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Pinioinės Premijos Už 
BaHiečius Repatriantus...

Dosnusis Anglijos
Ričardas kartą sukvietė visus 
savo valstybės didžiūnus, nore-i 
damas viešai jiems parodyti 
savo dosnumą. Gausiai visus 
ajklovanojęs, pasišaukė savo 
sūnų, Anglijos sosto paveldė
toją, ir jam padavė savo iždo 
raktą, tardamas: “Savo tar
nams aš tiek daviau turtų, kiek 
man rodėsi tinkama. Tau gi y- 
patingos meilės ženklan aš ati
duodu visus savo turtus, kad 
su jais elgtumeis kaip norėda
mas.” Tuo Ričardas norėjo pa
raginti ir savo sūnų 1__  ___
niu.

Tai gražus gerų darbų pa
vyzdys.

Pereitą sekmadienį, sausio 18 
dieną, Karalienės Angelų para
pijoj, Brooklyn, N. Y., įvyko 
New Yorko ir apylinkės lietu
vių katalikų seimelis, kuriame 
dalyvavo įžymūs vadai ir vei
kėjai — draugijų

Seimelio dalyviai 
dė lietuviškos 
spaudos įvertinimo 
pavyzdį. Jie sudėjo 
aukų ir stambi^ Sumą paskolo
mis savo laikraščio — “Ameri
kos” įsikurdinimo reikalams, 
kuris laikinai buvo sustojęs ei
ti. Tai tikrai gražių darbų pa-' 
vyzdys.

Pranešama, kad "Amerikos” 
spaustuvė nuo sausio 21 d. jau 
gabenama į savas patalpas. 
Visi yra pasiryžę pasidarbuoti, 

prieš Vasario 16. Sveflciname!

Viename “Tiesos” numeryje 
skundžiamasi dėl plytinių že
mos gamybos Lietuvoje. Pale
mono plytinė per dieną turi 
pagaminti 64,000 plytų, tuo 
tarpu pagamina vos 35,000. 
Dar blogiau esą su čerpių ga- kad jie buvo padaryti iš 
myba. Plytoms degti reikalin- labai degamos medžiagos, 
gos durpių, kurių taip pat ne- todėl tos įstaigos, kurios 
pagaminama pakankami kie
kiai. Darbininkai neklauso, ma
šinos sugedę ir taip tvarkos į- 
vesti nepasiseka.

Tarybinė spauda, 
apie Marshallo planą, 
girtis, kad jiems ir be 
maišelio esą ko galva 

“Tiesos” redaktoriai 
šo, kaip tėvas Stalinas, Vokie
čiams esant prie Maskvos, pats 
šaukėsi tų dolerių maišelio. Ar 
ne Amerikos tankais ir patran
komis atsikraustė iki Berlyno?

Lst.

I

New York (LAIC) — 
Braunschweige. Vokieti
joj, yra viena iš daugybės 
Sovietų nereirameii repa-| 
triantij stovykla. Sovieti-I 
nės repatriacijos misija 
yra įsikūrusi Cafe Boer- 
ner patalpose, netoli gele
žinkelio stoties. Kadangi 
baltiečiai atsisako “grįž
ti”, tai Sovietai neriasi iš 
kailio verbuodami agita
torius tarp tremtinių. 
Jiems mo’n ninigmes pre-

būtrdoZ-imijas p°600 markiu uz 
kiekvieną prikalbėtą grįž
ti repatriantą.

Latvių stovykloje toks! 
Sovietų agentas gavo 2400 

i markiu už keturių asme
nų še;mos prikalbinimą; 
repatriuotis. Ką gi, yra ir1 
tokia sovietinio biznio rū-!v • sis.

Repatriacinė bolševiku 1
> tremtinių įI

1

atstovai, 
tikrai paro-į 
katalikiškos 
ir dosnumo 

apie $300

Kepatnacine 
!literatūra tarp 
'skleidžiama masiniai. Go- 
etttingen’e kartą sovietų 
karininkas taip buvo už
imtas tos ‘literatūros’ da
linimu, kad nė nepastebė
jo kai DPs suplėšė tas 
“dovanas” ir jo automo
bilis pasinėrė popiergalių 
“jūroje”...

rašydama 
drįsta 

dolerių 
kelti.
užmir-
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Draugiškumo Maistas Prancūzams. — Amerika prisiuntė kelis trau
kinius maisto į Prancūziją. Tas maistas išdalinamas Prancūzijos vai
kams dykai ir vadinamas draugiškumo maistas. Jis pagerina vaikų val
gio maistą nuo 1200 iki 1800 kalorijų kasdien. Paveiksle matome jaunus 
prancūzukus gelbstint tą maistą iškrauti į savas patalpas. Galima tik 
sekundei sustojus prie šio vaizdo suprasti anų vaikų jausmą, kuris kelia 
jų pagarbos ir meilės jausmus tiems, kurie jiems daro gera.

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Už VaikiKlo Mirtį Priteisė 
W,SM

New^__ Y«rk Supreme 
Coutt jiiry priteisė trims 
kompanijoms užmokėti 
$64,500.00 James McCor- 
mack iš New York City 
už jo 8 metų vaikučio mir
tį. Jis mirė nuo apdegimo, 
nes jo “cow boy” drabužė
lių pagražinimai užsidegė.

Teisme buvo įrodyta,

I 
I

gamino tuos drabužėlius, 
ir ta firma, kuri pardavė 
turi užmokėti priteistą su
mą.

I

New

Gaisras Sunaikino Bažnyčią

Hitleris ir Stalinas buvo susitarę pasi- 
į dalinti Europą. - Besidalindami
! susipyko ir susipešė

\Vashington, D. C., sau-[šauliui jų tikrą imperia- 
sio 22 — J. V. Valstybės 
Departamentas su Angli
jos ir Prancūzijos žinia 

, viešai paskelbė Vokieti
jos nacių sutartis su Rusi
jos raudonaisiais, kurias 
jie pasirašė 1939 iki 1941 
m., pasižadėdami vieni ki
tiems netrukdyti užgrobti 
nepriklausomas valstybes 
ir pasidalinti Europą.

Vokietijos Hitlerio ir 
Rusijos Stalino sutartys 
jau seniai buvo žinomos, 
bet jos oficialiai nebuvo 
Hitlerto°S Sialino doku-'materia'ęJPa8aI*«l. siyšda- 
mentus užgroti S Vokie- ma maista ir kitk’- SlaP' 
H1OS užsieMo re Llu X:tos sutartVs P»rodo, kad 
so3 Jun~^ 
glijos kareiviai, sutriuški-; 
nę nacių galybę ir oku-i 
pavę Vokietiją. Valsty-I 
bės Departamentas tų na
cių - raudonųjų dokumen
tų neskelbė, nes gal būt 
'vis dar, tikėjosi, kad su 
; raudonaisiais imperialis- 
,tais kaip nors bus galima

listinę ir dviveidišką poli
tiką.

Vokietijos Hitleris ne
būtų pradėjęs karo, jeigu 
jis nebūtų turėjęs Stalino 
pasižadėjimo jam nekliu
dyti. Hitlerio - Stalino su
tartys aiškiai parodo, kad 
Stalinas žinojo, kad Hit
lerio karo mašina puls 
Lenkiją, ir kaip žinoma, 
Stalino raudonoji armija 
pagelbėjo Hitleriui Len
kiją pasmaugti. Doku
mentai aiškiai parodo, 
kad Rusija teikė Hitleriui

rė pasidalinti ir pasidali
no Lenkiją ir davė Rusi
jai viską ką tik ji norėjo 
'— Suomiją, Estiją, Latvi
ją, Lietuvą ir Besarabiją. 
Kai Hitlerio karo mašina 
sutriuškino Lenkiją ir už
grobė žemuosius kraštus, 
tai Rusijos ministeris Mo-

------------------------ Į ./•T T lotovas pasiuntė Hitleriui Sausio 2CTd^tilc pakibai-jčioje, Weymouth, Mass.J^^rti del taikos Euro-Rusija grobiu 
gus paskutinioms šv. mi- i su degančia žvake besi- j P°Je- Tačiau Rusijos im-

Vyriausioji žydų mobili-šioms Saldžiausios Šir-1 slapstantis. Vaikutis su-Įpcriabstinč - 
zacijos vadovybė paskel- dies, katalikų bažnyčioje, ■ laikytas, ir policijai atvy-į valdžia ko toliau, 
be, kad visi žydai Palesti
noje, vyrai ir i 
nuo 25 iki 40 metų am
žiaus, nuo vasario 1 d. vali, rizikuodami savo gy- North Quincy, Mass.
bus įjungti į apsigynimo vybę, išnešė :
darbą.

Taipgi skelbiama, 
baigusieji vidurines 
kyklas ir kolegijas 
nuoliai nebebus leidžiami 
išvažiuoti iš šventosios 
Žemės.

Jeruzalė, Palestina —
I

živane uesi-j-77-7- nepasitenkino. Ji vis rei-Vaikutis SU-1 penalistme - komunistine (kaJavo daugiau Dakoi Hit.
- 1 . . , . ’ ... i lenui įkirejo, ir jis nu-kadsmarkiau pradėjo. d< įti talki.

• Irkluoti Inncr Volatvrvic l * *ninkę — Rusiją.
Užpulta Rusija pamatė, 

kad ji neatlaikys Hitlerio 
karo mašinos. Puolėsi 
prašyti Jung. Valstybių ir 
Anglijos pagalbos. Tik 
Jung. Valstybių pagalba 
ir išgelbėjo Rusiją, šian- 

idien Rusija už gerą blogu 
: J. V. Valstybės Depar-į atsimoka. Ji nesilaiko pa- 
tamentas ir paskelbė Vo-! sižadėjimų ir kaltina ki- 

Ikietijos Hitlerio ir Rusi-
Skaitykite ir platinkite jos Stalino sutartis, kad 

katalikišką spaudą— laik- atremti rusų bolševikų 
raštį “Darbininką”! puolimus ir parodyti pa-

i x North Quincy, . Mass., kus, jis prisipažinęs, .
moterys, kilo gaisras. Kunigai Ha-jis padegė Saldižiausios! plūsti Jung. Valstybes,

rold Wren ir Ed. H. Cor- Širdies par. bažnyčią J primesdama joms impe-
2‘__ 2_ “_2 _ 22__  jįgirializmą *r karo kursty-

. , švenčiausįjį sakęs, padegęs todėl, kad; ”54- Sakoma, vagie, kepu-
Sakramentą. Tai daryda- norėjęs sušilti ir pamaty-jr^ de&a» Taip ir Rusijos 
mi jie smarkiai apsvilo, ti ugniagesius. Stalinas, Molotovas ir ki-
Nuostolių padaryta už Dabar tas vaikutis na- Ū JaV° ProPaganda bando«7nnnn yaoar tas vaiKuus pa nukreipti visuomenes de-
«3<uu,uv. talpintas mstitucijon, kur _

Parapijos klebonas pra- 40 dienų bus tyrinę- * * * 1
nešė, kad pamaldos laiki- jamas jo protas.

laikomos North J
High Schoolėje. i ------------
susiduriama 

klausimu, 
bažnyčioje 

tilpti 1800 žmonių, 
nėtoje mokykloje 
tik 800.

kad 
mo- 
jau-

E. Bostone Sudegė Lėktuvas
Keleiviai ir Įgula Išliko Gyvi

Didžiulis Eastem Air 
Lines lėktuvas skridęs iš 
Miami į Newarką ir ten 
dėl blogo oro negalėjęs 
nusileisti, atskrido į Bos
toną ir čia nusileidęs be
riedėdamas atsimušė į su
kastą sniegą ir užsidegė. 
Lėktuve buvusieji 20 ke
leivių ir 5 įgulos
tiesiog stebuklingu būdu 
išsigelbėjo iš degančio 
lėktuvo iššokdami lauk.

Aštuoni iš jų susižeidė, 
keli sunkiai. Iš sunkiai su- 
sižeidusiųjų yra Mildred 

audros “neteisin- Jenulis iš New Yorko.
Nelaimės priežastimi 

nes

Pereitą savaitę
Yorko mieste iškelta ne
paprasta byla teisme 
prieš Long Island geležin
kelio kompaniją.

Keleivis, kuris važiavo 
tos kompanijos traukiniu, 
kaltina ją, kad jis laike 
sniego 
gai buvo įkalintas trauki- 
nyj”, kuris išstovėjo išva- buvo blogas oras, 

daugiau smarkiai snigo ir lėktuvo 
pilotas turėjo leistis vien 
instrumentų pagalba, o

nariai

žiavęs kelyje 
kaip 8 valandas.

Jis įrodinėja, kad gele
žinkelio kompanija aud
ros metu neoperuoja savo 
traukinių protingu suąįrū- 
pinimu arba neturi atitin
kamų įrankių sniego valy
mui ir taipgi “nedavė in
formacijų ir patarimo sa
vo darbininkams kaip jie 
turėtų operuoti traukinį”.

Jis reikalauja 2,000 at
lyginimo.

nai bus 
Quincy 
Tik čia 
patalpų 
gusioje

su 
Sude- 

galėjo 
o mi- 

tetelpa

nusileidus signalų žiburiai; 
buvo apdengti sniegu ir! 
orlaivio vairuotojas jų ne-l 
pastebėjęs. Sakoma, kad 
lėktuvas paslydęs ir atsi
mušė į sukastą sniegą.

8 Metų Berniukas Padegė 
Bažnyčių

Astuonių metų berniu
kas užtiktas kitoje bažny-

SUSEKĖ SLAPTĄ NACIŲ 
ORGANIZACIJĄ

I

Emest S. Pisko prane
ša “The Christian Science 
Monitor”, kad Austrijoj 
tapo susekta gerai susior
ganizavusi pogrindinė na
cių organizacija.'

Organizacijos svarbiau
siu tikslu buvę naujai at
statyti dar didesnį Nacio- 
nal Socialistinį Vokietijos

, ’ t

Mirus kun. Jono Balkūno mylimai sesu
tei, a. a. Magdalenai Degutienei, kun. Jonui 
Balkonui, nuoširdžiam “Darbininko” rėmėjui, 
reiškiame giliausią užuojautą.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija ir Administracija.

i ki
tus tuo, ką ji pati yra pa
dariusi ir tebedaro, bū
tent, tebevaro grobimo 
politiką.

Nepasotinama raudono-
• į ji meška begrobdama už- 

į springs, kaip užspringo 
Vokietijos Hitleris.Prakalbos-Judamieji Paveikslai

Balkanų valstybės. Lenki-i 
ja ir Čekoslovakija taip 
pat bus įtrauktos.

Imperialistinė 
skubotai stengiasi 
nyti visas savo 
liuojamas valstybes. Kaip uždraudė jugoslavams iš
tik tas slaptos sutarties sivežti $1,000,000.00 ver- 
pasirašymas bus užbaigi tės mašinų ir reikmenų, 
tas, tai visi aštuoni Rusi-j kurias jie pereitais me- 
jos kontroliuojami kraš- tais supirko Australijoj 
tai sudarys Rytinės Euro- dėl parsivežimo Jugosla- 
pos Konfederaciją. ivijon.

svetainėje į- 
prakalbos 
paveikslai 
vadovybė-

Jonas Ber-

Neleidžia Jugoslavams
iRusija ■ 

suvie-;
kontro-; Australijos

Išsivežti Mašinų

Perth, Australija. —
vyriausybė

Brockton, Mass. — Sek
madienį, sausio 25 d.. 6 

i^al. vakare, Šv. Roko lie
tuvių par. 
vyks svarbios 
ir judamieji 
LDS 2 kuopos 
je-

Kalbės kun.
natonis, LDS Akcijos Ko
misijos pirmininkas iš 

siekti ištikus karui tarp' Lawrence, Mass., ir kiti 
Vakarų ir Rusijos. Orga- į kąlbėtojai. Taipgi buą pa- 
nizacija buvus gerai išpla- j rodyta įdomūs garsiniai 
nuota ir jos tinklas gud- judamieji paveikslai. Jo- 
riai sumegztas ir išplės- Jki°s įžangos nebus, 
tas. Jai vadovavę buvę! Rengėjai kviečia visus 
vokiečių kariuo menės ateiti. 
Wehrmacht karininkai ir 
buvę nacių partijos valdi
ninkai.

Apie keli tuzinai organi- j 
zacijos vadų tapo suimta 
Styrijoje ir Salzburge.

Jie savo veikimą maska
vo neva tai skautų veik i-.Rumunijos delegacija

Reichą. Tas numatyta at-

Rusijos Kontroliuojamos 
Valstybės Pasirašo 

Slaptp Sutarti

Lietuvių Kataliku Radio Valanda
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, sausio 24 d., kaip paprastai. 1:15 vai. 
po pietų įvyks lietuvių radio programa. Lietuviškos 
liaudies damos, pranešimai, sveikinimai, muzikos ku
riniai plauks oro bangomis į visų namus, kuriuos tik 
tos bangos galės pasiekti.

Sekmadienį, sausio 25 d., 10:30 vai. rytą iš tos 
jxviAinumjmo 10- pačios stoties, būtent, 1VESX, Salėm, Mass., turėsime
•vyko pasirašyti savitarpi-i progą klausytis lietuviškų giesmių, liaudies dainų, 
jnę pagalbos sutartį su muzikos kurinių, kalbos, pranešimų ir sveikinimų.

Kas nemoka būti netur- Vengrija. Tokią slaptą su-| Šių programų vedėju yra Antanas F. Kneižys, 
tingas, tas nemokės būti’tartį pasirašė jau kitos 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Telephonai: 
ir turtingas. 1 Rusijos kontroliuojamos, SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1449.

Bucharestas, Rumuniją• *18-
mu.
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Išrinko Atstovus

Taupykite Aliejų Ir Gasg

V'* y.Y < ^11

Indijos Lietuvių Misijome- 
riy Sveikinimai

Ši draugija yra nutarusi sa
vo salės neišnuomuoti, komu
nistams. bei jų kontroliuoja
moms draugijoms bei grupėms.

Rap.

S. Mockus; prot. rast. A. P. 
Neviera; fin. rast. A. W. Druz- 
dis;
V.
adv. 
kas,
K. J. Kalinauskas, Dr. A. L. 
Kapochy, J. Lekys, A. J. Na-

VIETINES ŽINIOS

Šv. Jono Ev. BĮ. D-jos meti
niame susirinkime skaityta 
BALF 17-to skyriaus ir Vasa
rio 16 minėjimo komiteto laiš
kai. Laiškai priimti ir draugi
ja išrinko tuos pačius atsto
vus abiem pareigom, būtent, maksy ir F. Zaleskas. 
Praną Tuleikį ir Joną Zaikį.

Iš padalintos metinės atskai
tos pasirodo, kad draugija turi 
584 narius ir turto (pinigais ir 
bonais) 829.406.17. Tai tur būt 
bus skaitlingiausia ir turtin
giausia grynai pašalpinė lietu
vių draugija Naujoj Anglijoj.

Rap.

ižd. P. A. Durnas; marš. 
Paplauskas. Direktoriai: 
J. J. Grigalus ir J. Arlaus- 
A. L. Tarybos nariai, adv.

L f l-£ lig ryt. Ilk 1Y1 Iii IYb ufl it'f HT flū

BARUCH PASISAKĖ UŽ PA 
GALBĄ EUROPAI. - SIŪLO 

SUDARYTI KARO SĄJUNGA
Uashington, D. C. — J. 

V. Senato užsienių reikalų 
komisija dabar apklausi- 
nėja įžymius asmenis dėl 
Marshall’o plano Europai 
atstatyti.

Bemard M. Baruch pa
reiškė, kad Europai reikia 
duoti didžiausią pagalbą, 
jeigu norimeją apsaugoti 
nuo Rusijos komunistinio 
imperializmo.

Buvęs Prezidentas Her- 
bert Hoover siūlo suma
žinti Europai pagalbą iki 
4 bilijonų dolerių 15 mė
nesių, pradedant balan
džio 1 d. Administracija 
reikalauja $6,800,000,000 
per tą patį laiką.

Veteranų grupės stipriai 
remia Marshall’o planą.

'tybės, kurios sutinka ben-> 
• dradarbiauti, kad Euro
pos ekonominį ūkį atsta
tyti, turėtų pasižadėti, į 
kad jeigu bent viena iš jų' 
būtų užpulta, tai kitos i 
stos ginti.

i Valstybės kuro aliejaus 
koordinatorius, George H. 
■Rockwell, atsikreipė į vi
sus gyventojus, kad tau
pytų ne tik kuro aliejų, 

i bet ir gasą. Ypatingai 
; prašo tų, kurie savo na- 
!mus šildo gasu — taupyti 
jį. Daugiau nevartoti kaip 
68 laipsnius šilumos, o 
naktimis tik 60.

Tuom tarpu N. A. gu-
Bernard M. Baruch, kai- bernatoriai turėjo pasita- 

bėdamas apie Vakarų Eu- rimą gub. Bradford’o raš- 
ropą, siūlo, kad Jung. Vai- tinėje ir jie dės visas pa- 
stybės sudarytų karo su- stangas, kad kodaugiau- 
tartį su Vakarų Europos šiai kuro į šią sritį atga- 
valstybėmis, jeigu nori- bentų.
ma, kad tų valstybių eko- Kuro krizė kiek paleng- 
nominė padėtis sustiprė- vėjo, kuomet į Bostoną | 
tų. Vakarų Europos vals- atplaukė trys laivai su 17 į 
tybės nori, kad visos vals- milijonų galionų aliejaus

Indijos lietuviai misijo- 
nieriai ir jų priglausti j 
vaikučiai nuoširdžiai svei-l 
kiną visus savo Bendra
darbius, Geradarius ir Rė
mėjus šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų švenčių proga ir 
linki jiems geros sveika
tos, laimės ir gausios Die
vo palaimos.

Taipgi dėkoja visiems 
už suteiktą pagalbą jiems 
pereitais metais, pažadė
dami visus prisiminti sa
vo maldose.

Šiomis dienomis gavome 
Indijos lietuvių misijonie- 
rių Salaziečių laikraštuką 
lietuvių kalba “Misijonie- 

■ rių Bendradarbis”. Thi 
netikėtas svečias, bet la- 

, bai malonus. Pasiųskite 
Garolando misijonieriams 
dovanėlių. Garolando mi
sijonieriams aukas galite 
siųsti šiuo adresu:

Rev. J. Svirnelis, S. C. 
Catholic Mission, Turą 

Garo Hills, Assam, Indis
i

Reiškiame gilią užuojautą kun. Joimi 
Balkonui, ALRK Federacijos Centro iždinin
kui, dėl jo mylimos sesutės, a. a. Magdalenos 
Degulienės mirties.

ALRK Federacijos Centro Valdyba.

Jackson Memorial Laboratory, Bar Harbor, Me., 
randasi šį porelė šunų. Jie yra vieno amžiaus, bet 
kaip skirtingi didumu. Žiūrėtojai dažnai kreipia 
dėmesį į šį skirtingumą, bet jie yra ir skirtingų 
veislių.a. — .......... ....................

Valstybė Neims 
Sunkvežimių

Maisto Kontroles
VVashington, D. C. — ;

Šeimininkės atsišaukė į I 
’* Senato Komitetą, kad su

mažintų mėsos kainas ir 
grąžintų maisto kontrolę.

ŪKININKĄ LIETUVOJE l^uis^Xkk°^: 
vesta kontrolė tik suma
žintų mėsos kiekį krautu
vėse ir padidintų juodąją 
rinką.

i

TAIP “TĖVAS” PLĖŠIA

New York (LAIC) —Iš.mokyklinis jaunimas bu- 
už “geležinės uždangos” vo pasiųstas į kaimus.

Dar neišdžiovinti grūdai 
buvo surenkami punktuo
se prie vieškelių ir toliau 
sunkvežimiais gabenami į 
valdžios sandėlius. Maža 
to, ūkininkai buvo verčia
mi sudaryti vadinamąsias 
.“raudonas gurguoles” ir 
visi kartu vežti j^rūdus. 
Ant kiekvieno vežimo tu
rėjo iškelti po raudoną 
vėliavą ir Stalino paveiks
lą. Tokią “procesiją” lydė
jo atsiųstieji “prievaiz
dos” ir ginkluoti milici
ninkai. Agitatoriai rėžė 
prakalbas, o gurguolinin- 
kai turėjo dainuot bolše
vikines aainas, nors ir 
krauju pasruvusiomis šir
dimis.

Prancūzai Uždarė Rusų 
Laikraštį

at-
prasidėsian-

vasarai val- 
visas grūdų

tikrino iškultą 
čia pat atseikėjo 

duot privalomą 
prižiūrėjo jos 
Iškūlę, ūkinin-

Ir taip, Maskvos prie
vaizdų prižiūrimi ir jos 

lydimi, vargšai 
grūdų normas Lietuvos ūkininkai veža

Karas Su Jung. Valstybėmis 
Nerengiamas-Sako Tito

Liet. Piliečių Draugijos 
Turtas Siekia Virš 

$128,000.00

pa-Trieste — Italų laikraš- koladu, ir kuri esanti 
siruošus ne tik apginti

pranešama, kad praeitą; 
rudenį visuose Baltijos 
kraštuose grūdų pyliavos 
buvo išrinktos su nepa
prastu griežtumu ir sku
botumu. Buvo kalbama, 
kad .sudarinėjamos 
sargos greit 
čiam karui.

Baigiantis 
džia įsakė
pyliavas pristatyti mėne
siu anksčiau, kaip buvo 
nustatyta. Derlių suėmus, 
valdžios agentai buvo iš
siuntinėti į kaimus pri
žiūrėti kūlimą. Jie lydėjo 
iš ūkio į ūkį kiekvieną ku
liamąją mašiną. Tie “prie
vaizdos” 
kiekį, 
valdžiai
normą ir 
išvežimą, 
kai turėjo atiduot (“už- policijos 
statyt)”) 
ir už kaimynus, dar nespė- duoklę, paskutinį grūdą 
jusius iškulti. ' raudonajam “tėvui” Stali-

Kadangi mašinų trūks- nui. Jie eina daug žiaures- 
ta, tai ūkininkai buvo ver- nę baudžiavą, kaip caris- 
čiami kulti javus spragi- tinės Rusijos pavergimo 
lais ir kultuvais. Turėjo laikais. Komunizmo var- 
imtis ‘rakinių priemonių’, dan iš jų ne tik paskutinį 
jau senai nepriklausomy- grūdą atima: laisvę išplė- 
bės laikais užmirštų, išė, žudo ir į Sibirą depor- 
Jiems padėt miestelėnai ir tuoja.

įsigyk Angliškcri-Lietuvišką Žodyną 
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tu viską Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 H. Broadvvay, So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas — —
Adresas__ ’--------

ir prašome atsiųsti mums Anglis

Gubernatorius Bradford dėl 
užsitęsusio Bostone sunkveži
mių streiko, buvo pagrąsinęs 
perimti sunkvežimius valstybės 
kontrolėm Bet gavęs iš jo pa
ties paskirto moderatoriaus, 
prof. D. V. Brown, raportą, 
gubernatorius pranešė, kad jis 
nerandąs reikalo šiuo tarpu 
sunkvežimius paimti valstybės 
konltrolėn, nes būtiniausi gy
venimo reikmenys, k. t. mais
tas, kuras, medikališki ir ligo
ninių reikmenys esą išvežioja- 
mi, nežiūrint, kad unija ir 
darbdaviai negali prieiti prie 
jokio susitarimo.

i Pagal taip vadinamo Slichter 
law, valstybė turi teisę paimti 
sunkvemmhts ir juos operuoti 
valstybės vardu, jei dėl streiko 
turėtų nukentėti visuomenė.

šeštadienio naktį, dar nesu
sekti padaužos įsibriovė į St. 
Dariaus Am. Legijono patal
pas, išgėrė ir sudaužė apie 4 
keisus alaus ir išsinešė vieną 
šautuvą.

tis “La Voce Libera”, 
taipgi ir prancūzų De savo sienas, bet taipgi iš- 
Gaulistų laikraštis “Dis- 
,sidence 40” paskelbė ta
riamą slaptą Jugoslavijos lijoj ir Austrijoj, 
premiero, maršalo Tito 
kalbą, pasakytą komunis
tų partijos ekzekutyvio 
susirinkime! Zagrebe, lap.
18, kuriojer jis pareiškė, 
kad “karas prieš anglus- nestovime vieni...” 
amerikonus yra neišven-i Laikraštis “La Voce Li- 
giamas. Ir tas esą gal-būt bėra” priduria, kad šią 
tik savaičių klausimas”. Tito kalbą jis turi jau mė- 
Sakė, jie turį 150 divizijų nesį laiko, tik jos neskelbė 
kareivių, raketomis varo- iki jos autentiškumas ne
muš lėktuvus ir galuti- pasitikrino. Dabar tai pa- 
nam išnaikinimui reakci- darė, kuomet ir prancūzų 
jos panaudosią savo ato- laikraštis “Dissidence 40” 
minės bombas. i ją paskelbė.

Reakcinės jėgos, su A-- Komunistai, paprastai, 
merikos ir Anglijos kapi- moka garsiai šūkauti ir 
talų pagalba, dirbančios skelbtis galingais, bet pa- 
prieš Jugoslavijos prole- vojuj susidarius visi len- 
tarijatą,. bet kadangi jie da į krūmus arba šaukiasi 
turį labai tvirtą, gerai or- ,kitų pagelbos, kaip kad 
ganizuotą armiją, kurią! darė Rusija. Be Amerikos 
jie nešeria keikais ir čo- i pagelbos ji būtų suklupus.

vyti divizijas gengsterių 
susikoncentravusių Ita-

į

“Mes esame pasiruošę 
nuskandinti jų laivyną A- 
driatike; prieš jų atomi
nes bombas mes vartosi
me, savas. Šį kartą mes

Paryžius — Prancūzijos 
vyriausybė uždarė rusų 
kalba leidžiamą savaitinį 
laikraštį “Sovietski Pat- 
riot”.

Laikraštis uždarytas po 
to, kai Prancūzijos saugu
mo policija padarė kratą 
minėto laikraščio redakci
jos patalpose, kurios ran
dasi Union of Soviet Citi- 
zens namuose.

Žymiausi šios Unijos va
dai buvo tarpe ankščiau 
suimtųjų ir išdeportuotų- 

20 sovietų piliečių.jų

Anglija Gaus Danijns 
Sriestg

DanijosLondonas
ambasada paskelbė, katį 
Danija susitarė su Angli
ja ir pradės jai siųsti savo 
sviestą. Derybos tuo rei
kalu buvo užkliuvusios ir 
tik po keturių mėnesių 
pavyko susitarti.

Danija už savo sviestą 
nori gauti mašinų, ang
lies, plieno ir audinių.

Anglijan Atvyko Tremtiniu 
Transportas Iš Indijos

New York (LAIC) —
Gruodžio vidury iš Indijos 
atplaukė transportas su 
970 Lenkijos piliečių iš a- 
napus Curzono linijos, 
tarp kurių ir keli lietuviai. 
Visi šie žmonės buvo rusų 
ištremti j Sibirą 1939-41 
m. Vyrai.ir moterys turė
jo kirsti medžius giriose, 
skaldyti akmenis ir nešio
ti plytas. Visi kentėjo ba
dą ir daugelis išmirė. Vie
na moteris pareiškė, kad 
Sibire ji maitinosi vien 
tik uogomis.

SUSEKE KOMUNISTŲ SĄ
MOKSLĄ ČEKOSLOVAKIJOJE

Praga, Čekoslovakija, tvarką, nužudyti opozici- 
sausio 22 — Teisingumo jos asmenys ir tuos kraš- 
ministeris Prokop Drtina tus visiškai prijungti prie 
susekė ir iškėlė viešumon imperialistinės Rusijos, 
komunistų sąmokslą. Jis, 
sako, kad iš komunistų; 
partijos centro komunis
tai pasamdė asmenys, kad 
nužudytų tris ministerius. ‘ 
Taipgi rado ginklų komu
nistų patalpose.

Svarbius kaltinimus iš
kėlė prieš vidaus reikalų 
komunistą ministerį, ko
munisto kontroliuojamą 
policiją ir neseniai paleis
tą iš kalėjimo komunistą, 
kuris prisipažinęs dalyva
vęs sąmoksle.

Teisingumo ministeris 
reikalauja, kad parlameh-

Siųs Daug Bulvių 
Vokietija

Washington, D. C. —Ka
ro Departmentas nuspren
dė pasiųsti Vokietijon 
tarp 3 ir 400 tonų bulvių 
ir džiovintų vaisių. Tai 
bus papildymas ligšiol 
siunčiamų grūdų siunti
nių.

Sausio 15 d. Lietuvių salėje 
įvyko metinis So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos susi
rinkimas. Jame išduota drau
gijos finansinė apyskaita.. Pasi
rodo, kad draugijos turtas 
šiuo metu siekia §128,526.32. 
Iš tų tik apie 823.000. priskai- 
tomi žemei namui ir rakan
dams. o kitas yra grynais pini
gais bankose, valdžios bonuose 
ir inventoriuje.

Per praeitus metus draugija 
pelno padarė $11,534.93, ne
žiūrint kad ji išaukavo tauti
niams kultūriniams ir labda
ringiems tikslams 82,822.32. 
f Stambiausios aukos buvo A. 
L. Tarybai 81.000.00 ir BAL- 
Fui §500.00).

Draugija laukia progos staty
ti sau naują namą — salę, bet 
dėl stokos statybai reikmenų
dar vis negauna leidimo iš vai-į 
džios.

Draugija turi virš 1000 narių 
ir sulig Mockaus pareiškimo 
40r'r, narių yra čia augę jau
nuoliai. Tik praeitais metais 
naujų narių prisirašė 142.

Nutarė prisidėti prie Vasario 
16 minėjimo ir tam išrinko ke
lis atstovus, dalyvauti komite
te, taip pat nutarė įstoti ir į 
BALFo skyrių išrinkdama du 
atstovu.

Valdyba šiais metais beveik 
visai nepasikeitė, tik iš direk
torių išėjo Wm. Amsie, o jo 
vieton įstojo buvęs ilgametis 
draugijos iždininkas A. J. Na- 
maksy. Draugijos priešaky — 
valdyboje stovi mūsų įžymūs 
profesionalai - visuomeninin
kai. Du iš jų yra net Ameri
kos Lietuvių Tarybos Centro 
nariai. Valdybos sąstatas: 
Pirm. adv. J. Cunys; vice-pirm.

Avė Maria VaiaMa
Sekmadienį, sausio 25 d.. 

7:30 vai, vakare iš WEMX sto
ties, Boston, Mass. ir kitų tink
linių radio stočių bus perstaty
tas Šv. Albano, anglo kankinio, 
gyvenimas.

A. fanatiškas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstmie Avė.,
PROVIDENCE, R. L
Td. Plantatfons 9763

(

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Pakėlė Al__

Watervilie, Me. — Tex- 
tile Workers Union (CIO)

tas atšauktų .nęJiečiąmy-: direktorius, John Chupka, 
nUi? atsto- pranešė, kad prieita prie

vų, kad kaltinamus są- susitarimo su Wyandotte 
mokslu galėtų areštuoti. |Worsted Co„ Watervillc, 

Dabar parlamente eina Me. pagal kurį tos audek- 
I linės darbininkams bus 

kad vi- pakelta algos 15 nuoš. Be
smarkūs ginčai.

Neabejojama,
suose Rusijos kontroliuo- to gaus 6 dienas apmoka- 
jamuosc kraštuose komu- mų švenčių ir kitokių pa
nirtai riekia sugriautigerinimų.

’i! 
i!

i! 
l! 
i!

•]

I GRAŽIOS IR NAUDINGOS

| KNYGOS
Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 

į Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
$ šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks

luota ir gražiame popieriuje knyga. 95
. pusi. Kaina — 1.50 dol.i.
i į Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
i į Kaina 25 centai. %
ž Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
g 25 centai.
| Stasys Yla, Meile. Kaina — 50 centų.
§ šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš

tą) “Darbininko” administracijoje: —
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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a Į Ar nežinote, kad tuose da

lykuose, kurie yra mano 
iTėvo, reikia ir man būti?” 
j Kam toks atsakymas yra 
įtaikomas? Nugi tiems tė- 
ivams, kurie yra nepalan
kūs aukštesniam savo sū
nų ar dukterų pašaukimui 
į dvasinį luomą. Čia jau 
vaikų klusnumas pačiam 
Dievui yra rezervuotas.

Šventosios Šeimynėlės 
kantrybė buvo nežemiška. 
Jau nekalbant apie baisin
gą Kristaus kančią, kurią 
iškentėjo su dieviška kan
trybe, ir apie septynis 
švenč. Panelės sopulius, 
jų kasdienis gyvenimas, 
nuo pat užgimimo iki mir
ties, buvo susijęs su skur
du, vargais ir neprietek- 
liais. Biedniausių žmonių 
dalis jiems buvo skirta. O 
’'et gi niekad prieš Dievo 
valią nerūgojo. Jų gyveni
mas tai neišsemiamas 
kantrybės šaltinis, iš ku
rio milijonai krikščioniš
kų šeimų gali sau sal
džios kantrybės pasisem
ti.

Tur būt dėl to šv. Šei
myna- nebijojo ir nevengė 
žemiškojo gyvenimo var
gų, kad ji žemėje gyveno 
dangiškąjį gyvenimą, ku
rio pagrindą sudaro die
viškoji meilė. Toji dangiš
ka meilė rišo juos visus 
tris tampriais, saldžiais 
raiščiais. Jie turėjo dangų 
ant žemės. Tos laimės ir 
mums jie trokšta. Norėtų 
suteikti visoms šeimoms 
nors krislelį tos dangiškos 
meilės, kad ji palengvintų 
ir pasaldytų šeimyninio 
gyvenimo neprieteklius ir 
vargus.

• Ar daug mūsų katalikiš-

JfjuAfauiA.
Lietuvių Katalikų Kongresas

Pasirodo, kad Chicagos cagos ir apylinkių lietuvių 
lietuviams kątalikams šie- visuomenė stipriai parems 
met teks n maža darba at- Federacijos apskrities ir 
likti — surengti Amerikos jo sudarytos komisijos 
Lietuvių Katalikų Kon- užsimojimą suruošti di

dingą Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą.

VEIKLI ORGANIZACI
JA IR VEIKĖJAI

Ta pačia proga žodį-kitą 
reikia pasakvti ir apie pa
tį Federacijos apskritį, 
kuris imasi surengti. lietu-

K
» -----
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-cla«s matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston,
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Acceptance for mailin? at special rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES | PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly ___________  $5.00 ' Amerikoje metams ------------------  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams .... $3.00 
Foreign yearly   ...................... $5.50 Užs>env metams ...............  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 gresą.

Ši darba čikagiečiams 
uždėio ALRK Federaciios 
Tarybos suvažiavimas, 
buvęs šernai lapkričio 4 d. 
Nevy Ycrke.

Žinant, kad šiais laikais 
ne tain j?u yra lengva bet’ 
ką didesnio surengti. Fe- . . A ...
deraciios anskritis Chica- 'n". kaUliką kongresą, 
gojo jau dabar pradeda 
p’anuot’. Specialiai išrink
ta kongresui planuoti ko- 
’n/siia sausio 14 d. buvu
siame Federacijos ansbri- 
ties susirinkime šį tą jau 
raportavo. Iš to raporto 
paaiškėjo, kad komisija 
(susidedanti iš kun. Ig. 
Albavičiaus, kun. B. Ur
bos, L. Šimučio, dr. V. Ba
landos, E. Samienės ir B. 
Nenartonio) nutarusi pa
daryti tokį pasiūlymą:

1. Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą rengti 
1948 m. spalių mėn.

2. Kongresą pradėti sek- 
madiem su iškilmingomis 
pamaldomis vienoj iš lie
tuvių bažnyčių.

3. Kongreso posėdžiams 
paimti bet kurio didesnio 
viešbučio vidurmiesty sa
lę.

4. Sekmadienį po pietų
iškilmingas posėdis, pir- , ,
madienį visą dieną bus ^^0. ne
svarstomi išimtinai A. L. 
R. K. Federacijos reikalai.

5. Į iškilmingąsias pa
maldas ir iškilmingąjį po
sėdį kviesti J. Em. Kardi
nolą Samuėl A. Stritch.

1 6. Prašyti Šv. Kazimiero
seselių, kad padėtų su
rengti kongreso metu sve
čiams pramogą.

7. Kongreso Rengimo 
Komisijos pirmininku re
komenduojamas veikėjas 
ir žurnalistas Stasys Pie-

‘ DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Arkivyskupas Apie Seimą
Ryšiumi su šv. šeimynos švente, Bostono Arki- 

vyskunas Richard J. Cushirg pasakė per radio labai 
interesingą ir įspūdingą kalbą apie šeimos reikšmę. 
Šeimos klausimas tai tiek nupasakota tema, kad nie
ko, rodos, naujo negalima anie ią pasakyti. Tačiau 
garbingas ir veiklus Ganytojas išn?gri’'ėjr> t° dal’7’’0 
tokiu požiūriu, kurs eiliniam ka’bĄfoiui varnai 
tų į mintį. Jo vedamoji mintis štai kokia: ne šeima 
valstybei turi tarnauti, bet valstybė šeimai. Ir tai dėl 
labai aiškios priežasties: šeima kur kas senesnė už 
valstybę. Be to, valstybę sukuria žmonės, o šeimą 
įsteigė Dievas. Valstybės sugriūva ir išnyksta, šeima 
buvo ir bus, kol žmonija gyvuos.

“Pirmas krikščioniškos ir demokratinės tvarkos 
principas valstybės ir šeimos atžvilgiu yra štai koks: 
šeima turi įgimtą teisę egzistuoti. Ji taip sena kaip 
Edenas (pirmųjų tėvų rojus). Kai tik atsiranda trys 
žmonės: tėvas, motina ir kūdikis, jau yra šeima. Tuo 
būdu, šeima yra senesnė bei vvresnė už valstybę ir 
bet kokia draugiją,” — taip kalba Arkivvskunas.

Pastatęs toki nrinmpa. kalbėtojas daro štai ko- 
’ ias. savaime aiškias išvadas:

Valstybė, kaip žmonių suburtas platus organiza
cinis vienetas, įsigyja bei pasisemia savo buvimo tei
sę iš šeimos. Kitais žodžiais tariant, ne valstybė su
kuria šeimą, bet kaip tik priešingai: šeimos sukuria 
valstybę. Ir ne tik ją sukuria, bet ir palaiko. Istorija 
parodo, kad šeimos yra valstybės pagrindas. Valsty
bė nesuteikia šeimoms jokių teisių, nes šeima vra Die
vo įsteigta ir nuo Dievo savo tieses įsigijo. Tad aiš
ku, kad valstybė negali šeimos teisių atimti, arba jas 
savo nuožiūra pakeisti. Net valstybei sugriuvus, šei
ma pasilieka. Karo metu nugalėtos tautos kartais vi
siškai netenka savo valstybių; arba bent laikinai val
stybių nepriklausomybė būna paneigta; tautos pri
verstos nešti okupantų junga, gi šeimos net nelaisvė
je išsilaiko. Todėl krikščioniškos bei. demokratinės 
valstybės, suprantančios šeimų svarbą, kuomet užka
riauja kurią kitą valstybę, visų pirma stengiasi at
statyti šeimų nepaliečiamybę, grąžindamos tėvus vai
kams ir vaikus tėvams, kad šeima būtų tokiam stovy, 
kokiam ją pats Sutvėrėjas įsteigė. Krikščioniškos ir 
demokratinės tautos gerai tai supranta ir labai įver
tina tokias valstybes, kurios rūpinasi šeimų nepalie- 
čiamybe ir gerove. Ir žmonės net savo gyvybę aukoja ža. 
ginti tokias valstybes, kurios gina, palaiko ir ugdo 
geras šeimas.

Priešingai, tos valstybės, kurios siekia šeimas 
suardyti, negali tikėtis jų paramos karo metu. Šeimos 
natūraliai nori savo teises nepaliečiamas išlaikyti, tai 
kaip gi jos rems savo priešus, norinčius jas ištvirkin- Tuo būdu ir toji komisija 
ti, subiauroti, jų vaikų dvasinį pojūtį bei religiją iš- paliekama pastoviai veik- 
koneveikti? Tariamieji proletarų globotojai, komu- ti. Duotas jai įgaliojimas 
nistai, kursto biednuomenę daryti revoliucinius per- prisikviesti daugiau na- 
versmus, nesibijoti, kad gali pralaimėti. “Ką jūs gali- rių. 
te pralaimėti? Jūs nieko nerizikuojat, nes tik savo 
pančius galite prarasti”. — “Kaip tai nieko nerizikuo- 
jam? — atsakys šeimų tėvai. —Aš turiu viską, kas 
yra brangiausio pasauly: aš turiu mylimą šeimą, ku
rią drebėdamas bijau prarasti”.

Taip, normalus žmogus, myli savo šeimą ir gal- ri šeimą suardyti. Jos pildo saužudystę.

• v

• v

PRELATO DR. K. URBONAVI- 1 
ČIAUS KALBA 5V. ŠEIMYNOS 

ŠVENTES PROGA
(Sią kalbą parašė Prelatas Dr. K. Urbonavičius ir ją 

perskaitė p. Petras Rakauskas sekmadienį, sausio 11 d. 
Lietuvių Katalikų Radio Valandoje WESX stotyje, Salėm, 
Mass.).šįs apskritis mūsų vi

suomeniniame gwe»»ime 
vaidina svarbų vaidmenį, 

ps dnu'r ir d’delin
’ r vra nudirbęs. Dirba 

ir dabar ir ateityje nema
no likviduotis. Kas mene- _ 
"J įvyksta susirinkimai ne ir šv. Juozapo. Tarp jos ir kąsnis buvo sunku jai už- 
visada yra gausingi, bet paprastos žmonių šeimos dirbti, ir žmoniškos patal- 

’' ' , kad pos neturėjo. Pats Išga-
paprastoj šeimoj pirmojoj nytojas tai paliūdyja. vie- 
’ūetoj statoma tėvas, ant- ną kartą šitaip nusiskun- 
roj motina, o paskui jau dęs: “LaDės turi lindynes 
vaikai. Gi čia kaip tik ir paukščiai lizdus, o Žmo- 
priešingai: Vaikelis pir- gaus Sūnus neturi nė kur 
miausia, paskui Motina, o galvos priglausti”.

_ kun. Ig. Al- tariamasis tėvas, šv. Juo- 
kaipo <

dr. Viktoras Ba- tai visai teisinga, nes Vai
kelis yra Dievo Sūnus, 
Motina yra švenčiausia ir 
tobuliausia už visus žmo
nes, gi šv. Juozapas, taip 
pat didelis šventasis, bet 
tobulybės atžvilgiu nepri
lygsta švenč. Panelei, nes 
ji yra Nekaltai Pradėta.

Tačiau žemiškam gyve
nime ta švenčiausia Šei
mynėlė buvo skaitoma pa
prasta Nazareto šeima ir 
dar mažiau, negu papras
ta, nes dėl jos neturto ir 
skurdo žmonės iš aukšto į 
ją žiūrėjo. Ana, kai Vieš
pats Jėzus, jau dirbda
mas savo dangiškos pa
siuntinybės darbą, sakė 
tokius įspūdingus pamok-

Šknd'en minime šven- būt iš Nazareto?” ir iš 
’ Šeimynos šventę, riešu. ta Nazareto Šeime- 

’* •'ari'minta Na Tapeto re tik buvo labai retur-
Šeim;”'C12 ''usidar7 fri- t»r**a. bet visiškai skurde 
jų narių: Jėzaus, Marijos paskendusi. Ir duonos

riešu.
i*

jie visi yra svarbūs. Kiek- yra toks skirtumas, 
viename iš jų yra nuošir
džiai sielojamasi tiek reli
giniais, tiek tautiniais ir 
visuomeniniais reikalais. 
Per daugelį metų apskri
čiai vadovauja taurūs mū
sų veikėjai 
bavičius, 
vadas; 
landa — pirmininkas; E. 
Samienė — sekretorė; B. 
Nenartonis — iždininkas. 
Jiems padeda visa eilė ki
tų veikėjų. Viršui suminė
tieji priešmetiniame susi
rinkime atsisakinėjo nuo 
valdybos pareigų, nes po

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

4.

Kaip Jie Išdrįso?

— Ginklų jie turi užtektinai, bet šovinių 
jiems karts nuo karto pritrūksta. Tuomet 
pasiima nuo mūsiškių.

— Kaip tai pasiima? Mūsiškiai taip jiems 
ir atkiša?

— Anaiptol. Jie puola ginklu sandėlius ir 
net ištisus traukinius.

— Kaip jie išdrįsta? Ir mūsiškiai nepajė
gia jiems atsispirti?!

— Mūsiškiai narsiai kovoja. Bet banditai 
be galo atkaklūs ir gbdrūs. Savo tinklu nu
kerta mūsų susisiekimo ryšius ir staigiai 
puola mažiau apsaugotus ginklų sandėlius. 
Traukinius jie dažnai išsprogdina.

— Tai nepakenčiama! — riktelėjo feld
maršalas. — Reikia tam galas padaryti.

— Iš tiesų taip. Bet kuriuo būdu tai pa
daryti?

' tariamasis tėvas, sv. juo- Tačiau šventoji Šeima, 
dvasios tiek stokojanti žemiškojo

gyvenimo reikmenų, buvo 
be galo turtinga dorybė
mis. Ten buvo sukrautas 
gausiausias dangiškųjų 
dorybių lobynas. Visas 
jas išskaičiuoti nėra čia 
vietos. Tik prisiminkime 
pačias reikalingiausias 
kasdieniam gyvenime: su
siklausymą, kantrybę ir 
meilę.

Susiklausymas ten buvo 
tobuliausias. Ne bereikalo kų šeimų turi kiek pana- 
šv. Evangelija pabrėžia: šumo į šventąją šeimyną? 
“ir buvo jiems klusnus”. Visai panašių tur būt nie- 
Koks stebuklingas klus- kur nerastume, šiek tiek 
numo pavyzdys! Jėzus, panašių turėtų kiek būti, 
Dievo Sūnus, klusnus nes Dievo Sūnus ne berei- 
žmonėms — kad ir šven- kalo mokė mus savo gyve- 
tiems, bet vis dėlto žmo- nimu, kaip mes turime 
nėms, savo sutvėrimams, gyventi, ypač kaip šeimos 
Kokiu tikslu Jisai tai da- turi nešti savo gyvenimo 
ro? Tai daro mums pamo- naštą.
kyti, kad mūsų šeimose Šv. šeimyna yra veidro- 

mėnesio antrąjį trečiadie- nė vienas pranašas nebu- būtų susiklausymas, be dis mūsų šeimoms. Tepa- 
nį L. Vyčių salėj. Būt la- vo padaręs, — nustebę žy- 
bai gerai, jei kiekviena dai, kraipydami galvas, 
lietuvių katalikų organi- sakydavo: “Ar gi tai Jis 
zacija ir draugija būtų re- būtų to staliaus iš Naza- 
prezentuojama Federaci- reto sūnus? Kas gero gali 
jos apskrityje. Tai nau- “
dingą pačioms draugijoms greso, tenka pranešti pla- 
ir reikajinga lietuvių ka- čiai visuomenei, kad kon- 
talikų vieningai veiklai greso rengimui nuošir- 
sustiprinti. džiai pritarė Kunigų Vie

šaliau norėjo pabūti, pa
silsėti. Bet susirinkimo 
prašomi, ir vėl apsiėmė 
darbuotis tose pačiose pa
reigose. Jiems į pagalbą 
išrinkti: Pranas Olšaus
kas ir Jonas Brazauskas 
— vice pirmininkais, E. 
Širvinskienė ir Viktoras 
Juodelis — iždo globėjais.

VISI PRISIDĖKIME
Įsidėmėtina, kad Fede- sius, kokių dar šioj žemėj 

racijos apskrities susirin- nebuvo girdėta, ir darė 
kimai įvyksta kiekvieno tokius stebuklus, kokių

kurio šeimyninė tvarka sižiūri kiekvieną dieną į 
negali išsilaikyti. Tik kai tą veidrodį mūsų šeimų 
kuriais atvejais vaikų te- nariai ir tebando nors iš 
vams klusnumas turi būt tolo pasekti tą pavyzdį, 
pačiam Dievui rezervuo- kurį 
tas. Kada po trijų dienų parodo, šeima 
ieškojimo Juozapas su nio ir kultūrinio gyvenimo 
Marija atrado 
bažnyčioje, Jo 
švelniai Jam išmetinėjo: 

Dar grįžtant prie šiemet nybės Chicago provincija, “Sūnau, kodėl mums taip 
įvykstančio Amer i k o s pažadant visokeriopą pa- padarei? Štai tris dienas 
Lietuvių Katalikų Kon- ramą. Tai duoda garanti- rūpestingai Tavęs ieško- 
---------------------------------ją, kad kongresas bus ir jome”. Ir štai ką Dan^iš- 

vą už ją guldo. Nelaimingos tos valstybės, kurios no- gausingas ir visais žvilgs- kas Sūnus atsakė: “Tai
K. niais pasekmingas.

GAUNAMAS 
PRITARIMAS

Federacijos apskrities 
susirinkimas šį praneši
mą vienbalsiai užgyrė.

Iš to matome, kad pra
džia jau padaryta. Nėra a- 
bejonės, kad plačioji Chi-

Į tai diktatorius neatsakė, tik vienas sau 
pusbalsiu suniurnėjo:

— 200,000 prieš 50,000 grynam lauke tai 
tuščias niekas. Bet į atvirą kovą banditai 
nestoja. Išnaikint tiek banditų, kurie slaps
tosi miškuose ir urvuose, užims keletą metų, 
ypač taip elgiantis, kaip mes dabar elgia
mės. Ne! Reikia imtis kitokių priemonių. 
Urmu juos išnaikinti!

— Žinai ką, tovarišč Malenkov? — jau 
garsiai feldmaršalas prabilo: — Reikia tuos 
banditus tuč tuojau likviduoti!

— Tai vienintelis būdas, — klusniai su
tvirtino Malenkovas.

— Neryžtingumas, bailystė ir kvailystė 
tai tikriausi pralaimėjimo talkininkai — lyg 
kokią pamoką dėstė diktatorius. — Ten kaž
koks kvailys padarė nedovanotiną klaidą. 
Dėl vieno kito neištikimo ar šiaudadūšio 
raudonarmiečio, visą armiją sukaustė krimi- 
nališku neveiklumu. Visas banditų likvida
vimo uždavinys krito ant enkavedistų pečių. 
Nenuostabu, kad jie vieni nepajėgia su bam 
ditais apsidirbti. Dabar bus kitaip. Visa rau
donoji armija, išskyrus tik reikalingiausias 
įgulas, bus panaudota prieš banditų lizdus. 
Jie turi būt visiškai sunaikinti. Ar yra pa
sauly pajėga, kuri atsispirtų prieš raudono
sios armijos puolimą?

šv. šeimyna mums 
tai religi-

Vaikelį pagrindas. Todėl religijos 
Motina ir civilizacijos priešai taip 

smarkiai puola tikėjimą ir 
šeimos nepaliečiamybę. 
Todėl rūpestingai saugo
kime mūsų šeimų šventu
mą ir nepaliečiamumą. ir 
katalikybės bei lietuvybės 

kas kad Manęs ieškojote? ateitis bus užtikrinta.

— Nėra, — noriai sutvirtino Malenkovas. 
— Ji sudaužė galingą Hitlerio masiną.

— Taigi. Tik klausimas, kurį maršalą va
du paskirti?

— Tai gal Žukovą? — pagundė Malenko
vas.

— Žukovą... hm... Žukovą... Iš tiesų gera 
mintis. Berlyno pavergėjas prieš Lietuvos 
banidtus — ha, ha, ha! Kiek jam garbės — 
ha, ha, ha! Tu, Malenkov, turi gerą galvą. 
Tik žiūrėk, kad ji tau neapsisuktų, kaip kad 
Žukovui apsisuko. Žinai, ko susilaukia tas, 
kurs įsigyja perdaug puikybės ir populiaru
mo?

Ne tik Malenkovas, bet ir visa Sovietija 
puikiai žinojo, koks likimas laukia tų, ku
rių populiarumas siekia susigretinti su val
dovo populiarumu. Malenkovas ne toks kvai
las. Jis pasiliks Malenkovu — mažyčiu bent 
tol, kol valdovas atsiguls ant lentos. Bet ir 
tokią mintį reikia tramdyti, nes diktato
riaus akys net į žmogaus smegenis įsibrau
na. Jis nuleido akis ir vergišku nusižemini
mu pareiškė:

— Yra kvailių, kurie ne tik prieš mėnulį 
loja, bet ir į saulę išdrįsta pažvelgti. Jeigu 
jie apjanka ir žūva, tegu patys save kaltina. 

Feldmaršalui labai patiko toks atsaky
mas. Jo ūpas pagerėjo.

— Vot ir puiku. Pasiųsim prieš banditus 
kokias 6-7 divizijas pilnoj 'karo parengty. 
Žukovas bus vyriausias vadas. Jis apgynė 
Maskvą, paėmė Berlyną ir — ir iškilo iki de
besų. Kai numalšys lietuvių maištą, iškils 
virš debesų. Bet — juo aukščiau, juo ma
žiau oro. Gi peraukštai — oro visai nėra. 
Galima užtrokšti. Na, Žukovas, ar kas kits 
— nesvarbu. Svarbu, kad revoliucija laimė
tų — visam pasauly. Bet nemanyk, kad siųs
damas Žukovą prieš Lietuvos banditus, aš 
jį pažeminu. Anaiptol. Tai labai svarbus už
davinys. Tauta maža, atrodo kaip nykštu
kas.— taip. Bet ta tautelė turi istorinę tra
diciją. Ji ilgą laiką gręsė Maskvos saugu
mui. Dabar lietuviai pavergti, bet paragavę 
laisvės, jie nenori pasiduoti. Jie labai užsi
spyrę ir gali pratęsti pasipriešinimą iki nau
jo karo, iš kurio jie tikisi susilaukti išsilais
vinimo. Turėdami vilties, jie kausis atkak
liai. Bet ir mums labai svarbu ko veikiau
siai juos likviduoti, tad Žukovo uždavinys 
bus labai karštas. Tokios kautynės, kad ir 
sėkmingos, daug garbės jam neatneš, bet jos 
bus labai naudingos revoliucijai ir jam pa
čiam ragus nulaužys. Tad išsigerkim už pil
ną Lietuvos banditų likviduotę.

Išsigerti buvo lengva, nes pusbutelis ka- 
chetinsko stovėjo čia pat parankiui.
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Lietuvių Katalikų Seimelis

Brooklyn. N.

atidarė trumpa įžan-
Yorko LRK 

pirmi-

Karalienės Angelų vių Dieną ruošti 4 dieną liepos_ I 
salėje.

Penktadienis. Sausio 23. 1948

mėnesio.
Toliau sekė kalbos ’r paskai

tos. Kalbėjo kun. N. Pakalnis 
tema — Mūsų Svarbieji Reika
lai. kaslink palaikymo ir plati
nimo savos lietuviškos ir kata
likiškos spaudos.

Kun. Jonas Pakalniškis skai
tė paskaitą — Šių Dienų Klau-
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GRAŽIOS IR VERTINGOS 

KNYGOS

Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

lizuKristu, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būdys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą o mums jį pažinti reikia! 

turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Juras, 1943 m. 
Kaina — 35c.

Didžiojo New Yorko ir jo a- 1948 metams Lietuvių Die 
pyiinkės lietuvių katalikų sei- nos Komitetas buvo sudarytas 
mėlis įvyko 1948 metų sausio iš 53 asmenų ir nutarta Lietu- 
18 dieną, 
parapijos 
Y.

Seimelį
gine kalba New
Federacijos apskrities 
ninkas Stasys K. Lukoševičius, 
pakviesdamas vietos kleboną 
kur.. J. Aleksiūną sukalbėti 
maldą.

Toliau, taręs trumpą sveiki- simai. Ši jo įdomi paskaita apie 
katalikų veikimą seniau ir da
bar visus sužavėjo, ir nutarta, 
kad ji būtų spaudoje paskelbtą.

J. P. Mačiulis kalbėjo katali
kų veiklos ir politikos klausi
mu ir ragino visus daugiau do
mėtis politika ir žiūrėti už ką 
balsuoji per rinkimus.

p. Juozas B. Laučka skaitė 
paskaitą apie savos
kos spaudos reikalus, 
jis smulkmeniškai 
bartinį laikraščio 
stovį.

Seimelio dalyviai
reikalams čia pat suaukojo su-i 
virš $300.00. Gauta stambių i 
paskolų.

p. J. Montvila kalbėjo apie

nimo žodį. LRK Fea. apskr. 
pirmininkas patiekė seimelio 
dalyviams dienotvarkę, kuri 
buvo vienbalsiai priimta.

Seimelio prezidiumą sudarė 
šie: pirmininkas — Danielius 
J. Averka; vice-pirmininkai — 
Kaz. Baltrušaitis ir St. K. Lu
koševičius: sekretoriai — Kaz. 
Eidukaitis ir Julė Skarulienė. 
Tvarkdarys — Vincas Pūkas.

Mandatų komisija: Mot. My
kolaitis. M. Kučinskas ir Pr. 
Ražiškienė.

Rezoliucijų ir sveikinimų ko
misija : kun. Ant. Masaitis. 
Juozas B. Laučka ir Petras J. 
Montvila.

Seimelyje dalyvavo nuo 33 
draugijų 110 atstovų ir keletas 
.svečių. Iš viso apie 120 asme-

. nų.
Iš pereito seimelio pranešimą 

padarė S. K. Lukoševičius.
Seimeli sveikino žodžiu kun. 

J. Aleksiūnas. kun. C. Paulin
ais. L. Žitkevičius. J. Žemaitis 
ir kiti. Raštu seimelį sveikino 
laikraščio "Amerikos” štabas 
per M. Miluką ir L.R.K. Fede
racijos Centras per pirmininką 
A. F. Kneižį.

Iš pereitų metų Lietuvių Die
nos Komiteto veikimo praneši
mą ir apyskaitą padarė Liet. 
Universaiio Biuro reikalų vedė
jas ir 'Amerikos” laikraščio 
administratorius Matas Milu
kas. Sr.

PAIEŠKOJIMAS

katalikiš- 
kurioj 

nupiešė da- 
“Amerikos”

I 
I I

‘■Amerikos”

Elena Jakaitytė - Saplienė 
paieško savo pusbrolių Algirdo 
Jakaičio ir Vytauto Jakaičio. 
Jie 'patys ar kas kitas, kurie 
žinote Jakaičių adresą, 'praneš
kite "Darbininko" Redakcijai.

Žymi sportininkė Mrs. Dorothy Graves iš Greenfield, Mass., siekia susibalansuoti soxi- 
mui su pačiūžomis metiniame Torger Tokie Memorial Ski Tournamente, Bear Mountain, N.Y. 
Sportas reikalauja greitos orientacijos ir begalinės drąsos. Tą liudija ir šis paveikslas.

Nusišysokl
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: jūoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagomoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.

SihyhaS ir jos

Džiaugsmingas Jubiliejus
šeštadienį, sausio 17 d., Lie

tuvių svetainėje Hollins ir Par- 
mūsų dalyvavimą virtos vrtk-;kin St jubiliejinė puota
loję ir ragino visus uoliai daly-'D-L’K- Keistučio dr-jos. Šiais 
vauti savo draugijose ar unijo-! metais sukaQka 50 metų nuo 
se ir patiems užimti ten svarJtos *-j°s įsikūrimo Baltimorės 
besnias valdybose ar komisijo
se rietas.

Kun. C. Paulionis kalbėjo a- 
pie mūsų organizacinę veiklą, 
pažymėdamas kaikurias mūsų - 
veikime silpnybes bei ydas, ir; 
prašė susirūpinti, kad tos silp- SVvus ip mirusius 
nybės bei ydos būtų iš mūsų i 
veikimo prašalintos.

Taip pat seimelyje kalbėjo ir 
nesenai iš Europos atvykęs ra
šytojas L. Žitkevičius.

Seimeliui buvo patiekta kelios 
rezoliucijos, kurios buvo priim- j tinis dr-jos prezidentas Vincas 
tos. ir nutarta jas spaudoje■; Bridickas. Programos pirminin- 
paskelbti.

Po kalbų ir diskusijų seime
lis baigtas malda, kurią atkal
bėjo Aušros Vartų {parapijos iš 
New York City klebonas kun. 
J. Gurinskas.

Seimelis užbaigtas Švenč. Sa
kramento palaiminimu’ bažny
čioje 6 valandą vakare.

S. K. Lukas.

lietuvių kolonijoj. šeštadienio 
rytą padėkos mišios buvo už
prašytos Motiejaus Urnevi- 
čiaus, vieno iš tos dr-jos na
rių, o sekmadienį mišios 8:30 

i vai. ryte buvo atnašautos už 
> dr-jos na- 

i rius. kurias užprašė jubiliejaus 
! rengėjai.

:

i

Nuotrupos
Sveikiname pp. Edvardą Ma- 

. činskus. Sekmadienį, sausio 18 
d. jų sūnelis buvo krikštytas 
ir gavo vardą Edvardo Pilypo. 
Jonas Lietuvnikas ir Anelė Ma- 
skevičiūtė buvo krikšto tėvais. 

I
Šią savaitę mūsų bažnyčioje 

buvo laikomas aštuoūiadienės 
maldos už atsivertimą. Tam 
maldos laikotarpiui vadovavo 
kun. Howard Bishop, naujos 
Misijų Draugijos įsteigėjas, ku
rios tikslas yra pasiekti neka-

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai doku mentali
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Pramonines Bernotai 
tijos Pagrindai 

Parašė ir išleido Uosis.
Kaina — ,50c.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
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.

ii

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

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

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

i i

Šventoji Valanda
' Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

_____________
Novena Stebuklingojo 

Modaiikėlio Dievo 
Motinos Garbei 

Kaina — 25c.

las Kundrotą, Mate jočius Kure-jnį. Mūsų klebonas turi viltį, 
laitis, Antanas Šidlauskas ir Į kad šv. Alfonso bažnyčia su- 
Liudrikas Kašinskas. Užbai-1 šelps mūsų laikų apaštalą su 
giant šias jubiliejines pastabas: $2,000.00. Kun. dr. Mendelis y- 
lieka tik pasveikinti Juozą Ka-ra įsitikinęs, kad jo ir jo padė- 
šinską ir jo padėjėjus už gražų jėjų darbai yra taip gausiai 
šių reikšmingų sukaktuvių mi- Dievo laiminami, nes jis visa- 
nėjimą. Reikia pasveikinti dr- širdžiai atjaučia -ir šelpia kata- 
jos narius ir visus puotos sve- likų Bažnyčios misijų 
čius. Tai buvo gražus lietuviš-. misi jonorių reikalus, 
kas šeimyniškas vakaras kurs 
džiugino visus, kurie myli savo 

tas vietas turėjo atlankyti. Va- tautą ir savo kalbą. Ilgiausių 
karo vedėjo arba toastmasterio metų D. L. K. Keistučio Drau- 
pareigas puikiai atliko ilgus gijai ir jos nenuilstantiems vei- 
metus buvęs Keistučio dr-jos kėjams. 
pirmininkas Petras Jaras. Jis Garbingas Svečias
sumaniai perstatė kalbėtojus
lietuviškai ir angliškai. Kalbė
tojų nebuvo daug. Visu pir
miausiai kalbėjo dabartinis dr- 
jos pirmininkas Vincas Bridic- 
kas. Trumpai jis apipasakojo 
dr-jos istoriją, paimtą iš Jono 
Česnos atsiminimų, kurie buvo
atspausdinti vakaro programo- talikus ir apsileidusius katali-

• je. Jį sekė mūsų klebonas kun. kus, gyvenančius apskričiuose
dr. Mendelis, Kongresmonas čia Amerikoje, * kur nėra kata- 
Edvardas Garmatz, adv. Nadas likiško kunigo. Tokių apskričių 
Rastenis, Tomas Grajauskas ir yra daugiau negu 
Antanas Miceika. Visi kalbėto
jai sveikino pažangią dr-jos 
valdybą ir linkėjo ilgiausių mė
ty gyvavimo. Už mirusius dr- 
jos įkūrėjus ir narius visi su- 
jsirinkę atkalbėjo maldą Dr-jos rapijos ūkyje. Čia jis ištyrė tą 
finansų raštininkas Jokūbas visą naminių misijų reikalą ir 
Minkevičius išdavė trumpą ra- 1939 m., kviečiamas J. M. ar- 
portą, iš kurio paaiškėjo, kad į kivyskupo McNicholas, Cincin- 
23 pastaruosius metus Dr-ja iš- nati arkivyskupijos, jisai pade- PAIEŠKOJIMAS 
mokėjo pašalpomis ligoniams jo pamatą naujai misijų dr-jai. —
virš $50.000.00, o pomirtinės Į aštuonis metus dr-ja susilau- 
virš $30,000.00. Iš to buvo duo- kė 18 kunigų ir darbuojasi jau 
ta visiems suprasti kiek gero šešiose ar septyniose valstijc- 
ši draugija padarė lietuvių tar- se. Ši misijų dr-ja turi kuni- 
pe Baltimorėje, arba kaip kle- gus, brolius ir seseris. Jos cen- 
bonas pabrėžė, kad tik vienam 
Dievui tėra žinoma kiek ašarų 
buvo nušluostyta našlėms ir 
našlaičiams. Garbė tos dr-jos 
pirmtakūnams, kurie tą drau-

1 giją sutvėrė. Garbė valdybai ir šv. Tėvą Romoje, kur gavo Ro- 
nariams, kurie per 50 metų šią mos užtvirtinimą ir šv. 
dr-ją užlaikė. Visi kalbėtojai palaiminimą šiam svarbiam mi- 
linkėjo dr-jai sulaukti deiman- sijų darbui mūsų Amerikos ša
linio — 75 metų gyvavimo — lyje.

• jubiliejaus.

<

Jubiliejaus Komisija
Garbės pirmininkas šių 

bingų sukaktuvių buvo dabar-
gar-

kas buvo darbštusis Juozas 
Kašinskas. jo padėjėjas Juozas 
Dumša. Kiti komisijos nariai 
buvo Stasys Jankūnas. Matėjo- 
šius Kurelaitis, Petras Weisen- 
goff, Justinas Kiškis, Jonas 
Krasauskas. Vincas Česnavi- 
čius, Vincas Treinis, Liudvikas 
Kašinskas. Vladas Kriaučiūnas 
ir Motiejus Umevičius. Puotos 

,metu buvo galima pastebėti, 
i kad komisijos įdėjo daug darbo 
ir rūpesnio surengti šį jubilie
jinį minėjimą.

i

Puota
Vakaro puota prasidėjo 7:30 

v. Pirminlinkas Juozas Kašins
kas paprašė mūsų klebono kun. 
dr. Mendelio atkalbėti maldą. 
Tą atlikus, prasidėjo vaišės. 

į Valgiai buvo gardžiai prirengti 
ir patarnavimas kuopuikiau- 
sias. D.L.K. Mindaugio Dr-ja, 

i sveikindama savo vyresnią se- 
f šerį dr-ją, pasirodė būryje ir 
i užėmė visą ilgą stalą svetainė- 
I je. Svečių tarpe matėsi kaip 
senosios, taip jaunosios kartos.

Kalbos
Baltimorės miesto mayoras 

gerb. Tomas D’Alesandro buvo 
pirmutinis pasveikinti Keistu
čio Dr-ją jubiliejaus sukaktu- 

irių proga. Jis atsiprašė, kad 
[negalėjo pasilikti visam vaka- 
’rui, nes dar tris ar keturias ki-

1,000 iš 
3,000 “COUNTIES” iš kurių 
J .V. susideda.

Misijonienus 10 metų atgal 
priklausė prie Baltimorės arki
vyskupijos; buvo klebonas pa-

tras randasi Glendale, 
Jos pilnas vardas The 
mary Missioners, arba 
Missioners of Ameriea. 
tais metais kun. Bishop

Ohio. 
Glen- 
Home 
Perei-
lankė

»
dd.- Pamaldos kas 
tuos tris vakarus

I
Pomaldiį Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon-

Legiono Lietuvių cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.

IlgiausHĮ metų pp. Paskams.
Sekmadienį kun. dr. Mendelis 
priėmė pasižadėjimus ir atna
šavo šv. mišias naujavedžių in
tencija. Ponia Pasko pirm šliū- 
bo buvo p-lė Klara Bartusevi
čiūtė iš Minersville, Penna.

Kun. Jonas Mendelis vado
vaus parapijos sodaliečių reko
lekcijoms, kurios įvyks sausio 
28, 29 ir 30 
vakarą per 
bus 7:30 v.

Amerikos
Postas 154 rodys judamus pa
veikslus lietuvių parados, ati
dengiant Garbės Sąrašą perei
tą rudenį. Paveikslai bus rodo
mi Lietuvių salėje trečiadienį, 
sausio 28 d. Įžanga dykai. ųar stebuklingojo Aušros Vartų 
Kviečia visus. paveikslo istorija ir keletas Ma

rijos giesmių. Kaina — 25c.

Pfc. Černiauskas Alfonsas, 
gyv. Vokietijoje prašo atsiliep
ti: Černiauskaitę - Valeikienę 
Kristiną, gim. Lietuvoje, Uk
mergės apskr., Želvos valšč., 
Globliaus vienkiemyje.

Rašyti: Pfc. Černiauskas Al
fonsas, 4065 L Sv Co, APO 62 
U. S. Army % P. M. N. Y., N.
Y. I

Novena Aašro«V«rtq

Sustatė Domininkonas T. Ka
zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta

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. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Tėvo SVARBUS PRANEŠIMAS

Dabartinė Dr-jos Valdyba
Pirmininkas — Vincas Bri

dickas ; vice-pirmininkas —
Petras Weisengoff; finansų
raštininkas — Jokūbas Minke
vičius: užrašų raštininkas — 
Pranas Urbietis; iždininkas — 
Justinas Kiškis; maršalka — 
Juozas Mičiulis. Iždo globėjai: 
Nadas Rastenis, Pranas Dut- 
kevičius ir Vladas Kriaučiūnas. 
Dr-jos direktoriai: Juozas Bra
zis, Juozas Raguckis, Vincas 
Treinis, Pranas Urbietis, Puvį-1

i

Kun. Bishop kalbėjo per vi
sas novenos pamaldas pirma
dienį ir antradienį, sausio 19- 
20 dd. Jis kalbės mūsų parapi
jiečiams per mišias sekmadie-

Sausio 1, 1948 £

linus Kasiusias 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

882 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lcxington 8595

LlmMlnal visokių reikalų. 
Patarnavimas Dianą ir Nakų.

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir g 
administracija persikelia į naująjį g

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO” reikalais, taip pat norintieji aukoti į £ 
PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA- | 

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

prašome kreiptis sekančiu adresu: *
FRANCISCAN FATHERS |

KENNEBUNK PORT, MAINE
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Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

buvo

i

— Ką pasakojasi sąskaitininkė, liejyklos ir viešbu
čio darbininkas, sporto ir skautų mėgėjai, našlikė. — 
Apie Zuzaną, kuri neina | tavernas. — Jaunavedės 
tragedija. — Šokiai, kur nėra “jitterbug”. — Pasikal
bėjimas su laiškanešiu ir ofiso mergaitėmis. — Vy
ras, kurs dirba amžinus “overkočius”.

DIDMIESČIO 
SĄSKAITININKE

Belankydamas lietuvių 
darbo žmonių malonias 
šeimas pasiteiravau, kaip 
jie praleidžia savo laisva
laikį. Atsakymų 
kuoįvairiausių:

— Dirbu didelėje Mar- 
shall Field parduotuvėje, 
— pasakojosi viena lietu-

pijos komiteto nariu už
einame ir pas Marijoną. 
Kelinti metai kaip ji naš
lė.

Paklausto pasakojasi:
— Daugiausia sėdžiu na

mie. Šventadieniais nuei
nu į bažnyčią, o paskiau— 
pati viena namie. Klau
saus radijo. Daugiausiai 
mėgstu paslaptingąsias 
istorijas (“mysteries”) ir 

užda- 
per

vaite. — Tenka tvarkyti įvairius klausimus, 
sąskaitos. Reikia dirbti į- vįnjus ką sprendžia 
temptai, kitaip nesusiba- radija sėdžiu, klausau 
lansuos: Kaikurie iš musųikol užsnūstu. 
net gauna nervų pervar
gimą, galvos skausmus. 
Taip, kad grįžus rūpi grei
čiau į lovą. Sekmadieniais 
taipgi esu labai užimta — 
namuose neturime vyro, 
tąi tenka pačiai daug ką 
aptvarkyti.

Ir ji su pasididžiavimu 
mums parodė prausyklos 
kambario sienas, 
pati buvo išklojusi 
lėmis.
— Ir net spintelę 

syklos reikmenims 
dėti sienoje įtaisiau, iškir
tusi mūro dalį.

SPORTO MĖGĖJAI
Antrame tų pačių namų 

aukšte gyvena jauna dar
bo žmonių pora.

— Mes,— pasakojasi jie,
— esame mėgėjai sporti
nių žaidimų. Turime sezo
ninį tikietą “futbolui”. 
Kai tik žaidžia — visada 
einame. Suole prieš mus 
visada sėdi šeši kunigai, čiadieniais 
(Tik apie juos nerašykit, dieną. Turiu
— pastebi žmona, — gal ką, tai daug laiko 
jiems bus negerai... —Kas 
čia tokio, — atsiliepia vy
ras, ar nevalia pažiūrėti, 
kaip vyrai mėto bolę?).

“BOLINTOJAI” IR 
SKAUTU BIČIULIS

— Mudu su vyru, — pa
sakojosi jauna moteris, — 
mėgstame “bowling”. Pir
madieniais eina vyras, ta
da žaidžia Šv. Vardo 
draugijos nariai. Aš einu 
su juo. pasižiūrėti. Penk
tadieniais žaidžiu aš su 
savo darbo draugėmis. Su 
manimi eina ir vyras. Žiū
ri, kaip žaidžiame.

Turime automobilį, va
sarą važiuojame prie eže
ro ar taip pasivažinėti. 
Norime gauti savo butą,’ 
tada nebeisiu į darbą — 
teks valgyt virti, indus 
plauti.

— Aš mėgstu skautų są
jūdį, — kalbėjo kokių 40 
metų amžiaus vyras. Porą 
vakarų savaitėje tenka 
dalyvauti susirinkimuose. 
Duodame nurodymų drau
gininkams apie veikimą— 
ar tai pirmą pagalbą turi 
mokinti ar mazgus. Jau 
šešeri metai kaip su skau
tais.

Kartais laisvalaikiu “pi
naklio” £ 
į kino teatrą, o vasarą — 
prie vandens. ! 
Chicagos dalyje yra pui
kios pakrantės. . . x_
kiame ore galima daug duktė. Tėvai, žinoma, na- 
žuvų pagauti. Be to — mie» ° mergaite pasisako 
mėgstu giedoti parapijos daug visokių parengi- 
chorc. Jau daugiau 20 me- mV: tai kieno gimtadienis, 
tu kaip prie jo priklau- tai “šaur”,
sau i tai bowling ar bingo,

įkartais į kino teatrą.'Vis 
JAUNA NAŠLE (tokie draugiško svečiavi- 

Bekalėdodami su., para? maiši..

Paskaitau 
laikraščius. Reikia drabu
žius išsiskalbti, laidyne iš
lyginti. Į teatrą labai re
tai teinu. Kai stovi namie 
— išvengi “trubelių”.

v •

kurias 
plyte-

prau- 
susi-

• v - “

LIEJYKLOS DARBI
NINKAS

— Dirbu geležies liejyk
loje, — kalbėjo vienas 
“oldtimeris”. — Sugrįžus 
irgi turiu darbo daug — 
namas palaikis. Sekma
dieniais tai mėgstu du 
kartu nueiti į bažnyčią: 
iš ryto ir sumos metu. Po
piet sėdžiu, skaitau lietu
viškus laikraščius. Kad y- 
ra koks parengimas ar 
pikninkas# mėgstu daly
vauti. Kartkartėmis nuva
žiuoju pas dukterį, ji vie
nuolyne — daržininkė.
— Mano darbas — vie

name iš Chicagos didžiųjų 
viešbučių: Palmer house,
— pasakojasi kitas. Tre- 

laisvą 
namu- 
apie jį 
valyti,

turiu
savo

• v

C1c *
MM

Du meškiukai atvežti iš šaltos šiaurės i Angliją nubudę vieną pir
mo sniego rytą rado didžiausio malonumo ir dar suradę apvalą medžio 
pagalį ,kuris jų sapnuose priminė tą kraštą iš kur jie atvyko.

KETURIOS DIENOS PO Himną* Laisvei 
VESTUVIŲ — į AME- j ----------

RIKĄ Ko ieškai plačiuos horizontuos,
Savotiška šeimos trage- Dvasia nerami?

dija ir heroizmas sekan- Ko verda krūtinėje kraujas, 
čiuose namuose. Sofoje sė- 
di tyli mergaitė, už save 
ir už ją atšneka kalbus 
vyras:

— Ji mano brolio duktė. 
Jau ištekėjusi, Lietuvoje 
Vestuvės buvo prieš pat 
išvykimą į Ameriką. Už 
ketvertos dienų po šliūbo 
ir išvažiavo į Ameriką. 
Vyras liko Lietuvoje. Kilo 
karas. Jis nebegali atva
žiuoti. Mergaitė rimta, ka
talikė, su kitais negi laks
tys. Tėvai draudė — nesi- 
ženyti, jei negali abudu

Kai laisvę meni?

Kainai, ir dangus, ir beribė... 
Kiek laisvės ten daug!
Veržies per lavonus ir kraują
Į laisvę, žmogau!?

Plasnoja erelis, karalius
Padangių melsvų,
Grandinių ir aš nepakęsiu 
Ant rankų laisvų!

O laisve! Tave jei troškintų,
Jei mirtumei tu,
Prisiekiu dangum ir gimtine — 
Aš mirčiau kartu!

. At. Kairys.

— Nagi tuos, ką kartą 
užsivilkęs niekada nenusi
mesi.

! — Karstus?
į — Taip. Dabar dirbu ko- 
Ipėčias. Be darbo negali
ama. Tokia brangybė, kai 
i“Amerikas” dar tokios 
nebuvo... Sekmadieniais— 
užbėgu į bažnyčią kokią 

I “Sveika Marija” sukalbė- 
iti. Sūnai kai atvažiuoja, 
j kartais “pinaklio” suker- 
•tam. Išeiti kur nėra kaip 
i— namie ligonis, mergai
tė nuo mažens kojų ne- 
• valdo.

tenka praleist:
mazgoti, dažyti. Kad ga
liu — vykstu į pikninką, 
prie progos. Pereitais me
tais sirgo žmona, darė o- 
peraciją, tai laisvo laiko 
dar mažiau buvo.
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. 1.00 

. 1.00
1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.... 75 
.... 75 
.... 66 
.... 55 
.... 50 
.... 50 
.....60 
.... 50 
.... 50 
....  50

Mr. T. Placzanskis, Rumford, Me.............
N. N., ..........................................................
Emilia Leonawich, Pittburgh, Pa.............
Felix Šlapelis, Rochester, N. Y.................
N. N., ..........................................................
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass........
Simon Paplaski, Medford, Mass.................

■ N. Gailius, Ont. Canada .............................
j K. Gelunauski, Chicago, III........................
Mr. S. Munson, Pittsburgh, Pa.................
Mr. J. Zimnickas, Pittsburgh, Pa.............
M. Vitkauskienė, Cambridge, Mass............
A. Jankus, So. Boston, Mass.......................
N. N., Westfield, Mass................................
J. Tamošauskas, Schenectady, N. Y.........
M. Augustauskas, Waterbury, Conn.........
B. Martunas, Terryville, Conn...................
Mr. B. Budris, Frehold, N. J.......................
Mr. & Mrs. W. Wicas, Dorchester, Mass. 
Mrs. J. Janulaitis, Scranton, Pa................
John Antanaitis, Pittsburg, Pa.................
J. Montvila, Cleveland, Ohio ....................
Mrs. P. Zamulevic, Pittsburgh, Pa............
Jonas Džekevičius, Providence, R. I........
Eva Dunda, Pittsburgh, Pa. ...'.................
Mrs> Mary Bush, Hartford, Conn.............
Mrs. Paznauskis, Cambridge, Mass............
Mrs. D. Januškevičienė, Dorchester, Mass. 
Mr. Peter Krikščiūnas, Manchester, N. H. 
F. Rumskas, New Haven, Conn................
Martha Kazemekas, Gilbertville, Mass. ... 
Mrs. E. Lomer, No. Easton, Mass............
Mrs. C. Cegelis, Pittsburgh, Pa................
W. Kuzmeski, No. Amherst, Mass............
Adomas Česnauskas, Brockton, Mass........
A. Bernotas, Dorchester, Mass...................
V. Gegužis, Dorchester, Mass...................

į K. Jenkunas, So. Boston, Mass...................
Katrina Aliukonienė, Norwood, Mass......
F. Barcaitė, Phila., Pa...............................
Baltrus Janulaitis, Minersville, Pa............
Patsauskas, So. Boston, Mass
Peter Kleponis, So. Boston, Mass............
Pranas Didjurgis, Pittsburgh, Pa............
Mrs. Anna Norman, Scranton, Pa............
Marė Stankevičienė, Waterbury, Conn. ... 
Romulda Stanulionis, Lovvell, Mass........
Rev. J. A. Neverauskas, Phila., Pa...........
Amelia Bardauskas, Cambridge, Mass. ... 
Dr. E. Waliackas, Marblehead, Mass........
Pranas Katilius, Scranton, Pa...................

DVI MERGAITĖS
— Mano pirmas darbas, 

{— pasakojasi viena ofiso 
j mergaitė, — kas rytą iš- 
: klausyti Mišių bažnyčioje.

. v. -__ , o______ «------ ^.’.Per dieną turiu “punčiuo-
les jos vyras atvažiuoti. O — aš įaj kas antradienį įti” tokius lakštus. Mėgstu

Jei jau'laisvalaikyje skaityti, bet 
nenueinu — šaukia tele- • kai per dieną pavargsta a- 
“ ... ..... x_-_ . , gūrint į smulkius;Leonas Platakis, Scranton, Pa...............

skaitau! skaitmenis, tai nėra kaip į Petronas Rasenus, Scranton, Pa. ........
“Darbinin-1 Simon Balvonis, Minersville, Pa...........

Jurgis Grigas, Chelsea, Mass...............
Jonas Dailiedonis, Pittsburgh, Pa.......
Juozas Jenulevičius, Mt. Carmel, Pa. .. 
Peter Mikalenas, Phila., Pa. ................
Ona Gicienė, Hartford, Conn...............
F. Dubauskas, Montreal, Canada ........
Kaz. Rusilas, Amsterdam, N. Y...........
Mrs. F. Elseika, Nevvark, N. J. ............
Mrs. Louise Taut.irdas, Detroit, Mich. 
Mrs. Anna Skeltis, Bethlehem, Conn. .. 
Mrs. Magdalena Pash, Spencer, Mass. 
Mr. Bennie Waluck, Chelsea, Mass.......
Mrs.
Julė 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. Martha Jurienė, So. Boston, Mass. 
Mr. Al. Rasimavičius, So. Boston, Mass. 
Helen Andrušaitis, Charlestown, Mass. 
F. Švenčionis, Lavvrence, Mass..............
T. Dzeventkauskienė, Dorchester, Mass. 
Jonas Hasieta, Westfield, Mass............
K. Witart, Waterbury, Conn...................
Mrs. V. Žilinsky, Shelton, Conn............
J. Tamkevičienė, Pittsburgh, Pa. .........
Charles Saparnis, Cambridge, Mass. ... 
John Wysockie, E. Cambridge, Mass. ... 
E. Pukienė, Chicago, III........................
S. Jegelevičiūtė, Bristol, Conn................
Pranas Arlauskas, Webster, N. Y........
Mrs. N. Kaupinas, Pittsburgh, Pa........
Šv. Kazimiero Seserys, Phila., Pa........
Mrs. Mary, Norkus, Baltimore, Md........
Andrew Sliokaitis, Cleveland, Ohio .....
K. Kudzma, Waterbury, Conn...............
Jonas Jakubauskas, Quebec, Canada ... 
A. Jankawski, Cambridge, Mass...........
Eleanor Roman, So. Boston, Mass.........
Ona Bakutienė, Chicago, III..................
N. N..........................................................
N. N..........................................................
Joseph Lukasevičius, Gardner, Mass. ... 
Silivinskaitė, Cambridge, Mass............ ’.
Mrs. R. Roland, Camden, N. J...............
Mrs. K. Leidick, Saginavv, Mich............
Ignacas Umpa, Methuen, Mass.............
A. Balevic, Seymour, Conn...................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
L„ . “Darbininko” Administracija.

važiuoti. Būtų čia sau ki-į __ Niekada neapleidžia-' 
tą susiradusi, o dabar me Mišių. Jei galime į šo-į 
surišta. Gal su laiku ga- kįus> galime ir į bažnyčią.1 

dabar mano namas, jos eįnu pas draugę,
baldai. Šeimininkauja ir ;
praleidžia laisvalaikį na- fonu kas atsitiko. O taip kys 
mie. Rimta mergaitė. J— daugiausia skaitau ^skai 
KOKIA JUS NUOMONE

APIE CHICAGOS
VYRUS?

pasakojasi daug skaityti.
į ką” tai perskaitau. Kiti 
'stebisi, kaip Amerikoj au
dusi jauna mergaitė skai
to lietuvišką laikraštį Bet 
aš mėgstu. Duoda daug 

paklau- įįnįų mano gimtojo

ZUZANA NEINA Į. 
TAVERNAS

Vienuose namuose ran
dame mamytę, mažą mo
kyklon einantį broliuką ir 
paaugusią seserį — Zuza
ną.
— Beveik kiekvieną sa- 

! vaitgalį aplankau savo 
sesers šeimą, — pasako
jasi ji. — Sesuo gyvena 
miestelyje už Chicagos ri
bų. Jos vaikai labai džiau
giasi tet^ sulaukę. Myliu 
savo sesutę, padedu jai 

j butą aptvarkyti. Vaikino 
neturiu, o vienai Chicagoj 
beveik nėra kur eiti. Da
bar daugumas vaikinų 
knurkso tavernose. Į jas 
eiti nenoriu. Nueitum — 
reikėtų gerti. Išgersi tik 
vieną, vadins tave “softi”. 
Tai taip daugumą vakarų 
praleidžiu namie.
— Ar nevertėtų 

prisidėti prie mergaičių 
sodalicijos, jos turi daug 

palošiam, kartais graž\U pramogų. _
_  — Gal taip reikes ir pa- 

Šiaurinėj v ., i Kitoje šeimoje — abu 
KadVo- Pagyyenę tėvai ir jauna

u •

jums

magazinus, — 
į kito lietuvaitė. 
! MĖGSTA PAEŽERES

Kituose namuose rado-j SMĖLI
me mamą su dviemis dūk-; _ K Tamsta dirbate 
relėmis ir sūnumi. Sūnus, laisvalaikyje, 
^ugė^jTse^o”- “U Vfeną
sekretorė vienoje įstaigo-. _ Ką gi dirbsi kad nėra 
Je- „ . ._ , . ... .'kada. Grįžtant iš darbo

laisvalaiki turiu imti tris gatveka- 
_ Irius, sugaištu daugiau va

landos. Pavakarieniauju, 
laikraščius paskaitau ir— 
gulti, šeštadieniais tenka 
malkas pakapot, anglių 
prisinešti. Sekmadieniais 
— bažnyčia, o reikia ir 
pamiegot, ’ visą savaitę

praleidžiate?
— Daug laisvo

ra. Atėjus po 
darbo valandų 
tems, žinote, tai suknelės, 
tai kojinės reikia išsi
skalbti. Kartais nueiname 
į kino teatrą, šeštadie-

laiko nė- 
aštuonių 
mergai-

karais su šeimininke klau
somės lietuviškos radijo 
programos, kartais net 
kuri ir užsnūstam. Sek
madieniais mėgstu giedoti 
chore, paskiau nueinu 
pas draugę, arba ji pas 
mane, tada kartais aplan
kome trečią draugę, o ne
seniai bandėme ir “pinak- 
li”ų ••• •

Anna Gurskis, Scranton, Pa. ... 
Burduliūtė, So. Boston, Mass. ... 
N. Sluzincas, Waterbury, Conn. 
K. Dezulskienė, Chicago, III. ... 
K. Tumonis, Albany, N. Y.......

niais susidarome koks tre- ankatį keliu. Gerai ir į pa-į — As, — 
jetas mergaičių ir važiuo- e^erės smėlį vasarą nuva- draugė, — 
jame į sokius. Yra čia žiuoti, pasivolioti. Auto-i kur išpild 
mieste tokia rimto vieta. mobilio neturiu, 
Jei kuris padaugina. išsi- ninkus sunkiau

kalbėjo jos 
parduotuvėje, 

išpildomi laiškais 
_____  _____ , tai pik-įgauti užsakymai, dirbu, 

Jei kuris padaugina išsi- ninkUs sunkiau pasiekti, i beveik vyrišką, sunkų 
gert — išmeta. Turi būti syk; gerai ir priean-idarbą, kilnoju siuntinius, 
gerai apsirengę, kitaip ne-_____________________________________ ‘
įleidžia. Net “t * “
nevalia šokti, šeštadie
niais šokiai iki antros va*! 
landos nakties, sekmadie- į 
niais — iki dvylikos. Kai
na vienas doleris ir 25 et.
— Kokia jūsų nuomonė 

apie Amerikos jaunus vy
rus?
— Tie, kuriuos sutinka

me anoje šokių vietoje 
daugumoje geri.

, „ gyje (“ant porčiaus”) pa-Per dieną gerokai pavarg-
jitterbug Sįkaitinti... Jauni eina stu. Vakarais — einu į 

“beisbolo 
man — radijo atsisukau, 
ir gerai.

KĄ PASAKOJA 
LAIŠKANEŠIS

Vienuose namuose apti
kau laiškanešį:
— Kai laiškus išdalinu, 

užeinu į restoraną pasė- 
__ o___Kurie dėt, kavos kur išgert. Per 
blogi — jau lengvai galildieną prisivaikščioju, tai 
pažinti. Su tais nė šokti'sugrįžus nebesinori nie- 
neiname. Mes pačios už į-'kur eiti. Sekmadieniais: 
žangą užsimokame, : 
kuo norim šokam, su kuopčiau tenueinu, kartais — 
ne — ne. j“bolinti”. Vasarą su savo
— Nebijote, kad nakčia1 -* *- 1

grįžtant kas jūsų “nekid- 
napintų”?
— Grįžtame mergaitės 

būriu, po keturias, pen
kias.

? O kaip sekmadieniais?

” pasižiūrėti, o mokyklą, noriu gauti auk
štesnės mokyklos baigimo 
diplomą. Gal gausiu ge
resnį darbą, šeštadieniais 
mėgstu pagelbėti 
siuntinį į Europą 
viams išsiųsti, ar 
šiai. Kartais ateinu 
rapijos ofisą padėti ko
kius užsilikusius 
sutvarkyti.

* $ *

kam 
lietu- 
pana- 
į pa-

darbus

su bažnyčia, kino teatran re- 
<ciau tenueinu, Karlais — ’ * V _   _ .
mažystės draugais einame 
maudytis.
— Aš tai per 27 metus 

dirbau amžinus “overko
čius”, — pasakojasi pagy
venęs vyras.
— Kokius? ............ -

Čia aprašytos, aplanky
tosios šeimos — daugiau
siai katalikų šeimos. Jos 
tvarkosi rimtai, palaiko 
gražias lietuviškas senas 
tradicijas. Jų pasišventi
mo dėka išsilaiko mūsų 
lietuviškoji spauda, mo
kyklos, parapijos ir mes 
lenkiame galvas prieš jas.

- - Dr. J. Prauskis.

-•V

«
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Sausio 18 d. tuoj po paskuti
niųjų šv. mišių parapijos sve
tainėje įvyko Federacijos 16 
skyriaus metinis susirinkimas. 

■ Valdyba likosi ir kitiems me
tams ta pati. Susirinkime nu
tarta rengti Vasario 16 minėji
mą. vasario 15 d. Tam išrinkta 
komisija, kuri pasirūpins ren- 

Visų vizitacija, kovo 19—21 d. Tėv. &imo reikalais. Taipgi nutarta

GHU>£17 LIETUVIU | 
KOLONIJOSE ‘Į

T5vų Pranciškonų Misijos 1948 m.
CHICAGO. ILL.

Šventųjų parapijoje, misijos ir Bernardinas Grauslys, O.F.M. 'plačiai pasidarbuoti ALT aukų 
Tretininkų vizitacija, vasario 
29 — kovo 7 d. Tėv. Bernardi
nas Grauslys. O.F.M.

CHICAGO. ILL. — Švenč.
P. Marijos Gimimo parapijoje, 
misijos ir Tretininkų vizitacija, 
kovo 7 — 14 d. Tėv. Bernardi
nas Grauslys. O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Ap
reiškimo parapijoje, moterų - 
vyrų misijos ir Tretininkų vi
zitacija. kovo 7—14 d. Tėv. 
Leonardas Andriekus. O.F.M.

ROCHESTER, N. Y. — Šv.
Jurgio parapijoje. misijos ir 
Tretininkų vizitacija, kovo 7— 
14 d. Tėv. Jurgis Gailiušis. O.
F. M.

NORWOOD. MASS. — Šv.
Jurgio par., misijos ir Treti
ninkų vizitacija, kovo 7—10 d. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.
F. M.

PATERSON. N. J. — Šv. Ka
zimiero parapijoje. 40 Valandų 
Atlaidai, misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 7 — 14 d. Tėv. 
Klemensas Žalalis. O.F.M.

BAYONNE. N. J. — Šv. My-
Juozajio'

vizitacij.a
Aleksan-

rinkime. Lietuvos reikalams.
LEWISTON, MAINE — Šv.

Patriko koplyčioje, misijos ba
landžio 21—25 d. Tėv. Leonar
das Andriekus. O.F.M.

RUMFORD, MAINE — šv. 
Atanazo par.. misijos, gegužės 
19—23 d. Tėv. Leonardas An- 
driekus. O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų 
Tėvų Pranciškonų vedamas mi
sijas. nuoširdžiai prašome visų1 
kunigų prisiminti (Memento) 
savo šv. Mišiose Pranciškonų 
misijas. Ta intencija taip pat 
prašome visų tikinčiųjų pasi
melsti. klausyti Šv. Mišių ir 
per jas priimti Šv. Komuniją.

Ruošdamiesi misijoms. Tėvai 
Pranciškonai vasario 8—15 d. 
atliks savo metines rekolekci
jas ir Šv. Dvasios noveną Šv. 
Antano vienuolyne Kennebunk 
Port. Maine. Šioje novenoje 
prašome visų dalyvauti.

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Maine

Praeitą savaitę Camhrldžiuje 
mirė du lietuviai, a. a. A. Mik- 
šis ir a. a. J. Skirius. Abu ve
lionius gražiai palaidojo jaunas 
laidotuvių direktorius p. P. 
Vaitkus, kuris turi savo naują 
moderniškiausiai Įrengtą koply
čią ir ofisą antrašu 195 Webs- 
ter Avė., tuoj prie lietuvių baž
nyčios. p. Vaitkaus laidotuvių 
koplyčia yra labai paranki lai
dotuvių metu, už tai, kad ran
dasi prie pat bažnyčios. Malo
nu mums lietuviams, kad mūsų 
naujosios kartos biznieriai ne- 
užsileidžia svetimtaučiams, bet 
net dar juos pralenkia ir, žino
ma, tuomi kelia lietuvių vardą. 
Velionių šeimoms reiškiame gi
lią užuojautą.

NEW HAVEN, CONN

An- 
misijos. 

ir Treti-

kolo parapijoje. Šv. 
novena ir Tretininkų 
kovo 10—19 d. Tėv. 
dras Žiubrys. O.F.M.

BROOKLYN. N. Y. — 
gėlų Karalienės par.. 
40 Valandų Atlaidai 
ninku vizitacija, kovo 14 — 21
d. Tėv. Modestas Stepaitis. O. 
F. M.

DETROIT. MICH. — Šv. An
tano par.. misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 15—21 d. Tėv. 
Jurgis Gailiušis. O.F.M.

INDIANA HARBOR. IND. 
— Šv. Pranciškaus parapijoje., 
misijos ir Tretininkų vizitaci
ja. kovo 15—21 d. Tėv. Kle
mensas Žalalis. O.F.M.

BROOKLYN. N. Y. — Šv. 
Jurgio par.. misijos ir Treti
ninkų vizitacija, kovo 14—28 
d. Tėv. Viktoras Gidžiūnas. O. 
F. M.

PORT WASHINGTON. 
V7ISC. — Lietuvių misijos ir 
Nekalto Prasidėjimo parapijos, 
Sheboygan. VVisc. - Tretininkų

LDS 28 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 25 d.. Šv. Kazimiero 
par. svetainėje. 11 valandą ry
tą

Kviečiame visus narius ir 
norinčius įsirašyti į LDS orga
nizaciją ateiti į šį susirinkimą. 
Bus gera proga užsimokėti už 
laikraštį “Darbininką”.

Juozapas Lukša,
28 kp. finansų raštininkas

Praeitos savaitės korespon
dencijoje pasitaikė klaida, kur 
pažymėta, kad p.p. J. T. Ba
niai šventė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, turėjo būti 
24 metų. Atsiprašome pp. Ba
nių. taipgi linkime jiems kitais 
metais linksmiausiai švęsti 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

i
A!5ert R. Barter

Pirmiau — Pope Opticzl Co. 
'"acia !tim« reikslin?? akiniai leis
re mums išegzaminuoti akis ir 
ritaikint: akinius Mes padarom- 

dirbtinas akis

Poo'n 206
Tel. 6-1944

2'»7 P IRK Bl ILDING
IVorcester. Mass.

*75 Main St.. IVebster. Man*.

LDS

HASHUA.N. H.
Lietuvių Veteranų Parengimas

; balsus. Kitas kandidatas, 
I George C. O’Brien, kurio

ir esant iš-

Piūtis dideli, bet darbininkų matai

Lietuvių Tauta Mirties Pavo
juje, Neapleiskime Jos!

Lietuvių Tautai šiuo me
tu kenčiant
sklaidytai po platųjį pasau
lį. reikalinga daugiau kuni
gų, vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

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

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

. DVI HIGH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę aštuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

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

Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

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

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
Very Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 

Franciscan Monastery 
Kennebunk Port, Maine.

čias Rusiją, surašinėjimą. Kas 
tą darbą atlieka, mes visi pui
kiausiai žinome. Bet gaila, la
bai gaila, kad nevisi juos mo-

Praeitą savaitę dėl naujų kame išskirti- kurie ir moka- 
siuntinių Lietuvos tremtiniams me’ nenor’‘me ar nepajėgia- 
aukojo gražių drabužių sekan- nutraukti santykių su jais, 
ti: pp. Radaičiai, pp. Karbaus
kai, p. Ajauskienė, p. A. Buro- 
kienė aukavo 5 dol. dėl tiesio
ginio siuntinio, taipgi nežino
mas svetimtautis atnešė daug 
drabužių. Ateinančios savaitės 
pasiuntimui yra prirengtos 3 
dėžės konservuoto maisto ir 7 
dėžės drabužių. Visiems auko
tojams p. B. Jakutis ir A. Dau
kantas Lietuvos tremtinių var
du reiškia širdingiausią ačiū.

Iry B. Butters. Jis gavo 1797(bar skaitykite "Darbininką”, o 
j balsus. Kitas kandidatas, tai į kai “Amerika” pradės eiti, tai 

nei tada ir abudu bus gražu turėti 
, vardo nebuvo ant baloto, bet savo namuose. Žinau, kad yra 

gavo 1749 balsus, tokių šeimynų kur ateina į na- 
Tai tie du ir liko išrinkti select- mus penki lietuviški laikraš- 
menais. p. .Ilarry B. Butters y- čiai, ir sako, kad dar neturi ką 
ra veteranas sėlectmanas. Jis skaityti. O.
šrinktas 
(kiekvienas 
metus).

i “stickeriais”

. I

šeštam terminui 
terminas po tris: 

p. Butters yra vedęs 
l lietuvaitę ir sukūręs gražią šei-;
mą. ir yra nuoširdus lietuvių 
bičiulis.

LAWREHCE. MASS
Misijos

Sekmadieni, sausio 25 d., 7
■ vai. vakare, Šv. Pranciškaus 

Norv'oodo miesto Sveikatos lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Tarybou vėl '“rinktas lietuvis, Bradford St., prasidės misijos, 

buvęs įžy- kurias skelbs įžymus misijonie- 
patriotin- rius, kun. Geraldas, Paslonis- 
Jis gavo tas.

p. Jonas P. Dixor., 
mus sportininkas ir 
gos šeimos sūnus. 
.2634 balsus.

j School 
laikrašti- 

“Nor-
kolumnistas.

VVhist Port y

kuris duoda 
aprubežiuoti 

priim-

šeštadienį, sausio 24 dieną. 8 
vai. vakare, Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, Bradford 
St.. įvyks kortavimo pramogė
lė. Laimingieji gaus brangių 
dovanų. Pelnas skiriamas para
pijos socialio namo statybai.

Rengėjai kviečia visus ateiti, 
linksmai ir naudingai laiką 
praleisti su savaisiais.

Parapijos metinis bankietas 
įvyks vasario 8 d., parapijos 
svetainėje. Prie bankieto ruo
šiamasi sparčiai. Taigi visi iš 
anksto skirkime tą dieną para
pijos bankietui. A. D.

Pažymėtina, kad 
Committee išrinktas 
ninkas, John J Cook,

ood Messenger”

Referendumas,
rišę Norwoodui

miestelio susirinkimus, 
tas dauguma balsų.

Iš visų miestelio t
ravusių balsuotojų 61 nuošim

tis dalyvavo balsavimuose.
Norwoode turime profesiona-

’ ir šiaip aukštus mokslus 
aigusių lietuvių, bet kažin ko- 

'51 politikoje labai mažai pasi- 
ūškia. Gal dėlto, kad neturi 
olitinės organizacijos. Mūsų 
-■teranai taip pat nėra organi- 
*oti. Kaikuriose kitose lietu- 
į parapijose gražiai veikia 

Katalikų Veteranų postai. Nor-
woode galėtų gražiai gyvuoti vice piim. Kastancija Jesaitie- 
postas su mažiausia apie 100 
narių. Tik reikia, kad kas pra- 

idėtų organizuoti. Veteranų pos
tas galėtų daug ką nuveikti 
politikoje. Lietuviai išsikovotų

I pripažinimą.

WATER!
Kristaus Kančios Arkibroli- 

jos draugijos susirinkimas įvy
ko gruodžio 21 d., kuriame iš
rinko valdybą 1948 m., būtent: 
Dvasios Vadas kun. V. Ražai
tis; pirm. M. Karinauskienė;

nė; rast. Uršulė Liutkevičienė; 
ižd. Uršulė Žilinskienė.

Mirus mūsų vienai narei, a.a. 
Onai Liutkienei, kun. P. Liut
kaus motinėlei, buvo užprašy
tos šv. mišios už jos vėlę. Visa 

ivaldyba reiškia gilią užuojautą 
ir visai

.L*

Besantykiaudami su jais, mes 
išduodame savuosius mirčiai 
Lietuvoje. Vieni iš jų dirba už 
pinigus, kiti yra priversti dirb
ti Stalinui, kad išgelbėjus savo 
gimines Rusijoje nuo Stalino 
budelių. Būtų mums laikas pa
žinti tuos, kurie užjaučia mūsų 
kančias, o tikrumoje yra atsa- 
komingi už jas. Nusikratykime 
Stalino išgųjų. o bendraukime 

, tik su savais, mūsų takais ei- 
■ nančiais lietuviais. Reiškiame 
giliausią užuojautą p. Pilkonie- 
nei jos širdgėlos valandoje.

KORtfOOD, MASS. __________ i vaiuyiM
SRIDGEPORt CONN. J kun. Dr. P. Liutkui

I . , , . .
I Liutkų seimai.

Šiuo laiku yra keletas ligo-’
,<«. ~1-1 1—1- — jau keli

Federacijos skyriaus -metinis mėnesiai guli ligoninėje, kaip 
susirinkimas Šv. Jurgio lietu- tai: H. Zokas, Vilčinskas (Wil- 
vių par. svetainėje. Kviečiame son), o dabar nuėjo jauna mo- 
visus senuosius ir naujuosius teris, parapijos choro choristė, 
draugijų atstovus ateiti į susi-1 P- L. Argustienė (Argust) ir 
rinkimą. Bus išduoti raportai 
ir valdybos rinkimas.

Sekmadienį, sausio 25
tuojau po sumos, maždaug apie 
11:30 vai. rytą įvyks ALRK nių, kai kurie iš jų

d..

šeštadienį, sausio 24 d. įvyks 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos Lietuvių Katalikų Veteranų ;
1392 posto pirmi metiniai šo- niai gavo 
kiai miesto auditorijoje, Spring p. Pilkonienės visa šeima Stali- kia Skautų kuopa. Skautai 
Street. Šokiai 
vakare ir tęsis 
nakties. Gros 
kestras. WTIC 
taipgi Victor

Stalino

Šiomis

Budeliai Sunaikino
šeimą

dienomis pp. Pilko- 
žinių, kad Lietuvoje! Mūsų parapijoje puikiai

Gyvojo Rožančiaus draugijos 
susirinkimas įvyko sausio 4 d., 
Šv. Juozapo par. svetainėje. 
Dalyvavo daug narių. Raštinin
kė išdavė raportą iš 1947 m. 
Ši draugija turi 250 narių, 

p. V. Žukauskas. Visiems linkė- daug darbuojasi dėl parapijos 
•Įtina tuojau pasveikti.
I----------------------------

prasidės 8 vai., no kraugerių
iki 12 vai. vidų- Laike pirmos rusų okupacijos susirinkimus 
Krakowska or- buvo ištremta į Sibirą p. Pilko-i los gimnastikos 

radio artistai ir .nienės senutė motinėlė ir viena 
Recording artis-' sesutė. Šią vasarą ištremta į 

tai iš Hartford, Conn. Įžanga: Sibirą dar dvi jos sesutės, pus- 
$1.20, priskaitant valdžios mo- broliai «ušaudyti Lietuvoje ir 
kesnius. Daug brangių dovanų. vienas dėdė, įkalintas Vilniaus 
bus išdalinta laike polkos kon- 
testo.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
,visus vietinius ir iš kitų kolo
nijų. jaunimą ir senimą daly- 

i vauti mūsų veteranų pirmuose 
metiniuose šokiuose. Rap.

vei
kas 

savoliko sunaikinta. ’ antradienio vakare turi 
' ’ ’ ‘ į Robert’s mokyk- 

kambariuose. 
Skautams vadovauja p. A. Za- 
veckas, pavaduoja p. G. Dainis. 
Komitetą sudaro: dvasios va
das kun. F. Beksha, M. Kar
bauskas ir A. Daukantas. Pa
geidaujama. kad tėvai savo 
vaikučius prirašytų prie skau
tų, kur jiems be namų duoda
mas pagrįstas ’ katalikiškais 
dėsniais auklėjimas. Vasario 8 

rusai čia Amerikoje jau prade-1 d., Bostono Katedroje Skautai 
jo vesti mažųjų tautų, supan- turės iškilmingas šv. mišias.

į ir labdarybės dirvoje. Dėl naš
laičių aukojo $35; Lietuvos 

nepriklausomybės tremtiniams $45. Per visus me- 
minėjimas įvyks tus draugija užprašė 17 šv. mi- 

narė, tai už- 
svetainėje. prašom šv. mišias su egzekvi- 

Kalbės neseniai iš Kalbės Dr. J. Padalskis. para- jomis. Velykų gėlėms aukojo 
____ i____  _____ DziVi Lum T T 7 T* o i w cr i iv* Ir i Fru m

Lietuvos 
paskelbimo

kalėjime, laukia mirties. Per 
ašaras p. Pilkonienė pareiškė: 
“ištikrųjų, kas nors čia iš A- 
merikos juos skundžia”. Nėra 
abejonės, nes nuo 1935 metų

ANŲARY SALE
I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, šj mėnesį 

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

t

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

Bernardas Koraitis

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

i Tą pačią dieną, tuojau po po
pietinių pamaldų (apie 3:30 v.
po pietų), parapijos svetainėje vasario 8, 4 vai. po pietų, šv. šių. Kai miršta 
įvyks prakalbos ir judamieji Jurgio parapijos 
paveikslai. 1
tremties atvykęs kun. Klimas pijos kleb. kun. J. V. Kazlaus- S20. Taipgi aukojo ir kitom ka
is Brockton. kas ir kiti svečiai. Parapijos talikų įstaigom. Bendrai su

Šį parengimą ruošia vietinis choro solistai dalyvaus su gra-Tretininkų draugija buvome
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių žiomis dainomis. Visi turėtų suruošę vakarienę, kuri davė
Vienuolyno Rėmėjų skyrius, dalyvauti.
Kviečia visus ateiti. --------

BOSTON, MASS.

dalyvauti.

Moterų 
suruošė 
sausio 22

Choro operetė tikrai bus ba
landžio 4 
“Adomas 
ir solistai

I 
šeštadienį nemažas'

I
lt

ir Merginų Sodalicija 
kortavimo vakarėlį 
d., parapijos naudai.

d. Išpildys operetę 
ir Ieva”, 
yra geri.

Pereitą 
būrys jaunimo ir senimo buvo 
nuvykę į So. Bostoną ir daly
vavo L. Vyčių 17 kp. šokiuose, 
pp. Petras ir Valerija Rakaus
kai laimėjo dovaną valso kon- 
teste.

$500 pelno.
Draugija nutarė ruošti korta

vimo pramogą sekmadienį, va
sario 1 d., parapijos svetainė-

Vaidintojai je. Komisijoje yra šios narės:
Uršulė Liutkevičienė, Marijona 
Kašėtaitė ir M. Stankevičienė. 

“Amerikos” skaitytojai, gavę Kviečiame visus tą dieną daly- 
Darbininką”, apsidžiaugė, kad vauti, kur linksmai laiką pra- 

turi naują laikraštį. Kiti net I leisite ir padarysime kiek pel- 
klausinėjo, kaip jis čia atsira-jno parapijai.
do. Tad vietoj “Amerikos”, da-l Rengimo Komisija.

Šiomis dienomis p. Elena Pa-' 
zniokaitė, slaugė, kuri darbuo-i 
jasi Nonvoodo ligoninėje, pasi-i 
davė “tonsil’ų” operacijai. Po 
sėkmingos operacijos sveiksta.

Pereitą savaitę sugrįžo iš A- 
laskos karys Vincas Jakas pas 
savo seserį ir švogerį pp. Kay 
(Kavaliauskus), gyv. Lenox 
St., ir taipgi pas savo mamytę 
p. Eleną Pakarklienę praleisti 
atostogas. Praleidęs atostogas 
vyks į užjūrį.

Pristatome Alų ir Toniką |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų Mes alų it | 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems £ 
It piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus Šaukite £

BOR1S BEVERAGE CO.
•7

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
, 420 E St.. Tel. ŠOU 3141, So. Bos ton, Mass 5

e M___•_____ *_ ff»_!____«»___________•_ ___ •__________ £

i!
<!

—
Pereitą pirmadienį, sausio 19 < 

d. įvyko Nonvoodo miesto vai- • 
dininkų rinkimai. Nors oras po 
sniego audros buvo šaltas ir 
gatvės sniegu ir ledu uždeng
tos slidžios, bet 5,091 balsuoto
jas atliko savo pareigą. Iš de
vynių kandidatų į seleetmenus

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yro

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balnkonis. Savininkas

daugiausia gavo balsų p. Har-
258 Wesl Broadway,

Pagamina gerus lietuviškus pietus •‘J užlaiko geriausį alų. vyną ir degti * 
oe. ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja

Sonth Bcston, Mass.
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SVARBIOS PRAKALBOS-KONCERTAS ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Koks likimas laukia tremtinių rytoj? Šiuo ir kitais klausimais kalbės 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.

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

h
I

I 
ė-

i

f • f •

VIETINES ŽINIOS
DAKTARAI 21NUTFS

sielos gerovei, kurios įvyks §v. ( 
Petro parapijos bažnyčioje, ■ 
vas. 21 d., 8 v. r. Būtą gera 
matyti daug parapijiečią šiose 
mūsų geradarės metinėse pa
maldose. Mat parapija yra vie- 
nata — šeima.

Liet. Vyčių 17 Alg. Kuopa Įteikė 
$500.
“Save The Carney Hospital

33 Lietuvių Komitetui -

įsigykite Tikietus I

A J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass
Tel. Parkway 1233-VV

♦-------------------------------------- <
ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadffay

So. Boston, Mass.•
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 

fteitadieniais nuo 2 iki 8-tai.
#--------------------------------- <

Tuoj po sumai. Kadangi 
BALFo didelės prakalbos įvyks 
2 v. p.p., sekmadienį, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje Mišpa
rai ir Bažnyčios Vienumo Ok- 

Į tavos pamaldos, paprastu lai
šku neįvyks. Bažnyčios Vienu
mo Oktavos baigos pamaldos 
įvyks tuojau po sumos.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatam*
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Kat- 
am- 
kuri 
gyv-

Atmintinos aukos. Eilėje at
mintinų aukų mūsų parapijai 
mes randame: Lietuvių Pilie
čių Draugiją, aukavusią mo
kyklos įrengimui $500.00, Ja- 
kavonių šeima užfundino savo 
giminių Kudrevičių atminčiai 
brangius bažnytinius juodus 
rūbus, kurių šiais laikais nebū
tų galima įsigyti už $500.00 
Didžiulę auką yra padaręs Juo
zas Slanina su šeima. Šie įtai
sė brangiausius auksinius baž
nytinius rūbus, kurių nebūtų 
galima dabar gauti už $1000. 
Prie to, šioji dosni ir darbšti 
Slaninų šeima yra,daug auka
vusi šios parapijos dvasiškijai, 
ir įvairioms katalikiškoms į- 
staigoms. Pasimelskime, bent 
karts nuo karto su Bažnyčia už 
jos geradarius.

Šis milžiniškas
jaunimo ir 

Municipal 
Boston, į 

kuopos pa-

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.lC.SeyinMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 6330

J.RepsNs.M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Mirusi darbuojasi. A. a.
'rė Jasulaitienė, 70 metų 
Ižiaus. prieš savo mirtį, 
jai atėjo vas. 21 d., 1947,
702 E. 6th St., savo •testamen
te neužmiršo nė parapijos. Ji 
bus bene vienatinė, kuri mirda
ma paliko Šv. Petro parapijos 
bažnyčiai didelę sumą pinigų— 
penkis šimtus dolerių. Reiškia, 
ji ir mirusi remia katalikišką 
tikėjimą bei jo labui darbuoja
si. Už tą sumą bus kas nors 
įtaisoma atnaujinamoje bažny
čioje geradarės Katrės atmin- 

Įičiai.
Parapija su savo dvasiškija 

meldžiasi už parapijos gerada
rius. Melsis ir už Katrę Jasu- 
įlaitienę. Tikimės, kad ji. Dievo 
teisybei atpildą padariusi, mel
sis už šv. Petro parapiją, ir 

i savo artimuosius.
Parapija taip pat yra dėkin

ga p. adv. Juozapui Gailiui, 
kurs sudarė a. a. Katrės testa
mentą ir ponams Braziūkams— 
jos giminaičiams, už pildymą 
to dosnaus testamento. Para- 

ipija ir jos dvasiškija atmins 
'savo maldose ii* šių geradarių 
reikalus — pasimels jų inten
cija.

į Ponai Bražiukai jau užsakė 
metines pamaldas a. a. Katrės

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC, j
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broadwoy. So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

Užsisakykite Tonika Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
į GraftonAvow Islington. Mass.
|: TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
Juoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. Eliot 8222.j Šv. Jono paš draugija ruošia 
šaunią vakarienę, kuri įvyks 
vasario 1 d., 6 vai. vakare, Lie- Į 
tuvių salėje. Joje galės daly
vauti ir nenariai. Tik visi pra
šomi tuoj įsigyti tikietus. Jų 
įgalite gauti pas valdybos na
trius ir “Darbininke’’. Galite i 

T . .. .’ Į užsisakyti pas fin. sekr. A. I-
°_ „S^eienUJ&1 j vašką, skambinant SO 8-5961,

__ __________ parengimas 1. 
davė pelno S500 ir ta suma i-! 
duota Lietuvių Komitetui - 
“Save The Carney Hospital 
kuris pasiųs 
Gera pradžia — gražus pasi
darbavimas — jeigu yra noro

Pereitą šeštadienį, nors oras 
buvo blogas, daug 
senimo susirinko 
svetainėje, South 
Liet. Vyčių 17 Alg.
rengimą. Šio parengimo pelnas 
paskirtas Carney Ligoninės 
Statybos Fondui, kurio Garbės dirbti labdaringą darbą, tai y- 
Pirmininku yra J. E. Ark. Ri- 
chard J. Cushing. 

j Liet Vyčių 17 Alg. kuopos 
rengimo komisiją sudarė šie ir 
šios: Anelė Marksaitė, F. Gren- 
delytė, Ona Kleponytė, Marijo
na Kleponytė, Anelė Pečiulytė, 
Antanina Grabijoliūtė, Patrici
ja Žibutytė, Stefania Ekamas, 
Angelą Masionis, Anelė Švelny- 
tė, Eugenia Glineckaitė, Alek
sandras Akulevičius (Lynn), 
Longinas Švelnis, Steponas V. 
Mickevičius, Steponas Kontau-

. tas, Jonas Kontautas, Albertas

ra ir geros pasekmės. Mes, 
lietuviai esame pasižadėję su
kelti $25,000 Carney Ligoninės 
Statybos Fondui.

Komisija širdingai dėkoja vi
siems lietuviams, kurie dalyva-

arba vakarienės šeimininką V. 
Medonį — SO 8-4852. Tikietas 
tik $2.00. Valdyba.

Kęstučio Draugija Minėjo 
Sukaktį

Sausio 18 d.. D.L.K. Kęstučio 
. , , . , _ , ' . . l Pasalome Draugija paminėjovo arba kokiu nors badu pnsi-i ' , ,. , , , savo 40 metų gyvavimo sukak-dejo prie šio kilnaus ir labda

ringo darbo. A.E.L.

Prisideda Prie Vasario 16 
Minėjimo

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSB
Realstatininkas

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

So. Boston Fumiture Co
Matrašai naujai perdirbami 

Kainos pranešama ii anksto 

Jūsų kreditas geras 

Pristatymas skubus.
tį, .banketu, kuris įvyko Lietu
vių salėję.

Draugija turi apie 280 narių. 
Prie šios draugijos yra įsistęi- 

jgęs ir Keistutis Club. kuris lai
ško ir operuoja taip vadinamą 
Kęstučio Daržą, East Dedham. 
kuriame 
laiko 
metu.

380'A West Broadvvay.
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuos profes!jonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką”.globa 

savo
Vincas Valatka, Stasys K. Gri-' metiniame susirinkime vienbal

siai nutarė prisidėti prie 'Vasa
rio 16 minėjimo. Į to minėjimo 
komitetą savo atstovėmis iš
rinko Ievą Marksienę ir Oną 
Įyaškienę. Iš draugijos valdy
bos pasitraukė ilgametė tes' 
d-jos iždininkė, išbuvus 27 me
tus. Ona Staniuliūtė. Narės ją Mauriee J. Tobir namuose Ja- 
pagerbė arbatėle ir dovanėle, maice Plain kilo gaisras.
Jos vietą užėmė LDS Centro' Tobinu duktė Helen Louise. 
iždininkė Ona Siaurienė. Ra p. pajutusi dūmus, prikėlė kitus 

šeimos narius (tėvus, seserį ir 
broli) ir jie laimingai paspru
ko iš degančių namų. Gaisras 
kilo dėl sugedusio pečiaus rū
syje.

----- y ------- --------------- - -----------
Kleponis, Jonas L. Petrauskas, į Motinos

Kad kalbėti, Ui kalbėti. Įsi
siūbavus, rodos, nebėr galo. 
Kalbant apie aukas ir aukoto
jus. negalima pamiršti, kad 
mūsų mokyklų fondui yra au
kavę N.N.
N. N. $500.00. Šį kartą užtenka 
šiaip džiaugtis.

ganavičius, Juozas Matačins- 
kas, Feliksas Zaleskas, Ona 
Oaplikaitė. L. Arcekauskaitė, 
Irena ir Myra Cainan, Alicija 

________ . . . Plevokaitė, Ona Nevronis, p.
., $2,000.00, ir kitas Margareta Sejuk, Juozas Lola.

Komisija reiškia didelę padė
ką “Darbininkui”, kun. Pr. M. 
Jurui, LDS pirm, ir visai val
dybai už garsinimą laikraštyje 

,be mokesnio, ir viešai pareiš
kia, kad ateityje prie progos] 
pagelbės “Darbininkui”, ren
giant kokį nors parengimą. 
Taipgi dėkingi adv. C. J. Ka
linauskui, Lietuvių Komiteto— 
“Save The Carney Hospital” 
pirmininkui, už gavimą svetai
nės; Lietuvių Piliečių Draugi- 

įjai, per adv. J. Cunį, už pasko
linimą vėliavos, ir ypatingai 
poniai Onai Ivaškienei, Lietu
vių Tautinių Šokių Grupės ve- 

. _ progra
mą; p-nei Marijonai Švelnienei 
už skanų pyragą ir josios sū
nui Longinui, neseniai grįžu-

Dar priedas. Būsimiems au
kotojams yra didžiausi dirva 
mūsų parapijoje. Atnaujinama 
bažnyčia. Dedami nauji alto
riai, langai, ir tt.

Minimiems remontams Soda- 
Hetės stato spektaklį 3 v. p.p., 
bažnytinėje salėje, vas. 1 d.

Beveik Vieni Lietuviai 
Išpildė Radio Programą

i

Sausio 20, 9:30 vakare, iš 
WHDH stoties buvo transliuo- 
jama South Boston High dį’ai7už” tokią’gr^i» 
School mokinių programa, taip 
vadinamoje “High School 
HourReikia pažymėti, kad 
vis* muzikalę programą iSpil- įįnūs dora-
dė, (įtekinant tik vieną moki- n0#mą prjK> _ ,aKlel€s trem. 
nj) vieni lietuviai, būtent, Ele.itinio rankų darbo (handcar. 
na Cenčiūtė, Lilija Romanaky- vedj - Vokietijos, ir dvasios

Veronika Ivanauskaite, Pra- va4ams kun> Baltrušiūnui ir 
nė Baliukonytė ir Rymantas I- kun A| Abračinskui. 
vaika. Jie vykusiai pagrojo, kontes- 
vieną polką ir Lietuvių Tauti- — pp p Radauskai įg Nor- 
nių tokią. Kalvelio, Žąselės ir wood Mass (waltz) ir p|1 A. 
Mikitos melodijas. Elena Cėn- lex u Raczenas i* Lynn. Mass.' 
fiūtė iipildė smuiką solo, o jai (polka) laimėjo L

E. Gli- 
sūrį —

Mikitos melodijas. Elena Cen- 
čiūtė išpildė smuiką solo; o jr1 
akompanavo radio stoties var- ^kuns 
gonininkas.

Jos visos, nuo jaunų dieną, 
dalyvauja B. L Tautinių Šokių 
grupėje. Apie tai net radio 
pranešėjas paskelbė, ir kad jos 
su ta grupe vykstančios į 
tinius Festivalus.

Lietuvos Dukterų po
Šv. Draugija,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DRUM SCHOOL
: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 Metropolitan 
Teatro.

.Hollis Mušk Supply
11 HoHis Str., Boston, Mass. 

Tel. Han. 6223

■

mūsų organizacijos 
savo piknikus vasaras 

Kęstutietis.

Gaisras Tobinu Namuose

Pirmadienio rytą, sausio 19 
d., buvusio gubernatoriaus

i

Dabar, kol namai bus patąi- 
isyti ex-gub. Tobinas su }x>nia 
apsigyveno pas kaimynus, o 
savo tris vaikus apgyvendino 
pas savo uošvę.

Sąžinė Nedavė Ramybes

GRABORIA1

S. Barasevičiis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadwaj
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Avs 
Tel. COLumbia 2537

I

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Llthuanian Fumiture Co. i
I

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Somerviile, Mass. vieno ban
ko darbininkas, E. Eugene 
MacCalmon, išeikvojo to banko 
S9.800. Juos išleido belošdamas 
“arkliukais” ir “nigger pool”.

Pirm negu bankas pilnai su
sekė apie tuos dingusius pini

ngus, Mac Colman sąžinės grau-j 
ižiamas pats bankui pranešė a-i 
pie tai ir pasidavė {Milicijai., 
Pinigus laikantieji dėl to nenu-; 
kentės, nes jų įdėliai yra ap-Į 
diausti.

i

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius
Batsamuotojas 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka’ 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. MainSt.
Brockton, Mass.

V. YAKAVON1S
Laidotuvių Direktorius Ir 

Batsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

t V. WARABOW
Fanerai Servfce

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

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Ne ..Tvood 1503

Draugijų Valdybų Adresaineckaite — lazdelę ir 
kun. Al. Abračinskas.

Taipgi komisija dėkoja Dar
bininkų Radio vedėjui p. Knei- 
žiui už platų šokių skelbimą.

- * Iš dalyvių buvo galima ma- 
ir 

“tai istoriškas 
Daug veteranų

Tau-.
R«p. tyti didelis pasitenkinimas, 

kai kurie sakė:
’ parengimas”.
Vyčių taipgi atsilankė, ir iš ki- 

šeštadienį, sausio 24 d., 7 v. kolonijų — Cambridge, Nor- 
vakare, Dorchesterio Lietuvių wood jr BrocktOn. Daug biz- 
Piliečių Klubas savo salėje, nįerjų jr profesionalų dalyvavo. 
1810 Dorchester Avė., rengia j šiame parengime, kaip buvo 
Whist Party. Bus gerų prizų ir pasižadėjęs, atvyko ir dalyvavo 
skanių užkandžių. įžanga 50c. Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Visus nuoširdžiai kviečia daly- RieharcĮ j. Cushing ir pasakė 

SMb.

WHIST P ARTY
Ii

t 
i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

!
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vicė-Pirmininkė — C. Gailiūnicnė,
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. Rozbury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-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, 7:30 vai. 
vakarė, Parapijos salėje, 492 Ę. 
Seventh St., So.' Boston. Mass.'

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raMininkę.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozus fivagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulcikls.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Bo3ton, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
, čią eekmadienj kiekvieno mėnesio j

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, i
492 e. 7th SL, So. Boaton, Maaa

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broashray
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. ZaletskM 
Graboriai Ir Balaamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. 8OU Boston 0818 

80 U Boston 2809

1

I

Ai



Penktadienis. Sausio 23, 1945

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
DIDŽIAUSIA NETVARKA

Raudonieji Lietuvos pa-j pačios “Tiesos” žodžiais 
vergėjai visa gerkle šau- apie tikrąjį gyvenimą Lie- 
kia pasauliui apie gerą tuvoje, kurio abu komu- 
gyvenimą Lietuvoje, 
bar Lietuvoje esanti ge- ri paminėti, 
riausia tvarka, žmonės “Tiesą” 
gyvena laimingai, myli klaidinga 
valdžią, klesti kultūrinis “Tiesa” leidžiamas pa
gyvenimas, bujoja moks- vergtoje Lietuvoje. Red.). 
las ir menas. Ir nė žodžio' 
apie tai, kad oilni kalėji
mai nekaltų žmonių, kad 
suimami ir naikinami 
vyskupai, kunigai, dras
komi vienuolynai, tūks
tančiais žmonės vežami 
mirčiai į Sibirą.

Lietuvos pavergėjų bat- Kelių 
laiž’ai “Laisvės” ir “Vii- nieko

99

“Tiesą

8

BALF Sandelyje Gauti Rūbai Per 
1947 n. Lapkričio Menesi*

Da- nistiniai laikraščiai neno- 
nors pačią 

giria ir laiko ne- 
(Laikr a š t i s 

leidžiamas

California: • (
Pascdena, J. Garfinkle 17 sv. Į

Connecticut:
Waterbury, Šv. Juozapo pa

rapija 335 s”.
Illinois:

Rockford, BALF nr. 85 sky- 
į rius 145 sv.
į Chicago,

Taip Veikia Tarybinės 
Lietuvos Geležinkeliai

Sovietų geležinkeliai y- 
ra apsileidimo ir netvar- 

* kos pavyzdys. Niekas tik- 
1 rai nežino, kada trauki

nys turi išeiti ar ateiti, 
die^u skirtumas 

. “Laisvės” ir “Vii- nieko nereiškia. Stotvse 
nies” puslapiuose deda tik visada pilna žmonių, ku- 
propagandines žinias, ku- rie po kalias dienas laukia 
rias režisuoja Maskvcs a- traukinio ir nežino kada 
gentai. Tuose laikraščiuo- sulauks. Traukiniai tvar- 
£3 rasi tik panegyrikas, karaščio nesilaiko. Tvar- 
het nė vieno žodelio apie karaščiai 
I ietuvos 
Lietuvos 
niškas kančias, 
rias jau kalba 
Saulis.

Deja, “Laisvėje” ir “Vii- reikia, nes traukiniai daž
nyje” aprašomas ]------
vos gyvenimas paimtas 
ne iš tikrovės, bet iš bol
ševikų pronagardos maši
nos. Aprašomieji “laimė
jimai” skirti kvailių žmo
nių mulkinimui užsienyje. 
Tikrumoje Lietuvos gyve
nimas visai kitoks. Va
gystės, netvarka, apsilei- tremia į Sibirą, 
dimai, išeikvojimai kas
dien ženklina 1______
gyvenimą.

Lietuvos zomunistų 
partijos organas “Tiesa”, 
kurs 
tik giria ir jiem besąlvgi- 
nai tarnauja, kiekviena
me numeryje piktai šau
kia, kad Lietuvoje nepa
prastai daug netvarkos, 
kuri nemažėja, bet nepa
prastai sparčiai didėja. 
“Laisvė” ir “Vilnis” apie 
tai nerašo, res to negali 
rašvti — netektų savo 
darbdavių ir pinigų.

Mes norime pakalbėti

Tvar- 
tik ant popie- 

naikinimą ir rio. Traukinio laukiantie- 
žmor.ių nežmo- ji žmonės stotyse “vaiši- 

anie ku- narni” mitingais. Ir įsėdęs 
visas pa- į traukinį dar neesi tik

ras. kad nuvažiuosi kur

Lietu- r.ai paklysta. Gerai, 
traukinys iš Kauno 
toj nuvažiavęs į Vilnių 
nuvažiuoja į Panevėžį, bet 
jau daug blogiau, kai vie
toj Vilniaus atsiduria Ry
goje ir dar toliau. Trau
kiniai ne žmonės, ir jiem 
bolševikai atlaidūs — ne-

jei 
vie-

• * . Pirmosios sovietų oku-
Lietuvos pacijos metu buvo toks 

atsitikimas. Iš Kauno pre- 
kinys traukinys vežė 
kiaules į Vilnių. Traukt

I

S. Biežienė 58 sv.
Maine:

Foxcroft, J. Jorcha-

New York City, Viking Co. 8 
sv.

Troy, N. N. 22 sv.
Elmhurst, P. Augulis 20 sv. 
New York, Miss Bryns 55 sv. 
Shelter Island, A. Juozapavi

čius 23 sv.
Hudson, J. Jankauskas 425 

sv.
t
J

Sniego audros netik Naujoje Anglijoje įtikino gyventojus, kad gali 
pamatyti sibirišką žiemą, bet ir kaimynė Kanada pergyvena panašius 
mementus. Vaizdas parodo Windsor, Ontario po audros vaizdą, kai net 
ir tolepnono ir elektros bet koks susisiekimas buvo nutrauktas. Iš to 
seka, kad žiema savo žiaurumais įveikia net ir moderniško pasaulio šyp
seną. Tai ką kalbėti apie azijatišką širdį, kuri nuolat sustingus ir jokio 
gėrio nepatiria, nebent tik žvėries jausmais gėrisi savo artimo nelai
mėmis.

Marytand: 1
i Baltimore, A. Grigaitis 7 sv.;
A. Grigaitienė 10 sv.

West. Port, J. Kazlauskas 17
sv.

Wsetem Port, Hc-ien Kazio 
24 sv.

Massaehwsetts:
Worcester, J. B. Kiškis 9 sv., 

šv. Kazimiero parap. 32
* į Grigaitis 12 sv.

i So. Boston, šv. Petro
700 sv.

Boston, S. Mockus 51
Brockton, Kašėta C1 sv.
Haverhill, BALF nr. 59

180 sv.

Ohio:
Cleveland, M. Žebrienė 66 sv., 

“Dirva” 22 sv., P. Staukas 8 
sv.

sv., T.

parap.

sv.

sk.

dėti jom ėdalo Tmaistc),Hius lanko nedidelis skai- laikrašti 
kad badu nenadvėstų... įčius lietuvių.

Nė kiek negeresnė tvar-: Kam gi lietuviai tuos Kadangi
ka Lietuvos geležinkeliuo- ratelius turi lankyti, kai numerata ‘renkama’ prie
še ir dabar, štai ką apie ten mokslo ne už centą [varta, tai lietuviai tarybi- 
Lietuvos geležinkelių vei-'nara. Ir tie kurie tuos ra- spaudai boikotuoti 
klą rašo “Tiesa”. Ji rašo, ‘telius lanko, juos iš bai- rack> būdą. Jie neina 
jog skųsdamasis komu-|mgS įg prievartos.
nistų partijai dėl susisie-j 
kimo suirimo Lietuvoje,! 
Lietuvos geležinkelių va!-': 
dybos viršininko referen-; 
tas rusas N. Čudajev pri-į 
pažino, kad vien tik per 

paskutinį .

laikomas
užsisakyti, tas 

liaudies nriešu. 
laikraščių pre-

Grand
svarų.

Michigan:
Rapids, A. Raman 14

| lietuviškas Mokyklas 
Vežami Rusai

Liepos 20 d. “Tiesa” 
Jnraneša, jog “Lietuvos 

■laiką TSR švietimo ministerijai n-g

jį paštus atsiųstų laikraš- 
Jčių atsiimti, palikdami 
juos ten gulėti.

Į 
I
I Bolševikinė Propaganda 

D.P. Stovyklose
Nors aukšti kariuome- 

ir bu v. UNRRA,d ovisada okupantus n*’s kelionėje paklydo ir trumpą x t , ,v ,a_ „ _ ~........  v
nuvažiavo kita kryptimi, dėl neįvykdytos vagonų prašant, iš Maskvos ir kl-i dabar IRO pareigūnai ne 

tž ; —---- geležinkeliai mįest4 atvyko dirbti įįfcarta yra pareiškę, kad

■ Dayton, Šv. Kryžiaus parap. 
’; 151 sv., J. A. Urbonas 38 sv.

Elyria, Mrs. Leiman 12 
Madeira, Mrs. Murray 22

Pennsylvania:
Elmhurst, N. N. 80 sv. 
Silver Creek, S. Bulota 48 
Phila., šv. Kazimiero parvn.

409 sv., šv. Jurgio parap. 220 
sv., šv. Jono parap. 407 sv.

Pittsburgh, J. B. Tamkevi- 
čius 20 sv.
' Mahanoy City, Šv. Juozapo 

par. 42 sv.
West Virginia:

Morgantown, Peter Masaitis 
30 sv.

Wtsconsin:
Sheboygan, Nekalt. Prasid. 

par. 605 sv.
Kenosha, L. Gealtis 13 sv. 

Canada:
VVindsor, Ont. A. Legienė 29 

sv.

sv., 
Mačys 
30 sv.,

12

sv.
sv.

sv.

X. Strums-

$,5,807 sv. 
sv. Viso —

W. J.Chisholm
GRABORHS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

is Vilniaus atitinkamos į- apyvartos, 
staigos siuntė raštus į 
Kauną, kodėl delsiama su 
kiaulių atsiuntimu. Kau
nas rašė Vilniui, jog kiau
lės jau išvažiavo ir reikia 
tik truputėlį kantrybės.

I Tuo tarpu šito susirašinė- 
iimo metu traukinys su) .. j

išalkusiom kiaulėm porą
: savaičių važinėjo po So

vietų Sąjungą ieškoda
mas Vilniaus. Vilnių sura
do tįk trečią savaitę, kai 
dauguma kiaulių jau buvo 
padvėsusios badu...

i Žinote, kokį tada įsaky-. 
mą išleido Lietuvos valdo
vai? Žinodami, kad trau-

, kiniai ir toliau gali pa
klysti, liepė visada, kai 
tik gyvos kiaulės bus kur

1 inors toliau siunčiamos, į-

vidurines ir ankstąsias; . bolševikų repatri-
mokyklas daugiau kaip 80:jacinė akcija D p sto- 

" ’ ' ' ' ta-

, E ...........          ....i...............        g)
f :

Jauniausia Lietuvaičių Į 
Seserų Kongregacija | 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios
Koplyčios Statybos 

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

SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju l

$50.00 — taps Garbės Nariu Į
$100.00 — taps Amžinuoju Nariu Į

Į Į o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus i 
i Į įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios i 

i sienos. i
Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- i 

Į lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- Į 
i si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų Į 
Į darbų bei nuopelnų dalininkai. Į

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

Aukas prašome siųsti: Į
Immaeuiate Conception Convent

R. F. I). ?, Putnam, Conn.
...................o

neteko anie 60,000 vago
nų papildomo pakrovimo. . . „ .j—_  _ _ j- — -------
Dėl nevykusių pakrovimų ’ profesorių ir dėstytojų . įVykiose jau baigėsi, ta- 
operacijų vagonai orasto-! *s.s?os trumpos žinutes čiay bolševikų komisarai 
vėjo vir. normos daugiau ais ,iai ma.°y1.’ a ° u [tremtinius ir toliau tebe- 
kain miiun-ą 800.000 va-jP^ai Jl?^iet^.t^"įlanko- Nors jų lankymosi 
landų apsileidimo ‘f111?1 ^a iraai < ^reitesmu i rezultatai prilygsta nu-daugiau SI ™

"!“• dabar “Tiesa”du!X ramy-
ka.d kacapač Negana to, kai kurios 
j lietuviškas j) p stOVykios užverstos 
Suprantama, bolševikine propagandos 

. .. - r^Sj1 ^e^uvis" literatūra, atsiųsta iš jų
laiku kai nemoka, tad_ Lietuvos t valdomos Lietuvos, Latvi- 

ie sugedo j vaikučiai savo tėvų zeme-(j Estijos, Lenkijos ir 
jje turi mokytis rusų kai- kt Lietuviams brukamas

• --i • ,su EiO administracijos
r ant. W Lietuva nedidp. ._ai.rysaJ rnasiskai^ tarnauto jų žinia Vilniuje 

išeinąs bolševikų oficio
zas “Tiesa”, savo skiltyse 
pilnas netiesos ir panegy- 
rikos apie dabartinį gyve
nimą tarybinėje Lietuvo
je. Repatrijacijai skatinti 
Vilniuje net specialiai iš
leistas laikraštis ir dabar 
D. P. stovyklose platina
mas.

Dabar pasirodė naujas 
propagandos leidin ė 1 i s 
“Tiesa apie mūsų gyveni
mą”, kur dabartinį Lietu
vos gyvenimą bolševikų 
valdžioj aprašo tariamieji 
buvę D.P. tremtiniai ir 
grįžę į Lietuvą. Perskai
čius tą kelių puslapių bro
šiūrėlę, krinta į akis iš ra
šysenos stiliaus, kad tai 
vienos rankos darbas ir 

kvailystę.
Lietuvos 

nepagerina, 
jie Lietuvą

vius ir prekes visai n^.- pripažįsta, 
žiavo. Labai blogai nrižiū-įvežamj įr 
rimi raidžiai. todėl iie mokvklas. 
labai d?""?’ em^da kebo-i atvežtieji 
nėie. Pp^i’ti^iu T
garvežiu v
daugiau l"»ip

Tain raš^ “Tiesa”.
I lią kaštas VV fv«» 
r>Srj> fTniirr “Tiaros” įšvar. 

Hi’-tfioji skaičiai rodo, kad 
Tjpfnvns keliai vra
-ūkiškai suirę.

Štai Kur "Laimėjimas"
Kai labai prastai su ge

ležinkeliais, nė kiek nege
riau su kooperatyvais 
“Tiesa” džiaugiasi pasise-į 
kimais agitacijos srityje. 
Dabar Lietuvoje esą 20,- 
000 agitatorių, kurie lie
tuvius moko komunizmo. 
Žinant, kad dabar Lietu
voje gyventojų nedaug be
liko, tai kiekvienam šim- 
tui Lietuvos gyventojų y- 
ra skirtas vienas agitato
rius. Kokiame gi krašte du: kas atsisako siūlomą 

; rasi didesnę 
Bet agitatoriai 
gyvenimo 
Priešingai, 

įtik apiplėšia ir sunkų gy
venimą dar labiau sunki
na, nes jiem už darbą rei
kia mokėti.

Rugniūčio 16 d. “Tiesa” 
[rašo, jog Lietuvoje yra j- 
kurti 744 rateliai Lenino 
ir Stalino biografiiom stu
dijuoti.

iiViniiJžami į Lietuvą jos turto i 
plėšti ir lietuviškumo nai
kinti, lietuviai dešimtimis 
tūkstančių tremiami mir
čiai į Sibirą.
Lietuviai Neskaito Bdševi- 

kiniy Laikraščig
Lietuvoje tėra tik ko

munistinė spauda, k.ri 
aklai tarnauja pavergė- 
ijam. Ji yra labai žemo ly
gio. Dabartinę Lietuvos 
tarybinę spaudą galima 
pavadinti pačia skur
džiausia spaudos ubagys-* 
te. Ji lietuviam yra tiek 
nusibodusi, kad jos lietu
viai visai nenoii skaityti, 
nors bolševikai spaudą 
“platina” prievartos bū-

i

’ I

I
I
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Laikraštis nusi- 4 - — - IS

NAUJOJI AUŠRA
Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurna
las. Kviečiame visus užsirašyti. Metinės kaina 
— J.A.V. ir Kanadoje: $3, witus $3.50. Pasinau
dokite šia atkarpa.

Įdedu $3 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man 
žurnalą per visus metus.
Vardas ir Pavardė ..............................................................
Gatvė ir nr..............................................................................*
Miestas ir valstybė .............................................................

“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28,11L

GAUTA KNYGŲ:
Berkley, N. J. A. Strimaitie

nė 59 sv.
Brooklyn, N. Y., 

kis 18 sv.
Viso rūbų gauta
Knygų gauta 77

5,866 sv.
LAPKRIČIO M. IŠSIŲSTA:
Lapkr. 6 d. laivu S.S. George 

E. Merrick 33 dėžės drabužių, 
7,814 sv., $12,980.00 ; 30 maištį 
drabužių, 3,133 sv., $6,146.00; 
2 dėžės avalynės, 180 sv., $140.

Lapkr. 19 d. laivu S. S. Mol-

Missouri:
St. Louis, Šv. Juozapo

pija 138 sv.
New Hampshire:

Merchantville, B. Dover 10
svarų.
• Nashua, W. Mitchell 8 sv.

New Jersey:
Keam^-Harrison, D. M. So

pulingos Lietuvių parapija 350
svarų.

New York:
Brooklyn, P. Montvila

Mrs. Plackus 4 sv., J.
50 sv., V. Stankevičius
J. Šimonis 12 sv., A. F. Baliū- 
nas 28 sv., J. Aukštuolis 40 sv.,
Nursing Sisters 200 sv., Dr. A.
Šliūpaitė 3 sv., A. Jackanin — ■
9 sv., Mrs. Laukaitis 11 sv.Jba — 100 maišų drabužių, 10,- 
Mrs. Massey 17 sv., Ona Valai- 420 sv. $20,440.00.
tis 100 sv., J. Makaitis 23 sv.,
Mrs. Skridulis 45 sv., J. Kar- Ii joje 
pius 23 sv., Kutuliai 40 sv., A-Į baltinių $1,112.50. 
panavičius 7 sv. ! Pagalba lietuviams tremti-

Watervliet, Mrs. E. Ander-; niams drabužiais ir maistu ne- 
son 24 sv. sumažėjo, o padidėjo. Savo

Maspeth, A. Raudonaitis 140 į daiktines aukas: drabužius, 
sv., Kun. J. Balkūnas 12 sv. •

•9

Lapkr. 24 d. Lietuviams Ita-
— 1,015 svarų įvairių

skundžia, kad šituos rate- 4^%%5kv%xxxxx%%x%xwsxxxxxxxxx%x%3wx%3sssxxxxxxxxxstM3Ojws!

net nebuvusio Vokietijoj. 
Pa v., viename straipsnely
je Vokietijos Hannoverio 
miestas minimas, kaip a- 
merikiečių zonoj esąs, 
nors ir tikrųjų jis randasi 
britų okupuotoje zonoje.

Bolševikai, 
savo literatūrą 
vykiose, siekia 
repatrijacijos 
Nepaprastai 
vaizduodami gyvenimą jų 
užimtuose kraštuose, tuo 
pačiu bolševikai skleidžia 
ir savo propagandą už 
“geležinės uždangos”. Lai
kas jų propagandai pada
ryti galą D. P. stovyklose.

J. An.

platindami 
D. P. sto
ne vien tik 
skatinimo, 

gražiai at-

a- 
valynę, patalynę, mokykloms 
reikmenis ir kitus daiktus siųs
kite į BALF sandėlį, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

Kai kurie BALF skyriai iš
renka specialius komitetus dra
bužiams rinkti. Ar jūs turite 
tokį komitetą?

Daugiausia drabužių trūksta 
vyrams ir vaikams; vyrams 
reikia paltų, siūtų, kelnių ir ba
tų, vaikams daugiausia batų ir 
šiltų megstinukų. BALF.

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston. Mass.

Tel. KENmore 3987.

I

| MŪSŲ
I TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
I SUMAŽINIMO PLANAS

ii

ii

ll

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams !> 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da $ 
bar turimą mortgvčių. mes su malonumu ir be jo $ 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 1

i t

COOPERATIVE Bark


