. Abra- 
činskas.

Linkime jaunavedžiams pp- ... .
Julijonui ir Reginai (Glinecky- zluroJe 
tei) Arlauskam malonaus vedy- ’ 
binio gyvenimo! I

LRKV NEĮVYKO

i ■
Joseph Heirty. 

miesto nuosavybė. Ten 
jjap. tilpti apie 500 žiūrovų.

—
Remkite tuos profesijonalus 

aierius, kurie savo skelbimais remia 
j -Darbininką”.

Visi sktibkitės ‘•Darbininke’*. So. Boston Fumiture Co.

IVAIR3S SKELBIMAI
M atrašai naujai perdirbami

Kainos pranešama iš anksta

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus
PARSIDUODA 3-jų šeimynų 

namas. 2 fl. po 5 kambarius ir 
1-4 kamb. Pirmas ir antras 
steamu apšildomas su vienu 
boleriu. 3 fl. šildomas pečium. 
Flatai neša po $5.00 savaitėje. 
Kaina $7.000. Aasišaukite: J. 
Schultz, 6 Loring St.. South 
Boston, Mass. (8-t-20)

380West Broadvvaj
Tel. ŠOU 2758Jo Ekscelencija pasakė trum

pą kalbą, o po to p. Onos Ivaš- 
kienės vadovaujama ir išlavin
ta tautinių šokių grupė pašoko į Salėm visai nevažiavo, 
tautinius šokius.

Pažymėtina, kad gausioje pu
blikoje buvo nemažas skaičius 

j Komitetą# mūsų profesionalų ir biznie-
epriklausomy- Visi linksmai praleido lai- 

Jis kviečia M-
Kaip jau žinoma, šio parengi-

li-

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skeitimais remia 
Darbininką”.Pereitą savaitę “Darbininke” 

______ T. 
Justinas Važys ir T. Ramanau
skas iš Kennebunk Port, Me.

t Lankėsi kun. Pr. Juras, LDS 
Centro pirmininkas.

į šeštadienį lankėsi Mrs. He- 
len Balčiūnas iš Dorchester, 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino metinę “Darbininko” 
prenumeratą, aukojo kalendo
riaus fondan S2.00 ir pasipirko 
knygų. Taipgi tą dieną lankėsi 
ilgametis LDS 22-ros 
J. Raudeliunas iš
Mass. Atnaujino narystės mo
kestį ir kalendoriaus fondan 
aukojo $1.00.

Sausio 15 d. mirė Ona Luk- lankėsi TT. Praniškonai —

DAKTARAI

l

ii

I

į stovus šiais metais vasa- 
įrio mėn. 6 d., 8 vai. vaka-: 
į re į I-ją lietuvių mokyklą
■ So. Bostone, Fifth Street 

’os kp. narys j minėtam Komitetui galu- 
5 Brighton,, tinai suformuoti. —

i

Bostone Drebės Žemė

Apalpo ir Nukrito 
Po Traukiniu

Mary E. Kiely, laukdama 
žeminio traukinio Park St. sto
ty, apalpo ir nukrito po atei-

po-

nančiu traukiniu. Tapo sunkiai
sužeista.

’ Bostono apylinkės gyvento- 
Tą’ pa. jai anksti šiais metais patirs 

Čią dieną bus galutinai žemės drebėjimų. Taip paskel- 
aptarta programa Vasa- be Harvardo Universiteto Geo- 
rio 16-tai — Lietuvos Ne- logijos profesorius. Kirtley F. 
priklausomybės 
sukaktuvėms paminėti.

Šis minėjimas įvyks va
sario mėn. 15 dieną labai 
iškilmingai. 10 vai. vyks
ta pamaldos Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje, dalyvau
jant organizacijoms su 
vėliavom ir neorganizuo
tai visuomenei.

30-toms Mather. Bostone žemės sukrė
timai būsią smarkesni nei bu
vo užrekorduoti nesenai Maine 
valstijoj. Profesorius Mather 
tvirtina, kad sulig patyrimų 
praeity, silpnesnius žemės dre
bėjimus seka netolimoj srity 
daug smarkesni 
Drebėjimai šioje

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

f

Pereitą sekmadienį, sausio 
18 d. dėl gilaus sniego ir aud
ros susisiekimas traukiniais ir 
autobusais buvo suparaližuo- 
tas. Lietuvių Katalikų Radio 
Valanda, kuri yra transliuoja
ma sekmadieniais 10:30 vai. 
rytą iš WESX stoties. Salėm. 
Mass., neįvyko, nes 9:45 vai. 
rytą traukinis iš North Statįon 

o au
tobusais taip pat nebūvi? gali
ma suspėti nuvažiuoti.

LRKV vedėjas, būdamas 
North Station, ^telephonu pra
nešė WESX stoties vadovybei, 
kad negalima nuvažiuoti ir 
prašė programos laiką užpildy
ti muzikos kuriniais, kas ir bu
vo padaryta.

Kitą šeštadienį ir- sekmadienį 
lietuvių radio programa įvyks 
paprastu laiku: šeštadienį 1:15 
vai. po pietų, o sekmadienį 
10:30 vai. rytą.

i

i
GRABORIAI

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

užpakalyje Metrojiolitan 
Teatro.

Hollis Music Siipply
11 Hollis Str., Boston, Mass. 

Tel. Han. 6223

i

S. BarasevičiiK ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKF 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė
Tel. COLumbia 2537

j

Draugijų Valdybų Adresai

’<<<<WS6«SSS«S6S£««S£SCSS1S«SSSSSW3SXS6S«S«X«SS3t3WSSSK3»S««SM«S»SS«Sr

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį tonikq 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

GraftonAve.. IsHngton. Mass. į
TeL Dedham 1304-W

tPRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

sukrėtimai, 
apylinkėje 

reiškią, kad žemės plutoje į- 
. vykstą persitvarkymas bei nu- 

2 vai., So. Bostono High slugimas, todėl artimoj ateity
School, Thomas Pk. įvyks reikią tikėtis, eilės sukrėtimų 
iškilmingas minėji mas, bei žemės sudrebėjimų Bostono 
dalyvaujant Amer i k o s apylinkėje.
garsiam Kongresmanui ir ----------------
atvykusiems bei vieti- Nauja Porelė Apsigyveno 
niams žymiems lietuvių Dorchestery j"
veikėjams. ---------- -

Be to, bus labai įdomi 
meninė programa.

Tė.d vieningai į darbą 
Lietuvos Nepriklausomy
bei Atstatyti ir mūsų ken
čiantiems broliams bei se
sėms padėti.
Pirmininkai:

Adv. John J. Grigaitis 
Adv. Charles J. Kalinauskas

Sekretoriai:
Phyllis Grendal 
Jonas Vasys, C.E.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v*. Gailiūnienė,

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

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

Tel. Parkvvay — 1861-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė. 

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

antrą antradienį mėnesio. 7:3“
. vakare. Parapijos salėje. 492 E. 

Seventh St., So. Boston. Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

nsL« nrntnkolu raštininke

I

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

Vice-Pirmimnkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston. Mass

Prot. Ražt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

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

. Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
| 699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikis, 

787 E. Broadway, So. Boston, Mas.«

30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 F. 7th St.. So Boston. Mass

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masa 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

ualdotuvių Direktorių*
Baisa muotoja* 

NOTARY BUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyk*' 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

j

Atstatys City Point 
Prieplauką

Kaip jau žinoma, p. Regina 
Glineckytė, gyv. So. Bostone, 
priėmė Moterystės Sakramentą 
su p. Julijonu Arlausku iš 
Dorchester. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, So. Bos
tone, gruodžio 28 d. Moterys
tės Sakramentą suteikė Prela
tas Dr. K. Urbonavičius.

Vestuvės buvo tikrai šaunios. 
Vestuvių bankiete dalyvavo a- 
pie 300 svečių ir viešnių. Pa
žymėtina. kad buvo ir iš Kana
dos pp. Glineckių giminaičiai 
ir iš C’.iicagos giminaitė p. Au
gusta Gudaitė, buvusio “Darbi
ninko” redaktoriaus p. Prano 
Gudo duktė.

Jaunavedžiai praleido vestu
vių atostogas Kanadoj ir Chi- 

grįžo

Pristatome Alų ir Tonikę j;
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite ■

BOR1S BEVERAGE CO. J
J. ARLAUSKAS

220 E St., Tel. SOL 3141,
J. SKENDELIS, Savininkai.

So. Boston, Mass. J

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra j
SOUTH BOSTON CAFE |

Mayoras Curley sutiko atsta
tyti sudegusią City Pointc taip 
vadinamą “Hcad House”. Taip
gi busianti pataisyta ir Castle cagoje. Šiomis dienomis
Island prieplauka. Tas kainuo- iš atostogų ir apsigyveno Dor- 
sią apie $75,000. Statybą pra- chesteryj jaunojo tėvelio na- Į 
vesiąs šį pavasarį. muose. 1 L

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

t V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 Mashington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

«OU Boston 28O«
I
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Maisto Sandėlio Prekyvietėje

kas - — i
! GIRDĖTI UETUV1V

kolonijose '

(Tęsinys)
— Ir koks čia davinys!— 

tvirtino Agota. — Atsine
ši, pasidedi ant stalo, o 
po poros dienų jau tuščia. 
Nei valgęs, nei nevalgęs. 
Kramtyti dabar neberei
kia viską akimis suval
gome. Aš aną dieną, ra
šiau seseriai, kad ir Ame
rika subiednėjo. Matvt ne
suprato. Siuntinio kaip 
nėr. taip nėr...

Siuntinys ir Juozapienei 
parūno.
--ir ma^o giminaitis 

Būdavo pirmiau 
—"t-0 da’-''” iv vas 

* •eči?s nieko nebeatsiun- 
čia. Kur trumpa, tai visur 
trūksta. Bepigu Ližai- 
čiams. Jų sūnus į Kanadą 
miškų kirsti išvažiavo. 
Nepraeis turbūt mėnuo 
kai siuntinį atgrūs. Ana 
dieną man Pilvpas skaitė 
vieną laišką iš Kanados. 
Ten rašė, kad jiems nie
ko netrūksta. Sako, kad 
vos tik išlipus uoste, nei 
policija nekratė, nei spe
kuliantais nevadino, o dar 
jiems patiems po porą ci
garečių įbruko. O jau val
go, tai kaip per šventas 
Velykas... Iš penkių, iš 
devynių... Vienų lakštin
galų liežuvėlių ten trūks
ta...

Staiga langelio durelės 
atsidarė. Vedėjas iškišo 
savo pliką pakaušį, pasi
kasė ir apsidairė. Salėje 
buvo tyliu Tačiau greltai 
ėmė žmonės judėti, spaus
tis ir prakaituoti. Visi dū
savo, spaudėsi ir 
šnairavo.
— Kur čia dabar 

—bambėk) senyvas
— Lendi, lendi! 

savo vietos žiūriu, 
klausk sargo, aš pirmai 
beldžiausi, kad duris ati
darytų.

Moteris stovėjusi prie 
langelio kreipėsi į vedėją. 
— Sakyk susimildamas, 

poguli, ar duosite šiandien 
šokolado?

— Ne! Žinote, kad dabar 
visas maistas vokiškas!

— O kaip su kavos pupe
lėmis?

— Ir kavos pupelių nėra, 
— trumpai pasakė vedė
jas nusigręždamas.
— O tu šventa Kalvari-į

ja! Nei cigarečių, nei šo-j 
kolado! Ir už ką dabar 
reikės mažyčiui nupirkti ■ 
sviesto. Negana, kad pa- j 
tys badau jam: ir vaikams 
vargšeliams tenka badau
ti- IRaštininkas paėmė jos 
kortelę, užsidėjo pensnė 
ir pradėjo rašyti. Moteris 
pastebėjusi, kad tik 85 
gramai riebalų savo nervų 
nesulaikė.
— Jūs bent gėdos turė

tumėt! Aš Lietuvoj uba
gui bryzą lašinių atrėžda- 
vau, o čia jie duoda kaip 
ant juoko.

Raštininkas pastūmė or
derį ir kotelį kontrolie
riui. Tas atidžiai peržiū
rėjo skaitlines ir perdavė 
panelei, kuri greitai iš
karpė numeriukus ir šūk
telėjo :
— Agota Plauskienė! 

Moteris suspaudė ran
koj brangų popierių ir i buvo sveriama 
spraudėsi prakaituodama1 gėrybės greitai 
į koridorių.

Po trijų valandų pra- sario sniegas 
kaitavimo ir mes gavome švitus. 
popierius. Dabar, ] 
žmonės sako, 
kelionė nuo 
prie Kaipošiaus.

Raguočiu augintojas parodoje Great Western Livestock Show, Los 
Angeles, laimėjęs $3302 už minkščiausios ir geriausios mėsos gyvulį tą 
jauną verši perleidžia jautienos pirkliams su gilia širdgėla.

piktai

lendi! 
vyras. 
Aš tik

Pa

Daina Apie Baltą Žiedą

_ Žydi baitas žiedas. 
Žydi ir žydės, 
O man ašarėlės 
Karčiosios byrės...
Šildo baltą žiedą 
Saulė čia šviesi, 
O mano dienelė 
Nuolatos tamsi...
Myli baltą žiedą. 
Myli taip karštai. 
O mane vylioja 
Lietuvos kraštai...
Baltą žiedą prausia 
Lietus nuolatos, 
Mano lūpos trokšta 
Sulčių Lietuvos.
Kai pakyla audros. 
Ž.edas neramus...
Kada aš sugrisiu 
Į savo namus...

nuo lange’io prie langelio. Žygis Į Laisvę 
Tarnautojai sušilo, 
nepaleido svarstyklių 
akių. Jie žino, jei 
kryps į dešinę, tai ant 
lo trūks, jei į kairę — 
kels alarmą gavėjai. Nors 

gramais, 
mažėjo.

Riebalai tirpo kaip pava- 
saulei pra- 

-_____ Po pusiaudienio
kaip kelionę baigėme. Stovėjo- 

prasidėjo me eilėse bent prie dešim- 
Ainošiaus ties langelių. Tačiau, kaip 

Ėjome tušti atėjome taip tušti ir 
i išėjome. Viskas sutilpo 
švarko kišeniuose. Kai 
grįžome į namus buvome 

‘ išvargę ir alkani kaip Su
neš. Sėdę prie stalo kaip 
dėjome, tai duonos dviejų 
dienų ir savaitės riebalų 
kaip nebuvę.

Jokūbas pavalgęs Dietus 
(pasižiūrėjo į laikrodį. Jau 
(buvo lygiai pusė trijų. 
Pasirausė kišeniuose. pa
vartė popierius ir apsivil
kęs paltą ruošėsi išeiti.
— Kur ruošiesi 

suoti ?
— Einu i raštinę blanku! 

Nepavyko i Kanadą, ban
dysiu į Australiją. Gal čia

bet 
iš 

jos 
ga- 
su-

Žvanga ginklas kieto plieno, 
Cžia paukštis toks baisus, 
Eina šimtas lyg kad vienas, 
Eina vieškeliu tiesiu:

kelias lygus, kietas, 
kelias nuostabus.

pagelb. A. Pilvelienė, rast. J. 
Dičkienė, ižd. M. Ramanaus
kienė, iždo globėjos O. Pikelie- 
nė ir O. Kripaitienė.

{ Gaila, kad mūsų buvusi iždi- 
žuonų, Utenos ap., prašo atsi- ninkė J. Šilkienė atsisakė iš sa- 

' liepti gimines, ir pažįstamus. vo pareigų, kurias ji labai pui-
ŠEFERIS - Buvelskis, And- kiai atliko, ir yra daug pui

rius, sūn. Adomo, iš Vilkaviš- darbavusi BALF reikalams. M. 
kio ap. į

i ŠERKŠNAS, Tomas, iš Dzū-' 
: kijos. rodos, kyv. Detroite. !

ŠILKAUSKAS, Konstanti-

NEW HAVENJONN. 
(Pradžia 6-tame puslapyj) 

sekančių: pirm. M. Jokubaitė,

i MACEVIČIUS, Aleksas, iš 
Luokės vai., Telšių ap.

MALAKAUSKAITfi - Mons-
S.1

i

CAM8RID6E, MASS
Petronėlė Bandžienė

nas, iš Sedos vai., Mažeikių ap. treal Canada šešetą 
ŠLIUPAS, iš Biržų km., Kur- paviešėjusi pas savo 

šėnų vai., Šiaulių a n.
į STADALNINKIEN2 - Bal
trušaitytė, Elzbieta, duktė Jur
gio ir Ievos. iš Ma iiampolės 
ap„ gyv. Worcester, Mass.

I STAKAITIS (ar Stankaitis), 
iš Maniusių km., Gruzdžių vai., 
Šiaulių ap.

i STANKAITIS (ar Stakaitis), jos bemokytojaudamos
i iš Maniusių km., Gruzdžių vai., treale lietuvių vaikučiams įkvč- 
i Šiaulių ap.
! STRIMAITIS, Vincas ir žmo
na Karmuziūtė, Veronika, iš 

; Keturvalakių km.. Vilkaviškio ’ 
ap.

STROLIA, Petras, iš Šimonių
vai., Panevėžio ap.

TAMAŠEVIČIENfi - Lukšy
tė, Marytė, iš Alytaus ap., ir

■ vyras Tamaševičius Antanas, 
gyv. Baltimorė.

TRUŠKAUSKAITE, Marija.
iš Vilkaviškio vai.

TRUŠKAUSKAS, Povilas, iš
Vilkaviškio ap., Pittsburghe.

URBUTIENE - Daujotaitė,
Agnieška, iš Upynos parap., 
Skaudvilės vai., Tauragės ap.

VITKAUSKAS, Juozas, gy
venęs 1732 S. Union Avė., Chi
cagoje.

VOLUNGEVIČIUS, Jonas, ir 
Juzefą, iš Merkinės, Bostone.

ZABARSKŲ, iš Svėdasų.

iš Mon- 
savaičių 
duktetį 

Burokus,
Montrealą

paviešėjusi
Oną ir žentą Joną 
sekmadienį išvyko į 
į savo namus.

Pp. Bandžiai yra 
didelę šeimą, kurioje ypatingai 
lietuviškoje dirvoje pas:žymė;o 
dvi dukterys mokytojos. Hele
na Jasutienė ir Ona Burokienė.

Mon-

išauklėę

pė daug lietuviškos dvasios.
P-nia Bandžienė yra ilgame

tė “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja. Linkime jai laimingos 
kelionės. Rap.

iš BROCKTOH, MASS
šitas 
Šitas 
Jau Olympo pažadėta: 
Kas juo eis. tas laisvas bus!
Eina vienas, eina minios. 
Eina ginklas ir daina. 
Laisvę myli, laisvę gina. 
Laisvėn veržias žmonija.

At. Kairys.

kią laimę šį kartą jis tu
rės emigracijos loterijoj. 
Aš dar nebandau. Mano 
eilė nepriėjo. Vaikštau 
šaltam kambaryje ir trau
kiu naminės dūmą. Pas 
mus jau žiema. Herkuleso 
kalnai pabalo. Už lango 
byra snaigės. Kai malkų 
gaunu tik kain vaistinėj, 
tris svarus į dieną, tai ant 
kūno susivelku viską ką 
tik iš “močiutės UNRRA- 
os” ir “dėdės IRO” esu 
gavęs. Tačiau nenusime
nu. Argi žmogus tik viena 
duona sotus? Juk po žie
mos ateis pavasaris. Kas 
žiu o, gal greit vėl laisvoj 
Lietuvoj minsime iš naujo 
užžėlusius sodžiaus takus.

“Observer” (rugsėjo 29 
A. Vii.

Vardo

I
f
tienė, Ona, gyvenusi 2918 
Union Avė., Chicagoje. 

j MALECKAS, Zigmas, 
Žiežmarių vai., Trakų ap.

į MALIŠAUSKAS, Antanas. 
Leonas, ir Stasys ir Mališaus- 
kaitė, Elena, iš Mikališkio vai., 
Marijampolės ap. 

I MAMENIŠKYTĖS, dukterys 
Nikodemo Mameniškio, iš Ute
nos ap.

MAŽELIŲ, iš Aluntos, gimi
nės prašomi atsiliepti.

MICKEVIČIUS, Vincas.
MIGLINAS, Stasys, nuo Pa- 

nemunykų, Alytaus ap., gyve
nęs Scrantonė, Denville, o vė
liau apie Baltimorė, ar Bosto
ną.

MILKERAITIS, Jonas, sūn. :mjnės prašomi atsiliepti.
Miko, iš Tauragės vai. _ J ZDANAUSKAS, (Sdano),

MINGELAITfi, Domicėlė, iš ■■ dolfas, Aleksas, Edvardas 
Plungės vai. Telšių ap., Chica-, Zofija, iš vyko iš Rygos, gyv. 
g° Je- ; Milvvaukee.

MONSTIENE - Malakauskai- 
tė, Ona, gyvenusi 2918 S. U- 
nion Avė., Chicagoje.

MORKŪNIENE, ir duktė O- 
nutė, iš Kaišiadorių, Trakų ap.

MOSTVILAS, Pranas, iš Sa
lantų vai., Kretingos ap.

NABAŽAS, iš Gruzdžių vai.,
Šiaulių ap.

NARGELA, Mykolas ir Pet
ras, iš Leliūnų vai., Utenos ap.

PAJAUJIS, Jonas, iš Ruda
minos vai., Seinų ap. 

I POCIŪNAS, Antanas, 
Traupiu parap., Raguvos vai.

POŠKUS, Jonas, iš Mažeikių
ap.

i PRANCKAITIS, Antanas, iš
Dvoreckytės. Ona, ir Rožė Ka- Jurbarko, 
šėtienė, iš Varėnos vai.

EIŠMONTIENĖ, Barbė, 
Laižuvos vai.. Mažeikių ap. 

Į GRIGALIŪNAS, Mykolas 
sesuo Marijona, j - - - ~
vai.. Chicagoje. i RAČKAUSKIS, Adolfas, bro-

JANULIS. iš Biržų km., Kur- lis . Izabelės Marčauskienės, 
šėnų vai., Šiaulių ap. gyv. Bostone ar Lawrence.

: JOKŠAS. Juozapas. RAČKAUSKIS, Vladislovas,
JUKNELIS. Kazys, iš Pado- Chicagoje ar San Francisco.

vinio vai.. Marijampolės ap. | RADZEVIČIENE - Drauge-
BAUBONIENE - Ivoškaitė,1 KAČKIS. Jonas, Julija, Pran- lyte, Marija, iš Padovinio -Liu- 

Juze, iš Punsko vai., Seinų ap., ciška, Vincentina ir Zuzana, dvinavo, vai., Marijampolės ap., 
Wilkes Barre. išvykę iš Žagarės, gyv. Auro- ir duktė Onutė, gim. Amerikoj.

BENIUŠIS, Antanas, sūnus ra, Illinois. i RADZEVIČIUS, Julius, iš
Juozo, iš Telšių ap. KAŠETIENĖ - Dvoreckytė, Raguvos vai.

■ BRAZAUSKAS. Justinas, Rožė, iš Varėnos vai. RAŽANSKAS,
New Yorke. • KEMEŽA. sūnus ir dukterys jeikių, Skiemonių vai.,

BUVELSKIS - Šeferis. And- Juozo Kemežos, kuris buvo ki- apskr.
|rius/sūn. Adomo, iš Vilkaviš- lęs nuo Naumiesčio, Šakių ap., 
kio ap. gyveno Vandergrift, Pa., ar

DRAUGELIS, Juozas, Petras 
ir Vincas, ir jų sesuo Radzevi
čienė - Draugeigtė. Marija, ir 
jos duktė Onutė, iš Padovinio- 
Liudvinavo vai., Marijampolės 
apskr.

DVORECKIS. Vincas. ir

ekskur-

kaip
Po 

jau 
chą.

nors užsikabinsiu?
trijų dienų bičiulis 
išvažiavo į Butzba- 
Sunku pasakyti ko-.

I

mėn. 11
Šv. Var-

Puikiai Gyvuoja šv. 
Draugija

Sekmadienį, sausio 
d., Šv. Roko parapijos
do Draugijos visi vyrai “in cor- 
pore” ėjo prie Dievo Stalo. Po 
mišių įvyko par. salėje bendri 

{pusryčiai. Susirinko virš šimto 
vyrų.

Pusryčiams pasibaigus šios 
draugijos pirmininkas Petras 
Couble prataręs keletą žodžių 
pristatė kalbėti svečią, Brock- 

I tono High School Head Foot- 
i bąli Soach Frank L. Sabą, ku-

^**įris puikiai nupiešė apie sportą, 
i Kalbėjo vietinis klebonas kun. 

^*iJ. švagždys, Plymouth Dis- 
ir;tricto Šv. Vardo Draugijos pir

mininkas Thomas H. Buckley 
ir dvasios vadas kun. Alf. Ja
nušonis.

j

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Žmogus, kuris nesimel
džia, virsta arba gyvuliu 
arba piktąja dvasia.

Šv. Terese.

t

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės 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.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

1948 m. Sausio 13 d.
ALEKNAVIČIUS, Jurgis, iš 

Seinų ap.
AUGUNYTfi. Ona. nuo Uk

mergės.
BALTRUŠAITIS, Jurgis ir 

Kazys ir sesuo Stadalninkienė, 
Elzbieta, iš Marijampolės ap., 
vaikai Jurgio ir levo, gyv. 
Worcester, Mass.

' BASČIUTE, Ona. iš Nau
miesčio. šakių ap.

I

PUIŠYS, Zigmas, iš žiežma- 
iš rių vai., Trakų ap.

; PUNKEVIČIUS, Jonas ir 
ir Marijona, iš Utenos ap., Chi- 

iš Pašvitinio cagoje ir Bostone.

Some day she’ll want

real telephone

I

padaryti ir mstaliuo-

I 
1

metų suplanuoti,
ti telefono vartotoji} reikalavimus.

Bėgyje paskutiniųjų dviejų ir pusės metų, mes 
praleidome virš šimtą milijonų dolerių naujiems 
pastatams, ir įrengimams, kad suspėjus paten
kinti reikalavimus. Ir dabar — galvojant apie at
eitį — tęsiame plėtimo darbo ir toliau su didele 
skuba.

MES ŽAIDŽIAM 
DĖLTO DABAR

Jonas, iš Bi-
Utenos

RIDIKAS, Motiejus. 
SADAUSKAS, R., 

Griškabūdžio valsčiuje,
lankėsi 
Pentiš-

gyveno v anaergrut, ra., ar
Springfield, III.

KLEMERAUSKAS, Adomas, kių km.
arba Algirdas - Aleksandras,; SAJUS, Juozas, ir jo sūnus 
sūn. Aleksandro, Bostone. Edvardas, gyv. New Yorke, iš- 

LUKŠYS, Aleksandras, iš A- vyko iš Radviliškio vai., Šiau- 
lytaus ap., gyvenęs Baltimorė- lių ap.
je. SALADŽIUS, V., kilęs iš Vy-

Taip tik darant mes galime suteikti telefono 
aptarnavimą Naujoje Anglijoje reikalaujantiems.

V


