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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
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šalia krovimas okupaate! 
Mūsų spauda. 
Perdaug suodų.
•

Mes, Lietuvos krašto žmonės, 
esame išsiblaškę po platų pa
saulį. Skaudus istorijos lapas! 
verčia mūsų gyvenimą. Nėra j 
ramybės. Visi laukiame kažko, 
trokštame šviesesnio rytojaus. 
Bet pasaulio įvykiai kartais ne 
vienam užtemdo akis, dingota 
vilties kibirkštys. Tik Pasaulio 
Valdovo Akivaizdoje tenka pa
kilti ir pramerkti akis — ne
palūžti. Taip eina dienos, ku
riuose pernešama daug skaus
mo, vargų ir pilnos rūpesčių. 
Tėvynėje liejasi nekaltas bro
lių kraujas, Sibiro taigose vie
nas po kito žūsta baisiausiose 
kančiose, Vakarų pasaulyje 
blaškos iš vieno kampo į kitą 
tūkstančiai tremtinių, kurie 
taip pat gyvenimo siūlą trau
ko. šiurpulingas vaizdas! Visi į 
mes šaukiame “Šalin kruvina
sis okupante iš mūsų numylė- prezidentus kongr. John 
tos Lietuvos. Gana kankinti ir 
žudyti mus!!!”
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Kmg. McCormack Bus 
Kandidatu Į Vke-Prezi- 

dentus
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Išeivijos lietuviai tai vienur- 
kitur yra subūrę labai svarbių 
organizacijų, leidžia įvairiavar- 
džią lietuvišką spaudą. Labai 
didelis nuopelnas visų tų tau
tiečių, kurie per spausdintą žo
dį ir draugijas, gali sudaryti 
stiprybę, palaikyti moralę bei 
vienybę. Visi lietuviai, kur jie 
bebūtų įdomaujasi vieni kitų 
gyvenimu, jo sėkmę ir trokšta 
susikaupus minutei atminti 
Lietuvos praeitį, jos tradicijas, 

ves ir brangius širdims

Bostcn Evening Ameri- 
can paskelbė, iš tikrų šal
tinių sužinojęs, kad South 
Bostonietis kongresmo- 
nas John W. McCormack, 
Demokratų partijos kon
vencijoje, liepos mėnesį, 
tikrai būsiąs kandidatu į 
Vice - Prezidentus. Jo 
kandidatūrą remsią ir 
Pietinių, valstybių demo
kratų delegatai.

Tokiu būdu, visai gali
mas daiktas, kad Demo
kratų partija savo kon
vencijoj, Philadelphijoj, 
nominuos į Prezidentus 
dabartinį Prezidentą Har- 
ry S. Trumaną, o vice-' - - K„„nn

W. McCormack iš South , L L • „ i .i ’*.i* 1 * — ■ * _ ' 1 ~ n
_ z-.- _ _ *»**»*< S-O’’l i“ la'uiiiu, SVičoiGS iiaVasaiiO Sa'n_.2.Bostono. Siuom tarpu lis T • , . . , ... ..v J Lietuvis tiki, k-’d ir raudonoji okupantu, ve yra Kongrese mažumos . „ _ , . . x- *T - . ” ’

vadas, o pirmiau buvo 
džiumos vadas.

Trumanas Reikalauja Išleisti 
Įstatymus Prieš Diskriminaciją

di-

Ša’tos žiemos darbai užkliuvo ir NeĮur-o pakrantėse. Štai kalnai ledų griau- 
Seminarijos rezidenciją ir tartum baisus raudonasis okupantas 

. Bet toji kultūrinimo įstaiga ra
miai stovi ir laukia šviesios pavasario saulCs. kada tie žiemos dar .ai p.a.;megs. 

orgijos žiema irgi sušilau’.s galo. Tau
tos žūna, kai jos nustoja noro gyventi. Lietuvių tauta, nors ir sunkiausiose są
lygose, nori gyventi ir gyventi laisvėje.

j Washington, D. C. —
.Prezidentas Trumanas at- suomet kovojo 
įsišaukė į Kongresą, 
■išleistų įstatymus prieš kais.
minios teismus (žmonių; Prezidentas Trumanas, 
lynčiavimą), prieš diskri- neatsižiūrėdamas, kad jis 
minaciją ir prieš kitokius rinkimuose gali nustoti 
nusikaltimus, nesuderi- nemažai balsų, viešai išė- 
namus su Jung. Valstybių jo prieš diskriminaciją — 
konstitucija, kuri garan- prieš tą blogybę, kuri da
tuoja visiems gyvento
jams lygias teises. Jis siū
lo, kad išleidus įstatymus 
būtų sudaryta komisija 
gyventojų teisėms sau-

’ goti.
į

minacijos priešas ir vi- 
ir kovoja 

kad su tos blogybės šalinin-

, kad žmogus esi drau- 
ieškai per maldą ir 
savo sielai ramybės.

gijinis, 
kančias

•

Vieną čia noriu priminti — 
tai spausdintame žodyje gana 
įvairiausių nuodų! Ar tai koks 
Užsikrėtimas, pamėgimas mūsų 
išeivijos spaudoje matome ir 
skaitome įvairiausių šiurpių 
žudynių aprašymus, fotografi
jas, teismų rezultatus ir tt. 
Tai baisus ir visus žudantis 
reiškinys ! Kiekvienas organas

ro gėdą Jung. Valsty
bėms.

Jung. Valstybių Kon
gresas turėtų užgirti Pre
zidento Trumano pasiūly
mus gyventojų teisėms

Šis Prezidento Trumano sau®°^‘ 
pasiūlymas sukėlė didelį 
skandalą Pietinėse vals- J 
tybėse, kur tebeveikia mi-į 590 I Mėnesi Pensijos 
mos teismai (žmonių lyn- ’
čiavimas). Tų valstybių 
kaiknrie demokratai net Kongresmonas 
grasina Trumanui išsi- sylvanijos Van Zandt įne- 
traukimu iš Demokratų šė į Kongresą bilių, reika- 
nartijos arba nedavimu laujant, kad visiems karo 
jai finansinės paramos,, vete r a n a m s, sulauku- 
ieigu Trumanas bus kan- siems 65 m. amžiaus, bū- 
didatu į Prezidentus. tų mokama po $90.00 į

Kaip keista, kad demo- mėnesį pensijos. Tokią 
kratiniame krašte dar ir pensiją dabar gauną Ispa- 
tokių bigotų atsiranda, nijos - Amerikos karo ve- 
kurie užgiria lynčiavimą teranai. 
ir kitokius piliečių teisių Atstovas Van Zandt no- 
siaurinimus. ri. kad tokia pat pensija

Diskriminacija yra vie- būtų mokama pirmo ir 
na didžiausių blogybių, antro pasaulinio karo ve- 

‘ Katalikų Bažnyčia buvo teranams tokio-amžiaus., 
ir yra didžiausias diskri- sulaukus.

Reikalauja Veteranams

Washington, D. C. —
iš Penn-

Maisto Trūkumas Pasaulyj Yra
Svarbiausia Problema

Bostono Konsilmsnai 
Reftalauja Algų Pakėlimo j

_______
Bostono miesto Tarybos i

■ nariai (City Council) pra- į
bes gubernatorius Louis -ipma n/kPiti rIo-rr S500 i' Lake Success, N. Y. — padidinti maisto produk- 

1 Tautų ekono- ciją atstatymui prieš- 
reikalų departa- karinio standardo.

!mentas praneša, kad mai- ----------------
Bwg$ Bundistų Vadus

Mirė Buvęs Maine 
Gubernatorius

I
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i 
i
i
i
i
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ČiaFalmoutH, Me. —
mirė buvęs Maine valsty-^*™ ^sUatūros!
bes gubernatorius Louis jte a|s - Lake S
J. Brann. Jis buvo .guber-l^/^ daba6r tegauna! Jungtinių 
natonum du terminus ir $2000.00 j metus. Tai esą>mInlM r' 
tai buvo vienintelis demo- . darba mentes p>
irtHjfn i *iz\a T><hT*xr« niiAi*

piliečiai Ekonominė “įrobtema. ta-: „ "TJTSL 
s ... ----- svarbiausia prie- ! Kuhn Pabėgo Is Kalėjimo

trūkstir 
j maisto visame pasaulyj. Į 
j Laimingiausias kraštas 
yra Jung. Valstybės, bet 

i jos negali pristatyti už
tektinai maisto visiems 
kraštams. Todėl yra bū- 

■ tinas reikalas padidinti 
pa- maisto produkciją visuo- 

į se kraštuose.
Susidarė į- į 

sumą

kratų partijos narys nuo į -
Lincolno laikų išrinktas; 1945 metais 
tos 
riiim

valstybės* gubernato-įbabiuodanai jtmetė jų to-.fliacijos 
m. r~" nkĮpatTelkmicviTnąf^ — žastftrv

VALSTYBES DEPARTAMEN
TAS REIKALAUJA PUSĘ 

BILIJONO KINIJAI
nisteriai ir Tautinės

t

Fr.

Munich, Vokietija —
Buvęs Amerikos vokiečiui 
nacių - bundistų vadas į 
Fritz Kuhn, kurs karo 
metu buvo suimtas, o po 
karo išdeportuotas Vokie
tijon ir uždarytas į Da- 
chau koncentracijos lage
rį, iš ten pabėgo. Ir nieks 
nežino kokiu būdu jis pa-

Kongreso Komitetas Pasiūlė
Sumažinti Trumano Biudžetą

VVashington, D. C. — J.
V. Valstybės Departamen- tarėjų Tarybos vyriausi
tas pasiūlė Tautinei Pata-viršininkai. P
rėjų Tarybai, kad skirtų spūdis, kad tokią _______  ___
$510,000,000 Kinijos šal- paskyrus Kinijai gali pa- blogiausioje pad ė t y j e. mas laukiant jo teismo už 
pos ir pagalbos progra- kenkti Europos Atstaty- Nuo karo pradžios pa-
mai.

draugijų, ar kolektyvinis laik-| §į pasiūlymą plačiai iš- negu pagelbėtų Kinijai.

Washington, D. C. — darni sub-komiteto ap- 
Jung. Valstybių Senato- skaičiavimais sako, kad 
Atstovų Buto sub-komite- esą galima užgirti Atsto
tas pasiūlė Kongresu? su- vų Buto priimta mokes- 
mažinti Prezidento Tru- 
mano biudžetą dviem ir 
puse bilijonais dolerių.

Prezidentas Trumanas 
reikalauja užgirti jo biud
žetą sumoje $39.700,000,- 

t000. Prezidento Trumano 
i biudžetas apskaičiuoja 
$44,500,000,000 pajamų ir 

| $39,700,000,000 išlaidų, o 
_ _ . , , , į perviršį $4,800,000,000 su- M. Curley pasiūlė Bosto-

Londonas vas. a — Bn-į pelno, nuomų arba kito-, nau(jotų sumažinimui no miestui ateinantiems
)S nevu-yra žinoma, kad tų pro-Danijos valdžia, atnauji-.kių šaltinių . į valstybės skolų. metams biudžetą sumoje
skaityti dūktų trūksta ir Europo- nus; kovą prieš infliaciją,I Kol kas toji valdžios, genato - Atstovų Buto $71.360.274. Tai virš še-

*^"Pr®8rama paliekama vyk-,apskaičiavimu, valstybės šių milijonų didesnė suma
Attlee, dyti savanoriškai, bet ve-| siekt $47.300,- nei pernai.

parlamente, ;lia_u valdžia gal panaudos: o išlaidos _ $37..! Tą biudžetą dabar svar-
į 200,000,000. Perviršis — stys miesto taryba. Jei ji 
! $10,100,000,000. i bus priimta, tai reiškia

Respublikonai, pasirem- bus padidinti taksai.

I
Boston, Mass. — Ame-j 

rikos Darbo Federacijos' 
sunkvežimių vairuotojų; 
25 lokalas, kuris turi apie ! 

|6,000 narių, pravedė bal- 
Įsavimą, kad užbaigti 
[Streiką, priimant pasiūly- WESX stoties, Salėm, 
į tas sąlygas. I*

Sakoma, kad maisto 
produkcija Europoje yra bėgo. Jis ten buvo laiko-

raštis, dėdamas į puslapius j digkusavo ’ Kabineto Mi-| Galimas dalykas, kad šis £įu 
žmogžudžių paveikslus, apra- Į 
šymus, įvairius doros nusikal
timus, vagystes, visa kita kas 
yra bloga, priauklėja gal ne 
vieną, o tūkstančių tokių. Juk 
reikia atsiminti, kad knyga ar 
laikraštis, dažnai žmogui duoda 
pirma proga pabandyti ko blo
go. Skaitytos mintys, ypač 
jaunimai, pasilieka pasąmonė
je, matyti vaizdai ilgai 
dilsta vaizduotėje. Daug, 
tais tėvų stebisi, kokiu 
galėjo pasidaryti vaikai 
keisti ir kitoki negu jie.
yra ir kitokių blogų dalykų, : 
bet spauda taip pat čia padaro 
žalos. Auklėjant ir gerais mo
tyvais, turint geros praktikos, 
vistiek pašaliniai kas nors įsi
vyrauja. Sunku tėvams, peda
gogams auklėti tada, kai jau
noji karta gauna blogų pavyz
džių ar iš pamatymo, iš laik
raščių bei knygų pasiskaity
mų, gatvės vaizdų, žodžiu, 
blogio šaknys greičiau dygsta 
negu gėrio prigija.

Labai nuostabu, kad kai ku
rie JAV lietuvių laikraščiai į- 
vairių blogybių pilni. Atrodo, 
kad tik lietuviai mėgsta nu
smukusį šeimos gyvenimą, 
žmogžudystes , vagystes ir 
daug kitokių blogų ydų pada
rantieji. Reikia įsidėmėti, kad 
kiekvienas laikraštis ar knyga 
reprezentuoja ir svetimtaučių 
akyse Lietuvos vardą ir mus

neiš- 
kar- 

būdu 
tokie 
Nors

nių sumažinimo bilių ir 
dar liktų $3,000,000,000 
atmokėjimui valstybės 
skolų ir nenumatytiems 
reikalams.

. nacizmą.

. -------------- o >
yra tvarkomas pačių vo
kiečių. Dabar jis jų ir ieš-

mo programai daugiau Saulyj gyventojų skai- i Koncentracijos lageris 
• čius padidėjo 10 nuošim- 

Taigi suprantama.
v •

** -X CX-X£^ X mLIJJI CtllLmilCl,

pasiūlymas bus pavestas kacj yra būtinas reikalas komas.
pačius. Juk mokančių skaityti Kongresui.
yra liętuviškai ir ne lietuvių. ]
Taigi gali susidaryti labai blo- tamento programą, 
gą įspūdį apie Lietuvą ir lietu- ja gautų UŽ tuos pinigus i 
vius. Nenoriu minėti čia JAV- kviečių Žibalo produktų,; 
bių laikraščių, bet vieną telie- ryžių, kitokių javų, taba
ką tarti: gana spaudoje nuo-'ko ir kiek miltų. Tačiau s 
dų! Argi Jums Amerikos lietu- yra Žinoma, 1 
viai taip jau malonu i 
ir matyti sugedusių širdžių į- je. sulaiko masinį
vairius piktus, niekšiškus dar-; šį pasiūlymą remia kai mą. Premieras 
bus bei elgesius? Mūsų trem- kurie įžymūs respubliko- kalbėdamas į----------- ------- ----
tiško ji spauda Vokietijoj ar ki- nai. Jie sako, kad nepro- aiškiai pasakė, kad masi-. spaudimą.

v •

t

i

BRITANIJA SULAIKO MASINĮ 
ALGŲ KILIMĄ

tur to nedaro. Per daug jau tinga remti komunizmo į uis algų kilimas, jeigu, 
mums įgriso karo žudynių, blo-; priešus Europoje ir ne-i tuo pačiu metu nepadidės' 
gų elgesių ir vaizdų matymai, duoti pagalbos Kinijai, produkcija, sudarys sun-| 
O gi Dieve, kiek žudynių nekal- kada ten yra atviras ka-;kenybę valdžiai. “Lygiai 1 
tų šiandien anapus geležinės ras tarp komunistų ir na-j nepageidaujama”, jis sa-1 
uždangos! Nevienas daužosi cionalistų. *kė,' “pajamų didėjimas iš
kalėjimuose, požemėse ir nuti-Į 
la po didžių skausmų. Telieka! 
visiems išeivijoj, nežiūrint nei Į 
įsitikinimų bei pažiūrų lietu-1 
viams susimąstyti, ką mes da-! 
rome blogo, kas toliau nepake-!
liui su mumis.

Išeivijos lietuvių spauda te-Į VVashington, D. C. — J. 
gu remiasi ant tvirtų pamatų, y. sekretorius George C. 
kurie pagrįsti dora, tikėjimu Marshall priminė Kongre-

MARSHALL’AS ĮSPĖJA DĖL 
EUROPOS ATSTATYMO 

PROGRAMOS

i Rekordinis Biudžetas 
Bostonui

Bostono mayoras James

155 Balsais Užbaigė 
Streiką

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Šeštadienį, vasario 7 d., 1:15 vai. po pietų iš
~ * , Mass. vėl turėsime progą

klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos 
Darbininkai 155 balsų kurinių, pranešimų per visą valandą.

pasitikėjimą, perviršių nubalsavo už- SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA
kad Kongresas iki balan- baigti streiką ir priimti Sekmadienį, vasario 8 d., 10:30 vai. rytą iš tos 
džio 1 d. tikrai išspręs Eu-'23 centus į valandą pake- pačios WESX stoties galėsime klausytis giesmių, pa-

pareiškė

bei gera valia, šalin visi siuks- suj, kad Europos Atsta- ropos Atstatymo Progra-'limą. Darbininkai gauda-įtriotinių dainų, muzikos kurinių, kalbos ir pranešimų, 
liniški vaizdai iš laikraščiu nr «__ -• e • __i__ i ___ _ ______ ______i-__ ________▲ 1 nnn i-i____ t_liniški vaizdai iš laikraščių ar'tymo programa turi būti 
knygų puslapių! Juk daug turi-užgįrta iki balandžio 1 d., 
me vaizdų iš savo gyvenimo, ‘ kad išvengti maisto ir ki-

mą. Valstybės Departa
mentas įspėjo Kongreso 

„-v.    .< „a komitetą, kad sumažini-
savo krašto. Daug naudingiau tos medžiagos ištuštėji-' mas numatytos sumos, 
skiepyti skaitytojų tarpe gėrį, mo vakarinėje Europoje ’ būtent, $6,800,000,000 
Tėvynės meilę, tikėjimą negu įr pavojingų kliūčių šiai-‘‘šios programos sekmin- 
blogus pavyzdžius. [valdžiai. Igumą pastatytų į pavo

jai. Brazdžionis. | Senatorius Vandenbergljų". .

.... ............. ....... —* »------j-----------<------ ------------ -------- ----------- -  i----------- r* 
vo $1.15 į valandą, o da-' Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 
bar, pagal naują sutartį, ir klausykite lietuvių radio programų šeštadienį ir 
gaus $1.38, su 5c priedu sekmadienį.
už vairavimą šeštadie
niais.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. KneižĮ, 
366 Mest Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

Žmogus nematąs gero, Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba N0rwood 
kituose yra pats nedoras. ‘7-1449.
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- DARBININKAS 

Waterburio
KONCERTO

Jungtinės Baltijos Valstybės
Stockholm (LAIC) —Ži- kiekvieno krašto piliečių, 

nomas latvių veikėjas F. .Toji valdyba būtų vykdo- 
Cielenš “Latvju Zinos” muoju organu ir jos na- 
skiltvse (NNr. 95-96) na--riai vadintųsi ministe- 
grinėja “Baltijos Federa- riais. Jie turėtų po du pa- 
cijos” klausimą. Reikalą vaduotoju. Jei, pav., ku- 
susijungti jis pagrindžią riuo metu užsienių reikalų 
visų trijų valstybių sau- ministeriu būtų estas, tai 
gurno ir ūkiniais sumeti- jo pavaduotojas būtų He
mais ir teisingai tvirtina, tuvis ir latvis, 
kad 6 milijonų žmonių su-Į 
telktos pastangos būtų 
sėkmingesnė ir tų kraštų 
vaidmuo būtų daug reikš
mingesnis 
gyvenime.

Autorius 
konkretų planą. Pirmiau-į kiras tautines 
šia, Baltijos Federacija — jas. 
“Jungtinės Baltijos Vals- • 
tybės” • 
grįsta laisvės ir lygybės tų kaip vienas 
principais. Toliau, ji tu
rinti būt paremta dviem 
dėsniais: (1) kiekviena’deralinė vyriausybė. 
valstybės federacijos la- kiekvieno pasiuntinio pri-; 
bui išsižada savo suvere-“ skiriant po du patarėju, 
numo dalies; 2) nežiūrint, i Kas 3 ar 5 metai pasiunti-: 
kad Estija turi 1.2 mitiniai iš eilės keistųsi pagal■ 
gyventojų. Latvija apie tautybes: lietuvis ministe- 
2 mil. Lietuva apie 3 mil., ris keičiasi latviu ar estu, 
federacijoje visoms trims ir tt.
valstybėms suteikiama (6) Sudaromas Federa-1 
visiška lygybė.

(1) Kiekvienoje valsty
bėje veikia tų kraštų tau
tiniai seimai, renkami vi
suotiniu, tiesioginiu, lygiu 
ir slaptu balsavimu. Šie 
seimai išrenka po 10 at
stovų į “Baltijos Federa- 
linę Tarybą”, vyriausiąjį 
jungtinės valstybės orgar 
Tlą. lįl

(2) Baltijos Federalinė 
Taryba renka trims me
tams federalinės valsty
bės prezidentą ir du vice
prezidentu. Prezidento ir 
vice-prezidentų pareigos 
kas trys metai iš eilės a- 
titektų estui, latviui ir 
lietuviui.

(3) Federalinė Taryba 
renka “Federalinę Valdy
bą” iš 9 asmenų, po tris iš

I (4) Sudaromos šešios 
federalinės ministerijos: 
užsienių, krašto apsaugos, 

~ . žemės ūkio, finansų, susi-
r ! siekimo ir teisingumo.

i Šios ministerijos savo pla- 
patiekia ir nūs įgyvendintų per ats- 

; ministeri-

ras tuo klausimu tezes. 
1944 m. Latvijos Vyriau
sioji Taryba vedė pasita
rimus su lietuvių ir estų 
pasipriešinimo pogrindžių 

centrais, kad bendrai ap
tarus Baltijos Federacijos 
problemą. Jau laikas kelti 
ir nagrinėti šį klausimą 
plačioje latvių visuomenė
je ir draugiškai jį svars
tyti su estais ir lietu- 

• • 91vrais .

Laiminga Orlaivio Netaimė I

I

Ponia Helen Snyder 
(VariHauskaitė)

WATERBURY, (Conn.) mie
sto naujojo mayoro Raymund 
Snyder žmona. Šv. Juozapo

Sutaikė 2N Žydu 
Prie Palestinos

Jeruzalė — Anglijos lai
vynas sulaikė laivą Sylvia 
Starita prie pat Palesti
nos pakraščių, kurs vežė 
280 žydų, neturinčių rei
kalingų įvažiavimui į Pa
lestiną dokumentų.

Tie nelegaliai vykusieji

Irgun Planuoja Ofensyvi

Jeruzalė — Slaptoji žy
dų pogrindžio (kraštuti
nė) organizacija Irgun 
Zvai Leumi ruošiasi pulti 
arabus ir už žydams skir
tos Palestinos sienų. 
w Ši organizacija turi vil
tį, kad su jais sutiks ben
dradarbiauti ir visą kovą

Jung. Valstybės Kaltina 
Rumunija Laužant 

Taikos Sutartį

lieivif dileli VVK.Uoxtrjl . v .

iš centralinės Europos įarabus .ko-°rdl«uotl 
Palestiną žydai tapo nu- ?yd.1 be‘ zlomatV ,oflcIa- 
gabenti j Cyprus, j tam;lioji milicija bei kanuo- 
tikslui įrengtus barakus. mene Haganah.
Vykusiųjų tarpe buvo 89 
moterys ir 12 vaikų. Ve- kovos 
žęs žydus laivas tapo kon- dradarbiavimo

Bangor, Me.
Dow Field, _________
greitasis raketinis P-84 
orlaivis nukrito ant gele-! lietuvių parapijos choro įžymi 
žinkelio, nukirsdamas ke-; solistė ir tikrai malonaus būdo 
lėtą telegrafo stulpų ir iš- asmenybė.

(5) Užsieniu politikoje^dydąmas 40 pėdų gele-

Netoli 
kariuomenės 

P-84

— turinti būti pa- Baltijos Federacija veįjj_|žinkelio. To nežiūrintjėk- Waterbury

I......sūverenus;tuvo vairuotojas. Capt, 
vienetas. Pasiuntinius už- Dungan pats galėjo iš su
sietuose akredituotu fe-'duzusio orlaivio išlipti ir 

‘ _rįe nueiti pagalbos pasisauk- 
^Jti.

Tebeieškoma Dingusio 
Lėktuvo

Mrs. Helen Snyder dalyvaus 
i Conn.) lietuvių 

par. choro 25-tame metiniame 
koncerte, kuris įvyks sekma
dienį. vasario 8 d.. 7 vai. vaka
re. Šv. Juozapo lietuvių par. 
salėje, VVaterbury, Conn.

Šio koncerto programoje 
taipgi dalyvaus art. Jonas Bu
tėnas, nesenai iš tremties at
vykęs. Lietuvos Operos daini- 

jninkas. ir p. Aldona Strumskis, 
! pianistė, iš Brooklyn, N. Y.Bermuda — Audringam

orui apsiraminant, Jung. Parapijos choras, vadovauja- 
linis Vyriausias Tribūno- Valstybių čia esančios o- ma® komP- A J Aleksio, išpil-
las iš 9 asmenų, kurs vei- ro jėgos planuoja inten-[dYs dali programos.

Įžanga tik 75c., priskaitant 
valdžios taksas. Pasibaigus 
koncerto programai, nuo 9:30 
vai. vakare iki 11:30 vai. bus 
šokiai.

Rengėjai kviečia visus šiame 
Jubiliejiniame koncerte daly- 
ivaūiti.

kia Baltijos Federalinės šyviai ieškoti prieš kelias 
Tarybos priežiūroje. Fe-1 dienas pražuvusį Anglijos 
deralinis Tribunolas sprę- lėktuvą “Star Tiger” su 
stų trijų federacijos narių visais keleiviais. Lėktuvas 

ir aiš-1 lėkęs iš Anglijos dingo be 
jokios žinios ir mažą vil- 

Vie- ties tėra rasti gyvus to 
nas kitas, pasiskaitęs(šias lėktuvo keleivius. j ■ 
mintis apie Baltijos Fede-i 

! raciją, patrauks pečiais.: 
;Utopija! Tai gryna svajo-' 
i nė. neįgyvendinama! Su-’ 
Jprantama, valstybės pa-1 
[matų tiesimas nėra leng-: 
vas darbas. Tai yra sun
ikus. painus kolektyvinis 
uždavinys. Baltijos Fede
racijos sudarymo reikalą 
jau 1943 ir 1944 metais 
kėlė Latvijos Vyriausioji 
Taryba ir nustatė tam tik-

tarpusavio bylas 
kintų konstituciją.

Autorius pastebi: “

*£W EN6LAfft>

CvORTSMEH*
u/tf^BOAT SHOYf

DABAR ATSIDARO VAS. 
S D. BADE DIDRIKSCN 
ZAHARIAS. 36 Pasaulinių 

Atletikos Champijonas...
SHARKEY. The Wonder 

Seal... SKATING EARLS... 
DOTSON A CO.. The GI B 
SON. Pe;!iu Metėjas... CA- 
RLELL A. ROSE. Novelty 
Boomerang Act... OLD- 
FIELD A WARE. Kome- 
dijantai. ir kiti labai įdo
mūs dalykai.

Sekmadieniais nuo 1 p. 
•n. — 11 o.m. SH0W Pirm, 
iki Penkt. 12 D.p. — 11 p.

_ _ p. VALANDOS: sėst.. Feb. 
į/_________________ 7..10 a.m. — 11 p.m. IžAM-
~AT J] GA $1.00 dus tax. Vai-

n karns 50c. nlus tax.
Dir. Campbell-Fairbanks

Exposition. Ine.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948

Į

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

ŠV. ANTANO VIENUOLYNU 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais "VARPELIO" reikalais, taip pat norintieji aukoti į 

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA

NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR f 

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ, 

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Palitoosuos "Užsaldyti" 
Turti

i

I

ATVYKO 16 LIETUVIŲ 
IŠ VOKIETIJOS 
 ♦---------------------------- ----

Sausio 29 d. laivu MA
RINE FLASHER atvyko
16 lietuvių, kurių tarpe 2 
piliečiai, o kiti su imigra
cijos vizomis. Atvykusie
ji apsistojo pas gimines 
bei draugus:

Juozas Abramavičius,
JAV pilietis, apsistojo:
1227 Bell Avė., S. Brad-‘ 
dock, Pa.

Julius ir Stanislava Ba- 
liu ta viriai apsistojo: 544 
N. 32nd Avė., Bellwood, 
UI-

Daktaras Edmundas Bu- 
trimavičius su žmona Ko
ste apsistojo: 81 Oneida 
Street, Rochester, N. Y.

Kazimieras česnavičius, 
su sūnumis Alvidu ir Ka
zimieru apsistojo: 19550 
So. Lake Bldg., Euclid, 0.

Jonas ir Marijona Kaz
lauskai apsistojo pas sū
nų: 901 Bank Street, Wa- 
terbury, Conn.

Daktarė Genovaitė Kaz
lauskienė atvyko pas vy
rą: 901 Bank St., Water- 
bury, Conn.

Vladas ir Vanda Kon- 
dratavičiai su dukra Jani
na apsistojo pas seserį: 
395 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Vaistininkas
Pavilonis
Faxon 
Mass.

Stasys
A.
17
Pittsfield, Mass.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato New 
Yorke Attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo 
Bendrojo Amer. Lietuvių 
Fondo. L.G.K.

H’ashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Ministe- 
ris Rumunijai, Rudolf E. 
Schoenfeld įteikė Rumu
nijos komunistinei val
džiai savo vyriausybės 
notą, kurioje Rumunija 
kaltinama už nesilaiky
mą taikos sutarties. Ji 
vedanti sistematišką ir 
žiaurų vajų išnaikinimui 
savo opozicijos.

Asmenys Rumunijoje, 
kurie tik turi kokių nors 
reikalų su Jung. Valsty
bių ar Anglijos atstovais, 
reikale vykdymo Yaltos, 
Potsdamo, Maskvos ir pa
liaubų sutarčių esą persta
tomi kaipo konspiratoriai. 
Visi duoti užtikrinimai a- 
pie laisvą piliečių ar par
tijų veikimą esą ignoruo
jami arba sabotažuojami.

Rumunijos piliečiai vien 
už draugavimą su ameri
kiečiais yra pasmerkiami 
bei nuteisiami už šalies 
išdavystę. Notoje prime
nama apie teismą ir pa
smerkimą Žemdirbių Par
tijos vado Juliu Maniu.

Prieš savaitę pranašią 
notą Rumunijai įteikė ir 
Anglijos vyriausybė.

I

Ligšiol tarp tų dviejų 
organizacijų ben- 

________ „j nebuvo, 
fiskuotas ir pasiųstas į [Kiekviena veikė atskirai. 
Haifos uostą, kur randasi i Ne visada, tarp savęs, irHaifos uostą, kur randasi [Ne visada, tarp savęs, 
dar 35 tokiu pat būdu 
konfiskuoti laivai.

Slaptai Gabeno KomunistŲ 
Agentus j Palestini

'Londonas, vas. 5 — Bri
tanijos Užsienio Ofisas 
patvirtina žinias, kad lai
vuose Pan York ir Pan 
Crescent, kuriais važiavo 
nelegaliai žydai į Palesti
ną, buvo daug komunistų 
agentų.

Washington Jung. Vals
tybių vyriausybė planuoja 
paliuosuoti privatinį tur- 
itą tų kraštų piliečių bei 
įstaigų, 'kurie pirmiau bu
vo prisidėję prie ašies — 
Jung. Valstybių priešų. 
Tas “užšaldytas” turtas 
siekia $1,100,000,000.00. 
Dabar tie kraštai prisii
ma Marshallo planą. Ka
dangi šio plano tikslas ir 
yra pagelbėti tiems kraš
tams atsistoti ant kojų. 
Paliuosavimas “užšaldy
to” karo metu, jų turto, 
žymiai prisidėtų prie jų 
ekonominio atsigavimo.

A

Paėmė Automobilių, 
Bet Ne Savo

žydai vieningi.

Kaip Atrodo Sveikatos 
Punktai Tarybų Lietuvoje

Suėmė Eisierį

“Kai kurie sveikatos 
punktų vadovai užmirštą 
šių įstaigų reikšmę, kad 
jos turi pasižymėti ypa
tinga švara ir tvarka. 
Pav., Zarasų aps. Dusetų 
sveikatos punktas savo į- 
rengimu nepanašus į gy
dymo įstaigą. Punkto pa
talpos visiškai nesutvar
kytos, trūksta langų, o e- 
santieji langai po žiemos, 
matyti dar neplauti, grin
dys taip pat nešvarios,

I

New York — Federalės 
valdžios agentai suėmė ir kas sukelia*lankytojų tar- 

l komu- pe didelį nepasitenkini- 
nistų vadą Gerhard Eis- mą”. (“Tiesa”, Nr. 118 

(1255) 1947. V. 22).

uždarė kalėjiman 1 
nistų vadą Gerhard Eis- 
ler, kuris žinovų tvirtini
mu buvęs Kominterno bei 
Maskvos atstovas šiame 
krašte. Jis buvęs slaptas 
komunistų diktatorius A- 
merikoje.

Eisler yra apkaltintas 
už sulaužymą Imigracijos 
įstatymų ir paniekinimą 
Amerikos Kongreso neat
sakant į klausimus. Jis 
bus laikomas kalėjime, o 
vėliau išdeportuotas į Vo
kietiją.

Kas lengvai patiki blo
gu žmogumi, tas lengvai 
darosi pats blogas.

* 
t

I

Bronius
apsistojo: 35 

St., Brockton,

Tarasevičius, J.
V. pilietis, apsistojo: 

Montgomery Avė.,

■41
n
i

Mirė Milijonierius Lamont
Boca Grande, Florida— 

Čia mirė Amerikos garsu
sis milionierius Thomas 
W. Lamont, žinomas J. P. 
Morgan & Co. biznio fir
mos pirmininkas. Mirė 
sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Paliko žmoną, keturis vai
kus ir penkiolika anūkų. 
Jis buvo neturtingo me
todistų pryčerio sūnus ir 
mokslus išėjo uždarbiau
damas.

Vienas iš jo sūnų Cor- 
liss Lamont yra didelis 
Rusijos ir komunistų ša
lininkas ir daug rašo jų 
spaudoje ir dalyvauja jų 
frontinėse organizacijose.

t _________________________________

j

Lietuvos Nepriklausomybes 30
Sukakties

MINĖJIMAS
Ruošia New Yorko Lietuvių Taryba 

SEKMADIENI, 
Vasario-Feb. 15 d., 1948 

WEBSTER HALL
119 E. llth Street., New York, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. popiet
Kalbas pasakys Lietuvos Pasiuntinys Pulk.

P. Žadeikis ir Dr. Pr. Padalskis.

Artistė Barbara Dsrlis

Artistė Barbarą Dar- 
lis dainuos rinktines 
dainas. Dalyvaus Ap
reiškimo parapijos di
džiulis choras, vad. 
muz. P. Saku i. šokiams 
gros J. Tamašausko 
orkestras. Bilietai iš 
anksto $1.00 ir $1.25 
(rezervuoti). Prie durų 
bus $1.25 ir $1.50 (re
zervuoti ).

Visi kviečiami —
Visi laukiami.

Atstovi Butas Priėmė 
Taksų Sumažinimo BiHų
Washington, D. C. — 

J. V. Atstovų Butas priė
mė respublikonų paruoš
tąjį taksų sumažinimo 
bilių. Pagal tą bilių taksai 
bus sumažinti šešių ir pu
sės bilijonų dolerių.

Už šį bilių balsavo 297 
atstovai, o prieš 120. Už 
jį balsavo ir 63 demokra
tų atstovai. Dabar šis bi- 
lius eis Senatan, kuris, 
pagal vėliausių žinių jį 
tesvarstys balandžio mė
nesy.

iii

Somerville, Mass. — 
Frank Grossman, City 

i Building Wrecking kom- 
’panijos savininkas, sutiko 
paimti savo sūnaus auto
mobilių ir juo parvažiuoti 
į namus. Jis parvažiavo, 
bet vėliau jo sūnus apsi
žiūrėjo, kad jo automobi
lius tebestovi ant Somer- 
ville Avė.

Tuo pačiu laiku Somer
ville policija ieško auto
mobilio, kuris priklausė 
kam kitam. Grossman su
žinojęs, kad jis parvažia
vo svetimu automobiliu, 
pranešė policijai, ir nuva
žiavęs svetimu automobi
liu, paaiškino kaip atsiti
ko.

Nepaprastas atsitiki
mas, kad raktas tiko a- 
bicm automobiliam.

i

I

f
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IRO Nori Mažinti Lietuvių 
Tremtinių Spaudu

IRO pradėjo daryti spau
dimą, kad būtų sumažin
tas tremtinių laikraščių 
skaičius, leidžiamų ame
rikiečių zonoje. Prieš me
tus laiko tremtinių spau
dą spaudė kitos įstaigos.

GRAŽIOS IR NAUDINGOS
KNYGOS

Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 
Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
Šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks

luota ir gražiame popieriuje knyga. 95 
pusi. Kaina — 1.50 dol.

Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
Kaina 25 centai.

Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
25 centai.

Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš

tą) “Darbininko” administracijoje: —
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mase.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
---------by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Faitered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

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

Domestic yearly .........  $5.00 I Amerikoje metams   ........  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Foreign yearly ________ _____  $5.'O Užsieny metams ___________  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680'

Generalissimo Franco

atvyko pasipuošęs senojo 
caro - samoderžavb ofi- 
cieriaus uniformoje, auk
su blizgančiais, sorindžio 
platumo, pagal “reikalą” 
prisegamais “pagonais”. 
Tačiau vargšas labai ap
siriko, nes pilkajai trem
tinių demokratiškajai vi
suomenei mestasai ant jo 
blizgančios meškerės kab
liukas, iš seniau gerai pa
žįstamas - dešifruotas, nė 
vieną nesuviliojo. Po jo 
auksu puoštais antpečiais 
lietuvis tremtinys nesun
kiai įžvelgė ne tik nieko 
nesiderinantį apgaulingai 
pupšniantį išverstaskūrį, 
bet kartu jautė giliai už
maskuotą melą, šlykštų 
imperializmą, laisvų tau
tų naikinimą, darbininki
jos skurdą ir tūkstančių 
nekaltų žmonių kraują.

Po kelių jam užduotų 
sąmoningų klausimų, a- 
gentas suklupo ir pats sa
ve susikompromitavęs, 
kai šunį mušęs ir it vilkas 
akis nuleidęs, išspruko 
lauk pro duris. Nes į 
klausimą kiek dabartiniu 
laiku yra Lietuvoj lietu
vių, atsakė apie 2 milio- 
nu. Tuo būdu pats patvir
tino, kad likusius 1,5 mil. 
jau suspėjo Sibiran išga
benti bei išnaikinti.

Į klausimą kokia gali jo narių susijungimas su 
būti Rusijoj demokratija, Kristumi daro darbui
jeigu ten tik viena komu- (tiek išvidiniam, tiek ir
nistų partija, atsakė, išoriniam) įtakos, taip ly- 
“taip, pas mus tik viena giai ir narių visumos su- 
partija”. Taigi, tuo pats sijungimas turi savo tiks- 
patvirtindamas tenykščių lą — darbo bendruomenę, 
despotišką, diktatorišką Eucharistinis paskirų 
tvarką, buaciv gmuauo 
juoko. Toliaus besipainio- bendrąjį eucharistinį visų 
damas mele netyčiom pa- sielų susijungimą.

, kad Rusi- Taip lygiai ir eucharis- 
jos - Sibiran yra tokie į- tinis paskirų sielų darbas 
taisymai — koncentraci- išauga aukštyn, platyn ir 
jos lageriai, jog iš ten nė tolyn į eucharistinę visu-
__ _  ______ _____________ _ _ ___ ________ 

tanlcė pabaltiečių salėj. met nepabėgsiąs. Tuo bū-______________________
Tik Įėjęs, kultunngai nu- nenusisekusiai ‘apšvie- Alei* Diena 
siteikusių tremtinių tar- raudonasis kapitonas ----------
pe, nekaip pasijuto. nukabinęs nosį tuč tuo-

Lietuvis tremtinys aky- jau pabėgo. Tuo būdu įro- 
faktų vaizdoje pamatęs tikrąjį dė ir tremtinius galutinai 

išti- savo likimo ir savo tėvy- įtikino, kad tarp buv. bal- 
šaukė nės kaltininką, sunkiai ai- tojo caro

vie

j 
| |
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DARBO BENDRUOMENE
Krikščionis prie Dievo 

Stalo priima savo Kristų, 
ir šio savo Kristaus ma
lonėj jis dirba savo dar
bus. Bet tas pats Kristus 
yra kartu ir visos krikš
čionijos Kristus. Todėl Jį 
priimti yra tas pat, kas ir 

£ iš naujo įeiti į Kristaus 
Kūną.

Jo malonėj dirbti yra 
tas pat, kas ir būti veik
liam Jo Kūno nariui.

Šis bendradarbiavimas 
įvyksta per savą darbą, 
kaip susijungimas su Kri
stumi įvyksta per savą 
susijungimą.

Bet šio savo darbo dva
sia, priemonės ir tikslas 
turi būti apibrėžta viena 
Kristaus Kūno 
viena priemone 
tikslu, “nes mes 
me pakrikštyti 
Dvasioje, kad būtumėm 
vienas kūnas... 
visi esame 
na Dvasia.

“Jei ką kenčia vienas 
narys, kenčia visi draug 
nariai; arba jei vienas na
rys esti garbinamas, 
džiaugiasi visi draug na- 

sukėlė gardaus sielų susijungimas rengiamai.
“Mes velyk, laikydamie

si tiesos, meile augsime 
visais žvilgsniais tame, 
kuris yra galva, Kristus. 
Jo yra visas kūnas sudė
tas ir sujungtas, ir taip 
jis visais susišelpimo su
nėrimais, kaip atatinka 
kiekvienam nariui skir
tam veikimui, vykina sa
vo augimą sau statyti 
meilėje.

(Bus daugiau)

1.
Eucharistija daro įta

kos darbui, o darbas per 
Eucharistiją daro įtakos 
žmonėms. Ši 
ka ir yra ta 
druomenė.

Milijonai 
prie Komunijos stalo pri
ima vieną, tą patį ir visą; 
Kristų: “integer accipi-Į 
tur” (Šv. Tomas Akv.). j

Šitoje tiesoje viso pa
saulio krikščionija susi
jungia į vieną gyvąjį vie
netą: Corpus Christi.
“Viena duona, vienas kū
nas”, nes “kaip kūnas yra 
vienas ir turi daug narių, 
visi gi kūno nariai, nors 
jų yra daug, tačiau yra 
vienas kūnas, taip ir Kris
tus.

Bet šis vienas kūnas tu
ri padaryti visus gyveni
mo darbus. Kaip atskirų

abipusė įta- 
darbo ben-

Ispanijos valdovas gen. Franco kyla į viršūnes. 
Jis jau nebe vadinamas fašistu ir žiauriu diktatorium, 
kurį būtinai reikia nuversti, nes ispanų tauta būk tai 
jo nepakenčia. Ne. Jau jis dabar tinka į talkininkus 
ir ar tik nebus pageidaujamiausias kandidatas į pro
jektuojamą Europos Tautų Sąjungą. Pažymėtina, kad 
istorijoj mažai yra tokių žmonių, apie kuriuos taip 
nelygiai pasaulis būtų kalbėjęs, kaip apie gen. Fran
co. Vieni jį į padanges kelia, kiti į pragarą stumia. 
Dar kiti laužo galvas, negalėdami išrišti klausimo, ar 
jis tinkamas būti Ispanijos valdovu, ar tik vos pa
kenčiamas vien dėlto, kad kol kas nėra galimybės jį 
pašalinti. Katalikai jį kelia į idėjos didvyrius, nes jis 
likvidavo Ispanijoj bolševizmą. Bolševikai kaip tik 
už tai jį stumia 
lieji” vis dėlto skaito jam nuopelnu bolševizmo likvi- 
duotę Ispanijoj, tačiau prikiša, kad jis fašistas, ne de
mokratas. Tačiau “neutralieji” negalėjo jam nepri
pažinti dar vieno nuopelno, kad jis nepraleido Hitle- 

v rio kariuomenės pereiti per savo teritoriją ir vykti 
prieš Gibraltarą. Churchillis viešai jam tą nuopelną 
piipažino. “Jei ne Franco, mes vargu būtume galėję 
Afrikoj atsilaikyti”.

Politinė Franco išmintis, laikui bėgant, vis dau
giau ryškėja. Jis, ne taip kaip Mussolini, nesusižavė
jo Hitlerio galybe ir pirmaisiais Ašies laimėjimais. 
Jis tiksliai apskaičiavo Alijantų pajėgumą ir kantriai 
laukė karo pabaigos. Neapsiriko. Čia dar ne galas 
jo kantrybės ir politinės tolėžiūros. Išlaikęs neutra
lumą, Franco, žinoma, susilaukė Hitlerio ir Mussoli- 
nio neapykantos, tačiau ir Alijantų palankumo neįsi

gijo. Franco atrodė visapusiškai prakišęs ir visų ap
leistas. Bet jis nenusiminė. Kantriai laukė toliau ir— 
žinojo, kas bus. Ir čia neapsiriko. Bolševikų kurstomi, 
Alijantai griežtai boikotavo Franco valdžią ir jį pa
tį ruošėsi likviduoti, bet jis žinojo, kad padėtis neuž- 
ilgio pasikeis. Naminio karo metu gerai susipažinęs 
su bolševikų tikslais ir darbais, Franco be mažiau
sios abejonės numatė, kad palaipsniui visas pasaulis 
pamatys tikrą komunistų vertę, ir Alijantų vadai ne
ilgai trukus prieis prie tokios pat apie bolševikus 
nuomonės, kaip ir jis pats ir visi sveiko proto Ispani
jos žmonės. Tas laikas jau atėjo, ir Franco gali nuo
širdžiai šypsotis, kad jis ir jo valdomoji Ispanija la
bai ir labai Europai reikalingi.

Geografinė Ispanijos padėtis yra tokia, kad nuo 
jos daug priklauso, kas paveldės bei kontroliuos Vi
duržemio jūrą. Jei Ispaniją dabar valdytų bolševikai, 
tai Stalinas švilpautų iš džiaugsmo. Viduržemio jūra, 
tas milžiniškas tarptautinis “ežeras”, vienam gale 
užrakinamas Dardaneliais, kitam — Gibraltaro sąs- 
mauga. Turėdamas Gibraltaro sąsmugą, Stalinas jau . ---------------- , ,
pusę uždavinio būtų atlikęs. Beliktų tik su Turkija ir dabar reikia tūpčioti apie tą patį žmogų, kurį, bol-| Mes patys galime pasi- U8 my 111108 
atsiskaityti. Gi dabar — abiejos durys užrakytos. ševikams kurstant, būtinai norėjo iš valdžios paša-Į rinkti altorių, ant kurio žaizdų negyjantieji randai 
Bolševikams pikta, labai pikta, kad naminis Ispani
jos karas jiems nepavyko laimėti. Gi kokia laimė Ali- 
jantams, kad ten Franco, ne kominternas viešpatau- tams padaryti, bet jis visa galva aukštesnis diplomą-i meilės altoriaus, 
ja! Ir kiek jiems sarmatos, kad pirmiau nepraregėjo, tas. Jis tyli ir — nuolaidžiai šypsosi. " K.I T

— nenustumia į pražūtį. Gi “neutra-

Klišė —

Kaip Jėzus artinosi į Jeriką, atsitiko, kad 
aklas sėdėjo prie kelio elgetaudamas. Išgirdęs 

praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. Jam 
pasakyta, kad praeinąs Jėzus Nazarėnas. Tuomet jis 
sušuko, tapdamas: Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk 
manęs. Ėjusieji priešakyje draudė jį, kad tylėtų; bet 
jis daug labiau šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk ma
nęs. Jėzus sustojęs liepė atvesti jį pas save. Kai jis 
buvo prisiartinęs, paklausė jį, tardamas: Ko nori, kad 
tau padaryčiau? Jis atsakė: Viešpatie, kad regėčiau. 
Jėzus jam tarė: Regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. 
Jis tuojau regėjo ir sekė jį, garbindamas Dievą. Ir vi
si žmonės, tai matydami, davė garbę Dievui. (Lk. 18.)

nas

v • VILKAS AVIES KAILY

krikščionių

dvasia, 
ir vienu 
visi esa- 

vienoje

taip pat 
pagirdai vie-

Parašė Jonas limitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

v.
Likviduoto prašosi likviduojama

Nebe viename su partizanais susirėmime 
raudonarmiečius buvo apėmusi gaivališka, 
nebesuvaldoma baimė. Dalinys, sykį turė
jęs tokį panikos sukrėtimą, toliau kovoti 
kaip ir nebetinka. Tiesiog pavojinga siųsti 
jį atgal į frontą, nes gali atkristi į tą sun
kiai pagydomą nervų ligą. Tenka jį perorga
nizuoti, arba tiesiog likviduoti, išskirstant 
kareivius į kitus dalinius. Tokių įvykių rau
donojoj armijoj būta. Vadams teko susi
mąstyti, į girias daugiau nosies nebekišti ir 
partizanų likvidavimą — likviduoti. Skau
du, kuomet likviduotę tenka likviduoti. Bet 
gyvenimo faktai nesiduoda panaikinami. 
Juos galima tik užtylėti, arba — apmeluoti.

Ir apmeluota. Spaudoje ir per radio gar- 
sokalbius pasigirta, kad nenugalima raudo
noji armija, iš pašaknų likvidavusi banditų 
siautėjimą, sugrįžo į savo stovyklas. Dalinai 
taip ir atrodė, kad partizanai likviduoti, nes 
jų žygiai prieš raudonarmiečius staiga pasi

riedą su grįžtančiaisiais, 
minioj kilo piktas juokas 
palydint šauksmą: “ži
nom, žinom, kad į Sibirą 
vežat...” Neprašytasai 
svečias švilpinmu ir kum
štimis palydėtas apleido 
lagerio ukrainiečių salę.

Nežiūrint, kad ir gero- tvirtino““ta[
kai susikompromitavęs, 
bet kaipo bestiališko ins
tinkto vedamas, vis vien ___ ~______________ *____________ _____
savo “misiją^ tęsė ir apsi- vjenas tremtinys niekuo- mos darbo bendruomenę.

(Iš tremties)
1947 m. lapkr. 20 d. gin

kluotų sargybų lydimas, 
tikslu pasižvejoti naujų 
aukų, Seedorfo tremtinius 
ir vėl aplankė bolševikų 
agentas. Pirmoj eilėj jis 
aplankė ukrainiečius, ku
rie buvo sušaukti atski- 
ron salėn. Visa jo kalba 
buvo persunkta apgaule 
ir melagyste. O kai suktu 
prasimanymu apibūdino 
dabartinę Ukrainos taria
mą atstatymo pažangą, 
minioje kilo įtūžimas ir 
trukšmas.
negalėdami pakęsti aki
plėšiškai naivaus 
iškraipymo tikrovei 
kusių jų tėvynę, šaukė nės kaltininką, sunkiai ai- tojo caro ir dabartiniojo 
lauk Maskvos “apaštalą”, suodamas kiaurai pergel- samozvanco skirtumas e- 
O kai agentas, viliodamas ta širdimi, vos pergyveno sąs tik tas, kad ką balta- 
ukrainiečius 
namo — 
rojun, pabrėžė, 
net dabartiniu laiku i 
kitų lagerių vagonai tebe- suviliojus bedalius grįžti, i

• v

Ukrainiečiai,

grįžti atgal slegiantį momentą. Kiek- sai nepajėgė 
mongoliškajin vienas tremtinys puikiai per šimtmetį, 

kad esą, suprato, jog šis mongoliš- užsimojęs 
iš kasai gestapininkas, kad per penkmetį.

sunaikinti 
raudonasis 

“susidoroti”

(Išvietintam draugui B. K.)
Ateis diena, kai šis išpaikęs 
Niekšybėj ir kraujuos
Pasaulis kryštaus vėl, kaip vai- 
Taikos namuos naujuos, [kas,
Nūn, kol dar kalbos begalinės 
Dėl teisių ir baudų, — 
Nekeiki kruvinos milinės 
Nuo kruvinų grindų.

. Tegu jie žengs per ją į puotą,
...._  . 'Aplenkti negalės! —Vidmantas. P , „ ... . . . , ..Gal neišdrįs visai parduoti 

Mūs’ mylimos šalies.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Antano Stygos, Ru- 

stekonių kaimo, Seredžiaus val
sčiaus, ir jo sesers. Prašau at
sišaukti, yra svarbus reikalas 

A. K. Masaitis, 
Westfield, Mass.

---- — — ------ — - -
lint. aukosimės — ant savimy- Nuo įtampos pajuos,

Ką gi Franco? Jis galėtų daug pastabų Alijan-'los ar ant Dievo ir artimo Kai pagal sutartą komandą 
ns. , jIšvietinsime juos!
Fr. Ozanam.' Petras Babickas.tas. Jis tyli ir — nuolaidžiai šypsosi.

liovė. Ne dėl partizanų sunaikinimo, ar jų 
nusilpnėjimo, bet visai dėl kitokios priežas
ties. Partizanai pasigailėjo nelaimingų kai
miečių, kuriuos kautynių ruože žvėriškai 
žudė enkavedistai ir istrebiteliai. Daugelis 
tinkamų kovoti ūkininkų prasprūdo pro bol
ševikų sargybas ir pabėgo į miškus susi
jungti su partizanais. Tuo būdu partizanų 
nuostoliai gerokai pasipildė. Tačiau likusie
ji namie kaimiečiai buvo urmu žudomi, jų 
manta išplėšiama, namai deginami. Partiza
nams pagailo tų nelaimingų tautiečių, tai 
jie ir nutraukė karo veiksmus.

Tačiau ne visi. Atsirado būrys iš ka- 
žinkur atvykusių drąsuolių, kurie negailes
tingai keršyjo istrebiteliams už nekaltų žmo
nių skriaudas. Tų partizanų būriai nebuvo 
gausūs. Kartais keliolika, o kartais po du- 
tris pasirodydavo. Bet kaip jie veikė! Suma
niai, netikėtai, lyg griaustinys iš tyro dan
gaus, jie puolė plėšikus ir žmogžudžius tokiu 
ryžtingumu, kad priešas būdavo čia pat lik
viduojamas. Retai kuris plėšikų sugebėda
vo pasprukti. Buvo siunčiami stambūs če
kistų daliniai tuos drąsuolius sunaikinti. 
Veltui. Niekur nieko nesurasdavo. Bet tegu 
tik bolševikai kiek neapsižiūri, tegu jų sar
gyba kiek užsižiopsoja, tuojau pasigirsta 
rankinio kulkosvaidžio tarškėsena, arba pa
leistos granatos sprogimas, ir vienas kitas 
bolševikas užverčia kojas. Kyla triukšmas,

K.

puolasi ieškoti, ir vėl tyla, nieko nesimato, 
tarsi paslaptingas priešas į žemę įlindo. 
Vienas bolševikas prisiegavo matęs, kaip 
netolimas kelmas iškilo, iš po jo pykštelėjo 
šūvis, ir kelmas vėl į savo vietą atsitūpė. 
Kadangi tai buvo nakties metu, tai jis gerai 
nepastebėjo, kuris kelmas tokį šposą iškrė
tė. Apžiūrėta visi kelmai ir nieko nesurasta. 
Pasakorių išdumyta, kad jam iš baimės taip 
pasirodė. Bet jis tvirtai laikėsi savo nuomo- 

. nės ir teigė, kad pats “čortas” atėjo juos 
gąsdinti. Keletas čekistų prisiminė, kad ma
tę kažkokį milžiną su dideliu basliu rankose 
— gal tai ir buvo “čortas”, nes jo nė kulka 
neima. Be to, jie negalėjo suprasti, kodėl šu- 
nes, paleisti pavieni partizanų medžioti, at
gal nebegrįžta. Juos randa negyvus. Tie ne
suprantami reiškiniai įrėžė bolševikų ghl- 
vosna prietaringą mintį, kad čia be “čorto” 
neapseinama. Jų ryžtingumas kovoti prieš 
partizanus visai atslūgo, bet komisarų ver
čiami, turėjo tęsti tas nelemtas kautynes.

Tuo tarpu didingas valymo planas išdegė. 
Raudonoji armija pasiskelbė nulaužusi par
tizanų nugarkaulį ir paliko čekistams bei is
trebiteliams nedėkingą uždavinį — pabaigti 
jų likviduotę. Partizanų .centras laikinai lyg 
ir likvidavosi, bet jų pakrikę daliniai dar at
kakliau pradėjo veikti. Čekistai ir istrebite
liai nesusilaukė poilsio.

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 
maldų. Cortes.

6.
Gruzdąs veikia

“Valomasis” ruožas buvo plikai nunioko
tas. Tik kur-ne-kur kokia bakūžė nesude
ginta išliko, šiaip jau visi ūkininkų trobe
siai buvo sunaikinti, laukai išmindžioti, ja
vų kaip ir neliko, žmonės arba nužudyti, ar
ba išbėgiojo. Ne vieną bėglį susekė bolševi
kų šunes ir pribaigė čekistų bei istrebitelių 
kulkos. Ligi šiol nebežinomas Lietuvoj vie
sulas perėjo per tą nelaimingą kraštą ir ne
paliko gyvybės ženklų. Tiktai tą viesulą ne 
vėjai padarė, o žmonės sukėlė — žmonės, at
vykę iš tolimų kraštų, azijatiška “kultūra” 
nešini. Partizanai kiek įmanydami draskė tų 
azijatų pastangas, bet pasišventėlių būriai 
buvo negausūs, o viesulas gaivališkas ir bai
singas.

Vietos partizanams atvyko pagelbon Dič
kio būrys, pernelyg narsus, deja, labai ne
skaitlingas — vos keliolika vyrų. Jis kiek 
pasipildė vietos partizanais ir iš nualintų 
kaimų pabėgėliais. Iš viso Dičkio kuopa iš
augo iki šimto su viršum vyrų. Prireikė dau
giau vadų, į kuriuos iškilo buvusieji raudon
armiečiai Grūzdas ir Barčiukas. Tai jie 
draugia su Dičkiu sudarė bolševikams tiek 
baimės, kad net “čortas” akyse jiems pasi
rodė.

XBus daugiau).
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“Viešpatie, pamokyk 
mus melstis, kaip ir Jonas 
mokė savo mokytinius 
Jis jiems tarė: Kai jūs 
meldžiatės, sakykite: Tė
ve, tebūnie šventas tavo 
vardas. Teateinie tavo ka
ralystė. Duok mums šian
dien kasdieninės 
duonos. Atleisk 
mūsų nuodėmes, 
mes atleidžiame 
nam, kurs mums
Ir nevesk mūsų į pagun
dą." (Luko 11. 1-4).

mūs: 
mum: 
nes ii 

kiekvie- 
kaltas.

v arpelio

bARBININKAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
į P. Marijos Litaniją. Kun. J. Darata Sinkevičiūtė ir p-lė Lu- sey valstybėje, o inž. Edvardas 
Jutkevičius pasakė kalbą ir at- ei ja Miškinytė. Sodalicijos re- Kavaliauskas gavo darbą New 
liko naujosios valdybos įvesdi- porteriais išrinktos Pranė Ba- Ycrke. Jiedu išvyks šį mėnesį, 
nimo apeigas. Šiais metais So- nionytė ir p-lė Rita Keršytė; 
Galicijos prefekte yra p-lė Ona pirmąjį pusmetį koresponden- 
Markvėnaitė, vice-pref. — p-lė cijas rašys Pr. Banionytė, ant- 
Pranė Banionyte, sekretorė — rajį — p-lė R. Keršytė.
p-lė Chariota Mitchell, iždinin- Buvusioji prefekte p-lė Vera 
kė — p-lė Darata Sinkevičiūtė, Jurgelionytė išdalino spalvotas 
knygininke — p-lė Florencija fotografijas, nuimtas praėju- 
Rūkštelytė, maršale — p-lė Ri- šiųjų metų gegužės mėn. visuo- peracijos Norwoodo ligoninėje j Kranauskas, 
ta Kasperaitė. tinėje sodaliečių dienoje. Taip p. Sofija Nevins grįžo į namus Petras Mitchell.

Darbo susirinkimas įvyko pa- pat buvo padalintas sodaliečių E. Walpole. Linkime geriausios 
rapijos salėje tuojau po pamal- laikraštis “N0W”. ■ sveikatos.
,dų. Buvusi prefekte p-lė Vera P-lė Rita Kasperaitė smulkiai 
Jurgelionytė atvyko vėliau, to- pranešė apie žiemos savaitgalį 
dėl, jai nesant, susirinkimą Woodboųnd Inn.. E. Jaffrrey, ■

komisijos pirmininku. Piknikas 
įvyks birželio 27 d., Kenil-
worth, N. J.

Postas išrinko Garbės Sargy
bą dalyvauti atvežtųjų žuvu
siųjų karių kūnų ceremonijose 
Newarke. Mūsų Postas nutarė 
prisidėti prie Essex County, 
N. J. Veteranų Susivienymo. 

Po sunkios ir pavojingos o-į Atstovais išrinkti šie: Vladas 
Jonas Arloff ir 

A V. W.

Sekmadienį, vasario 8 d. lai
ke 8 vai. šv. mišių Šv. Vardo 

• draugijos nariai bendrai priims 
šv. Komuniją.

i

HEW BMTAN. CONN.
Jungtuvės

Sekmadienį, vasario 8 
pradėjo malda buvusi vice-pre- N. H., sausio mėn. 10 ir 11 dd. vai. po pietų. Šv. Jurgio 
fektė p-lė Rita Keršyt?? Po bu- ir buvo sudaryti galutiniai vy- vių par. bažnyčioje priims Mo
vusios valdybos ir praėjusiųjų kimo planai, 
metų komisijų pranešimų susi
rinkimui vadovauti pradėjo 
naujoji prefekte p-lė Ona 
Markvėnaitė.

Kadangi sodalicijos Dvasios 
Vadas kun. K. Vasys negalėjo Kasperaitė, Rita Čuplytė, Ade- 
susirinkime' dalyvauti, jį pava
davo kun. J. Jutkevičius ir iš
dalino Gyvojo Rožančiaus lape
lius.

Ateinančiame Kat. Federaci-

ALT Skyriaus Susirinkimas
Sausio 29 d., parapijos salė

je įvyko Amerikos Lietuvių

d., 2 
lietu-daug triukšmo matęs šia

me pasaulyje. neveltui 
sakė: “Ir nebus rami ma
no siela. Viešpatie, kolei 
nepailsės Tavyje”. Jis pa
liko pasaulį, atėjo į Dievo 
namus ir buvo laimingas. 

Taigi sustok, Sodaliete! 
Pasilenk prie savo širdies 
ir pasikalbėk su ja. O ji, 
Tavo širdis, juk taip pa
linkusi prie Marijos ir 
Jos Sūnaus Kristaus. Tu 
dažnai aukoji Dievo Moti
nai savo kasdieninius at- 
dūsimus, maldas ir klausk 
viena pati savęs :
— O gal man visiškai 

pasišvęsti Marijos džiaug
smui ir savo ramybei? i 

Taip, Tavo sieloje ne 
džiaugsmuo- vieną kartą suliepsnoja

MUSU, SODALIETES
e-------------------------------------------------------------

i

Sustok! Gal Ji Šaukia Tave?
Noriu Tavo mintis, mie- išgirdo dieviškąjį žodį? 

la Sodaliete, nuvesti da- Ar tų Kristaus darbinin- 
bar į aną liūliuojantį ja- kų jau yra perdaug. Ar 
vų lauką, kurį vaizduoja dažnai ant savo tako su- 
Evangelija. tiksime žmogų, kuris bū-

Tai buvo skaisti ir vi- tų save paaukojęs artimo 
meilei ir jo laimei? Ak, 
ne! Ne vienas 
mieliau veržiasi 
galima greičiau nuskęsti 
žemiškuose < 
se, kur malonūs 
times”

šiandien 
ten, kur

“good slapta ugnelė, kuri trau- 
ir kitokie šio pa- ki* Tave ateiti ir pasilikti 

prie Marijos kojų. Tad 
____________ , sustok išdrįsk, atverk savo troi- 

, Dievo Sūnus ir pasiklausyk! Ar Tu ne- kimus ir padaugink skai
tą javų lauką, girdi balsų, gražesnių, ne- čių tų maldingųjų mergai- 

‘ čių, kurios laukia Tavęs 
Marijos Namuose.

Ir čia, tuose ramybės 
namuose, 
skaisčiu dangaus žiedu, 
kuris nežemiškai puošia 
Marijos vainiką. O tie 
žiedai, tai ne anos laikino- 

________ kurios 
tysi, kad" čia pat, be toli’ prieš Marijos vainiką yra 
Tavęs, yra giliai mąstan-Įtiktai liūdni ir silpni še- 
čių sielų. Dar daugiau pa-1 sėliai. Ir jų gyvenimas 
sižvalgyk ir tu pamatysi toks trumpas ir graudus, 
žmonių, kurie taip kant
riai pasišventę Dievui ir 
artimui.

Tu girdi, 
vyrai ir 
mergaitės 
tesnių 
ranka

liojanti vasaros diena. 
Lėtas vėjelis sukinėjosi 
laukų platybėse ir judino 
javus tartum kokią gel
toną jūrą. Tarp tų javų 
žingsniavo Kristus su ne
dideliu apaštalų būreliu.
Ir vieną kartą, kalbėda- šaulio magnetai, 
mas, kaip visuomet, pri- Miela Sodaliete, 
lyginimais 
atsiminė 
atsiduso ir pasakė: gu šio pasaulio muzika?
— Piūtis, tiesa, didelė, Ar tie “good times”, kal

bėt darbininkų maža... bos apie pinigus, pasilink- 
Ar apie paprastus laukų sminimų triukšmas, kvai- 

darbininkus jis čia kaflbė- los draugystės yra jau 
jo? Ne, tai sakydamas jis viskas? 
galvoj turėjo visą žemę, 
jos žmones, kurių išgany- Pasižiūrėk aplink

i Tu pasidarysi

Ne, tai dar nėra viskas, 
save,

mu taip maža kas tesirū- pasiklausyk, ir Tu pama-^08 žemės gėlės, 
pina. _

Kiek vėliau apaštalai 
pasklido po įvairius kraš
tus, susirado savo įpėdi
nių ir talkininkų, kurie 
milijonus žmonių vadino 
į Kristaus 
Tūkstančiai 
į padanges, 
ir šiandien 
kinčiuosius 
mus. Dar vėliau kunigai, 
misijonieriai ir vienuoliai džiaugsmams, viską palie- 
bei vienuolės keliavo į to
limas šalis, žengė jie į ne
pereinamus miškus, vaik
štinėjo begaliniais tyrais 
ir šiandien dar tebeieško 
ten sielų, kurių nėra ap
švietusi Evangelijos švie- šiandien taip ilgisi ne vie
ša. į na triukšmaujanti

Bet ar visi žmonės jau Ir šv. / _

Karaiystę. 
bokštu iškilo 
kurių varpai 

tebešaukia ti- 
į Dievo na-

kaip dorieji 
maldingosios 

vardan ;
dalykų 
laiki n i e s i e m s

nes, kaip sako šv. Tomas 
Kempietis, “Tuštybe pri
sirišti prie greitai praei
nančių dalykų, o nesiverž- 

____ ti prie džiaugsmo, kuris 
"aukš- tveria amžinai” (I kn., 1, 

numoja 4).

ka. pabeldžia į ramius 
vienuolynų namus ir čia 
tarnauja Dievo garbei bei 
dvasinei artimo gerovei. 
Tik čia jie atranda pačią 
didžiąją i

Šios mergaitės buvo pasiry- 
žusios ten dalyvauti: Ona Mar
kvėnaitė, Elena Gvazdauskaitė, 
Lilija Tamulevičiūtė, Rūta Gi
raitė, Rita Kasperaitė, Teresė

’terystės Sakramentą p. Birutė Tarybos skyriaus susirinkimas. 
Kungytė su p. Vytautu Vaši- gį skyrių sudaro vietinių drau

gijų atstovai ir veikėjai, kurie 
j darbuojasi Lietuvos išlaisvini- 
įmo ir lietuvių tremtinių šelpi
amo per BALF darbe.

Šiame susirinkime perrinkta 
valdyba, būtent: pirm. J. Mak
simavičius; vice pirm. O. Miež- 
laiškienė; rašt. K. Steponaitis;

liunu, abu gyv. Noruoode. Ves
tuvių bankietas įvyks Sočiai Į 
svetainėje, VVashington St.! 
Sveikiname ir linkime malo-Į 
naus vedybinio gyvenimo, 

lė Oereškaitė, Emilija Cereš- _________
kaitė. 1 Mirė Stadalninkas

Prie jų dar prisidės trys so- Vasario 3 d. iš Šv. Jurgio 
dalietės iš So. Bostono.

Susirinkimą baigė prefekte iškilmingai Benediktas Stadal- 
jos susirinkime sodalicijai at- p-lė O. Markvėnaitė malda.
stovauti buvo paskirtos p-lė P. B. Jis per keletą savaičių sirgo Ii-

goninė je.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Aleną Stadalninkienę ir 
vieną sūnų Joną, kuris tarnau
ja šv. mišiose. Reiškiame gilią 
užuojautą likusiai 
a. a. Benedikto Stadalninko 
šeimai, o mirusiojo

lie
tuvių par. bažnyčios palaidotas kun j Matutis; korespon-

ninkas, gyv. 4012 Savin Avė. ■
dentai — kun. B. Benesevi- 
čius ir B. Mičiūnienė.

Iždininkas kun. J. Matutis 
pranešė, kad gruodžio mėn. 
pasiuntė iždo 50 dol. Našlaičių 
fondan ir 50 dol. BALF’ui.

i

nuliudime karą vasario 29 d.

vėlei lai čiunienę.

Nutarta ruošti “laimės” va- 
Komisijon 

išrinko šiuos asmenis: B. Mi- 
M. Valauskienę. A.

Dievas suteikia amžiną ramy-j Tamošaitienę, K. Steponaitį, A.

Sustok, pagalvok! Gal 
Ji šaukia Tave?

Kun. St. Būdavas.

SO. BOSTON, MASS.
šv. Petro Sodalicija savo me-

r l* V A vL MCAv xc*

ramybę, kurios I““® iškilmes pcr Ne-
kalto

siela. ėiu-s,ala metais.
Augustinas, tiek’plrmo^

; Aleksandrą ir Edvardą Kava- 
.liauskus ir jų tėvelius pp. Joną 
ir Oną Kavaliauskus ir Adol- 

Įfą ir Marcelę Kavaliauskus ir 
Ruš- jų šeimas pagerbti pp. Jono ir ■ 

‘ • namuose. ‘
ĮI 

apie 50 svečių ir 
p. Jurgis Versiackas.

bę.

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų

Į

Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

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

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam. Conn.
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Prasidėjimo šventę. Pra
buvo įsteigta 

i ištekėjusiųjų moterų 
sodalicija.

Naujuosius metus pradėjome 
>askatinamuoju Dvasios Vado 
:un. Al. Abračinsko atsišauki
au. Jei visi sodalicijos nariai 
sūrėtų nors dešimtą dalį mūsų 
Dvasios Vado pasiaukojimo so- 
ialicijai, mūsų veikimas būtų 
labai gyvas ir kilnus.

Šių metų sausio mėn. 25 d. 
pramogoje turėjo progos pasi
rodyti mūsų sodaliečių talen
tingumas ir talentų įvairumas. 
Programoje dalyvavo ir Mari
jos Vaikelių grupės mergaitės.

Leiskite man baigti, mergai
tės, šia 
bendrai 
turime 
veikime, 
malda ir darbu ir uoliai lanky
damos susirinkimus.

Sodalicijos Korespondentė.

Mire Jonas Ruškys
Sausio 24 d? mirė Jonas

kys, 64 m. amžiaus. Palaidotas Onos Kavaliauskų 
iškilmingai iš Šv. Jurgio lietu- Willow St. 
vių par. bažnyčios Highland 
kapuose sausio 27 d. Gedulo 
šv. mišias atnašavo kleb. kun.
F. Norbutas ir taip pat paly
dėjo į kapus.

A. a. Jonas Ruškys paliko įoastmasteriU. 
dideliame nuliūdime žmoną O-j 
ną, sūnų Vitą ir marčią, anū
ką ir kitas gimines. Velionis 
buvo vienas iš pirmųjų Šv. 
Jurgio lietuvių par. organiza-į 
torių. Priklausė prie Šv. Jurgio 
pašalpinės 
draugijos, 
Šv. Vardo 
vo nuėję 
vaujant kleb. kun. F. Norbutui 
atkalbėjo rožančių.

A. a. Jonas Ruškys per kelis 
metus buvo silpnos sveikatos 
ir negalėjo dirbti. Norwoode 
pragyveno apie 40 metų. Jis 
buvo susipratęs lietuvis ir Baž
nyčios ir tautos reikalų uolus 
rėmėjas.

Kilęs iš Lietuvos, Gaisrių 
kaimo, Pilviškių par., Marijam
polės apskr. Jo žmona po tė
vais buvo Ona Didžbalytė iš 
Griškabūdžio, Šakių apskr.

Reiškiame gilią užuojautą 
velionio žmonai, sūnui ir jo šei
mai šioje liūdesio valandoje, o 
a. a. Jono Ruškio vėlei lai Die
vas suteikia amžiną ramybę.

Dalyvavo 
viešnių, 
vienas iš rengėjų, paaiškino to 
gražaus parengimo tikslą ir

»

DANBURY. CONN.

Į perstatė p. Antaną F. Kneižj rinskas užprašė

mintimi: visos mes 
ir kiekviena atskirai 

dalyvauti sodalicijos 
prisidėdamos savo

WOR€ESTER, MASS.

Vilniaus Aušros Vartų Soda
licijos šių metų pirmasis susi
rinkimas įvyko sausio mėn. 6 
d. Pirmoji sueigos dalis įvyko 
bažnyčioje sykiu 
mis sodalietėmis 
Vaikeliais,
sukalbėjo šv. Rožančių ir švč.

su jaunesnė-
— Marijos 

Abi grupės sykiu

Brinių, K. Savickienę, M. Ma
žeiką. J. Maksimavičių.

Skyriaus susirinkimai įvyks- 
ita kiekvieno mėnesio paskutinį 
ketvirtadienį parapijos salėje. 
Patartina visiems atstovams 
dalyvauti susirinkimuose.

Mirimų sukaktys _
Vasario 12 d., 1947 m.

Marijona Kašėtienė 
„.įkaitė), o velionės

rius Kašėta mirė gegužės 26 j 
d.. 1946 m. Velionės brolis ir j 
velionio švogeris Pranas Zu- 

šv. mišias ir 
prašo visų pasimelsti.

A. a. Andrius ir Marijona Į mas, kuriame dalyvavo gausus
i Kašėtai paliko dideliame nuliu- į būrys narių. Dalyvavo ir kun. 
dime vaikus —r Alfonsą, Moni-jB. Benesevičius ir atidarė susi- 
ką, Andrių, Albiną, 7 anūkus, i rinkimą malda. Iš protokolo 
du brolius — Praną Danbury, paaiškėjo.
Conn., ir Antaną Brooklyn, N. moga įvyks sekmadienį, vasa- 

i Y., pusseserę Oną Rudvalienę,; rio 8 d., 4 vai. po pietų, para- 
iYonkers, N. Y. Ipijos salėje. Narės pasižadėjo
I Velionis Andrius Kašėta paė-į atnešti įvairių užkandžių ir 
Į jo iš Vilniaus krašto, o velionė j dovanėlių.
Marijona iš Suvalkijos. Abu; Pirmininkė padėkojo narėms 
buvo vienmečiai — 68 metų Į už gausų dalyvavimą šv. mi- 

; amžiaus. Buvo geri katalikai ir j šiose ir bendrą šv. Komunijos 
i išauklėjo vaikus katalikiškai.1 priėmimą. Taipgi dėkojo kun. 
į Su visais labai gražiai sugyve- įJ. Matučiui už dvasinį patar- 
■no. Buvo taupus ir paliko vai-inavimą.
kams gražų namą.

Lai a. a. Andriaus ir Marijo- mirusias nares bei ligones ir už 
ramy- kentančią Lietuvą.

j Prie draugijos prisirašė trys 
i narės, būtent, M. Davis, A. Sa- 
.basavičienė ir O. Kiely. Pasta
roji yra mūsų gabios raštinin
kės dukrelė. Sveikiname nau
jas nares. Būtų malonu, kad ir 
kitos narės pasektų p. O. Va- 
linčienės gražų pavyzdį ir pa
ragintų savo dukreles prisira
šyti prie draugijos.

Narės reiškia gilią užuojau
tą p. K. Kazlauskui ir jo šei
mai. mirus jo mylimai žmonai 
ir šeimos motinai a. a. Mari
jonai. Taipgi reiškiame gilią 
užuojautą narei p. M. Rada- 
vičienei ir jos jaunutei šeimai, 

i mirus jos mylimam vyrui ir 
| šeimos tėvui a. a. Kaziui, kuris 
j palaidotas pereitą savaitę.

Lai Dievas būna 
mirusiųjų » vėlėms 
bei suraminimas 
sančioms šeimoms.

mirė 
(Zurins- 

vyras And-
Iš šv. Rožančiaus draugijos 

susirinkimo

Vasario 1 d. įvyjio šv. Ro
žančiaus draugijoj. susirinki-

Kai jau visi pasistiprino ska
niais lietuviškais valgiais, pra-i 
sidėjo sveikinimų programa. 
Trumpas sveikinimų kalbas 
pasakė šie: p. Pranas Cofski, 

_ .. „ ,. p. Ieva Tvaskienė. p. Jonas
- i Vaškevičius, adv. Walter Goto- į
Sv. ar ir i ų. ponįa q Cofski. inž. Da-
draugijos nariai bu- . .... ,. , . , mėlius Milės, p. Gabrys Kaka-į šermenis ir vado-’ , „• nauskas, p. Pranas Kuras, p. 

į V. Jaskunas, p. Ben. Dulkis, p. 
i J. Akunevičius, p. P. Naujo- 
kaitienė, p. Jurgis Versiackas. 
p. Adomas Šidlauskas, p. Va
lentina Naujokaitė, varg. Vac- 
las Sereika, p. Nellie Patins- 
kaitė, inž. Aleksandro krikšto 
motinėlė, ir p. M. Kavaliaus
kaitė, inž. Edvardo krikšto mo
tinėlė, ir p. Antanas F. Knei- 
žys.

Po to toastmasteris pakvietė 
inž. Aleksandro tėvelius Joną 
ir Oną Kavaliauskus ir brolį 
Joną, ir inž. Edvardo tėvelius 
Adolfą ir Marcelę Kavaliaus
kus ir sesutę Florenciją, kurie’ 
nuoširdžiai dėkojo visiems už 

|jų ir jų sūnų inžinierių pager- 
I bimą. Paskutinį padėkos žodį 
tarė inžinieriai Aleksandras ir 

į Edvardas Kavaliauskai (pus
broliai). Jie, kaip ir jų tėveliai 
buvo labai sujaudinti. Rengėjai chard 
įteikė inžinieriam — Aleksan- \ taryba — Petras 
drui ir Edvardui dovanėles nuo nas Scrip, Jonas 
visų dalyvių. i toras Lewis, Jonas Lelasher. j

Pasibaigus programai, dar Adjutantas—Edvardas Thomp- 
ilgai visi šnekučiavosi ir daina- son; istorikas — Gene Morris; 
vo lietuviškas liaudies daineles, patarnavimo viršininkas — Al-1 

Pažymėtina, kad pp. Jonas ir bertas Jadelis; maršalka — Al' 
Ona Kavaliauskai ir Adolfas ir York; kapelionas 
Marcelė Kavaliauskai ir jų šei- Lewis. Sumanymų ir priemonių 
mos yra Šv. Jurgio lietuvių pa- komisija — Jonas Arloff, Juo- 
rapijos nariai ir taipgi lietuvių zas Lewis (buvęs komandie- 
katalikų organizacijų nariai, rius), Petras Mitchell, 
katalikiškos spaudos, Lietuvos. Scrip, Jonas Paldunas. 
ir savo tautos rėmėjai.

Sveikiname inžinierius Alek- ta Posto 
Sandrą ir Edvardą ir jų tėve- 24 d. š. m. Jau yra paruoštas 
liūs ir linkime Dievo palaimos, i planas suorganizuoti Ladies 

________ ;Auxiliary, kurios pagelbės Pos-
Inž. Aleksandras KaValiaus-jtui veikti. Jonas Rappel išrink- 

kas jau gavo darbą New Jer- tas metinio pikniko rengimo

kad “laimės” pra-

Nuoširdžiai pasimelsta už

i 
i

l
iĮ

!

Šiomis dienomis baigė elektros 
mokslų šaką pp. Prano ir Ve
ronikos Kudirkų, gyv. 31 Fran- 
klin St., sūnus Juozas. Jis yra 
jauniausias sūnus iš jų šeimos. 
Juozo tėveliai yra geri Bažny
čios ir tautos įstaigų rėmėjai 
ne tik darbais, bet ir aukomis, 
p. Pranas Kudirka yra vienas 
iš pirmųjų šv. Jurgio lietuvių 
par. organizatorių ir narys lie
tuvių katalikų organizacijų, 
daug jose darbuojasi. Sveikina
me graduantą Juozą ir jo tė
velius ir linkime geriausių sėk
mių. Žvalgas.

Pagerbė graduantus ir jų 
tėvelius

Pereitą sekmadienį, vasario
d. pp. Adomas ir Ieva Šidlaus
kai, Jurgis Versiackas, p. A. 
Kurienė ir p. Valentina Naujo
kaitė suruošė šaunų pobūvį — 
vakarienę naujus inžinierius

1

nes Kašėtų vėlės ilsisi 
bėję.

NEWARK,N.J
Lietu-Metiniame Amerikos

. vių Veteranų posto susirinki
me išrinkta sekanti valdyba: 

' Komandierius Antanas
; kevičius; Senior Vice
• [dierius Al Andrews;
į Vice Komandierius
• Kranauskas; finansų rašt. An- 
■ tanas Vinskus; trustees — Jo- 
i • nas Arloff, Ben

Lelasher.

V. Vaš- 
Koman- 

Junior 
Vladas i i

Kralik, Ri- 
Veikiančioji 

Mitchell, Jo- 
Rappel, Vik-

Gene

Jonas

Naujoji valdyba bus įvesdin- 
susirinkime vasario I

gailestingas 
ir paguoda 

liūdesyje e-
B.M.

!
Pirmiau — Pope Optical Co.

■ Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

i pritaikinti akinius. Mes padarome
I
!

III
i

Albert R.Barker

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BlILDING

Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass.
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Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

mes 
rū- 

lėk-

Iš atsilankymų pas lietuvių šeimas 
Amerikos didmiestyje

Ką Darbininkai Kalba
25.00

3.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.30
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

Kun. F. Virmauskis, So. Boston, Mass..........
V. Gailiunas, W. Hartford, Conn.................
M. Benevičius, New Haven, Conn..................
Juozas Augys, Waterbury, Conn....................
J. Morkūnas, Cambridge, Mass.....................
Mrs. H. Balcunas, Dorchester, Mass............
IN.N.................................-.................................
1 Juozas Mockevieius, Cambridge, Mass.........
Mr. & Mrs. M. Gumauskas, Lawrence, Mass. 
R. Zanevičius, E. Vandergrift, Pa................

;C. Gricus, Pittsburgh, Pa................................
J. Slovickas, Worcester, Mass........................
A. Yovaišas, Newton Upper Falls, Mass. ...
B. Czipulis, Thompsonville, Conn..................
J. Kaltauskas, Whately, Mass........................
Rev. P. Gailevičius, Cincinnati, Ohio ..........
A. Grigaliūnas, So. Boston, Mass....................
W. Piecukonis, Chelsea, Mass........................
Mr. F. Wolange, Lawrence, Mass....................
P. Wicker, Pittsfield, Mass.............................
Alekas Tacionis, Cambridge, Mass..............
J. Paulekas, Cambridge, Mass........................
J. Jasinskas, Cambridge, Mass.....................
Jone Dailydenienė, Cambridge, Mass............
Alekas Vinciunas, Cambridge, Mass............
Antanas Daukantas, Cambridge, Mass. ......
Lena Luben, Worcester, Mass........................

i K. Stundzius, Methuen, Mass. ......................
P. Amsiejus, Haverhill, Mass...... ..................
'L. Dudavičius, Minersville, Pa......................
J. Verbyla, Waterbury, Conn.........................
Charles Lauras, Jewett City, Conn.............

Aleliunas, Pittsburgh, Pa.........................
Miller, Auburn, Me....................................
Verigo, Hartford, Conn.............................
Greičius, Cleveland, Ohio .........................

[Ig. Grubinskas, So. Boston, Mass................
Į John Kilkus, Brockton, Mass........................
[Mr. W. Mizaras, Lavvrence, Mass................
[EI. Satkunienė, Waterbury, Conn.................
Ona Klimauskienė, Watertown, Conn.

.Ona Klimavičienė, Watertown, Conn............
;Ona Gruckunas, Baltimore, Md....................
Petronė Skurkis, WiJkes Barre, Pa...............

! Petronė Skurkis, Kilkes Barre, Pa.............
!A. Kaunelis, Roxbury, Mass...........................
lOna Rėkus, Baltimore, Md............................

jei nebūtų unijų, jei nie-i9- Yekinevičiūtė, Keamey, N. J...................

| Kartais nueinu, kartais 
Ine... Visgi unija pagerino 
— pakėlė atlyginimą, se
niau darbdaviai nenorėjo 
mokėta už šventes, unija 
iškovojo. Unija norėjo ir 
dabar streikus suorgani- 
zuot, bet kompanija pakė
lė algas 9 et. už valandą, 
tai darbininkai ir nesuti- 

. ko išeiti streikuoti. Įvedė 
ir poilsio protarpius už- 

! kandžiams: ryto 10 min., 
. pietų pusę valandos, pava- 
. kariais vėl 10 min. Tačiau 
į tomis trumpomis per- 
. traukomis, kad geri kava, 
. mašinos neturi sustoti.

ŽIUPSNELIS 
ATSIMINIMŲ

Atsimenu, kai dar 
Europos didmiesčių 
siuose slapstėmės nuo
tuvų bombų, su savotišku 
išsiilgimu kalbėjome apie 
Ameriką.
— Darbo žmonėms Ame

rikoje geresnis gyveni
mas, kaip bet kur kitur,— 
kaž kas pastebėjo.

Kai išlipę į Amerikos 
krantus su dideliu smal
sumu važiavome dairyda- 
mies koks gyvenimas 
Naujajame Pasaulyj, vie
nas iš didžiausių nusiste
bėjimų buvo tos ilgos ei
lės automobilių prie fa
brikų.
— Kieno jie paklausiau?
— Darbininkų, kurie čia 

dirba. Europoje automo
bilis — prabangos daly
kas, baltarankių pasisma
ginimas, o čia — norma
lus dalykas darbininko 
šeimoje.

Nėra abejonės, kad ši
tokį darbininkų gerbūvį 
sukūrė išvystyta pramonė 
ir darbo sąjungos, unijos, 
kovojančios dėl teisingo 
darbo žmonių atlyginimo.

PASIKALBĖJIMAI 
SU DARBININKAIS
Įdomu, kad patys dar

bininkai turi labai Skirtin-■ via. pamauoj u uaiuwm- 
gas nuomones apie darbo j kų, tarnautojų pusės. Su- 
unijas. Štai surinktos 
nuomonės lietuvių darbi
ninkų šeimoje Chicagoje:
-į— Unijos gerai, —- paša-

w a

v •

GELŽKELIETIS IR 
SKERDYKLŲ 

DARBININKAS
— Ir mes turime uniją, 

— pasakojosi lietuvis 
gelžkelietis. — Bet man 
asmeniškai, kaip dirban
čiam centrinėje raštinėje, 
[unija mažai ką davė. Še
iniau, kai sirgau, gavau 
j užmokestį už visas dienas, 
;o dabar — gaučiau tik už 
j 12 dienų. Pirmiau, jei bu- 
vo būtinas reikalas kur 
išeiti, pavyzdžiui, laidotu
ves — užmokėdavo pilną 
atlyginimą, dabar — iš
skaito.

Vis dėlto aš unijas ver
tinu : darbdavius priver
čia paklausyti darbinin-

v •

: > ■ ■:

Z J

Šiomis dienomis atvyko į Baltuosius Rūmus Washington, D. C., 
pamatyti Prez. Trumaną iš Montana, indijietis, kuris įteikdamas Pre
zidentui dovaną prašė, kad Prezidentas ką nors darytų sušelpimui Indi
jos. Vidury kalbančiųjų matosi Senatorius Milton R. Young, R.-N.D.

ponas ant sa-

mažino darbo valandas, 
apskritai imant — pake
lia atlyginimą.
— Pas mus yra CIO, —Ipiet, tai retai tenueinu: 

.Jfcoja vienas, dirbąs meta-į reiškia savo nuomonę įmes turime šv. Vardo 
linių dėžučių (kenukų) fa-i skerdyklų darbininkas. I draugi jos susirinkimus, I

bo- Aš tai neinu į mitingus, ar norisi eiti pasportuoti ir šeimininkui ir 
nė sykio nebuvau dar.į (“bowling”). 
“Rokuoja”, kad be unijos 
kompanija prisp a u s t ų į 
darbininkus. Tą pasakoja; 
unija, o gal ir be to sąly-. 
gas pataisytų, kas gali ži
noti. Pas mus jau 7-8 me-l

brike. — Seniau — “ 
sas” kurį norėjo atleisda
vo; pačių darbininkų tar
pe buvo varžybos, nesu
tarimai, kovos. Dabar 
tvarko unija. “Bosas” nė 
savo giminaičio be unijos 
žinios negali priimti.

Iri

MOTERŲ DARBININ
KIŲ NUOMONĖ APIE 

UNIJAS
— Geriau su 

įpasakojo viena
— Aš tai nepatenkintas, tai, kaip turime CIO. Vis-! Bosas negali

— atsiliepia kitas darbi- gi į kokius metus pakelia tavęs, negali be atodairos

T. 
P. 
B. 
V.

savo uniją. Jos dėka ke- me laisvą dieną. Jei tą! 
liais atvejais buvo pakel- dieną dirbtume, tai užmo
tas atlyginimas, apmoka kesčio būtų 15 dol. vir- 
už Kalėdas, Naujus Me- šaus. Ir kokios darbo va
tus, Liepos 4 d., dirbame landos būtų be unijos. Da- 
striukesnes valandas — bar unija atėjo, pasakė — 
po 7^2 kasdien. Dirbame kiek dirbt, kada uždaryt. 
nepersunkiausiai. Man tai Pagavo dirbant kitomis 
tenka dirbti naktimis. Ne- valandomis — nubaudžia, 
perlabiausiai tas patinka Bet darbą savo turime at- 
— dienomis sunkiau mie- likti. Aš savo darbą dir- 
goti, maža mergytė kar- bu jau 8 metai. Nei manęs 
tais trukšmauja. [niekas prižiūri, nei ką.

p - •
Unijos (AFL) mitingai 

būna sekmadieniais po- . - . , ,F ir mėsos niekada mums 
namuose nepritrūko.

I Žinoma, turi tu patikti 
............................’ pirkė
jams: kapitalo su šeima 
gyvendamas nesukrausi, unjj susirinkimuose 
bet pragyvenimą pasida-įr-J.J. __ <
rai >gerą. vej|ęjmu išrinkti tin-

Mano žentas turi taver-įkamus žmones. da
ną. Dirba nuo 7 vai. ryto (_ ,
iki 3 vai. nakties. Ateina’ninku pasakoja, Maskvos L^r?arf~as Jurkevičius, Haverhill, Mass. 
koks parėjūnas, už dešim- bernai vejami iš unijų vir-lrz' Ambrose, Los Angeles, Cal. ................
tuką alaus nusipirkęs var- šūnių, ir lietuviai savoj . . Gurskis,^ Bayoane, N. J.  .............
gina tave visą valandą, prisidėjimu tą sveiką per-, -
Visokių žodžių prisiklau- sitvarkymą dar turėtų pa-Ažubalis, ^PittsfiekŲ Mass.............
sai. O aš — atidirbau sa-. spartinti, 
vo aštuonias valandas ir

daug 
veikė.

padarė, 
Pirma

— laisvas, 
vęs.

Unijos 
CIO gerai 
AFL buvo kiek užmigusi.

♦ ♦ *

Apskritai Chicagos lie
tuviai darbininkai unijas 
vertina. Tik kaikurie šal
čiau į jas atsineša dėl ne
mažo mokesnio, ar dėl jų 
vadovybėje esančių žmo- ■ 
nių netakto, ir manydami, , 

Penkias dienas • savaitėje j kad jie ir be unijų tą patį j 
padirbu ir gaunu 75 dol., j gauna, bet tai klaida —Į

kas prie jų nepriklausytų, j^eor^e ^e^ers®n Sta., L. I., N. Y 1.00
dalykai galėtų greit pasi-^18 Klimas, Pottsville, Pa................................. 1.00
keisti 8 8 Skirmontienė, Baltimore, Md............................. 1.00

unija, — 
siuvėja, 

rėkti ant

penketą atleisti iš darbo. Aš stoju 
centų. Sako, jei ne unija, uz uniJas- ....

ninkas, mažame senos ge- atlyginimą po 
ležies fabrike bedirbąs. — <
Man atrodo, kad mūsų u- negautume, bet ir be uni- ? 
nija dirba perpus su kom- jos kitur pakelia. Unijai mus^ 
panija. Perdaug valdo mokame po ll/2 dol- per 
“bosas”, unija nepakan- mėnesį.
karnai užstoja. Norėjome Yra paskirti unijos įga-j 
dėtis prie CIO, T _* - ” " ‘ ' --- -- *-•
pakankamai žmonių. Pas bedirbdamas kokią klaidą 
mus tedirba apie 10 dar- padarai, ar ką — su juo 
bininkų...

STALIAUS ŽODIS
Kalbuosi su vienu Sta

liumi. Jis pasisako, kad 
pas juos suorganizuota 
CIO.

— Kaip patinka?
— Nieko, “nebaderioja”, jauku, 

bet reikia veltui mokėti — Aš myliu darbininkų 
po U/2 dolerio kas mene- uniją, — tvirtina jisai. — 
si. Bus neužilgo po 2 do- Turime būti susiorganiza- 
leriu. Būna susirinkimai, vę. Mes įmonėje turime

bet* nėra liotiniai (“Stiuartai”). Jei ^a^°-

nueini pas “bosą”, kai u- 
nija gina, visgi, rodos, — 
lengviau.

SPAUSTUVININKAS
Užeinu jauno spaustu

vės darbininko šeimon. 
Žiba daili eglutė, švaru,

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 į 
konventą kuponą su $3.60, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas__.^r- - -----------------------------------------------------

— Ar lankote susirinki-

— Neperdaugiausiai. Kai 
mūsų įmonės susirinki
mas, nueinu, taip — nėra

I i

keisti
Apgailėtina tik, kad lie-i* kakavoms, Brockton Mass.......................

tuviai permažai dalyvauja į, Po,?kus- Brockt™, Mass...........................
• - - ■ ' Mrs. Kantautiene, So. Boston, Mass...........

retų daugiau domėtis u-!*J‘ Randeliurias, Bnghton, Mass. ................

kauras žmones. Jau’ da-|¥rs; D. Balekevičienė, Scranton, Pa...........
bar. kaip daugelis darbi-Jokubauskas, Toronto, Canada .............

M. Ambrose, Los Angeles, Cal. ....................
i M. Gurskis, Bayoane, N. J.........................
[Adv. Kaz. Kalinauskas, So. Boston, Mass. 
! Matas Ažubalis, Pittsfield, Mass................
[E. Selens, Waterbury, Conn...........................

Dr. J. Prunskis. ^rs Catherine Grigas, Brockton, Mass.
’ i Adam Yurgutis, Brockton, Mass................
[Jonas Kazlauskas, Cleveland, Ohio ............
Adam Rakauskas, Dorchester, Mass...........
B. Knasas, Quincy, Mass............. ..................
Mrs. Marta Walatka, Mattapan, Mass. 
Matas Mockapetris, Dorchester, Mass........

_______ A. Naudžiūnienė, So. Boston, Mass............
Užgavėnių vakare, vaido ra “P J‘;rtinamt kaip ra“d°-;Mrs. Nellie Rybokas, Bridgeport, Conn. .

10 d.. Lietuvių Muzikalėje sve- nK)1 budel,ai glr,aSL Jonas Avižinis, Nonvood, Mass.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
— Kokia jūsų unija?
— Amalgamated, šaka 

CIO.
— Sako, kad šioj unijoj 

esama komunistų?
— Dabar jų balsas ma- . ,

žėja. Pas mus daugiausiai tainė* ,vyks vietinės sv- Jur'; 
įsistiprinę žydai, bet yra 
ir lenkų, lietuvių.

— Mes unijos neturime, 
bet ir nenorime, — pasa
koja mergaitė, dirbanti 
virtuvės indų fabrike. — 
Nereikia mokėt duoklių. 
Mes vistiek gauname už
mokėtus šventadieni u s, 
savaitę ar dvi apmokamų.1 
atostogų, pareina nuo to
— kiek kas išdirbęs. Va
sarą mūsų įmonė suorga- , 
nizuoja du išvažiavimus, . 
“pikninkus”, kur pasivai- 
šinam, su muzika pasi- , 
linksminame.

“BUČERIO” BALSAS
— Unija geras dalykas,

— dėsto mėsos ir maisto 
parduotuvėje dirbąs lietu
vis (“bučeris”). Va, rytoj 
nedirbsiu, o mokėt gau
siu. Ne bosas tvarko, o u- 
nija. Unija — geriausias 
dalykas. Be unijos — kaip 
darbdaviai * norėtų, 1 
elgtųsi. Savaitėje gauna-į

PHILADELPIHA, PA. ■ Latvijoje, iš kur paaiškėjo, 
________ i kad Maskolijos raudonieji nė-

N. N.............................................................
K. Romanauskas, New Haven, Conn. .....
Ona Navickienė, Dorchester, Mass.........
John Kutis, Calchester, Conn...................
Mrs. A. Kalakawsky. Dorchester, Mass. 

ir parapijie- Tadas šiomis dienomis gavo Caton, Dorchester, Mass...........
M Vatikano švontnio Tėvo nalai- MrS’ J* AllSaUskaS, Scranton, Pa............

Kyla, kaip ant mielių
Mūsų žinomos viengentės p. 

(Bi renaitės) Kuligovs-

gio lietuvių par. metinis ban-Į 
kietas. Šis bankietas bus dar ir!
tuo nepaprastas, kad dėka kie- Onos (Birenaitės) Kuligovs- 
bono kun. Dr. V. Martusevi- kienės sūnus, garbės kapitonas į 
čiaus sumanumui ir " ——-- -----■—
čių dosnumui laike to bankieto Vatikano Šventojo Tėvo palai-j 
bus sudeginta “mortgages” do- minimo laišką už jo visuomeni-[ 
kumentai.

Valio, Jurgiečiams
nui!

.............. - • ' • [Petras Liubinas, Waterbury, Conn. . 
,nę darbuotę. Taipgi mūsų Ta-1 Antanas Skirtus, Cambridge, Mass. 

ir klebo- dūkas, smuikorius. WCAU ra-P- Urbonas So. Boston, Mass
K. V. dio stoty) pozavo kaipo 12-kosVarzinskiene Dorchester, Mass. 

metų amžiaus. 1921 m. buvusįChecicki Chelsca Mass........
įžymų asmenį Mr. Oscar Nu-'Y' MacuIsklS, Scranton. Pa. .............

laikraštyj feld. Jo pozavimo paveikslas 
d. laidoje tiljK) anglų kalba mėnraščiuose.

Jaunimo mėnrašty j “Seven-

Vietiniame lenkų
“Gwiazda" sausio 29
tilpo mūsų įžymaus komp. Juo
zo Žilevičiaus garbei eilėraštis, teen” vasario mėn. laidoje tilps
Taipgi tilpo ir žinutė apie lie- Taduko ir jo tėvelių Karolio ir j 
tuvius, kuriuos Rusijos bolševi- Onos Kuligovskių paveikslas ir 
kai baisiai kankina ir tremia į aprašymas.
Sibirą. Lietuviai maldauja ame-' Jeigu kas norėtų tą mūsų 
rikiečių, kad sutrumpintų jų jaunuolį pasikviesti'Vasario 16į 
kančias numesdami atomines minėjimams, tai rašykite: — 
bombas. j Capt. Teddy Kuligowski, 527

Toji pati žinutė tilpo ir uk
rainiečių dienraštyj “Svoboda”.

sias Beje, dienrašty j “The Philadel- 
kaip'įPhia Inųuirer'' 26 d. sausio lai
tai p doje tilpo pranešimas apie įvy-

kusius balsavimus Lietuvoje ir

Tyson Avė., Philadelphia 11, 
Pa. Galite rašyti angliškai'ar 
lietuviškai. Pranešėja*.

Remkite tuo* profesljonalus Ir bis- 
Mariu*, kurie mvo skelbimai* ramia 
'Darbininką”.
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P. Zajauskienė, Quincy, Mass................................
M. Kostumauskis ............. ...................................

IK. Glubauskas, Scranton, Pa................................
Ignas Radinis, Johnson City, N. Y. .................
Petronella Dodiene, St. Louis, Mo. .....................
Juozas Gurskas, Dorchester, Mass. .................
A. Spaičis, Brooklyn, N. Y. ................................
Joseph Daugėla, Waterbury, Conn. .................
K. Vazonis, Elizabeth, N. J...................................
A. Kisielus, Amsterdam, N. Y............................
Alec Kuchinskas, Scranton, Pa............................
Mrs. Anna Geston, Gibbstown, N. J. ................
Apalonia Povilonis, Lavvrence, Mass. .............
William Yurgelaitis, Detroit, Mich.....................
J. Lukasiunas, Cambridge, Mass. ....................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
į___ “Darbininko” Administracija.
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LIETUVIŲ ŠVENTES SVEČIAS KONGRESMONAS 
JOHN F. KENNEDY

Neperstojanėios Pagalbos Panelės Švenčiausios Draugijos Valdyba Levviston. Me. Iš kairės į dešinę: Mrs. V. Čužas. Mis. 
A. Skirmontienė. Mrs. E. Eišmontienė. Mrs. H. Mikelionienė. Tėvas Juvenalis Liauba. O.F.M., Dvasios vadas, Mrs. M. Varnec- 
kienė — pirmininkė. Mrs. B. Simukaitienė. Mrs. S. Norbutienė, Mrs. M. Daunienė.

ši draugija šiemet švenčia savo 40 metų sukaktį. Jos istorija: darbai — Dievo garbei. Tėvynės labui. Artimo gerovei. Tai 
katalikiškiausia, lietuviškiausia draugija Lewistone. Sveikiname ir linkime ilgiausių metui

susi- 
High 

15 d., 
kalba..

LEWISTOH, ME
Ne-Švcnč. Panelės Marijos 

perstojančios Pagelbos Katali
kių Moterų Savišalpos Draugi
ja šįmet švenčia savo 40 metų 
įsikūrimo sukaktį. Šiam svar
biam įvykiui paminėti sausio 
mėn. 31 d. būva surengta vaka
rienė. kurią atidarė draugijos 
pirmininkė p. M. Varneckienė. 
Maldą už mirusias nares, ypa
tingai draugijos įkūrėją M. Če- 

dvasios T.
Liauba. O.F.M.: Se- 
V. Čiužienė padarė 
iš kurio paaiškėjo, 
šiai draugijai pri- 
moterys. o kasoje

yra 86541.09. Po to už 
pasidarbavimą draugijos 
gėlėmis buvo apdovanota 
p. M. Varneckienė. sekr.
Čiužienė ir ižd. p. S. Norbutie
nė; gėlių taip pat gavo viena 
iš pirmųjų draugijos steigėjų 
p. M. Povilaitienė ir garbės 
narės. Po užkandžių, kuriuose 
dalvvavo narės ir daug svečiu. 
j>. Ig. Čiužui skambinant pia
nu, gražiai padainavo solo p-lė 
S. Paulauskaitė, p-nia O. Allen
>.. . , ... — . . . _ »
' Latvrcnce & Methuen,

Mass.

ir P. Kalvelis. Pertraukų laiku 
sveikinimo kalbas pasakė šie 
Tėvai Pranciškonai: Juvenalis 
Liauba. Jurgis Gailiušis ir Leo
nardas Andriekus.

Lavvrencius užverstas sniegu 
ir važiuot ir vaikščiot sunku. 
Laikraščiai rašo, kad vien sau
sio mėnesį prisnigo 42 
sniego.

coliai

raškier.ę sukalbėjo 
Juvenalis 
kretorė p. 
pranešimą, 
kad dabar 
Ha ūso 64

Ši draugija įsikūrė 1908 m. 
vasario 16 d. ir per tuos 40 sa
vo gyvavimo metų labai daug 
pasidarbavo Katalikybės ir lie
tuvybės palaikymui šioje apy
linkėje. Dabartinę jos valdybą 
sudaro: pirm. M. Varneckienė, 
vice pirm. p. B. Simokaitienė. 
sekretorės pp. V. Čiužienė ir 
E. Mikelionienė. ižd. p. S. Nor
butienė. iždo globėjos 
Eišmontienė 
nė. valdybos 
nienė.

pp. E. 
ir A. Skirmontie- 

narė p. M. Dau-

Kun. Petras Šakalys mokina 
vaidinti “Vakarienbūti". kuris 
bus perstatytas gavėnioje.

Jaunuolių komisija, kuriai 
vadovauja kun. J. Bernatonis, 
statybos fondui vasario 14 d., 
ruošia bažnytinėj svetainėje 
“Whist Partv”. Mano turėti 
tokių pramogėlių visą seriją.

gražų 
labui 
Dirm. 
p. V.

ruošiant
O.

labai 
Petro- 
J. Sa-

fESTFIHD, MASS
Misijos

Šiais metais mūsų bažnyčioj 
prasidės misijos Pelenų dieną, 
tai yra 11 d. šio mėnesio, 7:30 
v. vakare, ir baigsis 22 d. Mi
sijas ves pagarsėjęs misijonie- 
rius kun. A. Mažukna. Misijų 
smulkesnę tvarką paskelbs 
pats misijonierius.

Kongresmanas 
Jolin F. Kennedy

žmonių. Tuomet Kennedy su 
peiliuku ant riešuto kevalo iš
braižė žodžius: “eleven alive 
native knows posit. and reefs 
Nauru Island, Kennedy” ir pa
davė laukiniams rodydamas ir 
sakydamas “Rendova, Rendo- 
va” kur radosi PT bazė. Išro
dė, kad laukiniai suprato ir nu
plaukė. Sekančią naktį jie dvie
se su didesne baidare išvyko į 
jūras laukti laivo, bet pakilusi 
audra juos beveik nuskandino. 
Tą dieną jiems vos gyviems 
gulint ant salos atvyko keturi 
vietiniai laukiniai ir jdavė raš
telį liepianti jam vykti su jais. 
Šie liepė jam atsigulti į jų lai-

atitempė prie likusio laivelio velį, apdengė samanomis, kad

Vakarienę 
daug dirbo ponios: 
šiene. P. Baltrušaitienė, 
baliauskienė. K. Gaudiešienė. 
J. Baltrušaitienė. K. Stonkienė. 
M. Daunienė. M. Adams ir pa
nelės: S. Baniulytė. O. Dauny- 
tė ir M. Šabanaitė.

i
Teko sužinoti, kad vasario 

ligoni- 
meti- 

klebo- 
kuris 

vienas

2

t---------
4

-
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Chandler’s Flower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms"

162 Essex St.

LAV.’RENCE, MASS.

Taip iškilmingai atšventus 
šios draugijos 40 metų sukak
tį. nelieka nieko kito, kaip tik
tai palinkėti, kad ji ir toliau. 
Dievo laiminama, gražiai gy
vuotų ir veiktų. Svečias.

kvotos 
užėmė 

dešimts 
savo 

Ligoni

LAWRENCE. MASS

d.. įvyko Bon Secoure 
nės Board of Directors 
nis susirinkimas. Mūsų 
nas. kun. P. M. Juras, 
nuo pat pradžios buvo
iš direktorių, pasakojo, kad lie
tuviai išpildymui savo 
ir pažadų. Lavvrence 
pirmąją vietą. Tiktai 
asmenų nesumokėjo 
“pledge” sumoje $130.
nės fondas “cash” siekia virš 
milijono dolerių. Ligoninę pra
dės statyti kovo 19 d. ir kai-’ 
nuos $1.500.000. Ji turės 115 
lovų ir prie jos bus slaugių na
mas. Aguonėlė.

HAVERHILL, MASS

“Minstrel Shovv”
Praeitą sekmadienį visos pa

rapijos jaunimas turėjo susi
rinkimą dėl metinio parapijos 
parengimo “Minstrel Show”.

i Nutarta šiais metais turėti 
“Minstrel Show” Westfield 
High School auditorijoj, po Ve
lykų. bal. 13 d. Įvairios komi
sijos jau išrinktos ir veikia. 
Kaip visados mūsų "Minstrel 
Shovv” yra geriausis ne tik 
mieste, bet ir ‘ apylinkėje.

Mūsų parapijos jaunimas 
nesnaudžia. Tik nesenai turėjo
me jaunųjų, taip vadinamą 
“Juvenile Minstrelį”, kuris bu
vo labai sėkmingas, 
bar jaunimas jau leidos į dar-; 
bą kitam parengimui.

i

Šiomis dienomis įvyko LDS

Bostono lietuviai minėdami 
savo tautos didžiąją išs:!aisvi- 
nimo šventę — Vasario 16, sa
vo tarpe turės įžymu ir gar
bingą svečią, jaunąjį kongres- 
moną, John F. Kennedy iš VVa- 
shington, D. C., kurs maloniai 
sutiko tą dieną su lietuviais 
dalyvauti ir masiniame 
rinkime. So. Boston 
School auditorijoj, va s. 
2 vai. |K> pietų pasakyti

į įlinkėsi Rusijoj
į Kongr. John F. Kennedy yra 
narys plačiai žinomos ir turtin
gos Kennedys’ šeimos. Vienas 
iš 10 vaikų. Jo tėvas prieš šį 
karą ir pradžioje buvo šio 
krašto ambasadorium Angli
jai. Tąja proga jaunasis Ken- dalies. Kadangi vieta buvo rei- japonai užtikę nepamatytų ir 
nedy plačiai keliavo po Euro- kalinga sužeistiesiems, tai nuvežė jį ant New Georgia ša
pą. Lankėsi ir Rusijoje. Ap- sveikieji turėjo būti vandeny ir los' kur stovėjo Naujos Zelan- 
lankė Leningradą, Maskvą ir laikytis įsitvėrę į plūduruojan- dijos kariuomenės dalinys. Iš 
kitus miestus. Per vasarą 1938 čią laivo dalį. Išaušus už trijų ten per radio susisiekė su savo 
m. dirbo Amerikos atstovybėje mylių jie pamatė Kolombanga- baze and Rendova salos ir se- 
Paryžiuje, 1940 m. baigė Har- rą salą ir žinojo, kad ten ran- kančią naktį atvykęs PT lai- 
vardo Universitetą su “Cum dasi apie 10,000 ginkluotų ja- vas visus išgelbėjo, po 8 dienų 
Laude” 
tais iš ankščiau surinktos me- tyti net japonų pastatus ant 
džiagos parašė ir išleido knygą Gizo salos. Įsakė visiems tykiai išgelbėtas apie 
vardu “Why England Slėpt”, ir prisiglaudus laikyti, kad ja- praleido ligoninėje. Tapo apdo- 
kuri sukėlė daug komentarų ponai nepastebėtų. Galop nu- 
pasaulio politikų ir diplomatų skendo ir likusioji laivelio da- Corps medaliu 
tarpe. jlis. Silpniau mokantieji plauk- heroic

-- — — - jti įsikibo į atliuosuotą rąstą, o three men’s
geriau mokantieji turėjo už 
virvučių įsikandę tempti su- ’ 
žeistuosius. Įsakė visiems 
plaukti į mažytę už 3 mylių 
salelę, nes manė, kad tokioj 
mažoj japonų nebus. Jis pats 
tempė, baisiai apdegusįjį eks
plozijoj, McMakon. Per 
kias valandas plaukė, kol 
siekė salą. Pasiekę beveik 

netoli apalpo nuo nuovargio ir

su
požymiu. Tais pat me- ponų, o už mylios galėjo ma- klaikaus pergyvenimo.

Taip iš mirties stebuklingai 
metus laiko

šio Karo Herojus
Rugsėjo mėn., 1941 m. John 

F. Kennedy įstojo į Amerikos 
Karo Laivyną. Tarnavo garsių
jų PT torpedinių laivelių eska
drilėje. tuo metu, kad ėjo sun
kiosios kovos Solomonų salose 
(Pacifike), su japonais. Jis to
se kovose dalyvavo būdamas 
PT laivo komandierium.

Vieną tamsią naktį 
Bougainville, jo vairuojamas gerto sūraus vandens 
PT 109 staiga susitiko su japo^ 

inų kariniu laivu — naikintuvu': 
: (destroyer). Jis suko savo lai-į

Basket Bali Ratelis !Vą atakon, bet tuo laiku jo lai- '
Mūsų parapijos sportininkai ve dėl mažesnio 

turi Basket Bali ratelį, I 
jau įsigijo gerą vardą. Žaidė su 
miesto ir artimesnių kolonijų pasisukti.
rateliais ir beveik visus laimė
jo-

o štai da-

pen- 
pa- 
visi 
pri-

vanotas Laivyno ir Marine 
už “extremly 
; for saving 

ir “Purple
cor.duct 1 

lives” 
Heart” medaliu.

Praeitą vasarą 
Europoje ir norėjo 
Rusijoje, bet Rusija 
jaus jau nebeįsileido.

Todėl, lietuviams bus garbė 
turėti tokį įžymų ir garbingą 
svečią savo tarpe Vasario 16 
minėjime ir beabejo susilaukti 
jo pagalbos kovoje už savo 
tautos išgelbėjimą ir išlaisvi- 

. nimą iš kruvinojo tirono ver- . 
govės. A.

vėl lankėsi 
apsilankyti 

šio hero-

«

IVA

triukšmo, te- 
kuris ^1^ tik vienas iš trijų moto- 

1 rų, ir nesuspėjo reikiamu grei- 
Japonų laivas 

smogė į jo laivą ir perkirto 
’ pusiau. Pasigirdo sprogimas ir 

Tad prašoma lietuvių koloni- viena jo laivelio pusė nusken- 
jų ratelių atsiliepti, jei kurie do 0 priekinė liko ant vandens, 
nori savo jėgas išbandyti su jo įgula iš n narių liko išmė- 
mūsų rateliu. Rašykite sekan- tyta po vandenį. Atsipeikėjęs 
čiu antrašu: Stanley Alinskas, pradėjo šaukti vardus. Tamso- 
12 Charry St., Westfield. Mass. je vandens pradėjo atsiliep- 

ti silpni balsai. Pas visus plau
kė patikrinti (buvo geras plau
kikas, Harvardo plaukikų rate- 

,lio narys per 5 metus). Vienas 
Sausio 30 d. įvyko Federaci- iš jo įgulos buvo baisiai apde- 

jos 22 skyriaus susirinkimas. ° kiti du sužeisti. Jis juos 
Dalvvavo daug atstovų. Pirmi-1 ——————— 
ninkas komp. A. J. Aleksis rio 8 d- koncertas ir 
perskaitė BALF trijų mėnesių mas- 
atskaitą, nes komp. Aleksis y-| Karys Jonas Urbonas, užbai- 
ra ir BALF skyriaus pirminin- gęS karo tarnybą, grįžo į na- 
kas ir abiejų skyrių susirinki- mus. jis buvo Japonijoj. Kitas 
mai yra vedami bendrai. !jo brolis pasidavė į Laivyną.

Aukų gauta iš draugijų ir Tai V. Urbonų sūnus, ilgame- 
asmenų sekančiai: Gyvojo Ro- čių LDS 5 kp. narių. V. Urbo- 
žančiaus S4.76; Tretininkų nas yra kuopos iždininkas. 
83.00: 
81.50;
LRKSA 91 kp. $1.60; 
Sąjungos 40c.; 
čios $2.50;
B. Jodaitis $1.00; 
tė $1.00; M. 
$1.00; M. Stankevičienė $1.00; 
O. Girdzijauskienė $1.00. Pra
eitą mėnesį aukavo po $5.00— 
Juozas Augys. Silvestras Zda- 

♦j* j nys ir Vincas Ramažauskas.
♦j* j Turiu pastebėti, kad p. Zdanys 
♦|* Į aukavo dėl BALF.
*♦* Į Federacijos skyrius užprašė

T • *________ 1„ -
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John

Lovvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
United Cloak & Suit Co.

I
!
VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

166 Centrai St.,166 Centrai St,
LOWELL. MASS.Sausio 25 d.. Šv. Pranciškaus 

parapijoje prasidėjo dviejų sa-i 
vaičių misijos, kurios baigsis, 
vasario 8 d.. 3 vai. po pietų. ’
Vadovauja kun. Geraldas. C. 112 kuopos susirinkimas, ku- 
P. Pirmoje savaitėje nepapras- riame išrinkta 1948 m. valdy

bai šaltas oras daugeliui truk- ba. Valdybon įėjo šie 
tė ateiti, bet antroji savaitė su- buvusieji valdyboje

(traukė tiek daug, kad net ga-.ras Yankauskas: 
lerija reikėjo panaudoti. Žmo- Petras Amšiejus: 

j nės labai patenkinti gražiais Petras Svirskas;
pamokslais. 'Jonas Jaruševičius.

nariai. 
: Pirm. Pet- 
vice 
fin.

prot.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 LovveH St.. Methuen, Mass.

pirm, 
rast, 
rast.

FEBRUARY SALE

I. J. FOX didžiausia moteriškų drabužiu 
firma Amerikoje, skelbia FEBRUARY SALE 
— DIDELĮ IŠPARDAVIMA. Šiame išpardavi
me kainos yra labai sumažintos. Taigi, pasi
naudokite šiuo dideliu išpardavimu — įsigy
kite kailinius dabar.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei tu
rite senus ir nudėvėtus kailinius, mes galime 
Jums išmainyti į naujus ir už juos duoti ne
mažą atlyginimą. Taigi, kam dėvėti senus ir 
nunešiotus kailinius, kada galite 
gyti naujus?

Mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai 
Mes duodame išsimokėjimui prieinamiausiomis 
mis pagal jūsų aplinkybių.

Atėjusios i krautuvę visuomet reikalaukite,
š e.; krautuvės lietuvis atstotas Bernar
da- Ko-aitis. kuris yra kailinių eksper
tas ir žinovas Per jį pirkdamos kaili
nius sutaupysite 10'< nuolaidos.

Ponas Bernardas Koraitis visuomet 
palankiai atsiliepia į ponių pastabas.

Bernardas Koraitis

lengvomis 
sąlygomis,

■į.], T 
d

vaidini-

lengvai jsi-

sąlygomis, 
pritaikinto-

kad Jums patarnautų

ui VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

$4.76;
Apaštalavimo Maldos
Moterų Rūtos $3.25;

Moterų 
Kristaus Kan- 

LDS 5 kp. $1.00;
M. Kašėtai-

Jenušaitienė — mas Pranciškiečių Seselių vie
nuolyne, Harrison.

į Į naują valdybą išrinkton se
kančios: pirmininkė— M. Stra
vinskienė; vice pirmininkė —I. 
Belzienė; prot. rašt. — M. Pe- 
terienė; fin. rašt. — M. Maye- 
rienė; ižd. — C. Todd.

i
t
I

Korespondentas.

Buvo Atlaikytos Pamaldos 
Už Kennedy*s Sielą

Tuo tarpu PT laivų eskadri
lės vienas iš viršininkų parašė 
savo namiškiams laišką apie 
nuskandinimą PT 109 ir apie 
žuvimą John F. Kennedy ir jo 
visos įgulos. Už kelių dienų es
kadrilės bazėje buvo atlaikytos 
mišios už jų sielas.

Ant salos atsipeikėjęs
F. Kennedy rūpinosi išsigelbė
jimu. Kas naktį užsikabinęs 
ant kaklo revolverį ir pasiėmęs 
išgelbėtą signalinę lemputę 
plaukė į jūras, į taip vadinamą 
“Ferguron Passage”, nes žino
jo. kad ten naktį dažnai per- 
plaukią PT laivas ir klausyda
vos ar neišgirs to laivo dunk
sėjimo. Bet veltui... Matyt bu
vo pakeitę kelius. Tuomet nu
sprendė plaukti į didesnę salą. 
Vėl tas skaudus tempimas per 
vandenį sužeistųjų. Pasiekė 
Nauru salą kur galėjo atsigai
vinti kokosinių riešutų skys-. 
čiu. Be to rado dėžę 
saldainių, 
vandens 
(canue). 
maistą.

Laukiniai Žmonės Padeda 
Išsigelbėti

Naktį Kennedy išplaukė vie
nas su baidare laukti praplau
kiančio PT laivo. Bet vis vel
tui. Ryte grįžtant pakilo vėjas 
ir apvertė jo baidarę, bet iš 
kaž-kur atsiradę laukiniai žmo
nės jį išgelbėjo savo laiveliu, 
ir atvežė į Nauru salą ir paro
dė paslėptą baidarę dėl dviejų

Brockton, Mass.

Woodward’$ Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKU AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
j TELŠ. 3609-8032 BROCKTON. MASS.

!

Manchester, N. H.

i
i

HARRISON-KEARNY. N.J.
Sausio 19, vakare įvyko 

Moterų Sodalicijos susirinki-

sausainių, 
ir vieną 
Pasiskirstė

japonų 
bačkutę 
baidarę 
rastąjį

I

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.
Manchester, N. H. Tel. 1880

Westfie!d, Mass.

Lambson Furnitūra Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield, Mass. į

• šv. mišias už Lietuvą, kurios 
įvyks vasario 15 d. Taipgi Fe
deracijos skyrius paskyrė auką 
Amerikos Lietuvių Tarybai ko
vai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Šv. Onos draugija rengia di
delį blynų balių sekm. vasario 
8 dieną, 7 valandą vakare, L. 

iA.P.C. salėje, 134 Schuyler A- 
įvenue, Keamy, N. J. Gros Ed- 
įdie Deresh ir jo orchestras. Į- 
žanga 65c.

! Kviečiame visus atsilankyti, 
1 smagiai pasišokti, privalgyti 
skanių blynų ir linksmai vaka-

Vasario 1 d. įvyko Gyvojo
Rožančiaus draugijos kortavi-, 
mo vakarėlis parapijos naudai?
Vasario 7 d. įvyks LRKSA 91 rą praleisti prieę Užgavėnes.

<.lkp kortavimo vakarėlis. Vasa-'

t NAUJOJI AUŠRA
2 Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žuma- 
S 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 
Ji žurnalą per visus metus.
x Vardas ir Pavardė ................................................................
5 Gatvė ir nr..............................................................................

Miestas ir valstybė ..............................................................
“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28, III.

g

A. E. S.
*

__ *.



Penktadienis, Vasario 6, 1948

Lankėsi Užgavėnių Blynai
Šiomis dienomis pp. Vincas 

ir Marcelė Balukoniai, _ gyv.VIETINES ŽINIOS
8 ė A t

ZINUTFS vos, ir jos išblaškytų vaikų 
naudai.

Pirmadienį, vasario 2 d. lan
kėsi “Darbininke” p. Danielius 
Belis iš Terryville, Conn., lydi
mas p. Kraunelio, 
Bostone, 
Genovaitė Belienė

gyv. So. 
pas kurį atvyko p. 

su sūnum,

»

1
Pagerbė

Kad neprarytų. Komunizmas 
įsisiūbavo kimšti vis daugiau ir 
daugiau savo gerklėn pavergtų 
žmonių. Demokratiškojo paaria programa, 
šaulio vadai ir tautos, susigrie-Į 
bę, pradėjo priešintis 
apetitui. Bet reikia, I 
žmonės pamatytų komunizmo dėkime aukų laisvės 
baisenybes ir nesiduotų prary
ti. Velyk jis tebadauja sau.

Bostono lietuvių visuomenė 
turi gražios progos atsispirti 
prieš komunistų grobuonišku-- 
mą šauniai apvaikščiodami Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę 
—jos išvakarėje, vasario 15 d.:

10 v. r., šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, įvyksta iškilmingos, 
pamaldos mūsų pačių, Lietu-

2 vai. p. p., So. Boston High jos vyrui ir šeimos tėvui p. 
School erdvioje salėje įvyks Petrui Beliui esant New Eng- 
Bostono lietuvių masinis susi- land Baptist ligoninėje, Boston. 
rinkimas — prakalbos su įvai- p. Petras Belis pereitą savai

tę, atvykęs į Bostoną, pasidavė 
---- - j Skaitlingai sueikime, vienin-' minėtoje ligoninėje operacijai, 

didžiam gaį tarkime žodį už Lietuvos' kuri jam buvo padaryta perei- 
kad visi laisvę ir nepriklausomybę. Su-' tą pirmadienį. Atrodo, kad o- 

— — -i-- —--j gynimo peracija pavyko ir ligonis su
reikalams. Tikrai bus tai pasi- Dievo pagalba pasveiks, 
priešinimas komunizmui.

DAKTARAI
♦p-----------------------------------------------

ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS
515 E. Broadvay 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.
i» ----------------------------------------------

Vyskupai talkon. Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., labai, labai 
sielojasi sukelti fondą pastaty- 

Imui naujos Carney ligoninės.
Jo Ekscelencija sako, kad šis' 

yra didžiausis užsimajimes ir 
rūpestis jo gyvenime.

Jo Ekscelencija sako, kad jis 
vienas nepajėgsiąs naujos ligo
ninės pastatyti. Jis reikalaująs 

į šimtų ir tūkstančių pagelbinin- 
įkų. «
[ Šv. Petro parapijos Moterų 
klubas eina J. E. Arkivyskupui 
į talka. Moterys ir merginos 
rengia viešą vakarienę, vas. 15 
d., 6 v. v., Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje, E St., So. 
Bostone. Ir jos reikalauja šim
tais pagelbininkų. Nors nepato
gi diena, vistiek, sueikime visi 
vakarieniautų grįsdami iš tau-

pp. 
Beliai ir pp. Krauneliai yra il
gamečiai “Darbininko” skaity
tojai. Linkime p. Petrui Beliui 
greito pasveikimo ir stiprios 
sveikatos.

šeštadienį, vasario 7 d., 7 v. 
vakare, Sandaros svetainėje, 
124 F St., tremtinių būrelis 
rengia blynų vakarą. Bus 
trumpa meno programa ir šo
kiai. Pelnas skiriamas vargs
tantiems Europoje tremtiniams 
sušelpti. Kviečiame visus atsi
lankyti.

ĮVAIRŪS skhbimai

Klubiečių Parengimas

šeštadienį, vasario 7 d. vaka
re, įvyks Dorchesterio Lietuvių 
Poliečių klubo parengimas savo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė., Dorchester. Kviečia daly
vauti. Komisija.

Avė Maria Valanda

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.Seymor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TRChvbrldge 8330

J.Rep$his,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman art) Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6 8

Vasario 3 d. lankėsi “Darbi- 
į kun. Jonas 

S. Švagždys, Brocktono lietu
vių par. klebonas ir buvęs ilga
metis LDS Centro pirmininkas.

Pereitą savaitę lankėsi kun. 
Justinas Vaškys, TT. Pranciš
konų provincijolas, ir kun. Dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. iš 
Kennebunkport, Maine. Tėvai 
Pranciškonai pasižadėjo pasa
kyti religinio turinio kalbas 
Lietuvių Katalikų Radio 
landos programoje.

11S' ninko” redakcijoj
iv * ~ - . . —

Va-

Joninės Vakarienė
Vasario 1 d., Lietuvių salėje 

įvyko Šv. Jono Ev. BĮ. Paš.

jo užlaikomas asmuo yra šei
mos narys arba artimas gimi
naitis, kaip tai: vaikas, tėvai, 
brolis ar sesuo, pusbrolis, dėdė,

260 W. Broadway, So. Bostoii, teta ir tt., kurie neuždirbo per 
minėjo savo 33 metų vedybinio metus daugiau kaip $500 ir 
gyvenimo sukaktį. kad užlaikomiems davė dau-

pp. Balukoniai yra So. Bos- gjau kaip pusę jų pragyveni- 
ton Cafe savininkai ir nuošir
dūs “Darbininko” ir lietuvių 
radio programos rėmėjai.

Sukakties proga pp. Baluko- 
nių artimieji draugai suruošė 
pobūvį jų įstaigoje ir juos pa
gerbė sveikinimais, linkėjimais 
ir dovanėlėmis. Tame pačiame 
pobuvyj pagerbė du biznierius, 
S. Chase (Cižių) ir P. Jakubė- 
ną (Jacobson), grįžusius po a- 
tostogų iš Floridos.

mui.
Jeigu užlaikomas vaikas už

dirbo mažiau kaip $500, tai jis 
gali gauti atgal sulaikytus iš 
jo uždarbio mokesnius, išpildęs; 
pajamų blanką.

PAIEŠKOJIMAI

Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukakti

©. I I

i I
I 
i
IĮ

Sekmadienį, vasario 8 d., 
7:30 vai. vakare iš WMEX sto
ties, Boston, bus perstatytas 
dramatiniai Brolio Joseph Dut- 
ton gyvenimas.

(VAIRUS SKELBIMAI

........ .............

A. J. NAMAKSY
* KCAL K8TATK A

IN8URANCE
409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS

Offlce Tel. So Boston 094*

Rea 37 Oriole Street 
Weet Roxbury Maus 
Tel. Parkway 1238-W

tinės šventės minėjimo. Pelnas į D-jos vakarienė, žmonių daly- 
eis Carney ligoninės statybos vavo apie 200. Trumpas prog- 
fondan. Arkivyskupas dar sykį pamos vedėju buvo jos pirm, 
pasidžiaugs iš lietuviškos tai- Juozas Švagždys. Įdomią kai- 
^os- jbą pasakė naujausias tos drau

gijos narys, tik prieš kelis mė
nesius iš Europos su šeima at
vykęs, Vytautas Gursa. Rai

šį penktadienį, vasario 6, 8 Į^®j° valdybos nariai.
Gražiabalsiai jaunuoliai, Van
da GrtgananavičLūtft ir Mamer
tas Sitnonavičius, tautiniais 
kostiumais pasipuošę, padaina
vo: “Saulelė Raudona” ir ‘Bro
lis Aria ir Akėja’. Buvo iš
šaukti pakartoti. Vanda Griga- 
navičiūtė (D-jos iždininko duk
relė) expresingai padeklamavo 
‘Lėlės Lopšinę’. Visiems padarė 
siurpryzą vakarienės šeiminin
kės ir patarnautojos, bendrai 
padainuodamos keletą sutarti- 

šeimininku 
o šeiminin- 

Rap.

Jeigu reikia pagalbos išpildyme 
INCOME TAX 

blankų, kreipkitės pas x 
John J. Roman ir sūnų 

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos, 
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai.

Advokato F. J. Bagočiaus ofise 
302 W. Broadway, So. Bostone 
— ■ į

DARBININKUI
Reikalingi stalių įrankiai. 

Kas turi parduoti dar galimas 
vartoti staliaus darbo 
vastotą, įrankius ir bet 
stalių darbams mašinas, 
ma pranešti antrašu:

A. Svitas, 684 E. 6th St., 
So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis pp. Juozas 
ir Petronėlė Markelioniai, gyv. 
So. Bostone, minėjo savo 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šia proga gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nėlių.

pp. Markelioniai yra ilgame
čiai “Darbininko” skaitytojai, 
rėmėjai ir radio programos 
mėjai.

PAJAMOS IR 
IŠĖMIMAI

rė-

Juozas Valiulis ir Malvyna 
Valiulytė - Margaitienė, kilę iš 
Krinčino valsčiaus Biržų aps
krities, gyvenę Chicagoje ar 
Bostone. Ieško J. Gaidelis iš 
Vokietijos. !

Tvaskai: Kazimieras, Vladas, 
Mykolas, Liudvikas ir Juozas 
visi penki broliai, kilę iš Veje-. 
liškių kaimo, Raguvos vals- Į 

. čiaus.
Jono ir Onos Tvaskų sūnų—i 

ieško Petras Vareika, sūnus 
i 

Mateušo, Lemeikių kaimo, Ra
guvos valsčiaus.

Suradę adresus arba žinias 
prašau pranešti man.

Charles Čiurbulėnas
45 Arthur St. 

Brockton, Mass.

MUM 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.

Hoffis Mušk Sopph
11 Hollis Str., Boston, Mass. 

Tel. Han. 6223

MUZIKA
i

J

THREK ART8 8TUDIO
Balse - Iškalbus - Piane

P-lė Amelia Tataronaitš, turinti 
Master of Arta in meste laipsni 
duoda dainavimo ir piano leJMi- 
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambrldge 38, Mass. 

Tei. EHet 8222.

Susirinkimas Vasario 16
Reikalu

i

val. vakare, Paminklinėje mo
kykloje, sale lietuvių bažny
čios, įvyks svarbus susirinki
mas Vasario 16 minėjimo rei- 

i kalu. Visi komiteto nariai, 
j draugijų atstovai, ir suintere- 
1 suotieji prašomi atsilankyti, 
nes specialūs kvietimai nebuvo 
siunčiami. Rap.

Harvardo Studentai 
Pakvietė Lietuvius

Harvardo Universiteto stu
dentai per savo draugiją, Har- 
vard Folk Dance Society pa
kvietė Bostono Liet. Tautinių 
šokių grupę dalyvauti jų pa
rengime vasario 13, Seargerrt 
mokyklos patalpose, Cambrid- 
ge. Kvietė atvykti su lietuviš
kais kostiumais ir pašokti 
jiems lietuvių tautinius šokius.

Rap.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras JakvbSnas, savininkas

323 W. Breadwoy, So. Boston. Mom.
” Tel. ŠOU 6651

r
Į

stalą- 
kokias 
prašo-

<2)

3-hMENQ KMRDAVIMAS
4 Poster Bed »9.9»: Bi-Chair Padu ».66c 

B«-d Pillow> ».65c;
Crib Mattress Nn Wet is $5.99 

Cuoch Mattress $2.99 
Cl ickrt Chairs $3.99 
Crickft Chairs $3.03

Indirect Floor Lamp $6.99 
Hi-Chairs $5.99: Playp^n Pad.-- $1.49 
Baskinrtte $3.99: LarR-e Crib $8.99 

5 Draw dirst, chipped $5.99

Atsineškite šį skelbimą į
PAY & TAKE FURNITURE
CM)., 41 Sudbury (prie Hay- 

market Sq.) Boston, Mass.

nių. Vakarienės 
buvo V. Medonis, 
ke Mrs. Lukas.

Minėjo Sukaktį
Vasario 1 d., Dorchestery,

p.p. Mockų iniciatyva, buvo su
ruoštas pagerbimo bankietas 
pp. Jonui ir Barborai Kasmau- 
skams - Kas jų 40 metų vedy
binės sukakties proga. Dalyva
vo apie 150 giminių ir arti
mesnių draugų. Praėjo šeimy
ninėj - jaukioje nuotaikoje. 
Jubiliatas yra įsteigėjas ir ve
dėjas Boston Instrument Co., 
medikalių instrumentų dirbtu
vės, kurioje dirba išimtinai 
vieni lietuviai. Jis su. savo sū
numis ir švogeriu S. Mockų 
visus reikalus tvarko. Jiedu sa
vo aukomis gausiai paremia 
lietuvių, tautinius, kultūrinius 

labdaringus darbus.ir Rap.

»

Užsisakykite Tanike Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Grafton Av»m Islington. Mass.
Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

Pupų žaidimas
Lietuvos Dukterų Draugijos 

susirinkimas įvyks vasario 10 
d., 7 vai. vakare (valandą ank
ščiau), Parapijos salėje prie 
septintos gatvės. Tuoj po su
sirinkimo bus įdomus žaidimas 
pupomis. Turėsime gražių do
vanų. Narės atsiveskite ir savo 
drauges. Valdyba.

Išvyko Floridon

Pagal dabartinį Federalį Pa
jamų Mokesnių įstatymą, kiek
vienas gali išimti iš savo paja
mų $500 nuo kiekvieno pri
klausomo, ir taipgi gali išimti 
iki $500 dėl papildomų mokes
nių. Tačiau kiekvienas mokes
nių mokėtojas turi įrodyti, kad

Nauji Maisto Pakeliai 
(Europį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3987.

PRANEŠIMAS

Į

David.E. Rosengard,, M. D., praneša, kad jis ati
daro savo ofisą 414 VVest Broadvvay prie F St., South 
Bostone šią savaitę.

PARSIDUODA — Dėlei ne
sveikatos pigiai parduodu 3-jų 
šeimynų namą su visais įrengi
mais. Atsišaukite tuojau pas 
savininką ant 3-cių lubų: J. 
Šulčius, 6 Loring St.. So. Bos
ton 27, Mass. (6-t-16).

pp. Al Jakubėnas (Jacob- 
son) ir Alukonis, abu jauni 
biznieriai So. Bostone, išvyko 
praleisti atostogas saulėtoje 
Floridoje.

Pangvajy Arbata

Dr. Rosengard pirmiau turėjo vaistinę ant Broad- 
way ir D St., pirm išvyksiant į Laivyno Medicinos 
Korpusą.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — GailiūnienC.
8 Winfi-ld SL, So. Boston. Mass 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sth SL, So. Boston. Mase 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mase 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

11 Springer SL, So. Boston, Mass 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė 

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 

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

nmtnlrnlii m#tininke

4V. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Sv^gždys
601 6th St., So. Boston, Mass 

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

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St, So. Boeton. Ma^ 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua
699 E. Seventh St.. S. Boston. Mase 

Maršalka - Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So. Boston. Mas*

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesk 
2 vai po pietų. Parapijos salėj 
tV? F 7th St So Rnstnn

į

I

vastas ner- 
tei kiantis 
veikimui, 
nesudaro

sti- 
Pa- 
ne- 
bet 
tų,

Mes pardavinėjame 
Parėkva ję Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata
migo ir sloginamo jausmo, 
atgaivina išsekusias jėgas 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
—
Šou 4B1«

Insured and
Bondod

Local A Long 
i Distance

Hi Movlng

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

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

1

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

! 
!
!
!
!
!
!
!
!

E
Vincas Balukonis, Savininkas

258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

i! 
i' 
i' 
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Kas norite įsigyti Saulėtoj* 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė., 
Hollyvood 38, Calif.

l S«.BostMFwiūtareC«.'
MatraMl naujai perdirbami

Kainos pranešama iš ankatr>

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

380V2 West Broadway.
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. BarasevičiusirSūnm
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Balaamuatojao 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadwaj
SO BOSTON MASS

TaL SOUth Boston 2590

sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchoster Ava
Tel COLumbia 2537

C A S P E R rUNERAL MOM6
187 Dorchester StreH

South Boston. Mm»w.c i

I

< aidetuvlų Direktorių* - 
BalMmuotolas 

'JOT AR Y EUBUC 
»Nitarnavtmaa Dieną Ir Neirti 
Koplyčia šermenim* Dyka* ’ 

t»| 8OU Boston 1437 
8OU Boston 3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741No.MainSL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1586

ZALETSKAS
FUNERAL HOMC

564 Eaat Broatfway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. K. ZeletakM 
Grabeliai Ir Boloamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTART PVBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2806

1
I
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Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimai
BROCKTON, MASS.

Brock ton iečiai Iškilmingai 
Minė* Vasario 16-tą ją

Šiomis dienomis susiorgani
zavo Bendras Brocktono Lietu
vių Komitetas tikslu suruošti 
iškilmingą Lietuvos 30-ties me
tų Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo iškilmės prasidės va
sario 15 d.. 8:30 vai. ryte, iš
kilmingomis šv. mišiomis Šv. 
Roko par. bažnyčioje. Ta pro
ga bus pasakytas ir pritaikin
tas iškilmių pamokslas.

2 vai. p. p., Šv. Roko parapi
jos salėje. įvyks šaunios pra
kalbos, kur atvyks svečiai ir 
vietiniai kalbėtojai. Jų tarpe: 
miesto mayoras Downey. kon- 
gresmanas Wigglesworth, kun. 
klebonas J. Švagždys, kun. Kli
mas ir k. Choras išpildys dai
nų ir muzikos programą. Taip
gi bus ir deklamacijų.

Laikinai komitetas veikia iš 
parapijos ir klūbų atstovų, bū
tent: Juozas Treinavičius, mie
sto vandens komisionierius; 
Julė Jakavonytė, miesto turto 
apkainuotoja (assesor); Vili
mas Zenkevičius, žymus biznie
rius; p. Jurgeliunas. real esta- 
tininkas ir M. Kamandulis. vei
kėjas, ir Biekša, klubietis vei
kėjas. Manoma, kad komiteto 
si klūbai prisiuntė savo atsto
vus. Pažymėtina, kad klūbai 
gausiai remia aukomis šias iš
kilmes. Dabartiniu momentu, 
rašant šiuos žodžius, prie šių 
iškilmių prisidėjo: Šv. Roko 
par., Franklin, Sandaros ir Ka- 
zimieriečių klūbai. Beabejo į 
šias iškilmes atvyks ir neorga
nizuotoji visuomenė. Taip kad 
šios iškilmės bus tikrai patrio- 
tingos ir sėkmingos.

Vakaro bei prakalbų vedėju 
komitetas pakvietė vietinį ve
teraną veikėją Dr. Budreckį. 
Tai čia gimusios kartos stam-

bi asmenybė, kuris turi didelės 
įtakos į senąją ir j jaunąją 
kartą. Lai nelieka nė vienas 
Brocktonietis namie vas. 15 d., 
bet atvyksta ir į pamaldas 8:30 
vai. ir į prakalbas 2 vai. po 
pietų, parapijos salėje. Rap.

l
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W.J. Chfchohn
GRABORITS

' Asmenižkas Patarnavimas’

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I 

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 8288

I

f

>

•4

f

L Gumauskas
i Generalis Kontraktorrus
t

i j
i

694 Chalkstone Ave^

i

PROVIDENCE, R 1
TeL Plantations 0758

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

>svmo

padvigubinto maisto 
brangumo geresnėse valgyklo
se, A,LT. skyriits pakeitė ren
ginio minėjimo tvarką šį metą. 
Vieton bankieto restorane, pa
imta koncertinė salė su atskira 
vieta užkandžiam. Įžanga į 

i prakalbas ir muzikai? progra- 
į išklausykime gražios ir patrio-'mą> tįfc 50 centų. Lietuviški 
tinės programos. Parengimo .pietūs, jai kas norės, tik $1.25. 
pelnas — lietuviams tremti-, Tokiu būdu bus daug prieina- 
niams. Rengia ir kviečia atsi- miau dalyvauti didesniam skai- 
lankyti

Muzika Ir Namo Bendrove, 
Visos Lietuvių Parapijos, 

B.A.LF Skyrius, 
R. Kryžiaus skyrius.

,--------------------|---------------------------------
rašt. — Juozap.na Kavaliaus-! Gerbiami lietuviai ir lietuvai- - 1
kaitė- fin. rišt. — Monika P.la- tės gausiai ateikite į Lietuvos 
žionv.ė ir ižd. — Rožė Kaspc- metinės šventės minėjimą ir 
ravič < r.ė.

C’ioro Veikla
Di ž'g 'o choro 1948 m. val

dyba pirm. — Juoz. Varanau- 
skas: v. pirm. — Albinas Ver- 
siack's: prot. rašt. — Juoz. 
Saba’ aus’<as ir fin. rašt. — J. 
Kavaliauskaitė.

Nutarta turėti “Sleigh Ride” 
ir “A/eenie Roast". Į komisiją 
išrinkti sekanti: Agotas Dre- 
venskaitė, Antanina Sabaliaus
kaitė Juozas Varanauskas ir 
Albinas Versiackas.

Prakalbos
Sekmadienį, vas. 22-rą. 7:30 

vai. vakare, parapijos svetai
nėje įvyks Liet. Romos Katali
kų Federacijos 72 skyriaus 
prakalbos, prisiminimui Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį. 
Kalbės kun. Pranas M. Juras ir 
Dr. Pranas Padalskis iš Lietu
vos. Muzikalinę programos da
lį išpildys Šv. Juozapo mažes
nysis choras, vadovystėje var
gonininkės p-lės Sofijos 
vičiūtės.

I 
1

Marijos Vaikelių draugija iš
rinko savo 1948 metų valdybą: 
prefekte — Marijona Jusevi- 
čiūtė: v. prefektas — Petras 
Saulenas: prot. rakt. — Elena 
Tamašauskaitė; fin. rašt. — 
Pranciška Slevauskaitė. Kasos 
globėjai — Eleanora Saulenai- 
tė ir Leonardas Andriušaitis. 
Maršalkos — Elena Andriuš- 
kevičiūtė. Pranas Sharron ir 
Stasys Stanilionis.

Vėliavos nešėjas — Pranas 
Kavaliauskas ir Jonas Depro- 
fio.

Joseph H. Downey, 
Brocktono Miesto Mayo- 
ras, kuris dalyvaus to 

miesto Lietuvių Bendra
me Lietuvos nepriklauso

mybės minėjime.

LOWELL, MASS
Bleze-

Ligoniai
Šiomis dienomis serga sekan

tieji parapijiečiai: Marijona
Bujienė. Juozas Sagatis. Kara- 
lina Versiackienė ir Marijona 
Matkevičienė.

Įčiui žmonių, ypatingai su šei- 
'momis. Tikimasi daugiau ir 
jaukų surinkti, nes vieton bran
gių pietų restorane publika tu-!teneapleidžia progos aplankyti
rėš galimybių daugiau aukoti lietuvių parapijos bažnyčią.

F. Pūkas, savo tautos gyvybiniems reika- čia jūs visų pirma pamatysite

šv. Alfonso bažnyčioje 
apsilankius

Jei kas nuvyktų į Baltimorę,

neš, o tą tinkamą Dievo žo
džio perdavimo būdą kaip tik 
yra atradęs kun. Dr. L. Men- 
delis. Buvę*.

LIKMH. NJ.

Gyvojo Rožančiaus Brolijos 
Veikimas

Sekantieji paskirti 
valdybą: pirmininkė 
phina Ručinskienė;
— Ona Laimutienė;
— Marijona Andriuškevičienė, 
ir fin. rašt. — Antanina Vilki- 
šienė.

Bažnytinis Koncertas
Naujų vargonų šventinimo 

iškilmėse ir koncerte dalyvavo į 
daug svečių kunigų, būtent, 
kun. P. M. Juras, kun. Justi- ' 
nas Vaikys iš Kennebunk port, 
Me.. kun. Liauba iš Greene, 

nepažįstami du 
kun. Aug. Pet- 
Dr. Jagminas, 

Budreckis,

į 1948 m. 
— Juoza- 
vice-pirm. 
prot. rašt.

I

Prieš-Užgavėninė Vakarienė
Visi laukia vienintelės šių 

įmetu parapijos vakarienės. Ši 
lįvyks sekmadienį, vas. 8 d. O- 
Įna Ivoškienė ir jos štabas pa
dėjėjų rengia valgių, kad pri
imti 500 svečių. Girdėjau bus 

kojant kiek galint, nuolat kla-1 pasitaikiusį praeivį, kur yra šv. viritos, dešrų su kopūstais, ka
binant duris 
pareigūnų, 
mūsų tautos 
Įima atgauti 
krašto laisvą gyvenimą.

A.L.T. Los Angeles skyriaus 
rengimo komitetas.

Sekretorė B. Starkienė.

lams.
j A.L.T. Los Angeles skyriaus bažnyčių Amerikoje, kuri nese-

vieną iš gražiausių lietuvių

Vasario 16-tos Minėjimas
Lindeno lietuviai rengiasi 

‘gražiai minėti Vasario 16 — 
30 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį. Minėjimas į- 
vyks sekmadieni, vasario 22 d., 
3 valš jm) pietų. Lietuvių Lais
vės paršo svetainėje, 340 Mit- 
chell Avė., Linden, N. J.

BALF 132 skyriaus komite
tas deda visas pastangas, kad 
ši mūsų tautos šventė gerai 
pavyktų ir atneštų Lietuvai 
daug naudos, o ypač pagelbėtų 
lietuviams tremtiniams 
poje.

Yra užkviesti įžymūs 
tojai. Dalyvaus miesto 
ras ir kiti valdininkai, 
nesenai atvykę iš Vokietijos 
lietuviai tremtiniai. Gerb. Lin- 
deniečiai ir apylinkės lietuviai 
turėsite progą išgirsti daug ką 
naujo. Taipgi turėsime ir dainų 
programą. Jau pasižadėjo da
lyvauti įžymūs solistai iš apy-į 
linkės kolonijų, o eilutes paša-į 
kys 7 metų mergaitė, p-lė D. Į 
Žemeikytė iš Elizabeth, N. J. 
Tad visi lietuviai dalyvaukite. 
Būtų labai malonu matyti, kad 
ir Perth Amboy, N. J., lietu
viai atsilankytų.

J.J. Liudvinaitis, skyr. pirm.

Euro-

Į rengimo komitetas nuoširdžiau- nai atnaujinta spindėte spindi. I 
'šia kviečia visus geros Valios Bet tai dar ne viskis, jei jūs Į
lietuvius atsilankyti į šias me-J nežinodamas kur ta bažnyčia 
tinęs iškilmes. Tik dirbant, au-į randasi paklausite pas pirmą

kalbė- 
mayo- 
taipgi

I

Me. ir kiti 
Pranciškonai, 
raitis, kun.
MIC., kun. Jonas
kun. Juozas Dambrauskas. M. 
I .C., kun. Juozas Bacevičius ir 
kun. Jonas Vaičiūnas.

Svečiai Kunigai
Šiomis dienomis mūsų klebo

nui į pagalbą atvyko kun. My
kolas Šmigelskis ir kun. Jonas 
Budreckas, Marijonai 
Thompson, Conn.

šv. Vardo Brolija
Sekantieji vyrai išrinkti į 

1948 m. valdybą: pirm. —Zig- 
jmas Stanevičius; vice pirm. — 
Albinas Versiackas ir Hypoli- 

;tas Valentinas; prot. rašt. — 
‘Tmnas Versiackas: fin. rašt.— 
Mykolas Andriuškevičius; ižd. 
'— Jonas Belevičius, ir maršal
ka — Vin. Velička.

*
I
.1

I> 
t

iš

5:30

šv. Pranciškaus Trečiojo
Ordeno

Sekantieji paskirti 1948 
valdybon: pirm. — Jedvvga
Sabaliauskienė: v. pirm. — Je- 
dvyga Kavaliauskienė; prot.

m.

ir už- 
klebo- 
už jų 
laike

šventinimo ir 
choristai 

Taipgi sve-

šio krašto aukštų! Alfonso bažnyčia, tai jis jums lakutienos ir kitų gardžių vai- 
—r------------------x ----------tuoj gtgakyg 114 West Sarato- gių. Albertas Juškevičius su-

ga Str. Kodėl tą bažnyčią žino rinko geriausius lietuviškus 
net svetimtaučiai. O gi todėl, muzikantus Baltimorėje, kad 
kad ten nuolatinės misijos, į atvykę svečiai - viešnios galė- 
kurias lankosi lietuviai ir sve- tų linksmai pašokti. Vakarienė 
timtaučiai, katalikai ir protes- prasidės 5 vai. po pietų, 
tantai; net žydai, negrai ir ne- bus paskutinė 
tikintieji čia besilankydami* at- Velykas. Kurie tik atsilankys 
siverčia. į tikrai nesigailės, nes tai bus

Ten pamaldos ir pamokslai tikrai lietuviška - šeimynią*:a 
ne 5 ar 10 minučių, o pusva- puota.
landžio ir net valandos ir tai -------------
vienas po kito per ištisą dieną. į Prieš Pelenę pirmadienį ir 
Jei stebi į besimeldžiančios mi- antradienį Švč. Sakramentas 
nios veidus aiškiai pastebi di- bus garbinamas per abi dienas, 
delį susikaupimą ir susijaudi- kad atlyginus šiek tiek Dieviš- 
nimą, jei pažvelgi į pasienius kai Širdžiai už visus įžeidimus, 
pamatai kaip Lietuvoje atlai- kuriuos kenčia nuo nedėkingų 
dų metu klausyklas lūžtančias savo sutvėrimų, 
nuo penitentų ir stebiesi ar tai; --------------------
čia XX amžiaus ir dar Ameri- TUVIŠKI
kos žmones, ar koks viduram
žis. Taip mes gyvename 
amžiuje, kuriame žmonės 
nemažiau trokšta dvasinio pe
no negu viduramžiais, bet 
visi atranda tinkamą būdą kaip 
tą XX amžiaus žmogų penėti 
dvasiniu maistu. Aiškiai matyt, 
kad šios parapijos klebonas 
kun. Dr. L. Mendelis šią nuos
tabią paslaptį surado ir todėl 
jis su savo asistentais daro di- J 
delį išganingą darbą. į

Bet kame glūdi ta paslaptis?
Kokiu būdu jie patraukia žmo
nių sielas iki dvasinio sužavėji
mo? Jie aiškina šv. Raštą. Se
nąjį ir Naująjį Įstatymą, sako 
dogmatiškus ir morališkus pa
mokslus, žmonėms prieinamo
je formoje, panaudodami taip 
pat ir sensacingus dienos įvy
kius, kaip anuomet garsieji 
prancūzų pamokslininkai klasi
kai: Bossuet, Lacordaire, Mon- 
sabre ir kiti, čia tai ir pasi
tvirtina pasakymas, kad Dievo 
žodis yra tas pats visiems lai
kams ir tinkamas jo perdavi
mas turi veikti visų laikų žmo-

primenant jiems 
tragediją bus ga- 
sutremptą mūsų

Tai
pramoga prieš

ir kultūriška 
kolonija yra nedi- 
teturi vos 460 as- 
nemaža dalis gy- 
tačiau čia jau iš

LEIISTON, MAINE
Lewistono Lietuvių kolonija 

vis labiau ir labiau pasireiškia 
savo lietuviška 
veikla. Pati 
dėlė, iš viso 
menų, kurių 
vena kitur,
seno veikia kultūrinės ir pašal- 
pinės draugijos. Prie draugijų 
priklauso 248 asmenys. Lewis- 

jtoniečiai domisi taip pat ir lie- 
įtuviška spauda, 
' toną pareina 
laikraščiai, šios kolonijos lietu
viai nepasimiršta kas esą, todėl 
savo vaikus, neturėdami net 
lietuviškos mokyklos, gražiai 
išmokė lietuviškai kalbėti. Pir
moji Amerikoje gimusioj! kar
ta moka lietuviškai, nevienas 
jų net ir sukūręs mišrią su ki
tataute ar* kitataučiu šeimą 
savo mažyčius moko lietuvių 
kalbos. Tai gražus pavyzdys.

Sekmadienį, vasario 22 d., 2iAt>usdami sunkią 
vai. po pietų, Lietuvių svetai-j P^ėtį ir savo brolių sesučių 
nėję, 354 Park St., įvyks Lie-!var^s Lewistoniečiai gausiai 
tuvos nepriklausomybės pa-!auko> tiek BALFui tiek Lie- 
skelbimo ! 
minėjimas. Bus graži ir turi-; 
ninga kalbų ir dainų programa. 1 
Kalbės vietiniai ir iš tremties 
atvykę kalbėtojai, būtent, vie
tiniai dvasiškiai, svečiai ■ __
Pajaujis ir Dr. Dagys.

NEW BRITAM. CONN.
Lietuvon Nepriklausomybės 

Minėjimas
Sekmadienį, vasario 22 d.,

nes į Lewis-
209 lietuviški

ŽENKLAI
XX — '—'. J Daug kas iš lietuvių teirau

jasi, kur galėtų įsigyti lietuviš
ką “Vytį”, ar vieno kito Lietu
vos kunigaikščio paveikslą ar 
tautinius lietuviškus ženklus. 

.Tokių dalykų mes čia—
’’a koje beveik neturime, bet jų 

galima užsakyti pas kitose ša
lyse gyvenančius lietuvius. Jei 
kas tokių paveičslų ar ženklų 

• norėtų įsigyti terašo šiuo adre
su : Juozas Macevičius, Via 
Adda 7 int. II., Roma—Italy.

I

irgi

ne-

30 metų 'sukakties tuvos to d»r «-
- .užtektų jie ir asmeniškai siun

čia tremtiniams pakus ir duo
da affidevitus. Jų dėka į Ame
riką jau atvyko 8 tremtiniai.

’ pr Didelis domėjimasis jaučiamas 
ir religinių bei kultūrinių pa

Šį minėjimą ruošia Lietuvos skaitų ^ausyme.

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

Sekmadienį, vas. 1 d. įvyko 
jų “Penny Sale”. Visas pelnas 
paskirtas į naujos statvbos
- , j Padėkos Žodisfondą. I , .Sekmadienp sausio 2o.

po pietų, bažnytinėje svetainė
je įvyko Chorų pobūvis 
kandžiai, kurį surengė 
nas pagerbti choristus 
gražų pasidarbavimą 
naujų vargonų
koncerto. Užkandę 
turėjo programą, 
čiai choristai iš Lawrence ne
pasidavė. Savo rinktinomis 
dainomis. Baigus programą, į- 
vyko šokiai. Visi išsiskirstė į 
namus apie 9 vai. vakare.

(

Rėmėjų Sąjunga. Surinktus pi
nigus nutarta paskirti BAL- 
F'ui. Įžanga 25 centai. Kviečia 
visus dalyvauti. 

A. J. Erinius, 
L. R. S. raštininkas.

LOS ANGHIS, CAL
Lietuvos

Anksčiau ši kolonija buvo ; 
kiek apsileidusi religijos srity
je, bet tai suprantama, nes ; 
neturėjo nei savo parapijos nei 
lietuvio kunigo. Dabar ši pade- 
tis jau visai pasikeitė, netoli 
Lewistono, Greene, įsikūrus Į 
Tėvams Pranciškonams, ir ai-į 
rių parapijos bažnyčioje įvedus 
lietuviškas pamaldas, grįžtan-

Juozas Kasinskas 
Ine. 

iaidotuvtu 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORĖ 30. Md.
Tel. Lezington 8595 

Llmoeinal 861 visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Makt)

Imcsų
I TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

f SUMAŽINIMO PLANAS
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kių

ŠV. ANTANO GARBEI 
Kovo-March 16, 1948 

Lietuvos Pranciškonų 
*V. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus *v. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Nepriklausomybės čiųjų skaičius kaskart vis di-
Esame savo klebonui dėkin- sukakties minėjimas musų mie- deja. Levistono lietuvis žino, 

gi už vaišes ir, kiek bus galima s^e įvyks vasario 15, sekmadie- (kad tik išpažindamas savo ti- 
ateityje. choristai bandys pa- ni- Prasidės iškilmingomis šv. dėjimą ir gyvendamas pagal jo 
rodyti savo klebonui džiaugs- mišiomis, lietuviškomis giesmė- ■ mokslą ir kalbėdamas tuos po- 
mą ir uolesnį pasišventimą. *r pritaikintu tai dienai pa-' terelius, kuriuos jį mažytį prie 

_ i choristai nori Į
Alenai Linkevičiūtei ir Antani- Katedroje. Pamaldų pradžia ly- vėlė,

padėkoti mokslu angliškai, St. Vibiana ratelio išmokė motutė sengal-; 
, jis sugebės atsispirti ‘ 

nai Bujaitei už tokius skanius A- Katedra randasi prieš visas gyvenimo audras ir
valgius. Bruškaitė. vidurmiestyje, tarpe 1-mos ir |>ug doras žmogus ir sąmonin-’

2-ros gatvių, Main St. |gag lietuvis.
į Pietus ir programa kalbų ir( Džiugu, kad ir Lewistono' 
muzikos seks tuoj po pamaldų jaunimas yra susipratęs. Mielai 
šia tvarka: nuo 12 p. m. iki dedasi prie “Vyčių”, įdomau- 
2-jų pietus - užkandžiai, pasi- jagį Lietuvos istorija, dalyvau- 
kalbėjimai. Nuo 2 p. m. iki 6 jg tautinėje veikloje, dainuoja 
p.m. programa. Kalbėtojai bus lietuviškas dainas, renka lietu-į 
nauji, dar mažai girdėti mūsų viams tremtiniams aukas ir! 
kolonijoje. Kalbės angliškai ir drabužius, net ir savo suruoštų' 
lietuviškai. Muzikai? dalį išpil- pramogų pelną skiria savo ken- 

z ------------- .. _..o------- ------- dys dvi puikio dainininkės - so-! čiantiems broliams sesutėms
♦Jikins apie Vasario 16-tos svar- listės chicagietės: ponios Janu- padėti. Džiugu — žiūrėti į tokį 

svečiai kalbėtojai, šauskienė ir H. Bartush - Swa- jaunimą,
Vokietijos.__

būklę miero lietuvių parapijos choi-'

Taipgi 
•J Alenai
?!

♦!

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčiy — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
Jums abligaciju išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Mt Washingtqni i

«>• IIOA6W«Y • lOUIN IOIIBR

PHILADELPHIA, PA
30 metų Lietuvos Nepriklauso

mybės Paskelbimo Sukaktis 
Minėjimas įvyks sekmadienį, 

vasario 15 d., 2:30 vai. po pie- 
;*,tų, Lietuvių Muzikalėje svetai- 
Jl.nėje, Tilton ir Allegheny gat- 
1J. vės. Kalbės įžymus kalbėtojai 
$ • lietuviškai ir angliškai. Paaiš- 
f A
{;• bumą. Bus 
f- ’ nesenai atvykę iš

Paaiškins apie skurdžią 
lietuvių tremtinių.

£1 tu uu» ir gra

S vaidinimų ir muzikos.

i?

e

Kas Antradienį:
7 A. M. — I8KILMINGOS *V. M 1*109,

7 P. M. — I4KILMING08 PAMALDOS PRIE ISSTATYTO 
•VENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis PrancHkonai meteis.

nes jis daug žada 
ggert’ienė. Dainuos Šv. Kaži- tiek Lietuvai tiek Amerikai.

_ - • Dabar Lewistoniečiai įtemp-
ras, vadovystėje p. A. šlapelio, tai ruošiasi Lietuvos Nepri-;

Prie to bus ir gražių dainų, Vieta: Patriotic Hali, 1526 S. klausomybes iškilmingam pa-’ 
iFigueroa Str. {minėjimui.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranci*konais maldoje, *v. Komunijoje ir *v. Miiiose, 
kad per didžiojo Stebukladario *v. Antano užtarymą iipraiius 
i* Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si guaeris miraeula- Jei iežkai stebuklų, kreipkis j *v. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. praiome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Kennebunk Port, Maine.

{minėjimui. I


