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Katalikas, kum neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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SVEIKINAME NAUJOS ANGLI
JOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMELI 
įvyksiantį sekmadienį, vasario 23 d.. 1 vai. po 

pietų, Lawrence, Mass.

Bolševikai Sunaikinę Aušros 
Vartus Vilniuje

Šiais laikais yra tiek 
daug svarbių reikalų ir 
neatliktų darbų, kad mes, 
lietuviai katalikai negali
me sėdėti ir nieko neveik
ti, jeigu nenorime prarasti 
tai ką esame sukūrę arba 
turime sukurti. Tik ben
dru ir nepertraukiamu 
veikimu mes galime atlik
ti darbus Dievo garbei ir 
mūsų išeivijos gerovei.

Kaip ir ką mes turime i 
veikti mums aiškiai nuro
do Katalikų Bažnyčios va
dai. Mus kviečia į apašta
lavimo darbą.

Štai sekmadienį, vasa
rio 23 dieną, 1 vai. po pie
tų, Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijoje įvyks Nau
jos Anglijos Lietuvių Ka
talikų Seimelis. Šį seimelį 
šaukia ir į jį visus kvie
čia Naujos Anglijos AL- 
RK Federacijos apskritis. 
Kun. Pr. M. Juras, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. 
klebonas, Kunigų Vieny
bės ir LDS Centro pirmi
ninkas, priėmė SEIMELĮ 
su ta sąlyga, kad jis būtų 
gausus dalyviais, ir kad 
dalyvaujantieji būtų pasi
ruošę Šv. Povilo iškeltą, j 
Bažnyčios vykdytą ir po- 
piežių pabrėžtą šūkį: “Vi-' Kon„regas
sa atnaujinti Kristuje”!v-. Kon8resas- 
vygdyti, 1 ’ ’ ■ ’ nn
miausia patys nuo savęs ir. * _ „„„
einant į organizacijas,^anesuną nutarė, 370 
draugijas, kuopas ir neo/^ , l.^omunistą
ganizuotą visuomenę. Mes Gerhard Eislerj atiduoti 
turime įsijungti į Katali- ‘e,sman- kad
kiškos Akcijos darbus. .v,enas> „kurls ?alsav?prieš, yra Marcantomo iš

J. E. arkivyskupas Ri- New Yorko. 
chard J. Cushing, D. D. la- Eisler laikomas Eillis 
bai nudžiugo, sužinojęs, island, kaipo pavojingas

i Inter-Catholic Spaudos 
Agentūra paduoda žinią 
iš Varšuvos, Lenkijos, kad 
Vilniuje rusai bolševikai 
sunaikinę Aušros Vartų 
šventovę.

Sakoma, kad dviejų drą- 
j šuolių lietuvių ir kelių 
lenkų pasiryžimu, stebuk
lingasis Aušros Vartų 
Marijos paveikslas išgel
bėtas ir dabar esąs arki
vyskupo Jalbrzykowskio 
globoje Balstogėje.

f

Kongresas Nutarė Bdetj 
Atiduoti Teismui

asmuo. Jis šnipinė jęs Mas
kvai — teikdavęs Rusijos 
ambasadai VVashingtone 
slaptas žinias.

Respublikonai Užsispyrę 
Sumažinti Prezidento 

Biudžetą
VVashington, D. C., vas. 

20 — J. V. Senatas ir At
stovų Butas nenusileidžia 
ir reikalauja sumažinti 
Prezidento Trumano $37,- 
500,000,000 biudžetą.

Atstovų Buto respubli
konai reikalauja sumažin-
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Užsienio Specialistas, Sugrįžęs 
Iš Doneco Ir Sibiro Fabrikų

Maistas vaikučiams — Kada lietuviai tremtiniai 
Europoje gauna maisto siuntinių, geriausią maistą 
skiria mažiesiems. Atskirais siuntiniais BALF’as siun
čia specialaus maisto mažiems vaikams, kuriems kiek
viena auka yra didžiausia parama. Pagal 
niesiems lietuviams, siųsdami savo aukas 
trui tokiu adresu: United Lithuanian Relief Fu id of 
America, 19 West 44th St., Nevv York 18, N. Y. j 

i I

— Kalinių darbas 60 laipsnių šaltyje. — Dar
bininkai po 3 šeimas viename bute. — Eidami 
| fabrikų turi atsinešti... skudurus mašinoms 
šluostyti — Už paėmimų šakalių krosniai pa
kurti — metai kalėjimo. — Darbininkė motina 
pavėlavo 15 minučių, už tai: kūdikį | prieglau
dų, motinų į kalėjimų. — "Penkių minučių mi
tingai" darbininkus sugaišina po kelias valan
das. — Slaptieji tarnybos lapai darbininkams. 
— Sovietų darbo unijos nieko negali sakyti dėl 
darbininkų atlyginimo. — Fabriko direktorius 
turi tarnaitę, vežėjų, arklius, vilų.—Kaip pra- 

įbėkime jau- leidžia dienų sovietų fabriko direktorius.
> BALF Cen- ----------------

Lietuvą Užtariantis Balsas Jung 
Valstybių Senate

kuose. Jam teko dirbti 
kūrime didžiojo pramonės 
centro Magnitogorke, kur 
buvo atrasta kalnai pui
kios geležies rūdos. Ta 
vietovė yra rytinėj Uralo 
kalnų pusėj, Sibire. Tem
peratūra čia svyruoja 
tarp 60 žemiau nulio žie
mą ir 104 karščio vasa
rą. Nebuvo čia nei namų, 
nei kelių. Tose nepaken
čiamai sunkiose sąlygose 
pirmuosius steigimo dar-

PRANCŪZIJOS INŽI
NIERIUS RUSIJOJE
Gerų prietelių padeda

mas gavau šiomis dieno- 
9 mis Paryžiaus dienraštį 

.“Figaro”, kuriame per ke
lis numerius išspausdin
tas įdomus pasipasakoji
mas inžinieriaus Prano

VVashington, D. C. — J. sutarčių tuos straipsnius, Bornet. Jis tik neseniai 
V. Senatorius Brooks iš kur Rusija ir Lietuva ben- gnžęs iš Sovietų Rusijos, 

i Lie- drai pasižadėjo gerbti so- 
sutinka sumažinti $4,500,1 tuvos nepriklausomybės vereninę ir teritorialinę

deklaracijos pasirašymo neliečiamybę, ir susilaiky-
’ 2________  sukaktį, Senate pasakė ti nuo agresyvių veiksmų.

_ fft # T L* • Lietuvą ir kitą* Baltijo Rusija visas tas sutartis
ZlIVO Iv ZUMUHIį TriUkiniO valstybes užtariančią kai- sulaužė ir Lietuvą okupa-

bą. • vo.
! “šia Lietuvos sukakties' Jis mano, kad Jung. Vai- 

Trauki- proga mes esame privers- į * 
lulok"; F iŠke‘‘i tOkdU pat be silpna'irT?eika!avo pa° 
- ' - °šSien LiXvl n“:

j pagalba. Tačiau, kaip ži
noma, nei žodžio nepasa-

i Washington, D. C. — J. ti $6,000,000,000, o daugu- Tii. . ....
išklausęs ma Senato respublikonų Ipinois, paminėjimui 

IXXX VA X^X IOUIX IVi | • v — • i • v • ~ ’ ’ ***^-^« *"* n i t cyz’SV

pradedant pir- Pnes ’ amenkiecių nu- 
nuo iP kreiptos veiklos komiteto

Nelaimėje

bai nudžiugo, i
kad ALRK Federacijos Jung. Valstybių saugumui 
apskritis tokį seimelį šau
kia. Jis ne tik laimina sei
melio dalyvius, bet ir siū-i 
lo jam darbotvarkę, bū-! 
tent, kad seimelio svar
biausias uždavinys būtų; 
nutarti ir kurti studijų ra- i 
telių konferencijas, pa- j 
mokų kursus, ir kitokį 
veikimą, kad galėtume re- ., 
alizuoti socialių, politinių 
ir ekonominių problemų, 
su kuriomis susiduria 
žmonės, Krikščionišką iš
sprendimą.

“Plėsdami Kristaus Ka
ralystę jūs geriausiai pa- 
gelbėsite 
kraštui 
gauti laisvę ir nepriklau
somybę”, sako J. E. arki
vyskupas Cushing, D. D.

Mes turime uoliam remti 
ir platinti savo spaudą,! 
verbuoti narius į mūsų or
ganizacijas ir tas organi- Valstybėmis 
zacijas stiprinti.

Nuoširdžiai priimkime 
kun. Pr. M. Juro ir ALRK 
Federacijos apskri ties 
valdybos kvietimą ir sek
madienį, pasiruošę darbui, 
vykime į Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapiją, Law- 
rence, Mass.

kur išgyveno nuo 1909 m. 
iki 1946 metų lapkričio 
mėnesiui. Paskutinius 
penkerius metus ir du mė- bus atliko kaliniai ir poli- 
nesius jisai praleido Sibi- tiniai tremtiniai, vadovau- 
re, koncentracijos lagery- užsienio
je.

Jo gyvenimo istorija į- 
domi: gimęs Lijone
(Prancūzijoje) 1887 gegu
žės 20 d. (taigi dabar turi . . .
59 metus amžiaus). Būda-

> inžinierių, 
kurie buvo apmokami do
leriais. Jei užsieniečiai in
žinieriai specialiose, jiems 
skirtose krautuvėse galė
jo gauti jiems pageidau- 

, tai sovietų 
darbininkai kentė alki.

NUO MASKVOS PRI
KLAUSO DARBO PLA

NAS IR DARBININ
KŲ... GALVOS

1937 metais inž. Bornet 
persikėlė dirbti i Doneco 
baseiną. Čia jis rado inži
nieriams ir fabriko vado
vybei įrengtas 
gias rezidencijas, 
aukštų “cottage”, 
supančiais sodnais 
mentuotais takais, 
ninkai gi gyveno susigrū
dę, po tris šeimas viena-

Altoona, Pa. —
nys, važiuodamas 
kelio užsisukimu, 
nuo bėgių. Toje nelaimėje ką... “Asilai reikalavimus Duota
užmušta 10 žmonių. bėra nepriklausoma vals- ri^o.QlhQ ™

tybė... Rusija, sulaužusi T'QarQ 
iškilmingą sutartį, pirmo- 
ji užgrobė Lietuvą 1940 apie., mazo krasto
J I I .l^riivne 1QhlQViniTTlQ STG1-m.... ’ 

Į j. v.
shall ir Jung. Valstybių riuos Rusija taip bėgai- nieriaus laipsnį, 
ambas a d o r i u s Bedell lestingai prarvjo. | Sugrįžęs į Rusiją čia ga-
Smith Maskvoje privalo! Senatorius Brooks savo vo gerą vietą pramonėje 
ginti Jung. Valstybių kalboje Senate priminė Doneco baseine, kur ir su- 
principus ir užtarti mažas Atlanto Čarterį ir pasiža- laukė revoliucijos laikų. 
Baltijo valstybes, pareis- dėjimus išlaisvinti pa
ke Senatorius Brooks. Jis vergtus kraštus, 
reikalauja, kad nuolaidų! Mes turime būti dėkingi 
politikai būtų padarytas Senatoriui Brooks už pa-

! galas. j vergtos ir smaugiamos
Senatorius Brooks pami- Lietuvos ir kitų Baltijo 

nėjo ir Rusijos - Lietuvos‘ kraštų užtarimą._______ uždarytos. 'tirtus įspūdžius.
INŽINIERIUS SOVIETŲ jius Bornet pastebi, kad 

FABRIKUOSE valstybė čia turi visos ga- 
Dabar prasidėjo jo dar- j

bas, kaip inžinieriaus, į- ~
vairiuose s

Murray Priešinasi Bilams 
Prieš Darbininkus

j Lietuvos išlaisvinimą atei
tyj, ir taipgi kitų Baltijo 

sekretorius Mar-į kraštų išlaisvinimą, ku-

mas penkių metų vaikutis, 
su tėvu nuvyko į Odesą, 
kur pradžioje jį mokino 
vienas popas, o vėliau bu
vo pasiųstas studijoms i 
Šveicariją, kur ir gavo e- 
lektro - mechanikos inži-

1 VVashington, D. C., vas. 
20 — Philip Murray, CIO 

, atsišaukė į 
Senato Darbo ir Visuome-

Ar Dar Negana Rusijai?

jūsų protėvių 
Lietuvai at-

nes Gerovės Komitetą, 
kad ji° nepriimtų jokių bi- 
lių prieš darbininkus.

William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentas ,taip pat, kal
damas Senato 
smerkė visus 
kreiptus prieš organizuo
tus darbininkus.

praban- 
dvieju 
su jas 
ir ce- 
darbi-

. •

J. V. valstybės departa
mento pareigūnai pareiš
kė Senato išlaidų komisi
jai, kad Jung. Valstybės 
turi dar pasiųsti Rusijai 
$25,000,000 Lend - Lease 
reikmenų, kurie buvo ža
dėti, bet sulaikyti.

Keista, ar ne? Rusija vi
sai nesiskaito su Jung.

‘l ir nenori fenybė ~ 
.tartis dėl jau duotų milži- vtt otc;sflnkin 
niškų paskolų, ir dar dau- Katalikų vaikus, 
giau turi duoti. Į

Pirmiausia Rusija turi 
išpildyti duotus pasižadė
jimus ir atsisakyti nuo ag
resyvių veiksmų. Jung. 
Valstybės turėtų pareika
lauti, kad Rusija ištrauk
tų savo kariuomenę iš 
Lietuvos ir kitų Baltijo 
valstybių ir leistų tų kraš
tu gyventojams laisvai at
sistatyti demokr a t i n ę 
tvarką. Jeigu praeity J. 
V. Prezidentas ir jo admi
nistracija, vesdama nuo
laidžią politiką, padarė 
daug klaidų, tai iš tų klai
dų turėtų pasimokinti ir 
daugiau jų nedaryti.

komitetui, 
bilius, nu-

Vaikus Aukoti Centus 
Šalpai

Jau buvo pasinešęs išva
žiuoti į savo gimtąją 
Prancūziją, bet 1922 m. 
nebepateko 
traukinį ir 
vykti galimybės jam buvo p Aprašydamas savo pa-

TRUMAN REIKALAUJA PANAI-1
KINTI DAUGIAU KARO 

KONTROLES TEISIŲ

į paskutinį 
toliau — iš- mc bute.

inžinie-

- ' ' monopolį. Visoms pramo-
sovietų fabri-l . Tęsinvs 8-tame pusi.

Roma, vas. 20—Jo šven-l 
Popiežius Pijus 

i į Romos 
i nauinAij vairvuo, kad jie 
aukotų centus ir dešimtu
kus šelpimui jaunų žmo
nių Europoje, kuriems pa
šalpa labai reikalinga.

VVashington, D. C., vas. 
20 — Prezidentas Truman 
pasiūlė Kongresui, kad 
panaikintų daugiau kont
rolės teisių, kurios buvo 
duotos valdžios vykdoma
jam skyriui.

________ Prezidentas Truman rei-I
HA kalauja, kad KongresasUU rBSISmC UZUdlrMnin* nonai Vintu 94 VQfn

buvusį Jung. Valstybių' 
cenzorių karo metu, Jung. 
Tautų administracijos ir 
finansinių reikalų genera- 
lio sekretoriaus pagelbi
ninku.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

kg Uniją Suvienymą
tuojau panaikintų 24 karo 
kontrolės įstatymus, o ki-į 
tus vėliau.

Trieste Gubernatorium 
Nebus 114 Didžiųjų

VVashington, D. C. —1 
CIO nutarė priimti Ame
rikos Darbo Federacijos 
pasiūlymą suvienyti tas 
dvi didžiules darbininkų 
unijas.

CIO jau paskyrė penkių i 
asmenų komisiją, kuri 
tarsis su AFL įgalioti
niais dėl sujungimo unijų.

Lie Paskyrė Byren Price
Jung. Tautų Sekretoriaus 

Pagelbininku
Lake Success, N. Y., vas.

20 — Trygve Lie, Jung.
Tautų generalis sekreto- sijos, Jung.
rius, paskyrė Byron Price,' Britanijos ir Prancūzijos

šeštadienį, vasario 22 d. (VVashingtono gimta- 
dienyj), 1:15 vai. po pietij įvyks Lietuvių radio progra
ma. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pra
nešimai, sveikinimai ir kalbos plauks oro bangomis 
per visą valandą iš WESX stoties.

I ARTISTE POLYNA STOSKA (Storkaitė)
Lake Success, N. Y., vas.1 Sekmadieni, gegužes-May 11, š. m., 3:30 vai. po 

20 —Jung. Tautos per tris pietų, Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio progra- 
mėnesius ieškojo asmens, mos metinis koncertas. Programą išpildyti jau pasi- 
kuris būtų tinkamas už- žadėjo įžymi artistė - dainininkė Polyna Stoska (Stoš- 

!imti gubernatoriaus vietą kaitė) ir pianistė p. Birutė Smetonienė. Taipgi pa- 
! Trieste, ir nesudaro.

Beieškodami, priėjo iš
vados, kad neskirti Tries- 
te’ui gubernatorių iš Ru-

Valstybių,

kviesti ir kiti artistai.
Kviečiame visus iš anksto ruoštis ir dalyvauti ra

dio metiniame koncerte.
DARBININKAS RADIO

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis. Vasario 21, 1947
i — -

■VAIRIOS ŽINIOS
C

AMERIKOS LIETUVIAMS
Italijos lietuviai siunčia lais rūpinasi BALF’o Lie- 

Jums. broliai, nuošir
džiausius sveikinimus Va
sario 16 dienos proga ir 
reiškia savo dėkingumą 
už Jūsų žygius Lietuvos 
reikalams apginti ir mūsų našlaičiams šelpti, prašo- kūpąs. Jam suėjo 31 me- 
pavergtojo krašto tragiš- me jas siųsti Lietuvių tai. Pagal bažnytinių įsta- 
kajai padėčiai atvaizduo- Našlaičių Fondo vardu, 19 tymų, tapti vyskupu rei- 
ti amerikiečių visuomenei West 44th Street, Rm. 510, kia turėti bent 30 metų 
ir visam pasauliui.

Į Jus. Amerikos lietu
viai, yra nukreiptos visų 
mūsų pavergtųjų ir iš
tremtųjų akys, nes savo 
vieningu darbu Jūs daug 
galite padaryti mūsų kra
što laisvės atstatymui ir 
lietuvybės išla i k y m u i 
tremtinių ir išeivių tarpe.

Italijos lietuviai linki 
Jums geriausios kloties 
kovoje už nepriklausomą 
Tėvų žemę. Jie trokšta, 
kad toji kova, kaip ir 1918 
metais. Jums padedant, 
būtų apvainikuota sveti
mųjų jungo nusikratymu 
ir laisvos Lietuvos atsta
tymu, kurioje visi lietu
viai galėtų toliau tęsti nu
trauktą kūrybinį darbą 
Tėvynės ir visos žmonijos 
gerovei.

Kun. Dr. V. Pa vaikis.
Centrinio Lietuvių Globos 
Komiteto Italijoje pirm.

Juozas Macevičius,

tuvių Našlaičių Komisija,
kuri stengiasi juos aprū- skirtas Pietų Afrikos A- 
pinti prieglauda, išlaiky- paštališkas Vikaras, Vys- 
mu, mokslu ir kt. kūpąs Denis Hurley yra

Siunčiant aukas lietuvių jauniausias pasaulyj vys-

Nevv York 18, N. Y.

lietuvių Šaipos Diena 
Kovo 2 d.

Roma, 1947, Vas. 15 d.

Temessee Nubalsavo 
Uždrausti Uždaras 

Dirbtuves

amžiaus.

i

$v. Mišios Už Žuvusių 
Artistę, Grace Moore

M

Jauniausias Pasaulyje 
Vyskupas

London — Naujai pa-

DARBININKAS

JtAL&tOJUA,

Pirmasis Gavėnios Sekmadienis (vasario 23 d.) 
EVANGELIJA: Mato 4, 1-11

Anuo metu: Jėzus buvo Dvasios nuvestas į tyrus, kad būtų 
velnio gundytas. Išpasninkavęs keturias dešimtis dienų ir ketu
rias dešimtis naktų, buvo alkanas. Tuomet gundytojas, prisiarti
nęs, jam tarė: Jei tu Dievo Sūnus, sakyk, kad iš šitų akmenų pa
sidarytų duonos. Jis, atsakydamas, tarė: Parašyta: Žmogus yra 
gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, kurs išeina iš Dievo 
burnos. Tuomet velnias paėmė jį į šventąjį miestą, pastatė jį ant 
šventyklos viršaus ir jam tarė: Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn;

Pereitų metų gruodžio
26 d. buvo išsiuutinėtas 
atsišaukimas skyriams ir 
kitoms organizacijoms, 
prašant visuose miestuo
se, kur gyvena lietuvių, 
surengti Lietuvių Šalpos 
Dieną. Ta proga buvo pra
šyta, kad BALF skyriai, 
ar lietuviškos organizaci
jos tą dieną surengtų ko
kią nors pramogą, kurios 
pelnas būtų paskirtas lie
tuvių šalpos naudai. Šia 
proga vėl norime priminti 
skyriams, kad tokia pra
moga būtų labai pagei
daujama, i 
patartina BALF skyriams 

i imtis iniciatyvos pramo- 
igai surengti. Jeigu kurie 
nors skyriai jau pasiruošė 

Sekretorius, tokiai pramogai, malonė
kite pranešti Centrui.

| Jei kuriems nors sky- statymui naujo 22 aukštų 
Iriams kovo 2 d. būtų ne- "am0 Prl€ JW» ligonines, 
patogi pramogai rengti. Tame name bus Įrengtas 
galima pasirinkti ir kitą taip vadinamas akių ban- 
artimiausią kovo 2 d. die- į®’.! « ku™ 
ną.

Nashviile, Tenn., vas. 20 
— Valstybės kongresas 
dauguma balsų priėmė bi- 
lių, draudžiantį neduoti 
darbo darbininkui, kuris 
nėra unijos nariu.

Spėjama, kad guberna-

•J

MirėDr.HerbertCory, 
Buvęs Marksistas

Skurdi kūdikių ligoninė — Paprastas prekių va
gonas. kuriame kadaise gyvulius veždavo, dabar pa
verstas kūdikių “ligonine”. Vasaros metu ten buvo 
laikomi mažieji tremtinių vaikučiai. Kūdikiams reikia 
vitaminų, pieno, saldumynų, specialaus maisto ir dra- nes parašyta: Jis savo angelams paliepė apie tave, ir jie neš tave v a • s m • r • • v u • i • . ant rankų, kad kartais neužsigautumei sau kojos į akmenį. Jėzus 

jam tarė: Taip pat parašyta: Negundysis Viešpaties, savo Dievo. 
Velnias vėl paėmė jį į labai aukštą kalną, parodė jam visas pa
saulio karalystes ir jų garbingumą ir jam tarė: Aš visa tai tau 
duosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tuomet Jėzus jam tarė: 
Eik šalin, žetone! nes parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbinsi 
ir jam vienam tetarnausi. Po to velnias paliko jį; štai, prisiartino 
angelai ir tarnavo jam.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams 
(2 Kor. 6, 1-10)

Broliai: Mes jus raginame neimti Dievo malonės veltui. Nes 
jis sako: Aš išklausiau tave malonės metu ir išganymo dieną tau 
padėjau. Štai dabar malonės metas, štai dabar išganymo diena! 

ford St., Lawrence, Mass.. Seymour, adv. Kazys Ka- Neduokime nė vienam jokio papiktinimo, kad mūsų tarnystė ne
įvyks Naujos Anglijos linauskas, adv. B. Sykes, būtų peikiama, bet visame parodykime save, kaip Dievo tarnus, 
Lietuvių Katalikų Seime- Federacijos Centro pirmi-i didele kontrybe sielvartuose, varguose, suspaudimuose, smūgiuo- 
lis, N. A. ALRK Federaci- ninkas A. F. Kneižys, jse, kalėjimuose, maištuose, darbuose, budynėse, pasninkuose, ne
jos apskrities vadovybėje. “Darbin i n k o” adminis-, kaltybe, išmintimi, romumu, meilumu, šventąja Dvasia ir neveid- 

Kviečiame visus avasiš- tratorius A. Peldžius, Dr.
kius, profesionalus, biz
nierius ir bendrai visus 

“lietuvius katalikus atvyk
ti į šį SEIMELĮ. Šiame 
seimelyj

bužėlių. Amerikos lietuviai, aukokite! Siųskite savo 
pinigines aukas BALF Centrui, United Lithuanian Re- i 
lief Fuad of America, 19 West 44th St., Nevv York 18, 
N. Y.Nevv York — Šv. Ansgar 

bažnyčioje, Copenhagen, 
Denmark, šv. mišios buvo 
aukotos už įžymią Metro
politan operos artistę, 
Grace Moore, kuri žuvo! 
lėktuvo nelaimėje, ” 
poje virš tris savaitės at-! 
gal.

Artistė jau buvo prade- pįjos svetainėje, 94 Brad- liūs, Dr. Juozas Landžius-

VIEŠAS KVIETIMAS Į LIETU
VIŲ KATALIKŲ SEIMELĮ

Euro- Į
ės at- Sekmadienį.

jusi studijuoti katalikų ti
kėjimo tiesas ir besiruo
šianti priimti krikštą. De
ja, ji žuvo be vandens 
krikšto, tačiau tarėjo no
rą tapti katalike.

i

Seselės Planuoja $100,000
'Akių Bankų'

Chicago — Gailestingu
mo Vienuolės pradeda va
jų sukelti sumą pinigų pa-

kas”, iš kurio bus galima 
, gauti visoms valstybėms 
■ akių dalis, kurios bus pa- 
; naudotos akliesiems, kad 
■jie vėl galėtų matyti.•

I
I Hau ji BALF Skyriai

Seattie — Buvęs komu- [ -----------
nistas. Dr. Herbert Cory,! Iki šių metų sausio 31 d.

torius tą bilių pasirašys. įžymus profesorius, kuris įkurti keturi nauji BALF 
Jeigu jis tą padarys, tai savo knygoje “Laisvama- skyriai: Niagara Falls, N. 
bus didelis smūgis organi- n;( i . -----------

zuotiems darbininkams.

Atvyksta Į Ameriką Dau

vasario 23 P. Labanauskas, p. VI. 
d., 1 vai. po pietų, Šv. Paulauskas. Dr. Pranas 
Pranciškaus lietuvių para- Galinis, adv. Juozas Gai-

maininga meile, tiesos žodžiu. Dievo jėga, teisybės ginklais deši
nėje ir kairėje, garbėje ir negarbėje, kuomet piktai ar gerai apie 
mus kalba, kai laikomi suvedžiotojais, tačiau tiesakalbiai, nepa
žįstamais, tačiau žinomi; laikomi mirštančiais, nors mes dar esa
me gyvi; kaip nuplakti, tačiau neužmušti; kaip nuliūdusieji, ta
čiau visuomet linksmi; kaip beturčiai, bet kurie daugelį daro tur
tingus: kaip nieko neturintneji, tačiau visa turintieji.

P. Jakmauh, p. D. A. Za- 
letskas, p. Jonas Roma
nas, p. A. Zaveckas, p. P. 
Radaitis, p. Ieva Tvaskie- 

gali dalyvauti nė, p. Juozas Casper, p. K. 
draugijų ir kuopų nariai, Čibiras, Dr. W. Duserick, 
rinkti ir nerinkti, be jokių ir daugelis kitų inteligen- 
specialių įgaliojimų, 
net nepriklausanti 
draugijų asmenys gali da
lyvauti, kuriems tik rūpi 
pavergtos *Lietuvos atei
tis, jos išlaisvinimo reika
las ir taipgi mūsų išeivijos 
svarbieji reikalai.

Seimelyj jau yra pasiža
dėję dalyvauti šie profe
sionalai ir veikėjai: adv. 
Jonas J. Grigalus, adv. 
Antanas Mileris, adv. A. 
Young (Jankauskas), Dr. 
P. Luzeckaitė, adv. Juozas 
Cunys, Dr. P. Zareckas, p. 
Pranas Razvadau s k a s, 
stud. B. Budreikaitė, inž.

ir tų - veikėjų. Nashua lietu- 
prie vių 

kun. 
dėjo 
adv. 
adv. 
fesionalus
Kviečiame visus ir visas į 
bendrą Katalikiškos Ak
cijos darbą.

Kun. Pr. M. Juras,
NALK Seimelio globėjas.
N. A. ALRK Federacijos 

Apskrities Valdyba 
Kun. J. Vaitekūnas, 

Dvasios Vadas,
A. Daukantas, pirmininkas,

B. Jakutis, Raštininkas.

parapijos klebonas 
M. Cibulskis pasiža- 
pakviesti teisėją — 

B. Degesįį Dr. Umpą, 
Veličką ir kitus pro- 

ir veikėjus.
■

19 West 44th Street, New York 18, N. Y.

Pereitų metų gruodžio 
mėn. BALF sandėlyje 
Brooklyne gauta iš įvairių 
vietų šios drabužių, avaly
nės, maisto, mokykloms 
reikmenų ir kitų daiktų 
siuntos:

Drabužių ir avalynės: 
12,892 sv. Maisto: 523 sv. 
Knygų: 157 sv. Mokyk. 
Reik. 75 sv.

1947 metais sausio mėn. 
gauta: Drabučių ir avaly
nės: 74,123 sv. Maisto: 
1,368 sv. Knygų: 36 sv. 
Mokyk. Reik. 353 sv.

Per gruodžio ir sausio 
mėnesius iš viso įvairių 
daiktinių dovanų lietu
viams tremtiniams sušelp
ti gauta 89,527 svarai. Be 
daiktinių dovanų BALF’o 
Centras dar nupirko rū
bams medžiagos ir įvairių 
maisto produktų $13,667.- 
85 sumai.

IŠSIŲSTA:
Per tą patį laikotarpį 

(gruodžio ir sausio mėne
sius) Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas y- 
ra išsiuntęs į Europą lie
tuviams trem t i n i a m s 
šiuos didesnius siunti
nius:

Vokietijon ir Anstrijon:
$3,731.95 vertės 4,321 sv. 

drabužių, avalinės ir kt., 
SS Chetiecamp laivu; 
$19,946.70 vertės 17,020 
sv. drab. ir medžiagos SS 
American Farmer laivu; 
$4,726.60 vertės 5.803 sv. 
drabužių ir maisto SS 
George Bancroft laivu; 
$49,502.00 vertės 50,712 
3V. drab. ir maisto SS A- 
merican Importer laivu.

Iš viso per gruodžio ir 
3ausio mėnesius Bendra- 

Amerikos

Šalpos Fondas tremti
niams į Vokietiją ir Aus
triją, didesniais siunti
niais, išsiuntė 77,856 sva
rus drabužių, avalynės, 
medžiagų, maisto produk
tų ir kitų daiktų, $77,907.- 
25 vertės.

Be šių didelių siuntų, 
j smulkiais siuntiniais Vo- 
jkietijos ir Austrijos lietu- 
Įviams dar nusiųsta mais
to produktų $3,300.00 su
mai, arba iš viso įvairių 

! daiktų pasiųsta už $81,- 
i 207.25.I

Per tą patį laikotarpį 
;dar nusiųstos dvi smul
kios drabužių ir maisto 
siuntos į Italiją: 14 gaba
lų, $924.54 vertės, 1,186 
svarai ir viena siunta į 

į Belgiją $500.00 vertės 
vartotų drabužių ir avaly
nės.

Per tuos du paskutinius 
mėnesius BALF’as iš viso 
Į Europą išsiuntė $82,631.- 
79 vertės įvairių daiktų.

Vasario mėnesį BALF 
sandėlyje pradėta paruoš
ti siuntimui nemaža dra
bužių, maisto ir avalynės 
siunta, taip pat atskira 
vien tik maisto produktų 
siunta. Maistas šiuo metu 
ypač reikalingas lietu
viams tremtiniams Vokie
tijoje ir Austrijoje.

Šios siuntos tik dalinai 
patenkina lietusių reika
lavimus; jų reikia dau
giau. Neabcjojam, kad A- 
merikos lietuviai visur ir 
visuomet prisimins lietu
vius tremtinius ir dosniai 
aukos jų šalpos reikalams, 

i Būtų gerai, kad kiekvie
ną savaitę BALF galėtų 

i išsiųsti didesnį maisto 
jsiuutinį lietuviams trem- 
t tiniams Eu?otrjj*r.

I

__ ,__ „__ : Niagara Falls, N. 
nio Pasiliuosavimas” nu- Y., Grand Rapids, Mich., 
pasakoja kokiais žings- AVoodhaven, L. I., N. Y. ir 

" » tapo kataliku Easton, Pa. BALF #127 
1933 metais, mirė sulau- skyrius. Niagara Falls, N. 

Y. pirm. Jonas Ceika, ižd. 
Jonas Jankauskas; BALF 
ir 128 skyrius, Grand Ra
pids, Mich., pirm. Mrs. Fe- 

: licija Edkins, vice-pirm. 
: Uršulė Jankauskienė, sek
retorius - ižd. Jurgis Kar
tokas; BALF rrl29 Sky- 
■rius, Woodhaven, L. I., N.
Y., pirm. V. Pūkas, ižd. P. 
W. Shalins, sekr. Juozas 
P. Mačiulis; BALF ir 130 

[skyrius, Easton, Pa., pirm, 
i K. Žąsytis, iždininkas P. 
[Kaulius, sekr. kun. P. 
Garmus.

Kai kurie skyriai iki šiol 
vis dar moka tik po 50 

I centų nuo kiekvieno nario. 
/ Pastebėtina, kad nuo pe- 
Ž reitų metų lapkričio 1 d., 

BALF Seimo 
skyriai Centrui 
nuo kiekvieno nario ne 
centų, bet $1.00.

niais jis

giau lietuvių Našlaičių 63 met? amžiaua- Mano Dienų Prošvaistės
Nuo jo įstojimo į K. Baž

nyčią. jis labai uoliai vei
kė, gindamas katalikybę 
nuo komunistinių užpuoli-

Prieš kurį laiką į Jung
tines Amerikos Valstybes 
atvyko 14 metu amžiaus, , , ,
lietuvaitė našlaitė Danutė YPąc sukurdamas stu-

I

Ukmer- 
atvyki- 
gyveno

Sidagytė. kilusi iš 
ges apskrities. Iki 
mo į Ameriką jį 
Vokietijoje.

Šiomis dienomis laivu 
“SS Marine Perch“ iš Vo
kietijos atvyksta dar pen
kios našlaitės, bet jų pa
vardžių dar neturime.

Visais našlaičių reika-

dijų ratelius ir mokyto
jaudamas VVashington 
niversitete.

u
Rinkimai Japonijoj

Tokio — Gen. MacAr- 
thur įsakė pravesti lais
vus Japonijos seimo rinki
mus balandžio 25 d.

Tūno ji kaip dievaitė. Du 
Išbandyti bokštai tarytum dvi ran- 

ar jau tikrai galiu kos ištiestos į dangų, ne
iš savo miesto iš- paliaujamai šaukiasi už 
Tokius pasivaikš- mus visus žemės nusidėjė-

! r Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabryla 

Papildytą Rinkinį Išleido 
KUN. P. M. JURAS

t
11

Ž

I

KUR

nutarimu, 
siunčia 

50

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- # 
knyges formato. Labai paranku kišenėje nešioti, j

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite; |

DARBININKAS
366 Wmt Broadway So. Boston 27, Mass. ■

Kur sapnų grožybė, 
Kur svajonės tos? — 
Nieks nebevilioja 
Jau širdies šaltos.

Nieks nebevilioja.
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia 
Ten toli. toli.
Kur sapnų grožybė, 
Kur gi laimė toj?— 
Nesužibo nūdien.
(JhI sužibs

Vakare išėjau su vyru 
pasivaikščioti, 
jėgas, 
toliau 
skristi,
čiojimus mes turime daž- liūs, 
nai, nes abu mylime gam-i 
tą, tyrą orą, ir įvairius1 
miesto įspūdžius.

Pirmiausia imam auto-i 
busą ir važiuojam toli. 
Kiekvieną kartą, vis į kitą 
miesto dalį. Paskui išlipę 
einame pėksti, stebime 
miesto įvykius ir grožy
bes.

Šį kartą patekome ant 
“Place de Arms”, kur ne
maža aikštė su monumen
tu ir iš jo trykštančiais 
trykšliais: kur iš keturių 
miesto dalių subėga gat- 
vekariai vis pilni žmonių, 
kur dieną gyvenimas ver
da kaip katile, nes čia visų 
didžiausių įstaigų centras, 
su ekonominėmis ir politi- mė. 
nėmis paslaptimis.

Čia taipgi spaustuvės džiaugsmą ir linksmybę, 
didelės ir mažesnės; viena i ir džiaugsis nužeminti 
jų išringuoja milijoninį kaulai.
“Montreal Baily Star” du i Mano siela laukia Jo žo- 
kartu į dieną, visų gaudo-^džio; mano siela turi viltį 
mą ir smalsiai skaitomą. I Viešpatyje.”

Taipgi prie šios aikštės Už tad čia plaukia iš vi- 
tūno viso pasaulio tikin-isur ekskursijos, maldauja 
čiųjų garsenybė, — Notre malonių ir studijuoja me- 
Dame katedra, žavėtino [ną. 
nieno uažiba. (Bus daugiau)

Vidaus žavėtinuose kon
tūruose, langų spalvuo
tuose vitražuose, freskose, 
altoriuose, paveiksluose, 
rankų darbo drožiniuose, 
menas neapsakomas. Ta
rytum paties Dievo ran
kos paliestas, nušlifuotas.

Galerijos, kolonados, vis 
rankų darbų ornamentuo
tos... bokšteliai, baliustra- 
dėlės, vargonai, vargonai! 
Kai jie suūžia, reik ak
mens širdies, kad tavo sie
la nesukluptų ir neimtų 
šaukti su Dovydu:

“...Aš tiesiu savo rankas 
į Tave; mano siela trokšta 
Tavęs, kaip išdžiūvusi že-

Duok man išgirsti
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Žiurkė Pajuto Pavojų

vina ir neatitaisoma 
skriauda?

Išl Piningi ir teisingi 
Trumą* to, Roosevelto ir 
Atlanto Chartos dėsniai 
čia turės laikyti kvotimus. 
Išlaikys ar neišlaikys? Jei 
išlaikys, parodys, kad tie 
vyrai savo garbę brangi
na ir ne veidmainingais 
tikslais juos skelbė. Jei 
neišlaikys, parodys, kad 
jų autoriams rūpėjo ne 
teisybė ir teisingumas, bet. bininko” editorijalų rašytojui 
pasaulis apgauti.

Šią labai jautrią ir pavo
jingą valandą kiekvienas 
lietuvis. 1

Amerikos komunistai pajuto pavojų, kurs jiems į 
gręsia nuo sumanaus ir energingo F.B.I. žvalgybos 
viršininko Edgaro Hooverio. Šis neilstantis tvarkos 
ardytojų ir maišto organizatorių persekiotojas jau se
niai yra susekęs ilgą eilę komunistų ir nacių, kurie yra 
įsiskverbę į unijų viršūnes ir net į Valstybės Departa
mento sąstatą. Tų kenksmingų sąmokslininkų vardus 
jis primygtinai yra įteikęs vyriausybei su pasiūlymu 
bei reikalavimu, kad juos ko greičiausiai likviduotų, 
nes jie dirba svetimų valstybių naudai. Tačiau Roose- 
velto administracija neigiamai žiūrėjo į uolią ir patrio- 
tingą Hooverio darbuotę. Tiesa, su naciais administra
cija greit ir urmu apsidirbdavo, bet komunistų buvo 
neleista kliudyti. Jie turėjo ne tik pilną valdžios pasiti
kėjimą, bet ir sprendžiamąjį balsą, ypač ne angliškos 
spaudos cenzūravimo srityje. Taip, mes esame turėję 
griežtą komunistinę cenzūrą. Buvo neleistina ne tik 
komunistų kritikuoti, bet net ir jų vardą minėti, ne
bent juos giriant ir jiems pataikaujant. Rodos, tokie 
dalykai neįmanomi laisvoj Amerikoj, kuri spaudos ir 
žodžio laisvę aukščiau už viską stato. Valdžios pasi
aiškinimas buvo toks — jei ji per kokį žmoniškesnį 
valdininką matė reikalo aiškintis — kad dabar karas, 
Rusija mūsų talkininkė, nevalia ją erzinti, kad su Hit
leriu nesusidėtų ir tt. Tai buvo komunistų aukso am
žius. Jie tirpo tarpo kaip kropeliai (kleckai) taukuose.

Dabar jau nebe tie laikai. Karas, pasibaigė, Rusi
ja ir amerikiečiams pasirodė kas esanti. Jau ji nebe 
talkininkė, bet kieta, beširdė, nachališka grobike vis
ko, ką tik jos akys užmato. Amerikos diplomatai at
kando dantį į atkaklų bolševikų užsikirtimą. Su jais 
derėtis, tai tas pat ką akmenį graužti. Nė per pėdą ne
nusileidžia. Ką jiems duosi — negana. Vis daugiau no- 
ri.Tą gavę, dar daugiau reikalauja.Tai kažkoks prakiu
ręs maišas. Išbadėję ir nuskurę barbarai turi nepaso
tintą alkį. Amerikiečiai pamatė, kad žmoniškai su bol
ševikais nesusikalbėsi. Jų diplomatai pasiskelbė būsią 
“kieti su rusais”. Iš to “kietumo” teko nuolaidžiai šyp
sotis, bet vis dėlto šio to atsiekta. Bolševikai tiek leng
vatų nebegaudami, pradėjo storžieviauti, svaidytis 
priekaištais, kad “kapitalistai” juos nori apsupti, su
naikinti, pasmaugti ir tt. Susidarė dvi neprietelingos 
stovyklos. Viena kitą ragina nusiginkluoti, bet abi ge
rai žino, kad to nepadarys. Viena (rusai) ruošiasi prie 
pasaulinės revoliucijos, kita (Alijantai) tai žino ir 
ruošiasi apsiginti. Nėra karo, nėra nė taikos. Ir kas 
tam kaltas? Bendras visų atsakymas: Rusija, ar, tiks
liau tariant, bolševikai. Amerikos visuomenė jau tą ži
no ir reikalauja, kad administracija ką nors darytų. 
Administracija seniai tą žino, bet tik dabar, visuome
nei reikalaujant, pradėjo veikti. Ir atrodo, kad veikia 
rimtai. Net kalbama apie komunistų partijos uždary
mą. Bet kas komunistams skaudžiausia, pradėjo juos 
rankioti ir statyti prieš tardymo komisijas. Tovariš- 
čiai ne juokais susirūpino. Sakoma, Fosteris vyksta į 
Rusiją ir atgal nesugrįšiąs. Kažkoks Morris Childs, 
“Daily Workerio” šulas, taip pat kažkur išvyksiąs. Vi
sa grupė stambių tovariščių dumia į Meksiką, žiurkės 
pajuto pavojų. K.

Jubiliejaus proga aš ir iš komunistų susilaukiau 
komplimentų. Bet jų pagyrimus ir papeikimus reikia 
imti atvirkščiai. Ką jie giria, tani būtina susirūpinti, 
kad su juo kas nors netvarkoj; ką peikia, tam privalu 
nudžiugti. Tad ir man tenka nudžiugti, nes štai ko
kiomis pastabomis jie mane pavaišino.

“Man atrodo, — sako vienas “Laisvės” rašytojas, 
— kad popiežius pradės žmonių akyse visiškai nusine
šioti. Kur jau matėte: jis atsiuntęs So. Bostono “Dar- 

I uuuiiikv* vviicviiijdių raisyiujui kun. K. Urbonavičiui 
palaiminimą. Popiežiaus sekretorius rašo, kad popie
žius meldžiasi už Urbonavičių ir prašo jam griekų at
leidimo. O kun. Urbonavičius atsižymėjęs tik tuomi, 

lietuvis ~ kurio širdis dar ka<* Jau kelinti metai “Darbininke” sušilęs plūsta vis- 
lietuviškai plaka, privalo k^’ kas darbininkiško ir pažangaus. Iš kitos pusės, ži- 
visa padaryt kad teisybė noma» labai gerai, kad popiežius meldžiasi už Urbona- 
laimėfų ir Lietuvai būtų viči^- šio kuni^° gnekai tokie baisiai dideli, jog iš jų 
grąžinta tai ką iš jos iš- ji išgelbėti nei jo paties, nei paprastų parapijonų mal- 
plėšė raudonasai Maskvos dos nebegali. Popiežiaus maldos gal ir pagelbės. Jeigu 
fašizmas pagelbės, tai susitiksime ir pasimatysime danguje.

Nesakysim, kad mes danguje be kun. Urbonavičiaus i 
Ligi šiol už Lietuvos jaustumės apleisti. Bet jeigu popiežiaus maldos Dievą; 

la isv kovojo tilc Ijietui^a prives jį atsiųsti, turėsime priimti ir sugyventi. Čia i 
su ginklu rankose tiesio- jokiu būdu negalėsime susikalbėti, bet ten veikiausia 
giniąi su savo budeliu, ru- turėsime”...
sišku bolševiku. Užsienyj Užsimota įgnybti ir pašiepti, bet, vieton to, man

CARE BLANKETŲ SIUNTINIAI 
PADĖS TREMTINIAMS ŠIĄ 

ŽIEMĄ

Į

t

gyveną lietuviai to paties tik džiaugsmo padaryta. Viena, bolševikų paneigimas' 
sudalo pagyrimą. Antra, rašytojas papildė net tris 
“griekus” prieš komunizmą: 1) pasisako tikįs į dangų, 
2) pasitiki popiežiaus malda ir 3) Dievo vardą rašo su 
didele raide. Tie trys dalykai Sovietų Sąjungoj užsi
traukia skubotą likviduotę. Pasirodo, kad jis bloges
nio j padėty negu aš. Mane popiežiaus maldos išgelbės, 
o jis kaip išdrįs su tokiais “buržuaziniais prietarais” 
vėl į Maskvą nuvykti? Stalinas jį pakars, nė griekų 
atleidimo nesuteikęs.

Žodelį apie “griekus”. Visi jų turi, ir būtų vaikiš-i 
_. Bet koki būtų tie 

“baisiai dideli” mano “griekai”? Čia nė klausti nerei-Į

tikslo siekia per savo or
ganizacijas politinėmis ir 
diplomatinėmis priemo
nėmis. Tos veiklos prieša
ky stovi Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Lietuvių gi masė 
padėjo tik savo piniginė
mis aukomis ir moraline 
parama savo organizaci
joms. Šiandien kiekvienas ka teigti, kad aš sudarau išskirtį. 
lietuvis privalo aktingai į- 
sijungti į Lietuvos gelbė- kia. Bolševikų požiūriu, didžiausia, neatleistina ir vie- 
jimo darbą. Tam darbui nintelė nuodėmė tai kritikuoti Sovietų Sąjungą. Kitų 
priemones turi pasirinkti nuodėmių jie nepripažįsta. Tiesa, “Laisvės” rašytojas 
tokias, kokios jam yra neužsimena apie Sovietus, tik sako, kad aš plūstu vis- 
prieinamos ir kokios gy- ką, kas darbininkiško ir pažangaus. Visai ne. Aš tik 
venamose i 
lengviausia 1 
ti. Nuošaly i 
litikos gana. Reik subrus- 
ti, reik išsitiesti, reik pa
siaukoti, reik išsižadėti 
bent trumpam savo pato
gumų ir sustingimo, reik 
padaryti tokį žygį ir su
šukt tokiu balsu, kad 
krūpteltų visas pasaulis, 
kad išgirstų pasaulio ga-

New York, N. Y. — 
Care, ne-pelninga, val
džios užgirta Cooperative 
for American remittances 
to Europe, praneša naują

, blanketų siuntinių patar- 
; navimą, prasidedanti šio
mis dienomis į Austriją, 
Čekoslovakiją, Suomiją, 

iNorvegiją, Italiją, Graiki
ją, Lenkiją ir į Ameriko
nų, Britų ir Prancūzų zo
nas Vokietijoje, ir į visą 
Berlyną.

Originaliai siunčiami tik 
į Prancūziją, Belgiją ir O- 

į landi ją, dabar naujas 
CARE blanketų siuntinys 
pasiekia visas šalis, ku
rios kooperuoja CARE 
programoj. Šis CARE pa
tarnavimas duoda progos 
asmenims ir grupėms, šio-, 
je šalyje padėti savo myli-1 
iriesiems Europoje, ypač 

atokioms grupėms kaip lie-į 
j tuviai tremtiniai, kurie 
gyvena išvietintų asmenų 
stovyklose be jokių pato
gumų.

Paul Conly French, ge
neralinis dir e k t o r i u s 
CARE, praneša, kad užsa
komai dėl blanketų siunti
nių dabar priimami. Užsa
kymai oro pačtu persiųsti 
CARE Headąuarters Ė u-. 
ropoję, i. —.................

žirkles. Čia, Amerikoj, pa
bandyta siūti visokius vy
riškus ir moteriškus rū
bus iš šių blanketų. Bus 
galima gauti instrukci jų 
kaip gaminti rūbus iš tų 
blanketų iš CARE ofisų 
Europoje.

Apart blanketų ir siu
vamos medžiagos, nau ias 
siuntinis turi nadų vyriš
kiems ir moteriškiems ba- 

kurkas

CARE 
šioje 

Euro-

tams, guminias 
batams ir vinučių.

Galima užsakyti 
maisto siuntinius 
šalyje į vienuoliką
pos šalių — kaina po $10.

Užsakymus maisto arba 
blanketų siuntiniams siųs
kite CARE, 50 Broad St„ 
New York City.

BALF Vajaus Reikalams 
Medžiaga

Šiomis dienomis BALF 
skyriams ir kitoms orga
nizacijoms išsiuntinėja
ma vajaus reikalams nau
dinga ir reikalinga me
džiaga — spausdiniai:

1) Atsišaukimai į drau
gijas (lietuvių ir anglų 

__ __ _____ kalba);
- x -J-» ir siuntiniai bus* 2) Aukoms rinkti lakš- 
pristatyti iš CARE sande-. tai;
lių tenai lygiai kaip tos or- .3) Aukotojams išdalin- 
ganizacijos garsūs maisto tinos pakvitavimo korte-

sąlygose gali smerkiu kas bolševikiška, žiūrkiška ir atžagareiviška. siuntiniai buvo siunčiami, lės (su kalendoriuku);
4) Pasižadėjimams rink

ti lakštų knygutės;
5) Įžymių asmenų pasi

sakymai apie BALF ir lie
tuvių šalpos reikalingu
mą;

6) Patarimai, kaip vesti 
BALF vajų savo mieste ir 
apylinkėje.

j Šią medžiagą prašome, 
pagal galimumus, tinka- 

Mr. French praneša, kad miausiai sunaudoti ir ko 
į siuntiniai ką daugiausiai išplatinti. Jei 

nors medžiagos

tikslo pasiek- Gi Sovietijoj kaip tik ir vyrauja tie šlykštus ypatumai, j .
laikymosi po- Tad reikia mūsų darbininkus perspėti. Reikia apsi-•

uiau^vi, n.<xu uviovvmiį vam.xn.ax vxaaxxax v 11151 uvju.hv, j -* . *03/

Stalinas galėjo duoti savo tarnams leidimą, reikalui i,1?’. urie sxe.ria
džiais, jiems leista ir net įsakytą vartoti pakaitomis ^a^US^armijos ^pervirais, 
tai vilko, tai lapės politiką. Bet ir šiuo atveju 
vės” rašytojas gramozdiškai suklupa, nes jo rašinė
lis taip ir dvokia storžievišku burnojimu. Jei jis mė
gino lape prie katalikų prisilaižyti, tai išėjo nei šis nei

, iš 
drausti, kad bolševikų taktikai dažnai vingiuojant, 1̂'1^ vilnoninių blanke- 
Stalinas galėjo duoti savo tarnams leidimą, reikalui urie svena ^ 4. svar^ 
esant, kartais nutolti nuo komunistų linijos. Kitais žo-;

“Lais-ir PaSam*nt* Pagal vai- 
-- - džios reikalavimų. Blan-

- ketai šilti ir gerai numegz
ti, neturi jokių dėmių, lo

tas: ir lapė negudri, ir vilkas iš užpakalio staugia. Žo- P^ ar Pan' 
is i kanų apkurtusios ausys ir džiu, — nevykėlis, “neudačnik”. Gi Sovietų Sąjungoj I _ 

kad aikteltų jų užruku- nevykėliams nėra vietos: jie statomi greta nusikaltę- “blanketų 
sios sąžinės, kad pagaliau, lių bei sabotažninkų. Laimingi, jeigu išneša savo kailį, j tik pasiekė Europos san- kurios

K.K.UJdelius. Juos galima grei- pritrūktų, malonėkite pra- 
tai išsiuntinėti, ypač da- nešti, ir jūsų pageidavi- 
bar. 1 
lingi žiemos metu susilp- 
nėjusiemms žmonėms, ku
rie neturi šiltų drabužių”.

“Šis blanketų siuntinys 
yra pratęsimas CARE ne
pelningo patarnavimo, į- 
steigto atsakyti prašymus riems darbams: atsišauki- 
amerikiečių, kurie nori mų platinimui, aukų rin- 
padėti savo draugams ir kimui, pasižadėjimų rinki- 
giminėms kovoti baisius mui ir tt. 
šalčius.”

CARE 
aiškina, 
naujuose 
niuose galima pagaminti 
paltus, brusliotus ir kitus 
šiltus rūbus. Padėti Euro
pos moterims pagaminti 
tokius rūbus, blanketų Nes prigimto liežuvio 
siuntinyje jos ras sagučių, nemokėti gėda, 
adatų, siūlų, antpiršti ir Dionizai Poška.

Jau septinti metai Lie- veiksmu, nei žodžiu. Atro- 
tuva kryžiuojama ir mari- do, kad tas pasaulis visai 
narna. Nors visa Lietuvos 
istorija krauju ir ugnim 
rašyta, bet tokių pavojų 
jai niekad neteko gyventi. 
Jei seniau buvo kėsinama
si panaikinti jos nepri
klausomybė, laisvė, tauti
nė kultūra ir kalba, tai 
šiandien Maskvos raudo
nasis fašizmas užsimojo 
sunaikinti visą lietuvių 
tautą. To savo pragariško 
tikslo jis ligi šiol siekia 
niekieno 
Vien tik 
lietuviai 
voja su savo amžinuoju ir pavojinga, 
rusišku priešu, nesigailė- tartas žodis apie Lietuvą, 
darni nei savo kraujo, nei tai koks: už jos laisvę ir 
gyvybių. Iš kitų valstybių nepriklausomybę, ar prieš 
Lietuva lig šiol nėra susi- ją? Prabils teisingumas ir 
laukusi jokio užtarimo ir demokrati š k u m a s, 
jokios pagalbos

nekliudomas. 
patys pasilikę 
didvyriškai ko-

nežinotų apie Lietuvos e- 
simą ir likimą, kad pasau
lio sąžinė būtų visai užru
kusi ir kad mūsų šauks
mo balsas nebūtų pasie
kęs jo ausų.

Šiuo metu prasideda vi
sa eilė pasaulio galiūnų 
konferencijų, kuriose bus 
sprendžiama Vokietijos 
klausimai, tarp jų ir sienų 
reikalai. Vokietija mūsų 
kaimynė. Tad tose konfe
rencijose turėtų kilti ir 
Lietuvos klausimas. Va
landa mums labai svarbi 

Jei bus ten

prisimintų, kad yra Lietu- Bet duonos kortelės tai jau tikrai netenka, 
va ir kad lietuviai yra to- - ----------------------------- -------------------
n“S1" S GAVĖNIOS PASNINKO 
verti yra turėti savo ne
priklausomą tėvynę.

Nevalia visiškai tylėti ir j 
žiūrėti pro pirštus. Tai bū
tų nedovanotinas nusikal
timas prieš žudomą tėvy
nę, tai būtų talka Mas
kvos žudikams Lietuvai 
palaidoti ir lietuviams iš
žudyti. Tokių lietuvių ne
atsiras. Mes tuo tikime 
tvirtai. Mes tikime, kad ir 
užsieny j gyvenąs lietuvis . ..
lygiai taip myli savo tėvy- baigusieji 59 metus. . .
nę ir lygiai taip sugebės 4- Štai kokie asmenys yra laisvi nuo pasninko: 
jai pasiaukoti, kaip auko- ligoniai ir sveikstantieji; moterys silpnos sveikatos ir 
jasi Lietuvoj ’ pasilikę. O esančios delikatiškoj padėty; tie, kuriems pasninkas 
jie aukojasi ligi savo suardytų sveikatą, arba atneštų ligą ir tokį nuovargį, 
kraujo praliejimo, ligi bol- kad Jie neSalėtų eiti savo pareigų; dirbantieji sunkius 
ševiko kulkos jų gyvybės darbus- Abejojantieji, ar jiems reikia pasninkauti, te- 
nutraukimo ligi susi- atsiklausia savo nuodėmklausio.
sprogdinimo granata, kad 5- <a> Kurie turi pasninkaut, tegali pilnai pavalgyti 
nepakliūtų į raudono bu- sykį į dieną,, pietums^ arba vakare. (b) Pusryčiams 
delio rankas.

TAISYKLES-1947 M.
1. Gavėnios pasninkas ir nuo mėsos susilaikymas 

(abstinencija) prasideda Pelenų dieną, trečiadienį, va
sario 19, ir baigiasi Didžiojo šeštadienio vidurdienį, 
balandžio 5 d. Sekmadieniais nėra nė pasninko, nė ab
stinencijos. Ypatingu leidimu bei indultu nėra pasnin
ko nė abstinencijos Šv. Patriko dienoje, kovo 17 d.

GAVĖNIOS PASNINKAS
2. Visomis Gavėnios dienomis, išskyrus Sekma

dienius, įsakyta pasninkauti.
3. Pasninkauti privalo visi, baigusieji 21 metus ir

kada jie tiap reika- mai bus tuojau išpildyti. 
į Labai svarbu, kad 
i BALF skyriai tvarkingai 
pasiruoštų ir susiorgani- 

įzuotų vajaus darbui. La
bai naudinga iš anksto nu
matyti asmenis atski-

direktorius pa- 
kad iš blanketų 

CARE siunti-

Jeigu kuriems skyriams 
kas nors neaišku, ar rei
kia kitokių patarimų, ar 
turima gerų sumanymų, 
prašome kreiptis į Centrą.

Garbink tėvišką kalbą ir 
anos kalbrėdą.

status; ta dispensa galioja visiems metams, išskyrus 
! Vigiliją prieš Kalėdas, Pelenų dieną, visus penktadie- 

av.xxv xaxx«ol Mes're i k a- leistina suvalgyti mažas gabalėlis duonos su kava, ar- nius ir Didįjį šeštadienį iki vidurdienio. Ta dispensa 
laujame'msžesnės aukos, bata ar šokoladu, (c) Vakarienei vien lengvas užkan- duodama ne tik paskiriems darbininkams, bet ir jų
bet turinčios didelės reikš- dis. _ , . ...
mės Lietuvos vadavimo Susilaikymas nuo mėsos (abstinencija)
darbe 6. Štai kuriomis dienomis reikia pasninkauti ir

Petys tad į petį nuo mėsos susilaikyti: kiekvieną trečiadienį, išskyrus
Na vyrai kas gali, Didžiosios Savaitės trečiadienį. Kiekvieną penktadie-
Sustoję į*kovą už myli- ni- Metų ketvirčio šeštadienį (kovo 1 d.) ir Didįjį šeš- 
mą šalį * .......................
Prikelsime Lietuvą mū
sų.

M. Krupavičius,
Vyr. Lietuvos Išlaisvini- 

tmo Komiteto Pirm.
1947, sausio 30 d. . i vartoti taukus. 
---------------------------------) “ ■

šeimoms.
Gavėnios metu, kurie turi pasninkauti, gali leis

tomis dienomis vieną kartą mėsos pavalgyti: gi lais
vieji nuo pasninko gali vartoti mėsą prie kiekvieno 
valgio.

ar 
nei smurtas ir skriauda, kru-

BENDRINĖ TAISYKLĖ
9. Paliuosuotieji nuo Gavėnios pasninko privalo 

nusimarinti kokiu nors kitokiu būdu.
10. Gavėnios metu visose Arkivyskupijos bažny

čiose bus laikomos atitinkamos pamaldos, kurias pri
valu lankyti. Visi katalikai turi stengtis pasinaudoti 
Gavėnios malonėmis, karštomis maldomis, nuoširdžia 

džiama. Taip pat leistina gaminant pasninko valgi' atgaila ir vertingu Švč. Sakramento priėmimu.
............. . j 11. Laikas atlikti Velykinę išpažintį ir priimti Šv.
8. Per Šv. Tėvo ypatingą leidimą (in.dultą) J. E. Komuniją prasideda su pirmuoju Gavėnios Sekmadie- 

Teikis atmint mus savo Arkivyskupas dispensuoia nuo abstinencijos (sušilai- niu ir baigiasi su Švč. TYejybės^Sekmadieniu.
širdyje, melski už mus Die- kymo nuo mėsos) tuos darbininkus, kuriems sunku 
vą, sveika Marija! j bei labai neparanku užlaikyti bendro pasninko nuo-

tadienį iki vidurdienio. Kitomis Gavėnios dienomis 
leistina valgyti mėsą sykį į dieną. Tiems, kurie yra 
laisvi nuo pasninko, galima valgyti mėsą tris kartus į 
dieną, tik, žinoma, tomis dienomis, kada mėsa nedrau
džiama.

7. Valgyt mėsą ir žuvį tuo pačiu laiku nebedrau-

i KICHARI) J. CUSHING, 
Bostono Arkivy skupas.
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KAS- _ -I
GIRDĖTI LIETUVIU I 

KOLONIJOSE
LEWISTON, ME

Didingai Paminėjo Vas. 
Kvotą Išpildė Su Kaupu.

16

II-ji Vyčių kuopa suruošė 
gražų Vasario 16 minėjimą.

Ryte šv. Patriko bažnyčioje 
buvo iškilmingos šv. mišios, ku
rias laikė ir pritaikintą pomok- 
slą pasakė Pranciškonų Provin
cijolas Tėv. Justinas Vaškvs. 
O.F.M. Jų metu gausiai susirin
kę šios apylinkės lietuviai nuo
širdžiai meldėsi už savo tėvy
nę. Po pamaldų buvo padary
tas pasiaukojimos Švenč. Jė
zaus širdžiai.

2 vai. po piet šv. Baltramie
jaus salėje Įvyko gausus susi
rinkimas. kurio meninę dalį, 
vadovaujant p. Ig. Čiužui. išpil
dė šio miesto vyčiai.

Pradžioje buvo sugiedotas 
Amerikos himnas ir šios šalies 
mėgstama giesmė: God bless 
America. Po to ėjo Tėv. Leo
nardo Andriekaus.
skaita: Lietuvos nepriklauso
mybė ir Amerikos lietuviai, ku
rioje buvo iškelti jų nuopelnai 
praeity ir nurodyti jų uždavi
niai dabar. Paskui vyčių cho
ras padainavo keletą lietuviš
kų dainelių ir p. S. Paulauskai
tė solo: Kur bakūžė samanota.

Tada 
jolas Tėv. Justinas 
kalbėjo apie Lietuvos 
mą. kurį gyvai 
Lewistono 
$720.00. Ypatingo 
verti yra šie 
didesnes 
nienė — 
miejaus 
lietuviai

ei

r ir p. Brewster Washingtone ir 
; p. Rooseveltienei, po kuriomis 
susirinkimo vardu pasirašė: 
Tėv. Just. Vaškvs. p. Šalčius, p. 
Vameckienė. p. Eišmontienė.

' ir p. Reidmanas.
a • Pagaliau p. Arlinai Bikuičy- 

tei dar padainavus solo vieną 
lietuvišką liaudies dainelę, ši 
graži Vasario 16 šventė Lewis- 
tone buvo užbaigta Lietuvos 
himnu.

LAWRENCE, MASS.

O.F.M. pa-

iDARBININKAS
Gavėnios Knygutė I Kleb. kun. S. P. Kneižis pra- 

: nešė, kad bažnyčiųjc 
i $290.91. Svetainėje
$306.60, oi“ ‘
Viso surinkta Lietuvos išlaisvi
nimo reikalams $730.76. Toji 
suma pasiųsta Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Klebonas kun. S. P. Kneižis 
ne tik aukojo jam priklausan
čią kolektą bažnyčioje, bet ir 
prakalbose aukojo $25.00. Tik
rai gražų įspūdį sudarė 8 metų 
lietuvaitė, p. Shirley šimkiūtė, 
Kapitono William ir ponios Šim
kų dukrelė, kai ji priėjus prie 
stalelio įteikė $25.00 auką. 
Taipgi aukojo $25.00 p. G. Ka- 
kanauskas. Visų aukotojų var
dus paskelbsime kitame “Dar
bininko” numeryj.

Padėka priklauso p. K. Yur- 
geliūnui ir jo žmonelei, gyv. 
Brockton, Mass., kurie atvežė 
svečią kalbėtoją, inž. Budginą.

Taip tai atžymėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj.

I 
i

aukojimo aktą Saldžiausiai Jė-| 
zaus širdžiai.

Po šv. Valandos, visi susirin-
■ ko svetainėje- išklausyti kalbų. 
Kalbėtojus perstatė Federaci
jos pirmininkė, ponia Venčienė. 
Svečiai kalbėtojai labai jaudi
nančiai kalbėjo apie Lietuvos 
kančias, nes pp. Aleksandravi
čium patiems teko pergyventi 
tremtyj vargus. Taipgi gražiai 
kalbėjo mūsų vietinis gydyto
jas. neseniai iš kariuomenės 
grįžęs. Dr. Petras Zareckas.

Kal’Dėjo ir kleb. kun. Pr. M. 
Juras, ir vietiniai kunigai. — F. 
Kenstavičius ir J. Bernatonis.

Žmonės gausiai aukavo baž
nyčioje ir salėje už atstatymą 
nepriklausomos Lietuvos. Iš vi
so buvo suaukota $707.00.

Sekančios jaunuolės kolekta- 
vo: Ona Lalienė. Stasė Kazi- 
liūnaitė. Stella Raznauskaitė, 
Veronika Gecevičienė, Marijo
na Kleponvtė ir Adelė Pinaitė.

Benediktas Paplauskas auka
vo $25.00: Stasys Uždavinys— 
$15.00.

Po $10.00 — Kun. Pr. M. Ju
ras, S. Zapėnas. Juozas Bielevi- 
čius. Ignas Umpa, Louisa ir 
Pranas Venciai. Julia ir Anta
nas Andrukaitis.

Po $6.00 — Ona Jakubaus
kienė. Ona Mizerienė.

t

Mišios Už Lietuvą
Ketvirtadienį. kun.

Bernatonis atgiedojo šv. mi
šias už Lietuvą, užprašytas 
Maldos Apaštalystės draugijos.

Jonas

Gavėnios Pamaldos
Per gavėnią pamaldos bus lai

komos trečiadieniais ir penkta
dieniais. 7 vai. vakare.

Trečiadieniais bus graudūs 
verksmai, pamokslas ir palai
minimas. Penktadieniais bus 
Kryžiaus keliai, pamokslas ir 
palaiminimas.

r'o $5.00 — Kun. J. Bemato-: 
nis. Ona Akstinienė. Nikode
mas Jodka. A. Rauliusienė, T. 
Aurylienė. M. Laukaitis. K. An
tanavičius. C. Bush, Petras Na
vickas. K. Butkevičius, pp. 
Stručkai. Frank Brown. John

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke" galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
i knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS“, i 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės fonnato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 

, Šventai Valandai apmąstymai. 
■ Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Ją 
I>erspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

surinkta 
surinkta 

iš biznierių ,$133.25.
Dėkoja Už Aušros Vartų 

Paveikslus

Pranciškonų Provinci- 
Tėv. Justinas Vaškvs, 

gelbėji- 
suprasdami 

lietuviai sudėjo 
paminėjimo 

aukotojai, davę 
siiniHs. p. AI. Olsyto- 
$200.00; Šv. Baltra- 
draugija — $100.00: 

pranciškonai— $85.00; 
p. Vaznienė — $50.00; p. Breit- 
maizerio šeima — $25.00; Švč. 
Marijos Neperstojančios Pagel
bės draugija — 25.00; p. K. Bi- 
kulčius — $25.00: p. Gorgdau- 
niai — $12.00: Rymo kat. Mo
terų Sąjunga — $10.00: A.L.R. 
K. Susivienymo 26-ta kuopa— 
$5.00. Šie pinigai yra skiriami 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ku
ri rūpinasi Lietuvis gelbėjimu. 
Jos uždėtoji Lewistonui $500.00 
kvota buvo išpildyta ir pervir
šyta .

Kad dar labiau prisidėjus prie 
vienbalsiai 

reikalu pa-
Amerikos 

zidentui p. Trumanui. Maine 
senatoriams p. VV'h’te

Lietuvos gelbėjimo, 
buvo nutarta tuo 
siųsti telegramas:
Pre
valstvbė

Kovo M.irch 18. 1947

Lietuvos
sv.

Mount

I

šv. Vincento de Paulio Drau
gijos Mišios

Sekmadieni, vasario 23 d.. Šv.
Vincento de Paulio draugijos.LmPa- Valerijonas ir Ona Kli- 
nariai dalyvaus savo mišiose. 81 tnasauskai. L. Švenčionienė. L.

- - — -vai. ir eis prie švenčiausio. Po 
mišių Įvyks jiems pusryčiai.

Lietuv ių Katalikų Seimelis
Parapijos svetainėje, sekma

dieni. vasario 23 d.. įvyksta 
Naujos Anglijos Lietuvių Kata
likų seimelis. Posėdžiai prasi
dės 
mi 
tai: >

vasario 
ng 

oeimeiis.
1 vai. pp. Visi yra kviečia- 
dalyvauti posėdžiuose ir 
gi prakalbose 7 vai. vak.

Įspūdingas Vasario 16 
Minėjimas

Šeštadienį buvo atlaikytos iš
kilmingos šv. mišios su asistai 
už visus žuvusius lietuvius karo 
nelaimėse.

Sekmadienį, vas. 16 d. kleb. 
kun. Pr. M. Juras atnašavo iš
kilmingas šv. mišias su asista 
už Lietuvą, prašant Dievo jai 
malonių ir palaimos.

Žmonės skaitlingai dalyvavo 
maldose, atsilankė į bažnyčią 
prie Švenčiausiojo išstatyto ir 
maldavo Dievo pagalbos bran
giajai tėvynei Lietuvai. Švento
ji valanda Įvyko trečią valandą. 
Laike maldų, draugijų valdybų 
nariai pasirašė diplomą — pasi-

Pranciškonu
ANTANO VIENUOLYNE 
St. Francis. Grcene. Maine

Prasideda

ANTANO GARBEIŠV.
Iškilmingos 13-kos Antra

dieniu Pamaldos
kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
Uz visus Sv. Antano Pamaldų ir 

Pranciškonu Sv. Antano Vienuolyno 
Novcnos dalyvius, ui visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 AM. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.

7:00 P. M—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose, 
kad per d'džiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius 
<s O'cvo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS:
LAISVES ir NEPRIKLAUSOMYBES ’i'.'Ų Ti VYNEI 

LIETUVAI!
IR KAD APSAUGOJUS PASAUI.J N GALIMO KARO 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu'

FRANC1SCAN FATHERS
Mount St. Francis Gr*ene. Maine

*

Daudaravičienė, 
Daktaras ir pp. 
Bruzgulienė, S.

Pekarskienė.
P. Baleckienė. 
Zareckai. A. 
Zapėnas. Jonas ir Ona Baubi
nai. S. Baubinas. M. ir D. Juro- i 
šiai.

Po $4.00— Valerija Kaupinis; | 
po $3.00: Jakučiai. L. Tama
šauskienė; E. Miliauskienė. S. j 
Jaskal; $2.50 — Uršulė Žiemie-Į 
nė; po $2.00 — Aurylienė. Ze-i 
nevičienė. šaukimienė, A. Au-: 
ryla. F. Padvaiskas. I. Raznaus-į 
kas. J. Gecevice. F. Lalis. J. ! 
Balčius. A. Grinienė. S. Karia-' 

jvičius. J. Kazlauskas, V. Čer-! 
Frankonis, K. i 
Petrikienė. J.i

A. Alukonienė,

3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.55 
1.50 
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1.30 
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1.25 
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1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
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1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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“Darbininkas” išleido gražų, meniš
ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

Micheal Willumitis, VVindsor, Conn......................
Mrs. Agatha Baravykas, Chicago, III....................
Mrs. K. Shablovvski, Crafton, Pittsburgh, Pa.........
Mrs. Sam Bacvinskas, Pittsburgh, Pa....................
Juozas M. Kavaliauskas, Scranton, Pa.................
Rozalija Wilkas, Chicago 9, III................................
S. Balandis, Elizabeth, N. J....................................
Mr. W. Tubutis, Chicago, Illinois ..........................
Anthony Banaitis, Chicago, III................................. 
Paul P. Bražinskas, Newton Falls, Ohio..............
J. K. Chapas, Rochester, N. Y...... .........................
Mr. Aš Ashmenskas, So. Boston, Mass.................
Juozas Daugėla, Waterbury, Conn.........................
Vai. Simon, Gordner, Mass....................................
John Jankauskas, Cicero, Illinois ..........................
Mrs. Anna Collier, W. Lynn, Mass.........................
Mrs. S. Broff, New Britain, Conn. ......................
Stasys Leinartas, Detroit, Mich.............................
Liudvika Karsokienė, VVorcester, Mass.................
K. Shaknitis, Roxbury, Mass.................................
Alena Bucelevičiūtė, Brighton, Mass..............
Mr. J. Adomonis, Philadelphia, Pa.........................
Ona Naujuriče, Waterbury, Conn...........................
Simanas Cikanavičius, Amsterdam, N. Y...... %....
S. Jundul, Chicago, III..............................................
A. Sterneckienė, Chicago, III..................................
N. Baltrunienė, Pittsburgh, Pa.............................
M. Damukaitis, Cleveland, Ohio ..........................
Antanina Kanavečienė, So. Boston, Mass. ..........
Simonas Macy, Malden, Mass................................
Uršulė Paznokienė, Norwood. Mass........................
Charles Žukauskas, Duryea, Pa.............................
Mrs. Veronica Subačh, Waterbury, Conn. ...........
Mr. Ch. Kalinowskas, Newton Upper Falls, Mass. 
Mrs. Anna Martin, Chicago, Illinois......................
Mr. & Mrs. Nikštenei, Amsterdam, N. Y................
C. Kalanta, Bayonne, N. J........................................
O. Kaledienė, Chicago, III. .....................................
Petras Janukonišus, Lavvrence, Mass.
Mrs. Sližinskas, Waterbury, Conn.........................
J. Evanauskas, Waterbury, Conn.........................
Mrs. D. Legas, Newington, Conn............................
Sesuo M. Uršulė, Chicago, Illinois..........................
Anna Zarumba. New Britain, Conn........................
A. Karalis, Naugatuck, Conn................................
J. Dabriskas, E. Cambridge, Mass........................
K. Masiulis, So. Boston, Mass................................
Mrs. K. Markevičienė, So. Boston, Mass. ..............
Ea Wayveris, Philadelphia, Pa................................
John Raiteris, Brockton, Mass................................
Mrs. Teklė Gapsienė, Elizabeth, N. J....................
A. Malinauskienė, Cambridge, Mass. ..................
Mrs. K. Stuglis, Chicago, Illinois ..........................
Morkus Meškinis, Chicago, Illinois ......................
Matilda Stremienė, Wilkes - Barre, Pa..................
U. Saduikienė, Dorchester, Mass............................
J. Leščinskas, So. Boston, Mass.............................
Ona Marcinskienė, So. Boston, Mass.....................
Domonic Matas ........................................................
R. Butkauskas, Torrington, Conn.........................
Mrs. A. Antanėlis, So. Boston, Mass......................
P. Medlin, Grand Rapids, Mich................................
Anna Sniečkus, Brooklyn, N. Y.............................
Anthony Labuckis, Westfield, Mass.....................
Micheal Valuckas, Watcrbury, Conn.....................
Mrs. Justina Klant, Brooklyn, N. Y........................
Kasperas K. Mažeika, Worcester, Mass. ..............
J. Spranaitis, Paterson, N. J...................................
Jedvyga Fronckus, W. Medford, Mass. ..............
S. Buinauskaitė, Montello, Mass. ..........................
M. Špokas, Philadelphia, Pa....................................
Ona Oksienė, Brockton, Mass. ..............................
Jonas Grigas, Worcester, Mass...............................
Louise Antanavičienė, So. Boston, Mass...............
Tadas Kubilius, Brockton, Mass. ..........................
Mrs. M. Urmilevik, Pittsburgh, Pa. ............. ......
J. Zaltauskas, VVhately, Mass................................
Antanas Nakccris, Hartford. Conn........................
Jonas Taparauskas, Methuen, Mass......................
A. Grigalunas, So. Boston, Mass............................
Mary Brasienė, So. Boston, Mass...........................
Antanas Bagdonas, Lawrence, Mass.....................
Mary Treigiūtė, Lawrence, Mass............................
Joseph Salinis, Detroit, Mich............ ....................
Mr. Adam Rakauskas, Dorchester, Mass. ..........
M. Bartkcvičienč, Brockton, Mass.........................
Anthony Samson, Norvvood, Mass. .....................
Juozas Slavickas, VVorcester, Mass. ......................
Juozas Mackevičius, Cambridge, Mass.
Mrs. Licnikas, Waterbury, Conn............................
Rev. C. Klevencc, Minersville, Pa. ........................
V. Varvolis, Philadelphia. Pa. ............................
C. Brosiskicnė. Philadelphia, Pa.
M Minkevičius. Morv.’ood. Mass ..........................

Šios kolonijos lietuviai pasiro
dė tikrai patriotingai Amerikos 
Lietuvių Tarybos vajuje. Jiems 

į skirtą kvotą $2,000 baigia iš- 
I pildyti. Prasidėjus vajui, pirma
me bendrame susirinkime su- 

: rinkta $181.00. Lietuvių Ben- 
' drovės prakalbose, vas. 2 d., 
kaip skelbia, surinkta $700.00, 
o štai Vasario 16 šventėje baž
nyčioje ir ALRK Federacijos 
skyriaus suruoštose prakalbose 

' surinkta $730.76. Taigi betrūk- 
‘ sta išpildyti kvotą $388.24.

— ■ ■■ .
kė po pietų pamaldas už Lietu
vą ir nukentėjusius ir kenčian
čius lietuvius. Žmonės gausiai 
dalyvavo pamaldose ir susikau
pę maldoje maldavo Dievulio 
gelbėti Lietuvą ir jos piliečius 
iš žiaurios bolševikų vergijos.

Vakare, parapijos svetainėje 
įvyko prakalbos. ALRK Fede- 

! racijos skyriaus vadovybėje. 
Į Susirinko pilna svetainė patrio- 

_. Skyriaus pirm. ■ 
• A. F .Kneižys, pasakęs įžanginę 
1 kalbelę, pakvietė kleb. kun. S. 
P. Kneižį skaityti maldą už Tė
vynę. Taipgi pasakė trumpą 
kalbelę. Po to, parapijos cho
ras. vadovaujamas muziko V. 
Sereikos sugiedojo Amerikos ir. 
Lietuvos himnus ir sudainavo 
tris liaudies daineles. Antroje 
dalyje programos to paties cho
ro vyrai sudainavo dvi daine-1

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
vakarėlis p. Tvaskienė namuo
se buvo sėkmingai, p. Iieva 
Tvaskienė. kuopos pirmininkė, 
ir jos dukrelė slaugė, p. Joana 

i nuoširdžiai pavaišino dalyves.
Adv. B. ir E. Sykes sūnus 

Bernardas, kuris šįmet užbai
gia aukštesnę mokyklą.

! sižymėjimus sporte ir 
gavo stipendijas trijose 
jose. Sveikiname!

_________

už pa
moksle 
kolegi- I

Užgavėnių vakare Šv. Jurgio 
7 l lietuvių parapijos choras, vado

vaujamas muz. V. Sereikos, tu
rėjo praktiką, o po to pasiliks- 
minimo vakarėlį. Šeimininkės 
pp. M. šereikienė, R. Kamilie- 
nė ir Ona Kavaliauskienė (Ka- 

V . ............ “ * :vaĮij prikepė skanių blvnų irles. Pažymėtina, kad chorai la-;. j „ ~ ■
bai gerai pasirodė.

Patriotines ir turiningas kal
bas apie pavergtą Lietuvą, lie
tuvius tremtinius ir galimybes 

i Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę pasakė svečiai kalbėto
jai — kun. J. Borevičius, S. J., 
ir inž. B. Budginas, abu nese-. 
niai yra atvykę iš Europos, Lie
tuvoje pergyvenę abi okupaci
jas ir buvę koncentracijos sto- 

' vykiose. Taipgi trumpai ir pat
riotiniai kalbėjo Kapitonas 
William Šimkus, Massachusetts 
valstybės policijos viršininkas, 
ir jo žmona, p. Veronika Šim- 

i kienė, kurie nors Amreikoje gi
mę ir augę, bet gana gerai var-l 
to ja lietuvių kalbą. Ponia Šim- Į Jurgio lietuvių parapijos baž- 
kienė dirba labai gražų labda- nyčioje prasidės misijos ir tę- 
rybės darbą, būtent, susirasi- sis iki 
nėja su lietuviais tremtiniais antradienį

I Europoje ir juos įvairiais bū- i 
dais šelpia.

Adv. Jonas J. Grigalus, kuris 
buvo taip geras ir atvežė iš So. 
Bostono kalbėtoją kun. Borevi- 
čių. pradžioje pasakė trumpą t 
kalbelę, o baigiant programą, 
perskaitė rezoliuciją, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. Adv. Jonas 
J. Grigalus yra Metro[>olitan i 
District Komisijos narys.

i Sėkmingas Lietuvos Neprikišu-, Vedėjas A. F. Kneižys, paaiš-i 
'somybės .Minėjimas. — Surink-į kinęs reikalingumą remti A-; 
j ta Aukų $730.76 Lietuvos Iš- merikos Lietuvių Tarybos vajų 
laisvinimo Reikalams. — Mūsų j ir ALT ii- Vyriausiojo Lietuvos
Kvota $2,000. — Jau Surinkta

$1,611.76
Sekmadienį, vasario 16 dieną 

Šv. Jurgio lietuvių parapija iš
kilmingai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Baž-j 
nyčioje kleb. kun. S. P. Knei-Į

'j šv. mišinį* ii

niauskas. F. 
Stundžius. M. 
Nevereskienė, 
J. Taperauskas. J. Jankauskas. 
M. Karsokas. O. Biliutė, P. Ba- 
levičienė, F. Krancevičius. A. 
Balevičienė. M. Marcinkevičius. 
A. Marcinkevičius: po $1.00 — 
F. Jenčius, B. Sukaravičius, J. 
Lalis, J. Blazevich. A. Luchins- 
kas, S. Padvaiskas. S. Rimas, 
A. Amšėjienė. M. Grenda. J. 
Paplauskas, P. Bolis. J. Jenčius. 
R. Barkauskas. A. Barkauskas, 
T. Kartonas. H. Svečiausis. L. 
Gaidis. M.

' čienlė. 0. 
kienė. J. 
kevičienė,
lanavičienė,
O. Volungevičienė. M. Gumaus- 
kas. A. Giras. A. šedreikienė, 
A. Pavilonis. J. Mikštas. J. 
Jurkša. A. Vaitkevičienė. A. 
Shaukis. J. Balevičius, M. Mor
kūnas. F. Volange, T. Skuse- 
vich, J. Šaukimas. I. Billa.I
Stundžienė. A. Mizerienė. 
Miliauskienė. A. Masionytė,
Bolienė. A. Simonienė ir ma
žesnių aukų. Visiems nuošir
džiai ačiū už aukas Lietuvos 
laisvinimo reikalams. C.

I

Treigiūtė. J. Kosmo- 
Bilienė. P. Padvais- 
Bukauskienė, M. De- 
P. Zaranskas. D. U- 

Ona Zinkevičienė,

U. 
J.
A.

NORVOOD, MASS.

ir kitokių gardumynų ir jais 
pavaišino choristus - choristes. 
Įrekorduotai muzikai grojant 
linksminosi iki vėlumos. Visi ir 
visos pageidavo dažniau tokių 
bendrų vakarėlių.

Pereitą sekmadienį. Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje. Mo
terų Sodalicijos narės laikė sa
vo šv. mišių gražiai giedojo.

Vasario 14 d. p. Ona Červo- 
kienė minėjo savo gimtadienį. 
Šia proga gavo daug sveikini
mų. linkėjimų ir dovanėlių.

■
Misijos

Pirmadienį, vasario 24 d., Šv.

iš-
D.

kovo 2 d. Pirmadienį, 
ir trečiadienį pa

mokslai bus sakomi anglų kal
ba, o ketvirtadienį, penktadienį 
ir sekmadienį — lietuvių kalba. 

Gavėnios metu pamaldos į- 
vyksta trečiadienio ir penkta
dienio vakarais.

I

A. Gudauskas
Generalis Kontraktorhis

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Išlaisvinimo Komiteto (Euro
poje* veiklą, skelbia aukų rin
kimą. Rinkėjai buvo: pp. V. J. 
Kudirka. A Kavaliauskas, K. 
Kašėta, Ieva Tvaskienė, p. Pa- 
karklienė ir p. Navickienė. Pa
gelbėjo užrašinėti p. Ona Paz- 
ni- •> »♦ *•

Parūpinu planus ir statome
naujo stiliaus namus su mo-' 
derniškais įrengimais. Atlie-I j į
kame visokius darbus namų 
taisymo.

■____ . • . . J
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vę,
bu, 
tus 
timą rezoliucijų, pereitą vasarą
Lietuvos laisvinimo reikalais.

LDS kuopa savo susirinkime 
nutarė rengti vakarėlį — card

WATERBURY, CONN.

BYTINIŲ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

$10.00 Lietuvos Laisvinimo 
reikalams, laike prakalbų Liet. 
Tarybos, sausio mėn. 5 d., šių 
metų. Aukavusių sąraše, “Dar
bininke” jo vardo nebuvo.

LDS 5 kp., iš iždo, aukavo 
$10.00 Lietuvos kovai už lais- 

laike Liet. Tarybos prakal- 
vas. mėn. 16 d.; taipgi ki- 
$10.00 užmokėjo už pasiun-

LDS Susirinkimas
įvyks vasario 23 d., Šv. Juo

zapo parap. senos mokyklos 
patalpose, pirmą vai. po pietų.

Kviečiame narius skaitlingai 
susirinkti ir atsivesti draugus.

Kiekvienas LDS narys yra 
katalikiškos spaudos platinimo 
apaštalas. Taigi šiais metais 
pasiryškime padidinti savo a- 
paštalystės darbą. Nemažas 
skaitlius mūsų brolių lietuvių 
meldžiasi 
bet skaito 
spaudą — laikraščius. Tokie 
žmonės, gali iš nežinojimo, arkine vėliau mūsų organe, 
tai kitų priežaščių. auklėja sau j 
priešą, su kuriuo jam pačiam, 
o gal jo vaikams priseis kovoti. 
Mūsų pareiga įtikrinti juos, kad 
jie daro didelę klaidą ir užrašy
ti jiems katalikišką laikraštį — 
“Darbininką”. “Darbininkas”

&

ir eina į bažnyčią. į party. Tuo dalyku daug rūpina- 
. prieš katalikišką si M. Digimienė ir D. Matas. ... 

Šio parengimo dieną praneši- 
J.T.

t

HARTFORD. CONN.
Rau- 
sky-

Sausio 25 d. Amerikos 
donojo Kryžiaus lietuvių 
rius, kuris karo metu gražiai 
darbavosi, surengė bankietą

16 Vasario
Kaip kitose lietuvių kolonijo

je. taip ir Baltimorėje vasario 
16 d. buvo Maldos Diena už ne
laimingą Lietuvą. Tik Baltimo
rėje ši Nepriklausomybės šven
tė buvo švenčiama ne vieną, 
bet tris dienas. Švč. Sakramen
tas buvo išstatytas pirmadieni 
ir antradienį nuo ryto iki vaka
rui, kad suteikęs žmonėms pro
gą melsti Lietuvai laisves, o jos 
įkalintiems - ištrėmime gyve
nantiems piliečiams stiprybės ir 
ištvermės.

Sekmadienio Iškilmes
Vasario 16 d. minėjimas pra

sidėjo su mokyklos vaikučių 
mišiomis 8:30 v. rytą. Tos mi- 

Į 
«

šios buvo užprašytos parapiji- • 
nės mokyklos vaikučių už nelai-' 
mingus Lietuvos vaikučius. 
Patsai klebonas kun. dr. L. 
Mendelis atnašavo šias mišias:: 
vaikučiai gražiai giedojo vi
siems lietuviams gerai žinomas 
bažnytines giesmes. r

(f vliiCE 0
k 1

visiems jau žinomas kaipo ge- pagerbįmuį jaunuolių, vaikinų 
riausis laikraštis Amerikos lie- ; - -
tuvių katalikų. Kaina: LDS

ir merginų, tarnavusių karo 
tarnyboje. Dalyvavo apie 170,

nariams $4.00 metams, prenu- nors buvo kviesta daugiau. Da-

konstituciją tiek tik galima au
koti paprastame susirinkime.

Kas mėnuo prie draugijos 
prisirašo naujų narių, ir šiame 
susirinkime paduota dvi aplika
cijos. Ra porteris.

meratoriams $5.00 metams.
Valdyba. lygavusieji buvo labai paten-i 

kinti.
■ Rengimo Komisijos pirminin- 
i kė buvo p. Ona Kaunietienė. Jai 
i pagelbėjo visos kitos prie sky- 
i riaus priklausančios moterys.

Vasario 5 d. įvyko paskutinis 
to skyriaus susirinkimas. Dar 
buvo likę apie $100.00. tai pa
skirta pusiau — Lietuvių Šal
pos (BALF) fondui ir parapi
jai. Valdyba, kuri taip gražiai 
darbavosi karo metu, buvo 
pirm. Valerija Vytei (Kaunie- 
tytė); vice pirm. V. Brazaus
kas; rašt. V. Petraitienė; ižd. 
p. Zarumbienė.

KEARHY, H J.
Iš LDS Padangės

Mūsų veikli narė, Ona Šmo- 
tienė sutiko nelaimę — eidama 
paslydo ir puldama nusilaužė 
ranką. Linkime greitai išsveik- 
ti.

Magdalena Karinauskienė, 
darbšti mūsų narė, ilgai ir sun
kiai sirgusi išsveiko. Labai link
sma matyti vėl krutant tarpe 
mūsų.

Petras Jokubauskas, mūsų 
kuopos organizatorius ir LDS 
garbės narys, labai užimtas 
darbais. Sako: “neturiu laiko 
sirgti.”

Vincas Urbonas.
pos iždininkas, nusipirko gra
žų gyvenamą namą prie Wash- 
ington gatvės, 
būti LDS ižd.”

Marijona ir 
riai, kuopos 
džiaugiasi savo sūnaus pirmu, 
gražiu pamokslu. Jų sūnus, Ed
mundas eina užsienio misijonie- 
riaus mokslą Maryknoll Semi- 
nary, Mass. Linkime geriausių 
sėkmių.

Domininkas Matas, mūsų
LDS kuopos pirm., aukavo ta ir paaukota $20.00. Pagal

Jonas ir Marcelė Baltrikoniai 
išvažiavo vasario 5 į Floridą 
mėnesio laikui. Jonas Baltriko- 
nis gerai žinomas visiems, nes 
atlieka raštininko pareigas Lie
tuvių Politikos klube ir taip 
pat Lietuvių Schuyler Savings 

j ir Loan.
1

Suma
11 vai. rytą įvyko iškilmin

gos mišios už Lietuvos laisvę.: 
Prieš mišias lietuviai legionie-
ri i ir kareivių motinos įmar-j 
šavo į bažnyčią būryje. sudir- 
darni visas 6 vėliavas sanktua-i 
rijoj. Prieš kunigų išėjimą mi
šioms. bažnytinis choras įspū
dingai sugiedojo Sesers Celes- 
tinos Pažaislyje parašytą Mal
dos Apaštalavimo Himną. Mišių 
celebrantas buvo kun. Cough- 
lin, Juozapietis. Kun. dr. Men
delis buvo diakonas, o kun. Du- 
binskas subdiakonas. Pamoks
lą sakė kun. dr. Mendelis. 
Trumpai priminęs dienos reikš
mę, pamokslininkas ugningai 
atsišaukė į susirinkusius, ra
gindamas juos prie karštos 
maldos ir pinigiškos pagelbos

Knygynas ant amerikoniško “jeep”. Tai Italijoje pritaisyta vaikščio
janti knygų parduotuvė. Tikrai gana praktiškas dalykas.

1
IKalbos

Svarbiausią vakaro kalbą 
lietuviškai pasakė svetys iš 
Washingtono p. J. Rajeckas. 
Angliškai visi svečiai pareiškė 
gražių minčių apie Lietuvą ir 
lietuvius, tačiau senatorius O’- 
Conor gal iškalbingiausiai ža
dėjo ginti mažesnių tautų teises 
būti savarankiškomis. Parapi
jos klebonas kun. dr. Mendelis 
vėl beveik su ašaromis maldavo 
pagalbos išmaldos badaujan
tiems lietuviams

prašo jo mišių intencijų. Ragi-, tuos pinigus į Romą su džiaugs- 
no lietuvius priduoti mišių au-' mu. 
kas mūsų kunigams. Jis pasiųs-

Gavėnios metu sekmadieniais’
4 vai. bus laikoma novena ir 
vaikščiojamas Kryžiaus Kelias. 
Be to penktadieniais turėsim 

I Stacijas 3 v. po pietų ir 7:30 v. ‘ 
i vakare. i

A. a. Ona Remeikienė, gyv. j 
iHerkimer St., apsirūpino save, j 
. palikdama $150.00 mišioms i 
Vaikai įteikė pinigus klebonui. į 
ir mišios bus atnašaujamos ūži 

j mirusios vėlę kas savaitę.

r

s

į Vasario 2 d. įvyko Šv. Jono 
mūsų kuo- ęv draugijos susirinkimas. Jo-

Sako: “užsimoka

Antanas šamba- 
veiklūs nariai.

nas Petrik jau kelinti metai 
kaip sėkmingai darbuojasi šiai 
draugijai.

Pranešta, kad vice pirm. Ka
zys Kasmonaitis griuvęs ant 
ledo ir susilaužęs ranką. Didelė 
draugija, tai ir ligonių nemažai 
atsiranda, taipgi ir mirimų. Iš 
raportų pasirodė, kad sausio 
mėnesi turėta $1,000.00 išlaidų.

Ši draugija niekad neatsisako 
aukoti labdarybei. Lietuvių 
Šalpos Fondui (BALF) nutar-

Amerikos Lietuvių Veteranų 
draugija surengė vakarienę pa
gerbimui Lietuvių Moterų Ser- 
vice Aid 42 nares ir 7 auksinės 
žvaigždės motinas. LAPC salė
je, vasario 8 d.

Yakaro vedėju buvo vetera
nas Councihnan B. Jenuss. Kal
bėjo kunigas L. Vaicekauskas, 
pirmutinis assistant prosecutor 
of Hudsono County William 
Wimmer, Councihnan Healy, 
Donald Allen, moterų pirminin
kė H. Jankauskienė, buvusi pir
mininkė K. Jeckienė, ir vetera
nų pirmininkas V. Savickas.

Solistė G. Morošiūtė dainavo 
Star Spangled Banner ir Lietu
va Tėvynė. Jai akompanavo E. 
Pamperiūtė. T. Burton Coyle 
užganėdino žmones magija.

A.EJS.

February Clearance 
SALE

I. J. Fox Kompanija, kuri yra viena didžiau
siu Amerikoje, skelbia šį mėnesį FEBRUARY 
CLEARANCE SALE — DIDELI IŠPARDA
VIMĄ moteriškų kailinių.

Šiame išpardavime kainos yra sumažintos 
beveik per pusę. Taigi Naujosios Anglijos po
nios ir panelės, pasinaudokite šia proga. Nusi
pirkite kailinius dabar.

Mūsų krautuvėje yra labai didelis ir platus 
vėliausios mados moteriškų kailinių pasirinki
mas. Juos galite Įsigyti lengvais mėnesiniais 
išsimokčjimais, pritaikintais kiekvienai klijan- 
tei.

.SENUS KALINIUS išmainome į naujus, 
duodami už juos didelę nuolaidą. Taigi, kam

vilkėti senai jau iš mados išėjusiais kailiniai, kada galite įsigyti naujus! 
Atėjusios i krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 

šios krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. 
Per jį pirkdamos kailinius 
sutaupysite dar 10 nuo
šimčių. Nuoširdžiai kvie
čiame visas ponias ir pa
neles i mūši] krautuvę at
silankyti ir pamatyti vė
liausios mados kailinius.

£

v

į&.į

Bernardus Koraitis

f

4
«c

5

411 WASMIMGTON STREU
BOSTON, MASS.

šelpti tremtinius. Per visas ket- i 
verias mišias antra t__
šv. Alfonso bažnyčioje būvu į 
BALF-os Vajui. Pamokslinin- 1 
kas pranešė, kad mūsų nedide- ' 
lis mokyklos vaikučių būrys 
suaukavo $35.81 Lietuvos 
tremtiniams.

Atsišaukimo Vaisiai
Kuomet 7 vai. vakare Lietu

vių Svetainėje įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės Minėjimo 
puota, tai kun. dr. Mendelis ga
lėjo perduoti BALF-os vice - 
pirmininkui Nadui Rasteniui 
čeki sumoje $1,000.00. Tėvų 
Juozapiėčių Vyresnysis, kun. 
Casserly, pasiuntė kun. 
Končiui $100.00. 
lietuvių nelaimę 
kun. dr. Mendelj 
ną Dubinską. Po 
jos choras ir visa 
dingai giedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Tai pirmą kartą 
tas įvyko mūsų bažnyčioje ir ne 
vienam išspaudė ašaras. Pasi
aukojimas Švč. Širdžiai įvyko 
tuoj po pamokslo. Mišiose daly
vavo atvykęs iš Washingtono 
Lietuvių Atstovybės sekreto
rius. gerb. Juozas Rajeckas. 
Jis gėrėjosi visu tuo ką regėjo 
ir girdėjo. Sesutė zakristijone 
Lietuvos vėliavą lempelėmis 
buvo išaudusi ant didžiojo alto
riaus, o mokyklos Sesutės kaip 
vaikučius, taip jų tėvelius aprū
pino religinėmis špilkutėmis su 
trispalvės Lietuvos vėliavos 
kaspinais. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių ir pamaldos užsitraukė 
dvi valandi.

Vakaro Puota
Antanui Miceikai, Lietuvių 

Draugijų pirmininkui, ir jo pa
dėjėjams pridera padėkos žo
dis už tą gražią programą ir 
gardžią vakarienę, kurią sve
čiai galėjo pasidžiaugti. Svetai
nė buvo pilna. Dalyvių buvo 
virš 500. Prie garbės stalo buvo 
kun. dr. Mendelis, p. Rajeckas, 
Antanas Miceika, kongresmo- 
nai D'Alesandro, Meade ir Sas- 
scer; senatorius Herbert O’Co- 
nor, gubernatoriaus Lane ats
tovas DiDomenico. teisėjas 
VVyatt. Nadas Rastenis, Tomas 
Grajauskas. Lilijona Valčeč- 
kaitė. Valerijonas 
kas. Reyholdąs < 
lietuvių legijono kuopos ko- 
mandierius, Anelė Miliauskie
nė, kareivių motinų dr-jos pir
mininkė. Elžbieta Lazauskienė 
ir dr. Adalbertas Zelwis.

Vokietijoj.
Danijoj ir 

rinkliava kitur' Buvo PadarVta rinkliava, 
buvo1 ’r nors svečiai nesitikėjo tos 

' rinkliavos, tačiau suaukavo 
$300.00. Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo vaisiai sušelp
ti vargstančius mūsų viengen
čius siekė $1.300.00. Negalima 
apleisti nepaminėjus 
Antano Sakevičiaus 
aukos, kurią jis įteikė bažnyčio
je. BALF-os vajaus pradžia pa-

senelio
$100.00

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

60? Wasliington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

dr. 
atjausdamas 

ir gerbdamas 
ir kun. Anta- 
mišių parapi- 

bažnyčia di-

—

i! 
i! 
i! 
i! 
?
i* į) lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa

kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo 
priversta nuo sausio 1. 1947 m. pakelti SI.00. Ma
nome. kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko”
prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
$5.00 metams: pusei metų — S2.50. Vieną kartą 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — 
$5.50: pusmečiui — $3.00: vieną kartą savaitėje — 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
kuopos prisiunčia visus i Centrą. Savo reikalams 
kuopos rengia Įvairius parengimus ir pelnu paden
gia savo Įvairias išlaidas.

LDS Centras ir
“Darbininko” Administracija.

“DARBININKO” KAINA 
.$5.00 METAMS 

LDS Nariams - 04.00
Laikraštinė popiera pakilo 110N ; kitos reika-

S 
c 
i*.daryta. Kun. dr. Mendelis paša- į j J 

i.x ---- *— ----- kad tik'-Jįj
.......................(v

kad šukei- Į JĮ 
$9.000.00 jį 
Nesnaus-!

į
ii*

kė puotos dalyviams, kad tik'$ 
reikia 1,800 geraširdžių lietuvių Į 
aukojančių po $5.00. 
ti Baltimorei skirtą 
kvotą. Subruskim! 
kim! Neapleiskim!

Trumpos Žinutės
Mirė visiems gerai pažįsta-: 

mas popiernikas Kazimieras jį 
Juškevičius. Palaidotas iš šv. j sj 
Petro bažnyčios. Mirė taipgi į* 
kuoplačiausiai pažįstama Man- i Į 
joną Marcinkevičienė. Tarno t* 

i • a Marcinkevičiaus, mūsų koloni-, y 
jos gabaus režiserio. mamytė.' 
Gyveno Middle River. iMd.. tad! 
iš vietinės nors ir svetimtaučių i 
bažnyčios buvo palaidota. Lai 
ilsisi abudu mirusieji Viešpa
ties ramybėje.

Kun. Antanas Dubinskas pa-' 
krikštino Kubelių, gyv. Wash- 
ington Blvd.. naują šeimos na-' 
rj. Sveikiname. Krikšto tėvais 
naujagimio buvo jo dėdė Ku-1 
belius ir žmona.

Sekmadienį, kaip BALTIMO
RE SUN. taip BALTIMORE 
AMERICAN talpino didelį 
skelbimą šv. Alfonso bažnyčios 
gavėninių pamaldų tvarką. Gir
dėjau. kun. Mcndelį sakant, kad 
Pelenų dieną tikisi 10.000 žmo-l 
nių, kurie ateis mūsų bažny-’ 
čion Pelenės patarnavimui.

Jaunimo Klubo Valentine šo
kiai buvo gan sėkmingi. Daug 
nematytų jaunuolių ir mergai
čių atsilankė į šokius. Pelnas 
nebus didelis, nes orchestra 
brangiai kainavo.

Kun. dr. Mendelis dėkojo Ju
lei Murauskienei ir Feliksui 
Kirstukui ir jo žmonai už įren
gimą liktorių sanktuarijoj. I 

Taipgi dėkojo Bernardui Kar-- 
pers ir jo partneriams Monarch; 
kriaučių dirbtuvės, Mockevi- Į 
čiai. Jonui Krasauskui. Ivoškai.j 
Povilui Kriaučiūnui, Veronikai' 
Prankienei, Albertui Juškevi
čiui ir žmonai, Juozui Stras-Į 
datiskui ir žmonai, Jonui Simai-į 
čiui ir žmonai už aukas įteiktas 
bažnyčios pagražinimui.

Klebonas pranešė bažnyčioje.! 
kad lietuviai kunigai Romoje!

i V

Strasdaus- 
Penkauskas.

Icnqv3» fdcd^ 
kada kraustais!

. . . *•

Your
Our Business

E~\cr metus stjvrrį 175.000 Naujosios An- 
|[ 4 glijos Seimu užlaikė savo namus šil

tus ir sveikus su Naujosios Anglijos coke. 
Dabar, tūkstančiai džiaugias' dar dau 
giau namu apšildymo su kietu kuru pato
gumais. vartojam i Naujosios Anglijos 
Coke automatišku šilumos recu'atorium.

Automatiškas
Šilumos Regulatorius Duoda

• didesni patogumą. . baigsi ■ bėgioj 
mas laiptais i rūsį nustatyti d’imtrac 
kius.
• pastovia temperatūrą... sveik 
saugojimas.
• kuro taiiouma... 
kuro — panaikina 
šildymą.
• jis nebrangus... 
pasiimk su savim.
tą butą.

Dėl platesniu informacijų parašyk mums 
Šiandien.

Hew England Coke
250 STUAKT STREET. BOSTON

OQ vou» AUTHORIZED OE ALE*

5 «

sumažina c 
pcpildymą ir ncdr.-

laSrK
t
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

I

NASHUA. N. H. WORCESTER. MASS.

Sopulingos Motinos Parapijoj, Harrison - Kearny, N. J., 
Keturios Sodalicijos Grupes

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

mi- 
ruošti prog- 
ir tą dieną

Šv. Kazimiero lietuvių par. 
ruošiasi Iškilmingai minėti savo 
globėjo — šv. Kazimiero šven
tę. Sekmadienį, kovo 2 d.. 10 v. 
rytą įvyks iškilmingos šv. 
šios. Planuojama 
ramą svetainėje,
daryti rinkliavą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir tremtvj esančių 
lietuvių šelpimo... Yra užkvies
ta ir šv. Kazimiero draugija da
lyvauti. Draugija “in corpore” 
maršuos nuo High St. į bažny
čią.

LDS 65 Kuopa
Sausio 26 d. įvyko LDS 65 

kuopos metinis susirinkimas. 
Padaryta gražių nutarimų; iš
rinkta valdyba ir komisija. Val
dybą sudaro šie: pirm. Teklė 
Mitchell; vice pirm. A. Zaut- 
rienė: finansų rašt. Jonas Oku- 
liavičius: nut. rašt. Ona Skirke- 
vičienė; ižd. A. Tubinas. Veiki
mo komisija: varg. Jonas Ta
mulionis ir Jonas Okuliavičius.

Tikimės, kad šį metą mūsų 
kuopa pakils narių skaičiumi ir 
finansiniai, nes yra patogesnis 
laikas.

šv. Kazimiero parapijoje nors 
liūdni, bet iškilmingai paminė
ta Vasario 16 diena. Tą dieną 
mūsų bažnyčioje buvo atnašau
jamo^ visos šv. mišios už Lie
tuvą. jos vargstančius sūnus ir 
dukteris, kurie ištremti toli nuo 
Tėvynės, ir už tuos, kurie ran
dasi raudonųjų vergijoje. Po 
kiekvienų šv. mišių buvo skai
tomas pasiaukojimo aktas, ku
nigams vadovaujant. Tai buvo 
Pasiaukojimas Švč. Jėzaus šir
džiai. 11 valandą, laike Sumos, 
mūsų choras, vadovaujant mu
zikui Žemaičiui, puikiai sugie
dojo “Marija. Marija, išgelbėk 
žmoniją”. Didįjį altorių puošė 
trispalvė šviesa. Papuošimo 
darbus atliko Šv. Kazimiero 
Seselės.

vedybinio gyve-

Po susirinkimo įvyko kuopos 
metinis vakarėlis. Dalyvaujan
tieji nariai buvo pavaišinti už
kandžiais. Pirm. Teklė Mitchell, 
pasakius įžanginę kalbelę, pa
kvietė kun. J. Bucevičių atkal
bėti maldelę.

Dainų programą išpildė varg. 
Jonas Tamulionis. p. Ona Skir- 
kevičienė, p. Antanas Zautra, p. 
Jonas Karauskas. Varg. Jonas 
Tamulionis ne tik dainavo, bet 
ir akordionu grojo.

Pas mus yra paprotys, kad 
kurių nors tame mėnesį sueina 
vedybinio gyvenimo sukaktis 
ar gimtadienis, tai pasveikina
mi. Arčiausia
nimo sukaktis buvo pp. Graus- 
lių, tai jiems padainavo 
giausių metų“, ir jie, kaip kas
met. padalino pyragą. Taipgi 
padainavo pp. Zautram ir pp. 
Dvariackam.

Visus sujaudino 4 metų am
žiaus Antano Šoko sūnelis, ku
rio mamytė mirė metai atgal, 
kada jis sudainavo “Vai varge, 
varge“. Jis yra pp. Grauslių a- 
nukėlis. Dainelę jam parašė 
varg. J. Tamulionis. Po dainų 
programos, prasidėjo kalbelės. 
Kalbėjo kun. J. Bucevičius ir 
buvęs kuojx>s fin. rašt. p. K. 
Nadzeika. Dėkojo šeimininkėms 
ui užkandžius ir linkėjo valdy
bai geriausių sėkmių veikime.

Dzūkelis.

“II-

Patrijotiškos Prakalbos
Tą pačią dieną, 4 valandą po 

pietų įvyko patrijotiškos pra
kalbos Šv. Kazimiero par. salė
je su įvairia programa. Pirmą 
dalį puikiai atliko mūsų moky
klos mokiniai bei mokinės. Su
vaidino Pavergtą Lietuvą ir su- . 
dainavo dainelių. Antroj daly j j 
perstatė Močiutę ir jos vaikus ] 
toli nuo savo tėvynės prie kry- , 
žiaus meldžiantis. Mokinius . 
taip puikiai priruošė Seselės ( 
Kazimierietės. Grojimui vado
vavo A. Tendratavičiūtė. Kalbų 
programai vadovavo klebonas 
kun. A. Petraitis. Dalyvavo šio j 
miesto mayoras J. Sullivan ir 
kongresmanas H. Donohue ir 
pasakė kalbas. Jiedu pažadėjo 
uoliai remti lietuvių reikalus. 
Trumpas kalbas pasakė kun. B. 
Mažukna. kun. J. Tamulevičius. 
Kalbėjo adv. A. Milleris. Jis 
taipgi paruošė ir perskaitė re
zoliucijas, kurios tapo vien
balsiai priimtoj. Rezoliucijas 
pasirašė Kat Federacijos pirmi
ninkė ponia Bačinskienė (jau
noji), J. Žemaitis ir mokytojas 
K. Pauliukonis. Taipgi patrio
tinę kalbą pasakė kun. J. J. Ja
kaitis, MIC. Ragino kiekvieną 
lietuvį gausiai aukoti Lietuvos 
išlaisvinimui. Aukų surinkta 
$700.00. ir vis dar žmonės ir 
draugijos neša į kleboniją.

Baigiant, parapijos choras, 
vadovaujant muz. Žemaičiui, 
sudainavo keletą gražių lietu
viškų dainelių. Programa už
baigta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Dusmeniškis.

‘ « s
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šaunią savo dukrelei p. S. Rai
lienei “Baby Shower’s”. Daly
vavo daug svečių iš Arlingtono, 
Brightono ir vietinių, p. S. Rai
lienė apdovanota gražiomis do
vanomis dėl naujagimio. Svei
kiname p. Railienę ir linkime 
jai stiprios sveikatos.

I ------

Vaizdas iš bendrų Sodalicijos pusryčių. Vedusių moterų yra 78; vyresnių merginų 24; jaunesnių mer
ginų 32, ir berniukų 30. Jų bendras komitetas jau pradėjo organizuoti planus šių metų New Jersey - New 
Yorko SODALIEČIŲ SĄJUNGŲ bendram suvažiavimui, kuris įvyks gegužės 18 d. Harrison - Kearny, N. J.

Komuniją, o po šv. mišių įvyks 
bendri pusryčiai bažnytinėje 
salėje. Taip tą dieną jaunimas 
minės šv. Kazimiero, L. Vyčių 
organizacijos globėjo šventę.

Vincas Maleckas išdavė ra
portą apie kambarių atnaujini
mą. Spaustuvės raportą išdavė 
Juozas Bačys, iš kurio paaiškė
jo, kad pereitais metais buvo 
mažai pelno. Klara Grigaitytė 
pranešė, kad Ritualo komisija 
yra pasiruošusi įteikti nariams 
laipsnius.

Nutarta suruošti pramogėlę 
ir pelną skirti parapijai. Komi- 
sijon įėjo šie: Adelė Ivaškaitė 
ir Ieva Jurgelionytė. pirminin
kės: Klara Grigaitytė. Monika 
Kunsaitė, Marijona Anušaus- 
kaitė, Juozas Sabaitis. Pranas 
Morkūnas, 
ir Antanas

Dramos 
po Velykų 
Atsilankymo 
Juozas Landžius.

Kun. Bronius Mažukna ir 
kun. Mykolas Tamulevičius da
vė trumpas religines pamokas.

Po susirinkimo įvyko užkan
džiai ir šokiai.

Edmundas Grigaitis 
Morkūnas.
ratelis ruošiasi tuoj 
suvaidinti veikalą, 

dovaną laimėjo

L. Vyčių 26 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 11d. Kovo 2 d. 
visi kuopos nariai priims šv.

Operos Dainininkes Onos Kaskas 
Koncertas

Pottsville, Pa. — Pereitą sa- applause she sang five encores.. 
vaitę Pottsville High School Į 
gražioje svetainėje įvyko “The 
Community Concert Associa- 
tion” surengtas koncertas. 
Koncertą išpildė operos daini
ninkė Ona Kaskas. Koncerto 
pasiklausyti susirinko arti dvie
jų tūkstančių rinktinės publi
kos. Lietuvių galėjo būti keles- 
dešimtis. Mat tikietų nebuvo 
galima gauti. Koncerto draugi
ja — rengėjai parduoda tik se
zono bilietus, 
sezono bilietus 
žas skaičius, 
vieni lietuviai

i į
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SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitomą mėnesini, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
mount st. francis greene, maine

“Varpelyje”
ausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne

liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuviu Kančios komunistu okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi "Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas "Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis

Vasario 16 d., 1 vai. p.p. pa
rapijos svetainėje įvyko Vasa
rio 16 minėjimas. Kalbėjo in
žinierius B. Budginas, kun. Bo- 
revičius ir p-lė B. Budreikaitė, 
visi tremtiniai iš Lietuvos. Pa
rapijos choras, vadovaujant p. 
M. Karbauskui, išpildė muzika- 
lę programą. P-lė V. Jankaus
kaitė sudainavo solo porą dai
nelių, pritariant mergaičių gru
pei. Publikos buvo pilna sve
tainė žmonių, kurie visi labai 
gražiai pasirodė aukomis dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Aukavo 
sekančiai: po 25 dol. — M. Nor- 
butas ir Adams Liąuor Store 
sav. M. Jankauskaitė, po 20 
dol. — J. Malinauskas, sav. 
Mayflower Bev. Co.; Mr. & 
Mrs. Gailiai iš Arlingtono; po 
10 dol. — J. Puzinas, Camb. 
Bev. Co., savininkas; K. Ar
lauskas, F. Jankauskas, J. 
Raudeliunas, P. Luzeckas, kun. 
P. J. Juškaitis ir A. Plekavi- 
čius; po 5 dol. — kun. J. Dau- 
nis, p. Klevas, U. Venckaitė, p. 
Klevienė, p. Trainavičienė, pp. 
Žyliai, p. Ananis, pp. Mankus, 
A. Daukantas, p. Šidlauskienė,
A. Burokienė, P. Sharka, S. Pil- 
konis, J. Mockevičius, P. Braz- 
džiūnienė, J. Morkūnas, J. Pra- 
spaliauskas, P. Vaitiekus, J. 
Raudeliunas, Jr., J. Putramen- 
tas ir p. V’lčinskienė; po 3 dol. 
— A. V.; po 2 dol. — p. Jozai- 
tis, A. Zaveckas, B. Mažutaity- 
tė, P. Radaitis, K. Daminin- 
kus, B. Jakutis, A. Gedraitis.
B. Doble, J. Mockevičius, Jr 
J. Tamulynas, S. Buinys, J. 
Metrikevičius, ir kiek smul
kiais. Viso surinkta Lietuvos 
reikalams 400.00 dol. su 
čios auka. Kurie aukavo 
čioje, tų vardai tilps 
“Darbininko” numeryje.
rųjų gražu, kad Cambridžiaus 
lietuviai šiuo sykiu gražiai pa
sirodė ir dosniai aukavo Tėvy
nės reikalams.

Šv. Mykolo kapuose. Velionis 
paliko didžiame nuliūdime tėvą 
Motiejų, motiną Kotryną, bro
lį Joną ir dvi seseris — Oną ir 
Eleną. Velionis mirė pergyve
nęs trečią operaciją. Likusiai 
nuliūdime velionio šeimai, reiš
kiame užuojautą.

| Among the encores she sang a 
Lithuanian Lullaby.

“The corsage was the gift of 
the Lithuanian Women’s Club 
of Schuylkill County, as Miss 
Kaskas is of Lithuanian par- 

į entage. After the concert she 
: was a guest of honor at a buf- 
fet supper at the Necho Allen 
Hotel, given by the women of, 
the club”.

Įeinant į svetainę buvo išda
linta koncerto programa. Prog
ramos įžangoje pasakyta, kad 
artistė Ona Kaskas yra Lietu
vaitė, gimus Connecticut valsti
joje, studijavus Italijoje ir Lie
tuvoje.

Po koncerto. Lietuvių Moterų 
klubas, Schuylkill County ap
skričio pagerbė artistę Necho 
Alen Hotel vakariene. Dalyva
vo apie šimtas klubo moterų. 
Po užkandžių Ona Kaskas su
dainavo kelias daineles angliš
kai ir lietuviškai. Artistė padė
kojo moterų klubui angliškai ir 
lietuviškai už gėles ir 
mo vakarienę. Klubo 
artistės mandagumu ir 
mu buvo sužavėtos.
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Lietuvių, kurie 
turėtų yra ma

giame koncerte 
būt užpildę di

džiulę salę, jeigu būtų galėję 
bilietų gauti. Kurie gavo, tai tik 
per draugus nuo kitų.

Artistė Ona Kaskas savo la
bai maloniu ir aukštai išlavintu 
balsu visus žavėjo. Vietinis lai
kraštis “The Pottsville Jour- 
nal” labai išgyrė artistės talen
tą. Rašo: “Opera Star Delights 
Concert Audience”. “Anna Kas
kas. leading contralto of the

Korespondentė. Metropolitan Opera Associa- 
tion, was the soloist in the 
fourth concert of the Anthra- 
cite Concert Association series. I 
The program was delightful. 
Many of the selections were un- 
familiar to the average listener. 
Būt no one was unable to ap- 
preciate the fine ąualities of 
her voice. Her deep tones were 
especially clear and resonant. 
Her voice control was perfect, 
soft or strong at the right 
times.

“Graciously responding to the

I
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Aušros Vartų Parapija

Moterų Sąjungos 69 kuopa 
jau įstojo į naujų narių vajų. 
Įvykusiame susirinkime prisi
rašė dvi naujos narės — Ona 
Salėk ir Ona Jasper. Po susi
rinkimo ponios Miller, N. Sinka- 
vich ir J. Sinkavich ir D. Anu- 
sevičia pavaišino visas skaniais 
užkandžiais.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
“Penny Sale” parapijos naudai 
davė pelno $212.21. Dovanas 
laimėjo šie: Vincas Burdulis, kės veikėjas p. Kaulavičius. 
ponios Raškauskienė, Giraitie- Meninę dalį pakartojo Lewis- 
nė, Sinkevičienė. Michean, ir p. tono vyčiai, kurių gražios dai- 
Rita Sinkevičiūtė. nos šio tolimo kampelio lietu-

Nuoširdžiai dėkojame narėms vius jaudino lig ašarų. Susirin- 
suaukotas dovanas.už

I

RUMFORD, MAINE

pagerbi- 
moterys 
dainavi-

J.K.T.

CAMBRIDGE, MASS

Vasario 22 d. N. P. bažnyčio
je, 9:30 vai. rytą, atnašaujamos 
šv. mišios atminimui a. a. kario 
Sgt. Juozo Jakimavičiaus, ku
ris spalių 18 d., 1944 m. karo 
veiksmuose žuvo Vokietijoje. 
Nuliūdę tėveliai pp. J. E. Jaki- 
mavičiai kviečia gimines ir 
draugus dalyvauti jų brangaus 
sūnelio mirties atminimo mi
šiose. Taipgi liūdi a. a. kario J. 
Jakimavičiaus jo jauna žmone
lė Vincenta ir jaunametis sūne
lis Juozukas.

bažny- 
bažny- 
kitame 

Ištik-

N. Pr. par. bažnyčioje prasi
dės misijos vasario 23 ir tęsis 
iki kovo 9 d. Misijas ves Tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M.

savo gimtadienį, šia proga 
Skyrienei jos draugės pada- 

surpryzą, apdovanodamos

Vasario 15 d. p. M. Skyrienė, 
gyv. prie Palermo g-vės, šven
tė
P- 
rė
ją gražiu gimtadienio tortu ir 
dovanomis. Reikia pabrėžti, 
kad p.p. A. M. Skyriai yra pa
vyzdingi žmonės mūsų parapi
joje, o ypatingai p. Skyrienė 
visados pasirodo veikli veiki
muose. pp. Skyriai augina du 
sūnus — Antaną ir Albertą. 
Linkime p. Skyrienei dar daug 
linksmų gimtadienių.

šeštadienį, vas. 15 d. Šv. An
tano par. bažnyčioje, apsivedė 
jaunuolis p. Albertas Puzinas, 
sūnus p. J. Puzino, Cambridge 
Bev. toniko išdirbystės savinin
ko, su p-le A. M. Pacheco. Ves
tuvių bankietas įvyko N. C. 
erdvioje svetainėje, kur daly
vavo apie 200 žmonių. Jauna
vedžiai išvyko praleisti medaus 
mėnesį Washington, D. C. p. A. 
Puzinas yra šio karo veteranas, 
ištarnavęs 4 metus, eidamas 
viršilos pareigas aviacijoje. 
Linkime jaunavedžiams p.p. 
Puzinam linksmiausio vedybi
nio gyvenimo ir geriausios lai
mės. A.D.

Vasario 15 d. p. S. Kontri
mienė savo namuose surengėVasario 14 d. veteranas 

Preskinis, šventė savo gimta
dienį. Šia proga jo motinėlė p. 
Preskinienė iškėlė savo sūne
liui šaunias vaišes, pakviesda- 
ma jo draugus. Veteranas J. 

, Preskinis, dalyvaudamas šia- 
i me kare, buvo raudonųjų Rusi
joje, kur jis matė baisiai skur- 

; dų Rusijos žmonių gyvenimą. 
Taipgi jis matė kaip Rusijoje 
prabangiškai gyvena komunis
tų komisarai, kurie net po porą 
tarnaičių turi viename kamba
ryje, o jų naudai kieme stovi 

j keletas automobilių. Jis pareis- į 
Įkė: “Rusijoje rojus komunistų 
komisarams, o darbo žmonėms 
baisiau negu pragare". Linkime 

1 jaunuoliui J. Preskiniui dar 
i daug linksmų gimtadienių, 
j

Į
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GECIO
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kimą sumaniai vedė Tėv. Pet
ras Baniūnas, O.F.M., o paskai
tą apie Lietuvos ir jos tremti
nių gelbėjimą laikė Tėv. Leo- 

. nardas Andriekus, O. F. M. Po 
Jos tuo reikalu susirinkimo 
vardu pasiųsta telegrama Vals
tybės sekretoriui p. Marshalui.
Rinkliava, padaryta Lietuvos 
reikalams, davė $115.00.

Vasario 16-tą tikrai gražiai į . 
paminėjo ir šio miestelio lietu-! 
viai. Ryte jie gausiai dalyvavo 
šv. mišiose, kurias už Lietuvą 
laikė ir pamokslą pasakė Tėv. 
Modestas Stepaitis, O.F.M.

Vakare 
rinkimas. Jį ruošiant daug pa- sirinkimas buvo uždarytas Lie- 
sidarbavo žinomas šios apylin-Į tuvos himnu. JR-

buvo sušauktas susi- Šis taip gražiai nusisekęs su-
Vasario 4 d. mirė šio karo 

veteranas F. Glebus, 24 metų 
amžiaus. Velionis vasario 7 d. 
iš N. P. bažnyčios palaidotas

Naujas Istorinis Veikalas

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu- 
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 

2 tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
į* Užsakymus siųskite:
? DARBININKAS
k 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Penktadienis, Vasario 21, 194?
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Vas. 17 d., Feliksas W. Puz- 
lis, gyv. 9 Ashland St., Bosto
ne, apsivedė su Katarina Pa
plauskiene (Miliauskaite), gyv. 
378 W. 2nd St., So. Bostone.
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darbininkas;

ŽINUTES

svetainėje, 11 vai. rytą Įvyks ^ai suren?e

DAKTARAI

MANCHESTER.N.H.
I

BRIDGEPORT, CONN.

i-

na-
Jo-
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Šią visą savaitę Bostono 
miesto ir parapijinėse mokyklo
se nėra pamokų. Vaikai ir jau
nimas turi savaitę atostogų.
Uždaryta ir mūsų parapijos 
mokykla, šią savaitę.

Ilgametis LDS 74 kuopos 
rys ir buvęs iždininkas, p. 
nas Zubaitis rimtai serga. Pra
šome pasimelsti, kad Dievulis 
grąžintų jam sveikatą.

Sekmadienį, vasario 23 d., 
Kazimiero lietuvių par.

-------------------------------------------------------------- <

ŠOU 4476

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

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

ftežtadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Kun. Saulėnas Svetur, šešta
dienį, vas. 15 d., kun. Semeo- 
nas Saulėnas atlaikė šv. mišias 
Šv. Klemenso Neperstojančios 
Adoracijos bažnyčioje, Ipswich 
St., Boston, pirmą valandą ry
tą. Po to jis klausė išpažinčių ir

išdalino Šv. Komuniją. Kitas 
kunigas laikė šv. mišias ten 5 
valandą rytą. Šioje bažnyčioje 
esti Švenčiausias Sakramentas 
išstatytas viešam garbinimui 
dieną ir naktį. Daug žmonių 
lankosi melstis. Čion vienas lie
tuvis profesionalas garbina 
Švenčiausį Sakramentą per 
naktį sykį į mėnesį.

GIRDĖTI I*IETWIiJ! 
JgOJLO/CTJOJJB * ;

- ............. ?
jai labai sėkmingai eina per na
mus, ir vasario 23 d., laike pra
kalbų bus galima sužinoti kiek 
jau yra aukų. O.

Yra žmonių, kurie iš viso tur
to tik baimę teturi, tą turtą 
prarasti.

I
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TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broaduay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

| aj.namaksy]
REAL E8TATE A 

INSURANCE 

414 W. Broadroay
SO. BOSTON, MASS. |

Officc Tel. So. Boston 0948 I

s 
z

S'

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

I

I

NEW HAVEN. CONN. lkai- gv;o į05 wm°* st- 
į:sausio 19 d. minėjo savo 3o me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šia proga jų gimines ir drau- 

" pp. Sviatikus pa- 
i LDS 28 kuopos susirinkimas. ?erbti Saun,ą
I Kviečiame visus narius ateiti. I PP' r™ Patriotin-

<J Lukša, į lietuviai ir veikėjai. Pasta-
Finansų'raštininkas. ruOJU laiku ^rbuojasi BALF 

vajuje, ir yra skyriaus iždinin- 
' ku.

Sveikiname pp. Sviatikus ir 
linkime ilgiausių metų! J.A.V.

“Pilate’s Daughter” vaidinimo scena iš 3 veiksmo, 
kairės i dešinę: Dorothy Martin, “Servia”; Marie

Pirmadienį prasidės mokslas Thornton, “Rubia”; Catherine Kaveney, “Stella”.
visose mokyklose ir mūsiškėje.

Tėveliai prižiūrėkite, kad vai
kučiai pirmadienį grįžtų prie 
mokslo.

Būtų 
daugiau 
nyčioje. 
Stacijų.

gražu, kad vaikučiai 
melstųsi namie ir baž- 

Teateinie vaikščioti

Pilatės Daughter" 
Veikalo Vaidinimas 

Prasidėjo Vas. 20

i

lietuvius. Kapelionas 
kun. K. Jenkus tru- 
kareivių naudai, bet 

sielojasi ir mūsų varg- 
tremtinių gerovei, 
jis prirengia kareiviams 
koncertą. O koncerto 

; programos pildyto ja y-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA Rody- Fender 

vyrai: Peinteriai. Makanikai. 
Atsišaukite: Healer - Motore, 
Ine., 43 No. Beacon St., \Vater- 
town Sq. (7-t-21)

Pagerbė
Pp- Juozas ir Ona Sviati-

Gelbsti 
kapitonas 
šia U. 
didžiai 
dienių '

Štai 
puikų 
gražios 
ra lietuvė Vincė Jonuškaitė - 
Zaunienė. Pats kapelionas sa
ko: “Reikia stumti į priekį tau
tos žmones”.

Šio koncerto programa pate
ko į mano rankas. Pirmas pus
lapis vaizduoja gražų kalną. 
Antram puslapy atspausdinta:

“Recital of Songs given by 
Vince Jonuškaitė, Contralto of 
the Statė opera Co. of Lithua- 
nia at the 57th Field Hospital 
Theatre, Fulda, Germany, 
Wednesday, February 12, 1947 
at 1900 hours. Accompanist Dr. 
Franz Hallasch.”

Ketvirtame puslapy randasi 
dainų’ ir aktorių vardai.

s.

Šiais metais “Pilate’s Daugh- 
ter” veikalo vaidinimas prasi
dėjo ketvirtadienį, vasario 
d. Kas savaitę įvyks trys vai
dinimai iki balandžio 2 d. Ket-; 
virtadieniais lygiai 
vakare, šeštadieniais ir sekma
dieniais 2:30 vai. j>o pietų “Pi- 

j late’s Daughter Svetainėje”, 
• Mission Hill, Roxbury, Mass. 
' Tikietus galite užsisakyti 
| telephonu: HIG. 4500.

vuliui už sulauktą gražaus ru- ’; 
denėlio...

Dar ix> vienos kitos gražios! 
minties sukilo visi prie Užgavė
nių stalo maldai. Jai vadovavo 
garbingasis svečias ir užsibai- 

20 gražaus darbo rūpesčiai, pa
liko tik malonūs atsiminimai.

Buvęs.;i

!
!
!
:
!
!

8:15 vai.

ir

BALF Susirinkimas

UŽBAIGTUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

va-

BOSTONIEČIŲ ŽINIAI 
BALF Prakalbos

Sekmadienį, vasario 23 d. 
vyksta Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, kuris įvyks 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
3 vai. po pietų. Kalbės neseniai 
atvykęs iš Europos Dr. A. Ger- 
vydas. Jis yra pergyvenęs ne
tik okupacijas Lietuvoje, bet ir 
koncentracijos stovyklas, ir y- 
ra matęs lietuvių tremtinių var
gus. Taipgi kalbės kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir kun. W. 
Pranckietis.

Lietuvai gelbėti aukų rinkė-

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pasto

vus darbas. Geras atlyginimas. 
Darbas prie vyriškų aukštos 
rūšies batų.

FRENCH SHEINER& 
URNER,

63 Melcher St., South Boston, 
Mass. LIB 2843 

31-t-18-21)

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co. į 

Kada Jums reikalingi akiniai leis- i 
kitę mums išegzaminuoti akis ir; 

■ pritaikinti akinius. Mes padarome j 
dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

BALF 17-tas skyrius So. Bos
tone rengia prakalbas kovo 2 d., 
ir tuo oficialiai atidaro BALF 
vajų.

Programa bus įdomi, nes at
važiuoja kalbėti tik iš Europos 
atvykęs Juozas Kazickas, kuris 
mums nurodys svarbą ir mūsų 
brolių tremtinių kančias ir 
vargą. Taip pat, dalyvaus 
“Dainos” ir Gabijos chorai ir 
ponios Onos Ivaškienės grupė.

Visus nuoširdžiai kviečiame į 
prakalbas kovo 2 d. 
pietų Municipal Building salė-jį zoologijos sodo žvėris: aš bū- 
je, So. Boston, Mass.

JUOKELIAI
GUDRUOLIS

I
i

275 Main St., Webster, Mass. Į

T

!
W.J. Chisbolm

GRABORIUS
“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Tclephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

vy-Kartą Jonukas sako savo 
resnei sesutei:

. 2 vai. po j — žinai ką, Paulyte! Žaiskime

BALF 17-to skyriaus S. Bos
tone, mėnesinis susirinkimas į- 
vyksta vasario 25 d., ateinantį 
antradienį, lietuvių salėje, E 
Street, So. Boston, Mass., 8 v. 
vakare. Visus narius nuošir
džiai kviečiu atvykti į susirin
kimą, nes yra labai svarbių rei
kalų, ypač dabar, kada rengia- J 
me kovo 2 d., prakalbas ir pra- į 
dedame BALF svarbų vajų.

Pr. Razvadauskas, pirm.

Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukaktį

I i

I 
i 
<?z

•siu beždžionė, o tu mane penėk 
t pyragaičiais.
I ‘
II
i
»
l

Geras Daktaras Res. Šou. 3729 Šou 461

Uthuanian FumitureCo.Antradienį, vas. 18, š. m., 
kare. Šv. Petro par. bažnytinė
je salėje. So. Bostone, įvyko 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus Auk
sinio Juibiliejaus rengimo ko
miteto likvidacinis užbaigtuvių 
susirinkimas. Į susirinkimą at
silankė be skaitlingo būrio dar
buotojų ir pats Jubiliatas kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kleb. kun. 
Pr. Virmauskis, kun. Al. Abra- 
činskas ir kun. S. Saulėnas.

Kun. Al. Abračinskas, rengi
mo komiteto pirmininkas, patie
kė Jubiliejaus iškilmių pilną fi
nansinę atskaitą. Susirinkusieji 
džiaugsmingai užgyrė atskaito
mybę. Čia pat reiškė nuošir
džios padėkos žodžius visi dva
sios vadai savo talkininkams, o 
ypač gerb. jubiliatas pareiškė, 
kad lai šio vakaro kuklios vai
šės bus pareiškimas nuoširdu
mo visiems ir kurie čia negalėjo 
šį vakarą dalyvauti. Vakaro 
nuotaika susidarė ypatingai 
jauki, nes atrodė, kad visi tame 
darbe buvo reikalingi atlikti sa
vo dalį ir ją atliko sulig išgalės 
kiekvienas geriausiai. Kun. Al. 
Abračinskas pabrėžė sunkų ir 
atsakomingą darbą p. B. Cunie- 
nės tvarkant tikietus ir prižiū
rint stalus ir jai dėkojo, gi po
nia Cunienė perkėlė tą padėką 
mergaičių Sodalicijai, kurios 
taip sumaniai tą darbą atliko, 
kas sudaro vadovybę labai len- 

K gvą. Tai buvo didelis p. Cunie- 
R nės kuklumas, nes aišku, kad 
Jjj ten reikėjo dirbti ir dirbti sun

kiai ir planingai.
į Kun. Dr. K. Urbonavičius pa- 
, reiškė dar keletą minčių iš pa- 
■ likusių įspūdžių. Anot jo, yra 
i dažnai statomas klausimas, 
: kaip jaučiasi žmogus sulaukęs 
50 metų sukakties savo šliūbo. 
Atsakymas yra — pagyvensite 
ir patirsite. Yra sakoma, kad 
šios eilės senatvė tai yra ruduo. 
O ruduo yra gražiausias metų 
laikotarpis. Bet tik jau po ru
dens seka žiema. Kas kita pa
vasario,— jaunystės laikas. Po 
pavasario seka vasara
i’-i'-l’-io £?’

į !

Atvyko Buvęs Lietuvos 
Aviacijos Majoras Svilas

pp. Petras ir Paulina Gecevi- 
čiai, gyv. Canton. minėjo savo 
49 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Šia proga jie gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų, do-j 
vanų.

pp. Gecevičiai išaugino gra-1 
žią šeimą — tris sūnus ir vieną' 
dukterį. Duktė Genovaitė ir 
žentas Jonas Gudeliai yra Mo- 
narch Bakery, Roslindale, savi
ninkai. Sūnus Vincas su šeima 
gyvena New Yorke, sūnus Juo
zas su šeima gyvena Braintree, 

;o sūnus Jonas Cantone.

— Žinai, Jonai, tas daktaras 
dantistas, kuris turi ofisą ant 
kalniuko labai geras.
— Kaip supranti jo gerumą,— 

pasiteiravo draugas.
— Kiek kartų aš nuėjau iš

traukti dantį, jis visuomet man 
įpildavo geroką porciją geros 
rūšies “stipriosios".

Tai paaiškinęs nuleido galvą 
ir tyli buvęs pacientas.
— Tai ko gi liūsti, dabar, gal 

kas bloga su daktaru atsitiko?
— Ne. Jis ir dabar praktikuo- 

l ja, tik aš neturiu dantų traukti.

I

MOVERS — 
Insu rėdanti 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

y i j

Trečiadienio vakare, vasario: 
19. į So. Bostoną atvyko buvęs; 
Lietuvos aviacijos lakūnas —i 
Majoras Alfonsas Svilas. Atvy
ko su savo žmona Birute, kuri 
yra agronome, baigusi Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademiją ir 9 
metų sūneliu Algimantu, pas 
savo mamytę Petronėlę Svilie- 
nę, gyv. 6 Peters St., So. Bos
tone. Jie iš Vokietijos atvyko 
laivu Ernie Pyle, kurs New 
Yorką pasiekė vas. 18 su 28 
lietuviais. Juos pasitikti į New ( 
Yorką buvo nuvykęs švogerisi 
Pranas Martinkus iš Jamaicai 
Plain.

Majoras Svilas yra baigęs 
Telšių gimnaziją, kelis metus 
studijavęs Lietuvos Universi
tete Teknikos Fakultete, baigęs 
Lietuvos Karo mokyklą ir Auk
štuosius Karininkų Kursus. 
Bolševikams užėmus Lietuvą ir 
likviduojant jos kariuomenę, 
jam, kaipo Eskadrilės vadui 
tekę likviduoti kelias oro eska
driles.

Jis savo akimis matė kaip jo 
brolis su žmona ir dviem ma
žais vaikučiais buvo bolševikų ( 
suimtas ir išvežtas į Sibirą.; 
Todėl antru syk bolševikams 
užplūstant Lietuvą, jis traukė
si su šeima į vakarus su tikslu 
pasiekti amerikiečius. Ir štai 
dėka jo mamytės, sesers ir švo- 
gerio pastangoms, jis su savo 
šeimynėle, laimingai pasiekė šį 
kraštą ir Bostoną, kur tikisi : 
apsigyventi. Pirmas jų džiaugs-! 
mas, kad čia yra pakankamai 
maisto, ko labai stokuoja Euro
poje, ypatingai tremtiniai turi 
pusbadžiai gyventi.

Pp. Svilai dalyvaus BALF'o 
117-to skyriaus masiniame mi- 

ir dar'tinge, kovo 2 d. Municipal Buii-

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.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:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West Broadmy,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į
SOUTH BOSTON CAFE t

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

I

įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kaibos 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 
konvertą kuponą su §3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Į
I
į 366 W. Broadvvay,

I

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame S. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas..................

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Adresas

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

j

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,

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

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

Tel. Parkvay — 1364 -W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare, Parapijos salėje. 492 E.1 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki tęs
pis protokolų rasttotokį.

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiki^. 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

i Prot Rašt. — Jonas Glineckis.
Į 5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 

440 E. Sixtli St., So. Boston, Mass.
i Iždininkas- - Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.
Maršalka - Jonas Zaikis.

787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

!

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 S. Tti, St., Sc. Scatci, itoi*

380 ' West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL H0ME

187 Dorchester Street
South Boston. Maso.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL H0ME

564 Kast Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletoka*, F. E. Zaletoka* 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Užsienio Specialistas, Sugrįžęs 
Iš Doneco Ir Sibiro Fabrikų

Pradžia 1-rname puslapyj Imasi didžiausio taupumo 
nes šakoms iš anksto iš-1 priemonių.
dirbamas planas: kiek ir

DaugeU’je vie
tų darbininkai, eidami į

ką jos turi pagaminti, kur fabriką, turi atsinešti ir 
ir už kiek parduoti. Nuo 
Maskvos pareina visa ga
mybos eiga, nuo Maskvos 
priklauso darbininkų ir 
pramonės vadovų gyvas
tys.

KAI ATEINA PLANAS
Į FABRIKĄ...

Kai atskiras fabrikas 
gauna jiems skirtą darbų 
planą, pirmiausia su juo 
susipažįsta tos vietos ko
munistų partijos grupė — 
jie juk vadovaus plano 
vykdyme, ir jie. dažniau
sia. priima savo nutari
mus, padidindami plane 
nustatytus darbo kiekius 
ir atskiriems darbinin
kams skirtas darbo nor
mas.

Toliau planą svarsto 
techniškoji vadovybė, ku
ri. suprantama, visada 
priima, kartais net nusi- 
statydama planą su kaupu 
išpildyti. Jie tik gali pa
klausti dėl kaikurių plano 
vykdymo smulkmenų.

Pagaliau planas paten
ka ir i darbininkų susirin
kimus. Niekada čia nebus 
žodis pakeltas prieš planą 
sudariusi centrą, jie pasi
tenkina kritiškomis pas
tabomis prieš mažesniuo
sius pareigūnus. kartais 
nusiskundžia darbo sąly
gų sunkumu — kad nega
lima gauti pagal korteles 
priklausomų maisto nor
mų. kad trūkstamus daly
kus tenka pirkti valsty
bės ar kolchozininkų juo
dojoje rinkoje, sunkiai į- 
manomomis įpirkti kaino
mis.

GRIEŽTOS BAUSMĖS
Kadangi Rusijoje trūks

ta ivairių medžiagų, tai, 
kad įvykdytų planą, ima-

ti darbo, taigi keičiant, 
(darbą ta knygele atiduo-j 
| darna j rankas. Tačiau y-i 
ra kitas - tarnybos lapas, I 
kur įi-ašoma darbininko 1 

i išeitas mokslas, apie at-: 
liktą karinę prievolę, anie- 
tėvus, šiame lape įrašo
mos pastabos apie darbi
ninko elgesį ir darbą. Tas 
lapas niekada darbininkui 
neduodamas į rankas, tik 
jei jis ieško darbo kitoje 
įmonėje ši paprašo tarny
bos lapo iš pirmosios, taip, 
kad fabriko direktorius ir 
slaptasis skyrius turi vi
sada paruoštas žinias apie 
darbininką.

NEI STREIKŲ’, NEI 
TIKRŲ UNIJŲ

— Sovietų darbo unijos 
nieko nesrali sakvti dėl at- 
lyginimo darbininkams,— 
rašo inž. Bornet.

H

VValton, Ind., Pennsylvania pasažierinis traukinys nubėgęs nuo bėgių 
paliko keturius užmuštus ir daug sužeistų.

'J'"''''
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savo, iš narni) pasiimtus 
skudurus, mašinoms nu
šluostyti. Kadangi fabri
kas — valstybės nuosa
vybė, tai už bet kokio da
lyko pasiėmimą valstybė 
labai griežtai baudžia. 
Taip, už paėmimą gabalo 
medžio ar šakalių namuo
se ugniai užkurti, darbi
ninkas baudžiamas nema
žiau kaip metus kalėjimo. 
Taip griežtai baudžiama 
net už mažas vagystes, 
kad net jei darbininkas 
užmiršęs raktą padėti į:padidinamos ministerių nautojaT'jau” atėjęT Ant 
paskirtą vietą, pasilaikjs nutarimu užbaigus kolek- mano stalo r-^-1 —
jį kišeniųje, gali patekti į ■ tyvinį (bendrą) kontrak- reikalingus 
teismą. įo Masėms nėra jokiu naimti dailrtn«Pavėlavimas į darbą- ■----- daiktus,
baudžiamas kalėjimu.
— Aš pažinau darbinin

kę— rašo inž. Bornet, 
kuri po dviejų perspėjimų

I
I

—. Algos Einu j savo kabinetą. Tar- DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOSraštai apie 

iš sandėlio 
*. • . . W .* I fė<fc**A*V* V* nes be

priemonių ginti savo tei- man0 parašo sandėlis ne
sės. Suprantama, kad išduos nė vinės. Mano už- 
streikų negali Rusijoje į- davinys — žiūrėti taupu- 
vykti: jei streikuosi, tai mo aš patikrinu patvar

- į streikuosi prieš valdžią... 
pavėlavo penkiolika minu- q taj jau kontrevoliucija!
tų ir kuri už tai buvo me
tams padėta į kalėjimą. 
Ji turėjo trijų mėnesių 
vaikutį. Kūdikis buvo ati
duotas į prieglaudą, o mo
tina uždaryta į kalėjimą.

4

Akys — Žmogaus ir 
Politikos Liežuviai — 

Apgaulė.
— Jei atsimeni, mano 

mielas, tarė dėdė, paskuti
nį kartą buvau pažadėjęs 
kalbėti apie akių formą ir 
spalvą.
— Taip, gerasis dėde, at

simenu, pasakok!
— Didelės, apvalios ir 

šviesios akys reiškia ora
torinį talentą — iškalbin
gumą, pasitikėjimą, jaus
mingumą, greitą orienta-

l

_____________ 8
-

pasirodys gimę blogai, 
kad darytų blogai, kanki
nant žmoniją. Istorijos 
lapuose išrodys nikštu- 
kais. Tada atsivers visų a- 
kys ir pamatys kiekvieną 
išdavimą, bet jau bus per- 
vėlu, kaip musei pateku
siai į voratinklį.

Kiekvienas karas yra 
kvailybė, bet šis yra kvai
lybių kvailybė. Juk visi 
valdovai siuntė kareivius 

(ir šaukė: už visų tautų 
’laisvę! Mažosios tautos; 
patekusios į karo tinklą, 
kovojo pasitikėdamos di
džiųjų tautų duotu žo
džiu. Ir mes lietuviai pati- 

; kėjome, bet... Tai tik vai- 
I kų žaidimas užrištomis a- 
kimis, kurie išskėstomis 
rankomis graibosi ore ką 
nors nučiupti, bet veltui. 
Tikintieji atsimins šv. 

j Rašto žodžius: žmonės 
(šaukė: Taika! Taika! bet 
(taikos nerado! Negalima 
(duoti kitiems to, ko pats 
neturi. Ponai, kurie daro

— Nieko geresnio ir nie- taiką, jie patys jos neturi, 
ko blogesnio už liežuvį, tad kaip gali duoti k»- 
pagal tai kaip jis pavarto- tiems? Tikroji taika paei- 
jamas. Senovės išminčiai na tik iš Dievo, o ne iš 
sakydavo: “Pirm kalbė- žmogaus. Šv. Raštas vėl 
siant, apversk septynius sako: Prakeiktas žmogus, 
kartus liežuvį burnoje”, kuris pasitiki žmogumi. 
Kada protas aptemęs, ar žmonija perdaug atsito- 
širdis supykusi, ar nervai lino nuo Dievo, tad nenuo- 
nevietoje, laikyk liežuvį stabu, kad ji kentės po 
už dantų. Daugelis gailisi prakeikimo našta, laukda- 
pakalbėjęs, bet niekas ne- ma 
sigaili nutylėjęs. Niekados ma 
nekalbėkite apie pakaruo
klio virvę jo namuose, sa-i 
ko priežodis.

I

Viena poniutė, užmiršu-j 
si apversti septynius kar
tus liežuvį burnoje, užkal
bino nepažįstamą poną, 
belaukiant traukinio. Štai 
iš kažkur beateinančios 
trys ponios. Vidurinė bu
vo labai negraži, ir ši, tuo
jau pastebėjusi, tarė po
nui: — kaip biauri anoji 
moteris!
— Kuri? — užklausė po

nas.
— Toji vidurinė.
— Matau, — tarė ponas,

— tai mano žmona.
Tos moters veidas tapo 

raudonesnis už jos pačios1 
liežuvį. Nežinodama kur Į 
akių dėti, nubėgo net ne-j 
atsisveikinusi.

Neveltui tad sakoma: i 
nelok kaip šuo! Šuns loji-! 
mas niekam nekenkia, bet 
žmogaus liežuvio plojimas 
visada pakenkia.

Taip šiandien politikoje 
daug liežuvių plaka be 

vienas (

kymus, pasišaukiu mecha
nikus, elektrotechnikus, 
kad jie paaiškintų, parem- 

j tų savo užsakymus. Kiek
vienas praneša apie nakti
nės pamainos atliktą dar
bą ir gauna įsakymus apie 
šios pamainos uždavinius. 
Toliau aš skubuosi vykdy
ti savo darbus, atminda
mas, kad ir mane kas nors 
seka ir kad gali užaliar- •

;_„j geneiamų uireKio- j pasireiškia stoka ištver- 
mingumo, myli meną, poe- 

Kiekvienas brigados į ziją ir literatūrą. Siauros 
(pamainos) viršininkas i akys reiškia rimtumą, su
turi raštu patiekti rapor
tą apie darbo dienos eigą. 
Vyriausis elektros mecha
nikas ir kiti turi padaryti 
savo pranešimus apie rei
kiamas imtis taupumo iri 
ir darbo racionalizavimo

Dabartinės algos nėra 
pakankamos pragyvenimo 
minimumui. Algas nusta
to, ir pagal savo nuožiūrą 
pakelia pati vyriausybė. 
Masiniuose mitinguose 
niekada nekeliamas atly
ginimo klausimas, o tik 
kalbama apie darbo našu-

Po varginančio dienos mo padidinimą. Kai paky-! ,
darbo yra dažni darbinin- ia maisto produktų kai- muoti 
kų susirinkimai, vadina- nos, po kaikurio laiko kiek i riu 
mi: “penkių minučių mi- padidinamos algos, bet ne 
tingai’’, kurie kartais už- tiek, kiek reikėtų pagal 
sitęsia kelias valandas ir kainų pakilimą. Nežiūrint 
po kurių dažniausiai išne- to, darbininkų susirinki

mai visada entuziastingai 
mes išreiškia savo padėką...

KAIP GYVENA RAUDO
NŲJŲ “BOSAI”

Kitoks gyvenimas yra ____ ____________
'naujas rusų aristokratijos priemones. Jie praneša a-j 
— partijos pareigūnų, fa-(pįe darbininkų nusikalti- nimą. 
briko direktorių. mus ir apie apsileidimus. ----

Būdamas Magnitogorkeį Turėjau sekretorių; man -- 
ir eidamas direktoriaus tekdavo tik uždėti nuo- 
pareigas inž. Bornet ture- sprendį ant gautojo rašto 
jo savo žinioje vilą, tar- kampo, o jis jau paruoš- ^vvda įr “Aistra" 
naitę, arklių porą ir veze- dav0 parėdymus, kuriuos p ? 4 d b 4’ 

i beliko tik pasirašyti.
INSPEKCIJOS IR 

“SIESTA”
Apie 11 vai. ateina pa- 

tarnaitę, kuri paruošdavo stabos iš direkcijos — su
gestą valandą: žinai vardus savo kolegų

PENKIŲ MINUČIŲ 
MITINGAI

šamos rezoliucijos:
— Nuo rytdienos i-----

atsiraitysime rankoves ir 
dirbsime dar geriau.

Kiekvienas darbininkas 
turi darbo knygelę, kur į- 
rašyta. kada jisai įstojo į 
fabriką, kokį darbą dir
bo. kada nustojo tame fa
brike dirbęs. Be tos darbo 
knygelės neįmanoma gau-

Darbininko" Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau- 
iame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGIJšKAI-LIETTVIšKAS ŽODYNAS
(English-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 100 pufeiapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po 84.00 :dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už 83.00.
VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausiu Liaudies

Dainų Rinkinys
Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 

kur.. P-. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Ta: yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
ku>■ ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie- 

.-. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang- 
" hetuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 

a . . lėti į ridikui; (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS— Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka- 
■■■.: įi. mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 

>.< mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
k riti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis- 

th.- šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
‘-tuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 

21 k*.
“VYTIS IR

Parašė
vių kovų st 
galo įdomi. ___
visos ne; > . zaitysi. Kaina $2.50.

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

ERELIS”
Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis", apysaka iš lietu- 

1 ■-akais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusk, be 
šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki

i

I

I
I

ją-
Štai kaip jis aprašo die

nos eigą:
— Keldavausi 5 vai. 30 

min. Žinoma prikeldavo •

I

iI
I
I
I 
i
i 

kuu gan uzaiiar-;vimąRi ir pastabumą, bet| 
enerahnį direkto-, • •ctnka ištvpr-

sikaupimą. Mažos akys: 
tylų, uždarą ir sunkų cha
rakterį. Akys žiūrinčios 
aukštyn: dvasi š k u m ą,
skaistumą, tikėjimą ir iš
tikimumą. Žiūrinčios 
myn: kentėjimą, 
minimą, bailumą,

ze- 
nusiže- 
nusimi- I

reiškiaMėlynos akys 
saldumą, simpatiją, viltį, 
atvirumą. Juodos: minties 
gilumą, jausmų karštumą, 

Rudos: 
ištver- 
griež-

neramumą, drąsą, 
mę, susikaupimą, 
tumą ir sarkazmą.
— Na gerai, supratau; 

dabar ką nors pasakyk a- 
pie liežuvį.

i

i

ir niekad nesulaukda- 
išsigelbėjimo.

Paulius Ramutis.

Novena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mansį

i 
I
i I

!
pusryčius, šeštą valandą žinai vardus savo kolegų, 
prie durų jau buvo vežė-(kuriems tarnyboje nepa- 
jas paimti mane į fabriką sisekė ir pamatai kokios vdondo mano
už poros mylių (3 kUomet-j priemonės pritaikytos jų: J rfus, išverstojo, bet nei

duoda raportą ir po to — tlesos, nepasako. Kada pe-.
— ;a;o-! galiu gulti. reis įkarštis ir visos kal-

Tada galima pada- i Tačiau nedaug tebūna i ^us perleistos per is-,
antrą inspekcinę ke- ramių vakarų. Generali-

- — i aavriaę, smulkmesniškesnį nis direktorius c. 
pade- i apžiūrėjimą, kaip iš ryto, tarp 8 ir 9 vai. vakaro i apgavystės. 
" ™ Žiūri, ar visi įsakymai iš- šaukia techniškojo perso-i 

pildyti, vis rodydamasis nai0 pasitarimą. Ir aš pats į 
nepatenkintas, niekad ne- turiu šaukti panašius po- 
girdamas. sėdžius, pranešdamas kas

Pagaliau, apie 2 vai. kei- nutarta anuose vadovy- 
čiasi pamainos. Visi jau- bės posėdžiuose. Reikia 
čia, kad tu esi čia ir sten- dalyvauti komisijose, pla- 
giasi apleisdami savo vie- navimuose, nesutarimų 
toje viską palikti tvarko- sprendimuose, 
je. I Aš turėjau savo direk-

Aš einu į “penkių minu- torių - padėjėją, du vokie
čių susirinkimą”, kur iš- čių inžinierius patarėjus, 
būnu valandą, nes tenka keturis jaunus rusų inži- 
klausyti darbininkų skun- nierius, mechaniškos da- 
dų, o jie yra gausūs. Rei- lies vedėją, vyriausį pri- 
kia atsakinėti ir į klausi- žiūrėtoją, kiekvienos pa
muš. mainos prižiūrėtoją ir ke-

Trečią valandą atvyksta lėtą kitų prižiūrėtojų — 
mano vežimas ir aš grįžtu padėjėjų, 
pietauti namo. j Vakarų pramonėje atro-

Po pietų — vienos va- dytų ke ltas ir paikas toks
(landos "siesta” — snūdu
riavimas. kartais pertrau
kiamas kelių telefono pa
šaukimų. Apie 6 vai. aš 

(grįžtu į fabriką padaryti 
Į savo trečią inspekciją. Jei 
•viskas gerai — apie 8-9

vai. aš galutinai grįžtu na-

atžvilgiu.
Apie pusiaudienį — lais- • o-aliu gulti pėdavau pirmą telefoninį viau. ® 8

pasikalbėjimą — i 
šaukė vienas iš mano ke- i ifonę, smulkmesniškesnį nis 
tūrių inžinierių — ; ‘
įjėjų. Jis man išduodavo!
, raportą. 
; Apie 7 vai. aš atvykda- 
vau į fabriką ir apžiūrė
davau darbą. Naktinė pa
maina pasiruošusi išeiti; 

• kadangi tamsa pridengia 
šiukšles, tai jie nė neiš- 
šluoja patalpų. Naujoji 
pamaina nenori dirbti a- 
niems priklausomo darbo. 
Reikia pakelti balsą, grą- 
sinti.

Po “penkių minučių su- 
Į sirinkimo” tarnybos inži
nierius išduoda smulkesnį 
raportą apie darbą. Jisai 

įgauna savo kasdienę “por- 
jciją” — priminimą, kad 
neturėtų išleisti naktinės 

(pamainos, kol jie neapsi- 
Į šluos. Diena prasideda 
j ginču ir grąsinimu: reikia 
į panaikinti to inžinieriaus 
mėnesinę premiją.
ŠNIPINĖJA IR PRIŽIŪ

RI KITS KITĄ
Ateina aštunta valanda.

Irai).
Prieš išvažiavimą aš tu-

, tada pasiro- s 
dažnai dys v^sos veidmainystės ir 

Tuos, ku- 
i riuos šiandien matome 
‘aukštose vietose, prieš ku
riuos visas pasaulis len
kiasi, tartum prieš žmoni
jos geradarius ir herojus, 
rytoj nukris uždanga ir

Australietė Shirley Skinner, 
16 m. amž., linksma atvykusi į 
Philadelphią, kur jai buvo išim
ta vinys iš plaučių.

i

I

i

vadovaujančio personalo 
gausumas, bet sovietų 
biurokratijoj, kur kiekvie
nas nori atsakomybę nu
versti nuo kits kito, be to 
neapseisi, — rašo inž. Bor- 
net. Dr. J. Prunskis.

|MŪSV
| TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
I SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panau jinimo planas.

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
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