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Amerikos PiKežių Moterys ' 
Ir Vaikai Apleidžia 

Šventąjį Žemę
Šįmet sueina lygiai 30 metų Į 

kai Lietuva pasiskelbė laisva! 
ir nepriklausoma valstybė. 
Lietuvos nepriklausomybė te
bėra užgniaužta. Taigi laisvėje 
gyvenantieji lietuviai šią su
kaktį turi reikšmingiau atžy
mėti.

Ruošiant Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mus, tikslinga, kad Rengimo 
Komitetai į minėjimus kviestų‘kovų tarp 
įžymius asmenis kalbėti. Svar-I Bombos 
bu turėti įžymesnius Lietuvos dydamos 
draugus kitataučius bei orga- Į pastatus, 
nizacijų vadus.

Mes savo minėjimais turime ant kitų, 
atkreipti pasaulio demokrati- j kasdieniniai įvykiai Jeru- 
nių tautų dėmesį į Lietuvos I žalėje, šiandien, 
padėtį, lietuvių tautos kovas i --------------------
dėl laisvės ir nepriklausomy
bės. Mes ypatingai turime pa
kelti tvirtą protestą prieš žiau
rų Lietuvos okupantą — Rusi
ją, kuri brutaliai vykdo mūsų 
tautos naikinimą.

Vasario 16 d. proga kiekvie
nas patriotingas lietuvis turi 
prisiminti ir atlikti savo prie
volę — teikti piniginę ;

Jeruzalė — Amerikos 
Konsu’atų tarna u t o j ų 

, žmonos ir vaikai specia
liu konvojumi tapo išvež
ti iš Jeruzalės ir atvežti į 
Haifą. Čia jie laivu Satur- 
nia bus išvežti į Jung. 
Valstybes. Jie turėjo ap
leisti Jeruzalę dėl smar- 

ir žiaurėjančių 
arabų ir žydų, 
sproginėja, ar- 
miesto centre 
užnuldinėjimai 

organizuotų būrių vieni 
užmušimai, tai

I
įkėjančių

i
I
!

i
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Buvusi Nebilė Dainavo 
Per Radio i

New York — Jenie Mc- 
Donald, 16 metų amž., iš 
Luisville, Kv., kuri pir
miau negalėjo kalbėti — 
buvo nebilė, padarė savo 

auką pirm4 dainavimo per ra- 
kovai dėl Lietuvos nepriklau-j 
somybės ir laisvės.

• į
Vienas mokslininkas yra pa

sakęs: “Duokite man atramos 
tašką, aš svirtimi

dio debiutą, padainuoda- 
,ma “Let My Song Fili 
įYour Heart”.

Kuomet ji buvo 10 m. 
amžiaus po tonsilų opera
cijos jai užaugo gerklė ir
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Comdr. A. J. Peterson, skaito pagerbimo “cit?tiem” žuvusiojo kare 
Edtvard Healy iš Chicagos šeimai, kurių matome liko našlaičiais aš- 
tuoni ir devinta motina. Minimas žuvęs aviatorius Healy žuvo skrisda
mas 67-tą kartą pietų Pacifiko puolinjo misijoj. Tas aukštas karininkas 
teikia šeimai suraminimo ir užuojautos, bet jų rimti veidai kalba, kad 
jų širdys verkia jų gerojo tėvo atminimą pagerbiant.

pajudinsiu jį r me^us turėjo kvė- 
žemę. Tai, ko negalėjo gauti pUOtį per vamzdelį. Ji ne-

„avo šventieji. galėjo yigai kalbėti nors 
jiems atramos į,uvo daryta eilė operaci- 
2™*" jfo- Bet prieš penkis me-l

’ . deg> tus Memphis, * T*— —
*e Rytojai jai įdėjo

- 1° žinomą medicinai kaipo czyko rėmėjų bei bendra-
’i“oropharynk”. Ir po to darbių. Jie 

bes paskeltame mmejunus pra-, mergaitė atgavo ne tik “šnipinėjime 
dekime pamaldomis baznyč'o-, kajbą bet ir dainavimo ambasados", 
se. Yra pasakyta: “Prašykite,
ir tas jums duete; Ieškokite, lįtan 0 audicijoj.
ir rasite; belskite ir bus jums 
atidaryta.” Mat.

Prašykime 
gelbėti pavergtą

Patirta, kad Vokietijoje šiuo!mog "metu 
metu visų tautybių tremtiniai j 
ir DP turi užregistravę <—:-'-- 
4000 afidavitų. IRO nusprendė į nesuprantamos priežas- 
daryti žygių, kad turintieji a- ties daugelis Maine juo- 
fidavitus greičiau būtų išvežti dųjų meškų vietoje mie- 
ir tuo būdu sumažėtų globoti- gojus valkiojasi po apy- 
nų asmenų skaičius. linkės

Maine laukinių gyvių
i asisten- 

itas Earle Bradbury pa-

Archimedas, gavo 
Visagalis davė 
^WHb^K*U^^,^nen save. O 

meilės ugnimi; i 
pajudino, pakėlė pasaulį.

Taigi Lietuvos nepriklausomy-

7, 7.
Aukščiausiojo 
Lietuvą.
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Iškilmingas Naujų Vargonų 
Pašventinimas

Išpildo Įdomią Bažnytinio Koncerto 
Programą. - Giedojo p. Polyna 

Stoškaite

t

11 A." L

Varšuvoje (Lenkijoje) 
dibtinę prasidėjo teismas dvyli- 

gerklę” iš vitallium meta- kos Stanislovo Mykolaj-

Tenn., gy-
<4

jo galvos 
pasipuošę 
Jam pri-

Louell, Mass. — Sekma-• Nebereikalo 
dienį, sausio 18 d., Šv. plaukai 
Juozapo lietuvių par. baž- balta spalva, 
nyčioje įvyko iškilmingas' klauso didžiausias kredi- 
naujų vargonų pašventį-! tas už šių iškilmingų var- 
nimas. Turiningą pamoks-j gonų šventinimo iškilmių 
lą pasakė kun. Dr. Juozas!ir bažnytinio koncerto 
Dambrauskas, MIC., iš suruošimą. Mažai koloni- 
Marianapolio Kolegijos, i jai gauti tokią įžymią ar-
Jis išaiškino geros muzi
kos vertę ir reikšmę.

Bažnytinio kon c e r t o 
programą išpildė p. Poly-i 
na Stoškaitė, Metropoli-! 
tan Operos artistė. Šv.! 
Juozapo parapijos didysis 
ir jaunesnysis chorai, so
listė p. Jurevičiūtė, ir vy
rų choro grupė iš Šv. 
Pranciškaus lietuvių pa
rapijos, Lawrence, Mass.J 
vadovaujama muziko Al
gio Šimkaus.

Artistė Polyna Stoškai
tė giedojo “Panis Angeli- 
jcus” ir “Agnus Dei”. Ji 
savo artistišku ir puikiai

yra

tistę, kaip Polyną Stoš- 
kaitę, tai yra didelis daly- 

,kas. Taigi sveikiname kle- 
iboną kun. P. Strakauską, 
■ parapijos varg. Sofiją 
* Blazevičiūtę, jos vadovau
jamus chorus ir solistus 
ir visus parapijiečius, ku
rie vieningai darbuojasi 
Dievo garbei ir tautos ge
rovei. Lai Dievas laimina 
Jūsų darbus!

I 
t
I

Duju Darbininkai 
Streikuosią

Boston, Mass. — Didžio- 
Bostono dujų, vartojamų 

soprano balsu kurui — virimui ir ap
žavėjo. Tai tikra švietimui, darbininkai at- 

;meno žvaigždė. Solistė p.,metė kompanijos pasiūly- 
_ _ įJulia Jurevičiūtė sugiedo-;mą pakelti algas 13 cen- 

__ r_____ Valstybės15® Salutaąs”. Joa | valandą ir nutarė Šek- 
Departamentas uždraudė sas 8Tažus, stiprus ir ma- tadienį išeiti į streiką.

t 2   ’ r’1 : ’** ! Pagal naują Slichter į-
Tr^kitus Vidurinių Rytų bai gerai pasirodė. įstatymą valstija gali dujų
kraštus. Žydai labai prie-,_.Var8?J1_ln.lnl<e . industriją paimti savo

*

PRASIDĖJO MYKOLAJCZYKO i Marshall'as Sako Draudi- 
BENDRADARBIŲ BYLA

■

mas Bus Tęsiamas
________ VVąshington, D. C. —
džia kad” jis "tą'gerai ži- ^^ liifoma,
nojo, tik vyko, manyda- sių^ “"pjūT’ į PaterttoĮ Ionuš- Chorai taip Pat la’l 
mas, kad galės nors kiek . *' . o,,.,, bai gerai pasirodė.

kaltinami 
dėl vienos 
Nesenai du 

balsą. Ji dalyvaus Metro- lenkai buvo nuteisti mir
timi už “

savo kraštui pagelbėti,
bet pamatęs, kad dalykai šinagi reikalauja drau. i Blazevičiūtė pasirodė, kad kontrolėm 
negereja, bet priešingai ji yra labai gerai išsilavi- ----

7.V. vTSybės sekreto^imuakoje. Ji nepa- 0^ Hehimėje ŽUVOkomunistinis teroras pa
didinamas — pabėgo, kad 

suteikimą infor-įgalėtų laisvam pasauliui
• « • * ’ • A _ • . . _ . 1 -A • T T ••

dimą atšaukti.
riJs MTrahair spaudos! Prastai gabiai akompana- 
konferencijoje pareiškė, v,° artistei Stoskaitei ir

I

i

---------------- imacijų Amerikos ir Ang-.apie tai pasakyti. Ką jis , Vaktvbės Denarta-’’chorams. Taipgi labai ge- 
MtaMąlta* fta —«■ --- —

— ‘ Oinomo S IMArVri-’ į protestus ir
su didžiaisiais — Roose- mus

- - — - — - — i ’

Augusta, Me. — Papra
stai juodosios meškos žie-

Kaip žinoma S. Myko- 
laičikas, nors buvo Len-'

aiįnors į urvą miega, bet šią 
apie žiemą, dėl neišaiškintos ir

ilindusicts kur ^Uos neva vice-premieras, keltu, Churchillu ir Stali- metu neatšauks
bet turėjo slaptai iš Len
kijos pabėgti, kaip suži
nojo, kad bolševikai yra 
nutarę jį nužudyti.

Mykolaiczykas, kuomet 
jis Roosevelto ir Chur- 
chillio verčiamas sutiko į- 
eiti į Maskvoje sudaryta 
Lenkijai valdžią, kaipo 
narys Lenkijos teisėtosios

nu.

32 Žmones

_  _ i pasirodė grodama 
rėikalavi-' vargonais solo. Ji

Fresno, Cal. — Didžiulis 
pasamdytas orlaivis, ve-gavo pasamdytas orlaivis, ve- 

LC»3LUJ5 11 1 UlAilKlVl" j ▼

draudimo dabartiniu labai dauS komplimentų žęs Meksikos piliečius ū- 
ir neda- ne^ik nuo Parapijiečių, bet; kio darbininkus, eksplio- 
ii ncua ________ _____ . ______________ t

Irys jokių permainų. liepsnose 
virš Los

ir nuo įžymių asmenų —’davo ir nukrito 
‘muzikos žinovų. .arti Coalinga,

Ši lietuvių kolonija yra'Gatos Canyon. 
■maža, bet sugeba atlikti1 Orlaivis vežė 
didelius darbus, nes turi kiečius, imigracijos 

: nepalaužiamos energijos, spektorių ir savo
nų asmenų skaičius.

Gaila, kad tų 4000 asmenų
tarpe tiek mažai tėra lietuvių... komisionieriaus

Rusijos komunistų partijos rei§kė, kad jie ligšiol ne-valdžios tremtyje, buvo 
laikraštis “Pravda" neužgiriąs galėję išaiškinti šio keis- laikomas kaipo “nevier- 
Balkanų muitų unijos arba fe- įo meškų elgesio. Neatro-nas Tamošius”, kurs neti- 
deracijos, kaip kad siūlo Geor- do, kad jos tai darančios kėjo, kad
gi Dimitrov, Bulgarijos komu- jį bado i _ _ _ *_ Z -
nistas premjeras. Raudonųjų dančios ir pernai rudenį ryti biznio”. Bet dabar sa-
laikraštis sako, kad tai nebuvę turėjusios pakankamai vo straipsniuose, Ameri-
numatyta įsteigiant devynių; maisto. kos spaudoje jis atsklei-
tautų kominformą.

Kaip žinoma, Dimitrov, grį
žęs iš Bucharesto, pasirašęs 
Bulgarijos - Rumunijos savi- į 
tarpinės pagalbos sutartį, j ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M. 
spaudos konferencijoj, Sofijoj, 
yra užgyręs Balkanų federaci
jos — muitų uniją, įtraukiant 
Lenkiją, Graikiją ir Čekoslo-' 
vakiją.

Aišku, kad Rusijos komunis-' 
tų partijos laikraštis “Pravda”; 
tuo neva Dimitrovo smerkimu 
nori praskinti kelią Maskvos 
valdžios propagandai ir Vaka
rinių valstybių puolimams dėl 
Bevino kalbos ’ ir Marshall'o 
plano.

Rusija viešai neva neužgiria, 
bet slapta remia visomis ketu
riomis, nes Balkanų unija ar 
federacija yra Maskvos pada
ras.

“nevier-

su komunistais 
nes gerai atro- bei Stalinu “negalima da-

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

28 meksi- 
in- 

igyią- 
CIOĮ102 vilnonių audeklinių patriotingą ir talentingą Visi jie žuvo šioje šiur-Boston, Mass. — <

Naujosios Anglijos teks- j išeis į streiką, pareiškė. vadą, kleboną kun. Pran- pioje nelaimėje. 19 kūnų 
tilės vadai, kad American į John Chupka, CIO direk-Iciškų Strakauską. Jis ištraukė ' iš sudegusio or- 
Woolen kompanija sutiko i torius. Textile Workers’. daug ir sunkiai dirba, laivio.
pakelti 21 audenyčios dar-;Union of Amerika, Bosto------------------------------------------ - ' ““
bininkams algas. ' no ofise. Gale šios savai-i

Pakeltų algų suma suda-. tės, visi šios unijos loka- į
rys apie $8,300,000 me-';lai turės savo susirinki-1 
tams. Tose dirbtuvėse dir- mus ir balsuos dėl strei-j 
ba 21,000 darbininkų.

Spėjama, kad ir kitų 
audenyčių kompanijos su
tiks pakelti darbininkams 
algas. Taigi tekstilės 
streikas gal bus visai pra
šalintas.

šeštadienį, sausio 31 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dai
nos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks 

'.oro bangomis per visą valandą. Pasukite savo radio 
'rodyklį ant 1230 kilocycles ir klausykite programos 
iš WESX stoties, Salėm, Mass.

SEKMADIENINE PROGRAMA
'Sekmadienį, vasario 1 d., 10:30 vai. po pietų į- 

Jvyks Lietuvių Katalikų Radio Valanda. Giesmės, lie
tuviškos liaudies dainos, muzikos kuriniai, kalba ir ta, kad neužilgo būsią ati- 
pranešimai plauks oro bangomis iš tos pačios —1 ' "
WESX stoties, Salėm.

Pasiklausykite šių programų. Visais šių radio 
programų reikalais kreipkitės pas vedėją Antaną F. 
įKneižį, 366 West Broadwąy, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449.

ko.
1 Kontraktai pasibaigia 
Vasario 1 d. Jei su kom-į 
panijomis nebus iki to 
laiko susitarta, tai strei
kai prasidės vasario 2 d.! 
Be minėto algų pakėlimo! 
unija dar reikalauja $1.10 

Jeigu a]gos nebus pa- į valandą minimumo, 7| 
keltos 20c. į valandą, ir apmokamų švenčių į me- 
prie kitų susitarimų pri- tus, pagerintų vakacijų, 
eita, 60,000 darbininkų iš apdraudos ir šalpos.

SUTEIKĖ SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTĄ 90 

ATSIVERTĖLIŲ
pato- 
mies- 
Com-

ATIDARYS SIENĄ TARP 
PRANCŪZIJOS IR ISPANIJOS

Paryžius — Iš prancūzų 
ir ispanų šaltinių sužino-

daryta siena tarp Pran
cūzijos ir Ispanijos.

Sausio 25 d. mažytėje ras visiems ir labai 
Šventosios Dvasios kop- gioj vietoj prieš pat 

i lytėlėje, Katalikų Infor- to sodą — Boston 
imacijos Centro namuose, mon. 
Park St., Bostone, Arki-į -----------------
vyskupas Richard J. Cu-' Katalikiškoji Olimpiada 
shing, D. D., suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą 
devynios <".................
vertelių, bei perėjusių į numatoma 
Katalikų tikėjimą.

“Aš nenoriu jūsų 
dinti atsivertėliais, 
mes visi esame atsivertė
liai. Nei vienas i" 
neužgema kataliku. Mes sporinį yra palankus ir

Roma, — Minint Vati- 
dešimčiai atsi- kane šventuosius Metus, 

___________ l turėti Katali- 
kiškąją Olimpiadą. Tą pa- 

va*, skelbė sportui skirtas ąą- 
nes vaitraštis “Forza Italia”.

i Laikraštis nurodo, kad 
iš mūsų šventasis Tėvas Pius XII

[Valdžioje ir užsieny pa- neužgema kataliku. Mes sportui yra palankus ir 
įstangomis. Dabar gi ko-esame atversti per Šven-,yra išsireiškęs, kad spor- 
munistų ministerių kabintąjį Krikštą”, pareiškė tas tai tinkamiausias bū- 
nete nebėra, todėl nebėra' Arkivyskupas laike savo das esąs kūno lavinimui, 

'rcilrnln nei sionns laikvti Pamokslo Šill iSDŪdinSTU.Tnlria nlimniario autv»anlr_

Siena buvo uždaryta 
pradžioje 1946 m., komu
nistų esančių Prancūzijos tų dviejų kraštų.

j reikalo nei sienos laikyti pamokslo šių įspūdingų (Tokia olimpiada sutrauk- 
uždarytos. Be to pasitari- ceremonijų proga. j tų į Vatikaną sportinin-
mai eina dėl atnaujinimo! Šį Katalikų Informaci- kus iš visų pasaulio kraš- 
tiesioginės prekybos tarp jų Centrą veda Tėvai)tų. šventieji metai bus 

Paulistai ir jis yra atvi-įminimi 1950 metai.
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ĮVAIRIOS žinios
Rusijos "Pravda" Nepripažįstą

Nupeikė Kominterno Vadę

griežtai pasi-

sudaryti Balka-

Londonas, sausio 29 — 
Rusijos komunistų parti
jos oficialus organas 
“Pravda” 
priešino komunistų pasi
ryžimui
nų valstybių uniją arba 
federaciją, įtraukiant į ją 
Lenkiją, Graikiją ir Če
koslovakiją.

Kaip žinoma, Balkanų 
kraštai yra Sovietų Rusi
jos kontrolėje. Kiek laiko 
atgal buvo žinių, kad 
Maskvos sudarytas iš de
vynių tautų Komunistų 
Informacijos Biuras (Ko- 
minform) planuoja suda
ryti Balkanų valstybių 
bloką — konfederaciją. 
Balkanų valstybių komu
nistinės valdžios pasirašė 
savitarpines sutartis. Pe
reitą šeštadienį Bulgari
jos premieras 
mitrov, buvęs 
no vyriausias 
darė viešą
kad Balkanų valstybės ir 
Vengrija, Čekoslovakija, 
Lenkija ir Graikija suda
ro konfederaciją arba 
muitų uniją. Jugoslavijos 
raudonasis diktatorius 
Tito spėjama taip pat no
rėtų, kad toks Maskvos 
kontroliuojamų valstybių 
blokas susidarytų.

Georgi Dimitrov ir- mar
šalas Tito kaikurių diplo
matų pripažįstami kaipo 
svarbiausi komunistų va
dai Sovietų Rusijos užsie- 
nyj. “Pravdos” pareiški
mas dėl Dimitrovo plano 
aiškinamas kaipo susida
ręs nuomonių
tarp Rusijos komunistų 
Politbiūro ir

suomių popieris vežamas į 
Estiją. Tačiau į uostus iš
lipti leidžiama tik rusų jū
rininkams. Estų jūrinin
kai laikomi griežtoj prie
žiūroj ir jiems draudžia
ma pasitraukti nuo laivo. 
Suomių laivai, įplaukę į 
estų Tallino uostą, griež- 

j tai saugomi NKVD gin
kluotų dalinių ir jūrinin
kams neleidžiama išeiti į 
miestą. Vargšai pavergtų 
kraštų jūrininkai: laivuo
se laikomi, kaip kalėji- 

imuose ar koncentracijos 
lageriuose.

premiero. Tačiau gali būti 
ir kitaip. Kaikurie sakoj 
kad “Pravda” laikraštis 
tik nori užmaskuoti Rusi
jos planą ir paruošti Mas
kvos valdžiai kelią propa- • 
gandai.

Maskva pamatė, kad 
Vakarinės Europos vals
tybės nejuokais pradeda 
jungtis kovai prieš di- j 
džiausią taikos trukdyto-; 
ją Rusiją. Anglijos užsie-i 
nio sekretoriaus Bevino Vietos 
pareiškimas, kad Vakari-; praneša, kad gandai apie

Maskva Kuria Baltų 
Pasiuntinybes

Stockholm (LAIC) — 
i estų sluoksniai

I

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Georgi Di- 
Kominter- 
vadas. pa- 

pareiškimą.

i

nės Europos valstybės tu
ri sudaryti sąjungą susi
laukė pritarimo. Jung. 
Valstybės, Prancūzija, I- 
talija ir kitos Europos de
mokratinės valstvbės pri-Į* 1 j OLA. MUV1LAAJVO ▼ J A- AO>LM7J AZV/.

taria sąjungos sudary-. Suomius nemaloniai nu- 
mui. Gali būti, kad tas ir! stebinęs tas rusų pasiry- 
iššaukė Rusijos komunis-> įįmas įkurti Helsinky 
tų laikraštį nupeikti Di-į^jįnę pasiuntinybę”, 
mitrovo ir kitų planą, j Esą aišku, kad per tą 
Mes serai žinome, kad “pasiuntinybę” sovietai 

siekia išplėsti savo agentų 
tinklą ir, antra, pasauliui 
sudaryt įspūdį, kad pa
vergtieji Baltijos kraštai 
yra nepriklausomi.

Estijos Pa- 
;” įstei girną 

vėl pasitvirti- 
tuo reikalu 
pasitarimus

“sovietinės 
siuntinybės 
Suomijoje 
no. Maskva 
atnaujinusi 
su Suomijos vyriausybe.

mitrovo i
Mes gerai žinome, kad 
karo metu Rusijos komu
nistinė valdžia “panaiki
no” Kominterną. Tačiau, 
taip pat visiems žinoma, 
kad Kominternas veikė 
slapta. Taigi ir dabar ga
li būti tas pats — viešai į 
nupeikė, o slapta užgiria. j 
Suprantama. Rusija ne
leis ir neužgirs tokios uni
jos ar federacijos, kuri 
nebūtų pilnoje Maskvos 
kontrolėje.

I

“še-

"Maldaujam, Praneškit
Amerikiečiams..."

Tai Tau Ir Laisvė!

vauti Šilutės apboop są
jungos darbui pirminin- 

i kas Drugovas, pirmiau
siai jis pradėjo aprūpinti 
materialinėmis gėrybėmis 
pats save.

“Partinei organizacijai 
ilgą laiką vadovavo kaž
koks Kartašiovas, kuris 
savo elgesiu žemino ko
munisto vardą. Visame 
apkoop sąjungos darbe, 
privedė Šilutės vartotojų 
kooperaciją prie skanda
lingų rezultatų. Užuot ga
vusi pajamų, apboop są
junga nuolat įklimpusi de- 
bate.

Nukenčia liaudis. “Kar
tais po keletą dienų, vien 

ir beiė?Fš~ tik dėl prekybinių organi- 
J 8 zacijų apsileidimo, darbo 

žmonėms nebuvo išduoda
ma duona, blogai apipre- 
kiuojamos kitos maisto 
produktų kortelės. Dėl ne
įvykusio prekybinio apa- 

Nr rato darb° labai pablogė- 
’ jo viešo maitinimo valgy

klų ir užkandinių patieka- 
j “PUTKTO^ S AT YCO5;!^ kokybė . ( Tiesa , Nr.PLIKIOb SĄLYGOS n9 (1256) 1947 y 23). 
sudarytos Kupiškio dur-| J_____
pių kraiko fabrikui vysty-Į čiame mie.
lis... Vistiek šiandien cent Gedimino g.
neje tyla Tuo tarpu fa-;Nr 4 jau kelig mėnegi^ 

„ . n K - V ■„ - - 0,P^tatams I"elkalm- neveikia vandentekis, ku-
Varšuva — Dabartine gatvėse. Kaikune nese uz- gas skubus remontas, nes H nrtaisomM h»i™ irti 

Lenkijos valdžia skaito ražus reikalaudami jo į šiems ir stogas prakiuro, Tai at iš t 
”1‘!tarę aPs‘gyn‘mo T su- galvos. Sakoma, kad pa- per juos lyja ant mašinų... i jau -usė met nevežamos 
tart) tarp Anglijos ir Len-radoje dalyvavo apie o00,-Įmones darbininkams nr žiukšlė kurj M 
kijos, kurios laikydamosi 000 žmonių. Taigi jis pa-;tarnautojams dar uz kovoiprisirinko : kalnai”

(“Tiesa”, Nr. 117 (1255), 
1947. V. 22).

Waukegan, m., lėktuvas taip žemai skrido, 
kad užkliuvo už medžių ir krito ant namo. Po
licija pribuvus patyrė, kad lėktuvo vairuotojas 
buvęs išsigėręs ir jį areštavo. Tai dar vienas 
įrodymas, kad gėrimas neveda į gerą, bet į blo
gą ir prie rimtų darbų reikėtų su juo lenktis.

DURPYNUOSE 
NETVARKA

“Bačiūnų durpyno per
davimas naujiems šeimi
ninkams užsitęsė be galo. 
Iš esmės ir dabar čia šei
mininkauja visi, o tvarkos 
taip ir nėra. Darbo orga
nizacijos čia nėra jokios. 
Plačiuose durpių laukuo
se sutinkame tik vieną 
(brigadą apie 20 žmonių. 
1 Dešimtininkai skundžiasi: 
“Nežinau, kaip dirbti; in
žinierius drg. Lieparskis 
sako, kad reikia vežti šias 
durpes, o drg. Bairikovas 
(Šiaulių miesto Komiteto 
rajono Energijos Valdy
bos viršininkas) — kad 
į ne.” Netvarka i
1 kūmas jaučiamas visur. 
Iš 800 reikalingų darbi
ninkų tesutelkta tik apie 
300. Yra sunkumų su ap
rūpinimu maistu...” 1__
drabutis nesutvarkytas.

(Vilnius, “Tiesa”, 
120, 1947. 5. 24).

ANGLIJOS-LENKIJOS APSIGY- 
NIMO SUTARTIS “PASENUSI”

kijos, kurios laikydamosi 000 žmonių. Taigi jis pa- . tarnautojams dar už kovo i 
Anglija išėjo j karą prieš jutęs, kad kėsinasi ant jo mėnesį nėra sumokėtas:

: darbo užmokestis. Darbi
ninkams nėra tinkamų 
butų, nes aplinkui — vie
ni durpynai be jokių gy
venviečių. Apie butų 
tybas darbininkams 
kas negalvoja”.

“Tiesa”,

Vokietiją, šiais Lenkiją gyvybės ir pabėgo, 
užpuolus 1939 m., nors le-j ----------------
galiai dar galiojančią, bet p___rLi i (lauru
“pasenusią” — pareiškė "ageroe Lietuvaitę Maugę 
gen. Viktor Grosz. Tą pa-!
reiškimą valdžios vardu 
padarė Grosz 
konferencijoje.

Išeikvotojai
“Kaltinamasis Konite- 

liovas buvo Zarasų aps
krities vartotojų koopera
tyvų sąjungos prekybos 
skyriaus vedėju. Išnaudo
damas savo tarnybines 
pareigas, Koniteliovas ne 
kartą nusižengė tarybi
niams prekybos princi
pams. Per keletą mėnesių 
kaltinamasis pardavė į- 
vairiems spekuliantams 
mielių ir pasisavino pini
gus”. (“Tiesa”, Nr. 120 
(1257), 1947. V. 24).

Hashington, D. C. — 
spaudos Šiomis dienomis Sesuo M.

.Olivia, Katalikų Universi-į (Vilnius, “Ties 
Kas link Bevino projek- j““1947 5- 22>- 

to dėl suvienymo ’
Vakarinės Europos, tai dabar 
pakartojo savo bosų, sė- 
dinėių Kremliuje^ paleistą trinto Šiaulių
teigimą, kad Bevmui sį 
planą padiktavusios Jung." 
Valstybės ir kad tas pla
nas nei taikos nei atstaty
mo Europai neatnešiąs.

Nr.
pranešė, kad pj _______

M. Zapenaitė, slaugė,’ kuri “juk vien per šiuos me-
dabar tame universitete tus šioje Dartinėje organi- 
baigia aukštesnį slaugės'zacijoje (Šilutėje) iš ko-! 
mokslą, išrinkta Slaugių munistų partijos gretų' 
Mokslo draugijos pirmi- pašalinta eilė atsakingų

New York (LAIC) — 
Tarp Suomijos ir Estijos 
tebeplaukioja prekiniai 
laivai. Jais aprūpinamos 
estų gaminiais Sovietų 

i karinės bazės Suomijoj ir

i

skirtumas

Bulgarijos

Draugijų Valdybų Adresai
------------ •

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
•25 E. 8tn St.. So. Boston. Mass. 

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
ProL Rašt. — Ona IvaAkienė.

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

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

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

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

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

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
♦92 E. 7th St.. So. Boston. Mass

į- •

Bar bėrio Sūnus Bus Gydytojas

i

\ė žiaau ką aš <iarau su savo sūnumi Jis nori studijuoti mediciną Aš 
•’kshi’ taupau pinigus Mutual Savings Banke. Aš visą dieną prisiklau- 

>a- v 'ok>ų kalbų apie dienos rūpesčius. Aš nesirūpinu. Aš taupau kiek gr 
Ka'j savo Juozui suteikus ateitį." Tai yra išmintingas tėvas kuris žino. 
<e:mos maloni ateitis priklauso nuo taupumo. Padėk savo šeimai, tau- 

■ a > reguliariai. Jus lengvai galite surasti Mutual Savings Banką, pa- 
/ ia.-.ias į ' Savings Bank” ar "‘Insti’ution for Savings " knygos vardų

“Maža tauta bus 
— Lietuvos 

Šią knygą pa-

New York (LAIC) — 
Tokia antrašte- vienam di
džiausiam šveicarų dien
rašty, “Basler Nachrich- 
ten” (1947 12 18 Nr. 537) 
plačiai nagrinėjama ką 
tik išleista vokiečių kalba 
knyga
sunaikinta, 
tragedija.” 
ruošė N. E. Sūduvis ir iš
leido garsi Thomas leidy
kla Šveicarijoj. Ją labai 
palankiai įvertino visa 
šveicarų spauda, net 40 
laikraščių įsidėjo recenzi
jas. Štai pora įdomesnių 
ištraukų iš “Basler Na- 
chrichten”:

“Trys baltiečių tautos— 
lietuviai, latviai ir estai— 
be abejonės yra tarp tų 
tautų, kurios žiauriausiai 
nukentėjo per antrąjį pa
saulinį karą, nuo barbarų 
įsiveržimo ir dabar tebe- 
kenčia... Jos yra auka na
cių - sovietų “kolaboraci- 
jos”... Šiandien yra pavo
jus, kad tos baltiečių tau
tos bus visiškai sunaikin
tos, kaip tautiniai viene
tai, sistematingai vykdant 
masines deportacijas.” .

“Deportuotųjų laiške iš 
Jarkutsko, kurs slapta pa
siekė Jung. Amerikos Val
stybes. tarp kitko rašo
ma: “Prašau, pasakykit 
amerikiečiams tegul jie 
meta ant mūsų atominę 
bombą ir padaro galą mū
sų kančioms”.

Recenzijoj nurodoma, 
kad tos įspūdingos kny
gos autorius yra vado
vaujantis lietuvių
priešinimo pogrindžio ko
voms asmuo, patsai išgy
venęs abi totalitarines o- 
kupacijas — hitlerinę ir 
bolševikinę, šia proga pa
žymėtina, kad minimas 
Sūduvio veikalas yra 
LAIC’o peržiūrėtas, pa
pildytas slaptais NKVD 
dokumentais ir baigiamas

Gtn. Bradley—Vyriausias 
Armijos Vadas

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumą n a s i 
formaliai nominavo gene
rolą Omar Bradley Jung. 
Valstybių Armijos štabo 
viršininku. Tą nominaciją 
turi Senatas užtvirtinti.

Ligšiol vyriausio Armi
jos vado pareigas ėjo 
gen. D. Eisenhower. Pas
tarasis, išėjęs atsargon, 
užima Columbijos Univer
siteto prezidento parei
gas.

Karo metu, tas svarbias1 
pareigas ėjo gen. Mar- 
shall.

pirmi-, 
ninke.

p. M. Zapenaitė yra bai
gus slaugės mokslus Car- 
ney ligoninėje, So- Bosto- 

įne. Po to ji studijavo ob- 
istetrikos darbą Brady li
goninėje, Albany, N. Y. 
į 1942 m. įstojo į Army 
iNurse Corps ir tarnavo 
■ Amerikos karo jėgose 
Persijoj ir Indijoj. Sveiki
name!

pašalinta eilė atsakingų 
obkoop sąjungos darbuo
tojų už valstybinio turto 
išeikvojimą. Dar vos prieš 
kelis mėnesius ėmęs vado- ;---------- -----------------------

• • 1

pasi-

Kongresas Atmetė 19 
Senatvės Pagalbos Bilig

l GRAŽIOS IR NAUDINGOS

| KNYGOS
Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv.

< Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
1
S

lraqo Ex-Premiera$ 
Pabėgo

Baghdad, Iraųas —Bu-'nia^ 
vęs premieras Salih Bey _ 
Al Jabur, kaip praneša, atmetė, 
pabėgo iš Baghdado į kal
nus, kuris jis tikisi gauti 
savo uošvio tautelės pro
tekciją.

Salih Bey’as buvo apsi
sprendęs kovoti, kad sei
mas užgirtų Britanijos - 
Iraqo savitarpinio apsigy
nimo sutartį, bet susilau
kė stiprios opozicijos. O- 
pozicionieriai sostinėje 
suruošė protesto paradą

Boston, Mass. — Mas- 
sachusetts valstybės kon- 
gresan buvo įnešta net 19 

‘.jbilių, kuriuos priėmus bū- 
’itų mokama padidinta pa- 

! šalpa sulaukusiems 60 
metų amžiaus seneliams. 

I Kongreso atstovas Cla- 
rence A. Wood, respubli-j 

įkonas, pareiškė, kad jis 
1 per mėnesį išbandęs gau-: 
' narna pašalpa gyventi ir! 
i patyręs, kad ji yra tinka-' 
! ma.

Kongresas visus bilius

• i Amerikos Lėktuvai Galės 
Naudelis Tripolio ir Maltos 

Aerodromais

versti į anglų kalbą. Jį 
neužilgo išleis Amerikos 

•Lietuvių Taryba.

Londonas — Britų Oro 
Ministerijos atstovas pa
skelbė, kad pasiekta susi
tarimo tarp Royal Air 
Force ir U. S. Military 
Officials, kuriuo einant 
Jung. Valstybių kariniai 
lėktuvai galės naudotis 
Tripolio ir Maltos oro ba
zėmis bei aerodromais.

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks
luota ir gražiame popieriuje knyga. 95 
pusi. Kaina — 1.50 dol.

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

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

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

tą) “Darbininko” administracijoje: —

t

į
*

i

I
ii

l1 .*
C ____
# kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- įii _ _ ... ------- --- . .—

i
iI

AfCSį/
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
» •

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i! 
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- i!

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

[ČO^PE R AT I VE B AN K1

490 IIOAIWAT • SOOTO
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IŠORINIS DARBAS

LAIŠKAS Iš AMERIKOS
ZONOS, VOKIETIJOS

3
Šiomis dienomis 

stovykloje lankėsi 
vikinis 
buv. 
Čepas, 
niškos propagandos žo-

mūsų 
bolše- 

lietuvis karininkas 
puskarininkis ltn. 
kuris kvietė stali-

I
I 
I
I

Hanau. 1947Š XII. 4. me ar juos malsime ar ne, 
Mielas Dėde,

Jūsų' laišką gavau lap- a_us. ~ acHUS “ Iie^‘ 
kričio mėn. 29 d., už kurį .. ,
'labai esu dėkingi. Bent! ° “Tevo Stahn“ ranka 
koks rvšys, bent kokia aP*,nk ”us v,s sukasINį1- 
žinia iš laisvo oasaulio ne 2a* sleke mas ,UNR’ 
tik mus džiugina, bet ir RA Pereonali‘.;. J‘na» .«?•

gal malsime, bet gal ne vi- jžiais grįžti į Tėvynę. Jo 
sus — tik senus ir nepa-

žemės uikas, ^prina kai iš 
nes iš tamsiausių jo gel- apgalyojame ™
mių jis gali pašaukti nau- padėti, tai gali plaukai 
ją gyvenimą.

Ir tik tam, kuriame Kri
stus gyvena ir veikia, — 
tik tam leista užlipti ant 

i aukščiausių viršūnių ir 
į nusileisti į giliausias be
dugnes.

Tik šios galybės ir dar- 
!bo vienybėj jis gali su
vokti didybę To, kuris 

i puikiu savo atvaizdu yra 
[apjuosęs visą pasaulį. '

4.
Bet šito visuotinumo, a- 

pimančio laiką ir erdvę, 
kurs ligi šiol tebesitęsia ir eina vis aršyn. eities, nesvajoja apie “at- pilnybėj išorinis eucha-

Jau nuo pat rusų revoliucijos, bolševikai prade-einančius amžius”, gaišin- rištinis darbas, save pa- 
jo brautis į Kinijos sienas. Pasinaudodami nuolati- damas tuo būdu brangų į miršdamas, įeina į tą di-
niais karais tarp Kinijos generolų, komunistai tiek iaįką. jdžiulį, pasaulinį darbo rū-
įsigalėjo, kad turėjo savo valdžią, galingą armiją ir, jįs nėra sustingęs darbo'mą. 
apskritai, sukūrė lyg savo valstybę, su kuria Kinijos metoduose ir pažiūrų for-: O kadangi jis yra pasi-
nacijonalistams teko rimtai skaitytis. Kuomet kilo mose. Įrengęs dirbti bet ka. bet
karas su Japonija, nacijonalistų vadas Čiang-Kai-Šek jįs žino, kad nė vienas kur ir bet kada, tuo būdu 
turėjo du frontu: prieš japonus ir komunistus. Komu- amžius nėra gėrio idealas visados randa sau dera- net ir 
nistai neva kovojo prieš japonus, bet daugiau rūpino- įr ng vienas — visiškai mą vietelę, kur gali, kaip Golgotos kryžiaus ;
si pasigriebti į savo rankas vyriausią Kinijos vai-blogio; kad nė vienas lai-visumos narys, veikti la- nė. Anksčiau ar vėliau —j 
džią. Čiang-Kai-Šekas gerai žino komunistų tvarką, kotarpis nėra tik progre- bai stipriai ir labai pašto- turės kiekvienas ’ *
Suprantama, kad jis negalėjo valdžios jiems užleisti. sas _ jr nė vienas — tik-viai.
Tačiau, smarkiai japonų spaudžiamas, buvo privers
tas su‘komunistais derėtis. Į tas derybas įsikišo A-

Kinijos Vargai
oo.

Visuotinis laiko atžvil
giu.

Kaip kiekvienas žmoni
jos pažangos tobulinimosi

kiekvienas

z

Spaudoje daug apgailestaujama dėl liūdnos ki- peri jodas, kiekvienas lai- 
niečių padėties. Iš tiesų, Kinija jau devyni metai yra kotarpis yra naujas Dievo! 

pasireiškimas; į 
kaip kiekvienas amžius Į 
atspindi vis naują Kris-Į 
taus bruožą—Kristus va-; 
kar, šiandie ir amžinai, — 
taip ir eucharistinis išori
nis darbas t. y. išorinis 
Kristaus darbas, nežino 
jokio laiko skirtumo.

Jis resiitei,

karo ugnyje. 1937 m. ją puolė japonai, karo visai ne- didybes 
paskelbę, tik taip sau norėjo neva nubausti kiniečių ’ 
partizanus, ar kokius ten banditus. Nepaskelbtas ka
ras greit išsivystė į kruvinas kautynes, kurios galė
jo liūdnai pasibaigti Kinijos valstybei. Tačiau išsivys
čius japonų karui su Amerika, kiniečių padėtis kiek 
palengvėjo. Kai Japonija buvo nugalėta ir likviduota, 
kiniečiai manė susilauksią taikos ir savo vidaus rei
kalus ramiai sutvarkysią. Bet kur tau. Atsirado bai
sus vidaus priešas — komunistai. Maskvos kurstomi jjs resiilei, keikdamas 
ir padedami, jie pradėjo pragaištingą naminį karą, dabarti, suidealintos pra- 
kurs ligi šiol tebesitęsia ir eina vis aršyn. ■—-—«
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buvo paklausta: “Ar Lie
tuvoje ir dabar vartojami 
toki valdymo 
kaip ir 1940-41 
kada vieno čia 
brolis ūkininkas

metodai, 
metais, 
esančio 
buvo a-

dabartinę ’ ; ’ rrv go htsikrateme (reikėjo 
labai garsiai šaukti), da- 

’bar užpuolė IRO scrinin- nei pakarti, . . . ..gas, kuris galima sakyti 
”ori mus sijoti tomis pa
čiomis UNRRA anketo
mis. Pagal tas anketas 
mes turėtume nurodyti 
’7isas gimines ir artimuo- 
įsius Lietuvoje ir dar daug 

“Tėvas” Staibi
man juos, 
sumalsiu, 

sa’^n

ant galvos atsistoti. Juk 
mes esame 
nei paleisti. Kai ūkininkas 
atveža grūdus į malūna. 
tai grūdai žino, kad jie 
bus sudilti į girnas, kurios 
juos tikrai pavers į mil
tus. Gi mes jau treti me
tai. kai esame malūne ir 
laukiame.
nas sako duok 
aš juos tuojau 
gi vakariečiai 
lauk, mes dar

įstatyti mūsų artimuosius 
Lietuvoje ir kas visai nie- 

Da ko bendra neturi su jų na- 
pažiūrėsi!kadtai reikalin' 
L.________ i ga nėra emigracijos rei-

kučiausius, kain mirčiai l£a^ams* 
naskirtus...; pasidarėme 
lyg šio pasaulio išmatos,, 
visų sąšlavos iki šiolei.

Į visumą įeinančio dar
bo kilnumas ir yra savęs 
pamiršimas — net savęs 
sunaikinimas.

Aukščiau visu darbų — 
kilniausių — stovi

Kaip amžinasis Dievas
tos viršūnės siekti. 

Iš Golgotos

Laivas Andrėj
Mano laivas plaukia plaukia, 
Plaukia per marias — 
•Vėjas suka, dūksta, šėlsta, 
Išpučia bures...
Laivas klaidžioja, paklysta,
Laivui neramu —
Kur sustoti, išsikelti, 

Viršų-,Uosto nerandu.
i n 11  ‘
darbas matydamas šią dalią, 

[Sudedu aukas — 
Kryžiaus Ir maldauju iūn» sali^

Lauždamas rankas:
regresas.

Jis nuoširdžiai džiaugia- ne pats tiesiog tvarko sa- Aukos, iš krikščionių pra- 
merika. Valstybės Departamentui rūpėjo sumušti ja- si savo laikais, pasitinka vo tvėrimo darbus, bet lieto kraujo iškilo tobu- “Nešk, o vėjau, šitą laivą, I-- A » • i « « .• __ •_ •_ J* J __ •_ _ponus. Kinija buvo stambi Amerikos talkininkė. Prieš juos ištiestomis, darbo iš- palieka
ją Japonija turėjo statyti keletos milijonų armiją, troškusiomis rankomis ir gamtos
Kad karas prieš japonus būtų sėkmingesnis, Ameri-tuoj pradeda brangiame i Kristus,
ka ragino, kad Kinijos nacijonalistai susijungtų su marmure kalti naują Kri-.mėj, pasitenkino tik ma- die reikalauja tiek kūniš- 
komunistais ir bendromis pajėgomis pultų japonus. staUs paveikslą. žute Palestina, didžiulį kų — kraujo aukų, tiek

Tiesa, jis supranta savo’pasaulį palikdamas savo dvasiškų — į.—1—„j.— _ .
laiko neigiamybes ir klai-į mokiniams; kaip Eucha- aukų. |į k‘hones’ d
das. Bet kaip tik dėl to jo’ristinis Kristus altoriaus Visuotinis žmonijos dar-ĮM“ namo peivetk. 
reikalingumas dar padidė-; tylą palieka tik tada, kai bas yra galimas tik tada, ’ šitą žemę aš vadinsiu 
ja. jo veiklumas dar sus- reikia įeiti į dar tylesnę kai paskiri asmens dirba Motina mana, 
tiprėja, nes iš kiečiausio žmogaus širdį — taip ir ta mintimi, kad jų darbas Ją myluosiu, jai gyvensiu

juos tvarkyti liausią ir didžiausia pa- Nešk kraštan ramian! 
dėsniams; kaip saulyj draugija — Bažny- Nešk per audrą vandenynų 
gyvendamas že- čia, ir josios augimas kas- Mano Nemunan!

Ten sustoki, mano laive,
Komunistai suprato, kad turi puikią progą iškilti. Jie 
pritarė Amerikos sumanymui, bet statė tokius reika
lavimus,* kurie, jei būtų išpildyti, atidarytų komunis
tams kelią į pilną Kinijos vyriausybę. Čiang-Kai-Še- 
kas atsirado sunkioj padėty. Būti savo tautos išdavi
ku ir atiduoti ją komunistams jis negalėjo. Iš kitos 
pusės jis turėjo skaitytis su Amerikos reikalavimu, 
nes Amerika teikė Kinijai daug pagelbos pinigais ir gražiausias paveikslas, 
karo reikmenimis. Čang-Kai-Šekas siūlė komunistams “

pasiaukojimo I,nk.sir.ą >mesk ~

tiprėja, nes i
marmuro reikia iškalti išorinio eucharistinio dar- Įeitų į visumos darbą.

bo esminė žymė yra įeiti 
Po chaoso nakties sus- i visumą, visiškai 

net keletą vietų valdžioje, komunistai reikalavo di- pindėjo Kūrybos ryto au- einant, ar

O jie patys dažnai turi, 
nesirū- kaip ir Kristus, užsidary- 

jis bus kam ti tyliame savo Nazareto
džiumos ir tai pačių svarbiausių pozicijų. Derybos šra, po Didžiojo Penkta- nors žinomas, ar gal bus kambarėlyj, dirbti niekam 
nutrūko, tačiau Amerika vis nesiliovė reikalavusi su- dienio nakties patekėjo ir tikras mirimas, — bet nežinomi ir nematomi. i

ran ir ten jau žuvo už tai, 
kad neatidavė vieno cent
nerio pyliavos, nes jis jo 
jau neturėjo”. Tai Čepas 
nieko neatsakė. Į klausi
mą kas jį čia atsiuntė Tė
vynė ar Maskva, jis atsa
kė “Tėvynė”, tada jo pa
klausė, keno jis uniformą 
nešioja — tėvynės ar Ma
skvos, tai jis pareiškė, 
kad jis atsakinėsiąs tik į 
tokius klausimus, kurie 
liečia tik repatriaciją. Ta
da visi klausytojai švilp
dami apleido salę. Mitin
gas truko tik 20 min.

Atmosfera labai įtemp
ta, padėtis " neaiški, bet 
mes papratę kentėti, dir
bame mūsų Tėvynės atei
čiai, kultūrininkai kuria 
kultūrinį tautos lobį, kny
gų, paveikslų pavidale, 
menininkai daina ir šokiu 
nori parodyti pasauliui, 
kad lietuviai gyvi, gajūs 
ir kovos dėl teisybės tie
sos ir laisvės iki begaly
bės. Mes visas 
me sudėję į 
laisvės meilę.

Aš bandžiau 
nadon, bet loterija nesise
ka, mat norinčių daug, 
bet burtas krinta tik ne
kuriam. Į Prancūziją gali
ma važiuoti, bet ten labai 
didelė bala”.

viltis esa- 
Amerikos

laimę Ka-

Ir mirsiu už ją”.
At. Kairys.

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

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

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

“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28, I1L

• vtoks mirimas, kuris palai- Ir jeigu jie, susižavėję 
ko visumos gyvybę. didžiais idealais, norėtų j

Kristus, padaręs di- išeiti su Kristumi į viešu- 
džiausių darbų mirė ir mą, norėtų išgirsti minios 
šiandie kasdie šv. Mišiose pagyrimus ir pamatyti jo- 
tebemiršta tam, kad pa- sios nustebimą gražiais 
saulis gyventų. jų darbais — tegul žino,

Jo artimųjų, Jo apašta- kad jų laukia Golgotos 
lų darbas irgi buvo mirti kryžius, ir jų mirtis bus 

: “Dievas pastatė didžiausias išorinis jų

sitaikymo su komunistais, net patį Marshallą buvo Išganymo Saulė, 
nusiuntusi kiniečių partijas sutaikyti. Nė Marshallas Krikščionis džiaugiasi 
nieko nepadarė. Dabar jis pats pamatė, kad bolševi- savo laiko silpnumais ir 
kai nesukalbami. O vis dėlto Amerika nešelpia Kini- klaidomis, nes jis gali su
jos kaip reikėtų, ypač kai komunistai vis stiprėja, o teikti jiems naujos švie- 
Čiang-Kai-Šeko jėgos mažta. sos.

Spaudoje vis daugiau matosi aštrios kritikos A- Krikščionis savo sieloj, 
merikos pareigūnų Kinijos atžvilgiu. Kiniečiai atrodo gaivinamoj Kristaus ma-
apleisti, o jų kova |>rieš komunizmą turi pasaulinės lonės, pajunta titaniškos
reikšmės. Labai gaila, kad mūsų vadai negali ar ne- galybės; jį džiugina kiek-1už kitus: “Dievas pastatė didžiausias
nori suprasti to, kas visiems aišku. K. vienas pasaulio daiktas ir mus, apaštalus, kaip pas- darbas.
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i
Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

4.

Ruoša, Planai ir - šunes

— Tik susimildamas negriebk mane už al
kūnės! Tu ne mažas. Anaiptol. Bet palyginus 
su Dičkiu... pats gi matai. Atsiprašau. Aš 
čia paskubomis padariau klaidą. Neperdido- 
kas ūgis miesto darbuotei kaip tik pats ge
riausias. Bet kur įlysi, pasislėpsi. Tu, Ge- 
niuk, mieste labai tiktum. Ir ten tau nebe 
pirmiena. Tavo drąsa, apsukrumas, tas ja
poniškas “jitsu” — tai tokie tavo ypatumai, 
kad... Be abejo bus progos juos parodyti. 
Kautynės bus karštos. Teks pamatyti viso
kių staigmenų. Bet tu esi vadas ir tau teks 
platesnė rolė. Prireiks priešus ne tik iš pa
salų draskyti, bet ir atvirai pulti. Žinoma, 
su esamomis pajėgomis mes negalime stam
bių žygių daryti, bet ir su mažomis grupė
mis kautis reikia gi vadų, o mums jų kaip 
tik trūksta. Tad turėsi, brolyti, kol kas di- 
delosniam būriui vadovauti, o mieste — ką 
gi, daugiau kaip penkiem - septyniem nepa
togu. Paskui pažiūrėsim. Jei mums nepa
vyks didesniu būriu pulti, teks smulkiai iš

sisklaidyti, ir tuomet bus visokių galimybių. 
Aš pats asmeniniams žygiams nebetinku, 
taigi turėsiu likt vietoje ir su Geniuku maž
daug bendrai veikti. Kas gi belieka miesto 
darbui?

— Aš! — šūktelėjo Gegužis. — Nori, ne
nori, turėsi mane miestan išsiųsti.

— Tur būt priseis. Nors labai gaila. Tams
ta esi gimęs vadas. /Ne tik kuopai, bet ir vi
sam pulkui tinkamas vadovauti. Kad turėtu
me daugiau vyrų ir vadų.

— Bet kadangi neturime, — pertraukė 
Gegužis, — tai mano mylista automačiai 
braunasi į patį meškos guolį.

— Gerai, gerai, tamsta visur tinki.
— 0 mane tai jau visai pamiršote, — 

rūgščiai pastebėjo Žaliukas.
— Nepamiršote, Antanai, ne. Tau kaip 

tiktai teks pati svarbiausia rolė — užsienių 
diplomato pareiga. Deja, tuo kilniu vardu 
esame priversti vadinti papraščiausią žval
gybą. Tu būsi visų žvalgų viršininkas. Į bol
ševikų stovyklą nebereiks tau brautis, tik 
turėsi palaikyti tamprius su žvalgais ry
šius, priiminėti jų raportus ir duoti jiems 
nurodymus. Tai kebli ir nedėkinga tarnyba. 
Ar apsiimi?

— Kam dar klausti? — atsakė Žaliukas.— 
Čia kariška drausmė. Sykį įsakyta — eik ir 
dirbk. Žygdarbiais pasigirti negalėsiu, bet 
aš to nepaisau, by tik kokiu nors būdu kiek 
naudos atneščiau. Gi jei prireiks, tai galiu 
ir su Gegužiu po miestą pasišvaistyti.

— Ot tai man vyras! Duok ranką! — at
kišo jam savąją Gegužis.

Žaliukas stipriai ją paspaudė.
— Tai ir viskas tvarkoj, — tarė Andrius.

— Dabar galima ir apie šunis plačiau pasi
kalbėti.

Gegužis su panieka išpūtė lūpas.
— Yra apie ką kalbėti! Paleidai kulką, ir 

šuns nebėr.
— Ne tame dalykas, kad šunį gali nušaut,

— tarė Žaliukas, — bet štai kame: šuva 
partizaną suseks, partizanas jį nušaus, bet 
tuo pačiu ir'save išduos. Tad reikia negar
siai šunį likviduot.

— Bet kaip tai padaryt? — žingeidavo 
Gegužis.

Žaliukas pakraipė galvą.
— Aš nežinau kaip, tik žinau, kad kai ku

rie pąrtizanai tai padaro. Plačiai eina pasa
ka apie du partizanu, tėvą ir sūnų, kurie 
pasiėmė gana keistus vardu: Stirnos Akys ir 
Stirnos Kojos. Tur būt buvo prisikaitę ame
rikietiškų romanų apie kovas baltųjų su in- 
dijiečiais. Ot tiedu vyrai tiek terorizavo bol
ševikus, kad jiems suimti buvo pasiųstas 
stambus raudonarmiečių dalinys, su tankais, 
kulkosvaidžiais ir šunimis. Ir ką jūs mano
te? Išieškojo visus miškus ir partizanų ne
rado. Tik rado visus savo šunis ant medžių 
pakartus. Ir negirdėjo nė vieno šūvio.

— Kaip jie galėjo tai padaryti? — nuste
bo Geniukas.

— Ot čia ir visa paslaptis, — atsakė Ža

liukas. — Visaip spėliojama: kad jie šaudė 
iš kažkokių negarsių šautuvų kažkokiomis 
dujomis, kurios šunis užtroškino; arba tie
siog pametė užnuodytos mėsos, kurią išal
kę bolševikų šunes godžiai prarijo. Tikrai 
nežinia. Aš neabejoju, kad ta paslaptis cen
trui yra žinoma. Jie ten mokės nuo šunų 
apsiginti.

— Būtų labai paranku tą paslaptį sužino
ti, — susirūpino Gegužis. — Netenka abe
jot, kad ir mūsų kuopą bolševikai šunims 
užsiundys.

— Žinoma, tą priemonę ir prieš mus pa
naudos, — pritarė Andrius. — Tai labai ne
malonus pavojus. Tai tavo, Antanai, parei
ga tą paslaptį sužinoti.

Žaliukas nejaukiai pasiraivė.
— Tai šuniška pareiga.
— šuniška, ne šuniška, bet sužinoti reikia, 

— nusprendė Andrius.—Kaip nors per žval
gus...

— Pamėginsiu, — nenoriai sutiko Žaliu
kas.

Ligšiol tylėjęs Dičkis staiga atsiliepė:
— Sakote, kad tiedu partizanai terorizavo 

bolševikus. Kokiu būdu?
— Visokiais būdais. Paprastomis partiza

nų staigmenomis, be galo atkakliai atlieka
momis. Tačiau kartais jie sugalvodavo tokių 
išdaigų, kurios, rodos, niekam į galvą neat
eitų.

— Pavyždžiui?
^Bus daugiau).
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Grynas
Lietuvos Nepriklausomybes 30 Metų 

Sukakties
I
Kun. Parulis paviešėjęs dieną 
iškeliavo į šiaurius. Andrius 
Daugirdas pasiliko Baltimorėje, 
kur jis lankys mūsų kolonijos 
lietuvius katalikus spaudos rei
kalais. Kaip tik jau seniai mes 
laukiame tokio asmens, katali
kiškos spaudos apaštalo. Balti-

Moterų Draugijos Metinė 
šventė

Kiekvienais metais ketvirtas 
sausio mėn. sekmadienis yra 
skiriamas Altoriaus ir Rožan
čiaus moterų dr-jos iškilmėms. 
Tą rytą visos narės eina prie 
šv. Komunijos; po pietų įvyks
ta pamaldos už mirusias dr-jos morėje yra plati dirva šiam ka- 
nares. Po pamaldų moterys su- talikiškos akcijos reikalui. Pe- 
sirenka į parapijos salę, kur y- reitą sekmadienį kunigai iš są
rą metinis pasisvečiavimas ir 
susirinkimas.

Šiais metais ši metinė iškil
mė įvyko pereitą sekmadienį, 
sausio 25 
sniego ir šalto 
moterų priėmė 
Po pietų dr-jos dvasios vadas 
kun. dr. Mendelis laikė šv. va
landą. Savo pamokinime paaiš
kino Bibliško sekmadienio reik- 
škmę, kurs yra minimas kiek
vienais metais s. Užgavėnių sek
madienį.' Jis trumpai išdėstė 
Biblijos arba Šv. Rašto knygų 
sąstatą ir ragino visas nares, 
kurios tik moka skaityti. įsigy
ti Naująjį Testamentą ir kas
dieną bent 15 minučių pašvęsti čiai gavo kunigų rašytą laišką. 
Evangelijų skaitymui.

Pasisvečiavime dalyvavo visi 
trys kunigai. Virš 100 narių 
buvo susėdusios prie stalų. Dė
ka pirmininkės Makarauskienės 
ir jos padėjėjų pastangoms pa
sisvečiavimas buvo tikra puota. 
Kalbos ‘buvo trumpos. Kun. 
Dubinskas dėkojo mamytėms 

JŲ pagelbą priežiūroje, kaip 
švč. Vardo vyrų, taip Sodalie- 
čių dr-joms. kurių jis yra dva
sios vadas. Be motinų pagelbos 
nė viena, nė kita dr-ja negy
vuotų taip gražiai. Kun. Jonas 
Mendelis gyrė sumanymą me
tinio pasisvečiavimo, kurs tei
kia progą narėms bendrai suei
ti. pasimatyti, pasikalbėti.

Susirinkimas ir buvo trum
pas. Pirmiausia klebonas įteikė 
kiekvienai valdybos narei po 
gražų Nekalčiausios žarijos 
širdies paveikslą. Valdyba, pa
tariant klebonui, išrinkta ta 
pati, išskyrus maršalką. į ku
rios vietą buvo išrinkta Magda
lena Višniauskienė. Ponia Kal
pokienė 
negalėjo 
tarnauti.

Šiems
sekanti :
rauskienė: vice-pirm. Aleksan
dra Jončienė: raštininkė — 
Viktorija Gensęvičienė: tvark- 
darė — Magdalena Višniaus
kienė. Buvo kalbama apie ligo
nes Oną Laniewskienę, Elžbietą 
Benešiūnienę. Oną Dubinskie- 
nę, Kotryną Aleknavičienę ir 
kitas. Narės apsiėmė sergan
čias atlankyti, suraminti. Susi
rinkimas užsibaigė užsimokėji
mu duoklių.
m. valdybą ir linkime 
tos garbingos dr-jos 
gražių pasekmių jų darbe 
vo garbei ir artimo meilei.

d. Nežiūrint gilaus 
oro. arti 200 
šv. Komuniją.

dėl įvairių priežasčių 
apsiimti šiais metais

kyklos prašė žmonių manda
giai priimti p. Daugirdą ir jo 
atydžiai išklausyti. Andrius 
Daugirdas yra prityręs žmo
gus. daug nukentėjęs mūsų ti
kybos ir tautos reikalų dėliai. 
Jis begalo tinka tai misijai, ku
rią atlieka lietuvių tarpe, ne 
tik Baltimorėje. bet ir kitose 
kolonijose. Linkime p. Daugir
dai gražiausių vaisių jo dar
buotei Baltimorės lietuvių tar
pe. Laikinai jis apsistojo pas 
Adomaičius 1333 Glyndon Avė.

Jau ir Gavėnia
Šią savaitę, sekant jau nuo 

kelių metų įvestą paprotį, visi 
lietuviai šv. Alfonso parapijie-

metams valdyba yra 
pirm. Elžbieta Maka-

kuriame rado savo velykinės 
priedermės kortelę ir bilietą 
prieš - užgavėniniai vakarienei. 
Vakarienė įvyks sekmadienį, 
vasario 8 d. Ona Ivoškienė, 
mūsų zakristijono Antano Ivoš- 
kos žmona, apsiėmė būti vy
riausia šeimininkė. Jai padės 
būrys ištikimų parapijonkų. Į- 
vairumo dėliai, girdėjau, šįme- 
tą bus dešrų ir kalakutienos. 
Albertas Juškevičius rūpinasi 
muzika. Kun. dr. Mendelis spė
ja. kad bus arti 500 svečių pa
skutinėje prieš Pelenę pramo
goje. Tiesa kalbant, tai bus 
pirmutinė parapijos vakarienė 
i metus laiko. Vakarienės pel
nas yra skiriamas paskutinėms 
išlaidoms, padarytoms sąryšy
je su šventimu garbės sąrašo 
pereitą rudenį, padengti. Dar 
trūksta 81,000.00. kad pilnai 
būtų galima apmokėti visas 
bylas. Geraširdžiai lietuviai be 
abejo atjaus mūsų klebonui, 
atsilankys į vakarienę ir už
baigs Karių Garbės Sąrašo ati
dengimo darbą. Kunigų laiške 
pranešama, kad kaip kitais 
metais, taip ir šįmetą Graudūs 
Verksmai bus giedami kas tre
čiadienį. o Kryžiaus Kelias bus 
vaikščiojamas penktadieniais ir 
sekmadieniais 4 vai. po pietų.

Sveikiname 1948
visoms 
narėms 

Die-

Malonūs Svečiai
Pirmadienį pas mūsų kleboną 

atvyko LAIVO redaktorius 
kun. Vincas Parulis. Su juo 
draug atvažiavo visuomeninkas 
ir veikėjas Andrius Daugirdas.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

6U2 WaahiDgton Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

UimMinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

MINĖJIMAS
Ruošia Now Yorko Lietuvių Taryba 

SEKMADIENĮ, 
Vasario-Feb. 15 d., 1948 

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

Pradžia 4:30 vai. popiet

Kalbas pasakys Lietuvos Pasiuntinys
P. Žadeikis ir Dr. Pr.Padalskis.

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

V įsi kviečiami —
Visi laukiami.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas 
širdžiai yra brangi šventė.

Prieš 30 metų vasario 16 d. 
buvo iškelta laisvos Lietuvos. . 
mūsų tėvų žemės, trispalvė vė
liava, pasakytas galingas žo
dis, kad lietuvių tauta nori 
laisvėje gyventu i

Šiandien Lietuva vėl paverg
ta, neša sunkią priespaudą.

New Yorko Lietuvių Taryba 
ruošia didžiulį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą vasario 
15, 1948 m., Webster Hali, 119 
E. llth St., New York, N. Y.

Meninėje programoje dainuos 
artistė Barbara Darlis ir Ap
reiškimo parapijos didžiulis 
choras, vad. muz. P. Sakui.

Kalbas pasakys Lietuvos Pa
siuntinys Pulk. P. Žadeikis ir 
Dr. Pr. Padalskis.

Bilietai iš anksto po 81.00 ir 
81.25. Prie durų bus po $1.25 
ir 81.50, tad įsigykite bilietus 
i šanksto pas platintojus.

Visų mūsų pareiga dalyvauti

kiekvieno lietuvio

Artistė Barbara Darlis

šiame minėjime ir tarti tvirtą 
žodį, kad vergijos pančiai kuo 
greičiau būtų nuimti nuo Lietu
vos ir kad jai vėl būtų grąžin
ta laisvė. Ištieskime pagel'bos 
ranką lietuvių tautai, padėkime 
jai grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę. R.

naktimis šikšnosparniai, 
lyg kokie vaiduokliai, 
šmėkčioja, o dieną alkio 
ir kitoki šešėliai mus bai
do. Ne kartą mus aplei
džia dvasios lygsvara ir 

vaizdas. Toliau skaičiau pristinga kitų mums ypa- 
straipsnį žemiau atvaiz
do ir negaliu nepasidalin- 
ti tuo įspūdžiu, kurį jis 
man padarė.

Toji moteris, žvelgianti 
savo malonia šypsena, tai 
ponia Veronika Shimkie
nė, straipsnyje pavadinta 
taip mielu ir artimu var
du — tremtinių motina. 
Paskaičiusi apie milžiniš
kai plačią ponios Veroni
kos Shimkienės labdaros 
veiklą, apie tas dideles pa
stangas lietuviams trem
tiniams gelbėti, širdis ne
sitvėrė graudumu ir drau
ge džiaugsmu, kad mielos 
sesės Amerikoje neaplei
džia mūsų varge. Jos štai 
dirba visa širdimi atsida
vusios, nesigaiiėdamos nei 
laiko, nei sveikatos, kad 
galėtų palengvinti mus 
užgulusią kieto vargo 
naštą. Gi to vargo čia 
daug turime netekę visko, 
netekę Tėvynės, savos pa
stogės, o kitos laikinos 
dar nesuradę. Gyvename vyrių, ji turi ir dabar, o 
laukimu grįžti į savo var- kol tautoj didvyriškumas 
gingą, bet taip mums vi- nesunykęs, jos neišnai- 
siems brangų, kraštą. II- kins kad ir žiauriai ją žu-1 
gesingai žvelgiame į ūką- danti jėga. Nors mūsų 
notus tolius, laukdami tos kraštas, mūsų didvyrių 
laimingos dienos. Deja, žemė, paversta kapinynu, 
vis sulaukti negalima. O jis prisikels vėl laisvam 
mūsų vargas vis keroja, kūrybingam gyvenimui, 
lapoja, kol neturime vie- nes jis turi didvyrių, turi 
tos kur pastoviau įsikur- pasiryžėlių moterų, kurios 
ti. Dabar gyvename kraš- dirba savo tautai ir savo 
te, kurio griuvėsiuose tautiečiams. I

Besklaidant atsitiktinai 
patekusio i rankas š. m. 
spalių mėnesio “Darbinin
ko” puslapius, krito į akis 
nepaprastai malonia jau
kia šypsena moters at-

čiai šiuo metu reikalingų 
dvasios savybių. Taip 
gražiai ir taip nuoširdžiai 
dedamos pastangos mums 
tremtiniams padėti turi, 
begaliniai mūsų vertina
mos ir mums taip reika
lingos medžiaginės para
mos, ir tą didžiąją mora
linę paspirtį, kuri gaivina 
mūsų dvasią. Nors netu
rėjau laimės būti tremti
nių motinos, p. Veronikos 
Shimkienė globojamųjų 
tarpe, bet koks didelis bu
vo mano džiaugsmas pa
skaičius apie tai, kad yra 
tokių kilnių, pasišventu-

Malonu kartoti taip ar
timus ir mielus žodžius — 
tremtinių motina. Tremti
nių motina! Turime jų gal 
ir ne vięną, kurios šiais 
skaudžiais mūsų tautai 
laikais yra tos tylios, daž* 
nai net mažai kam žino
mos, didvyrės, kurių dar
bas tačiau yra milžiniškos 
reikšmės.

Amerikos sesių lietuvių, 
motinišku gerumu atsida
vusių tremtiniams gelbė
ti, tremtiniai niekados ne
užmirš ir pagarbiu dėkin
gumu minės jų kilnius 
vardus.

Br. Liudziūtė.
1947. XII. 16.

pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 

i 1930 m. 514 puslapių.
Įžymusis mokslininkas šiame 

siu lietuvių tolimame už-|veikale giluti, bet paprastai ap- 
jūryje. Pasijutau lyg ga-1^ Kristaus gyvenimą. Kas 
vusi milžinišką maisto geriau, pažinti savo tikiji- 
siuntini... Kokia didelė _ o mums jį pažinti reikia! 
moralinė paguoda, kad ne- _ turi įsigyti šią vertingą, di- 
same palikti vieni savo kietais viršeliais knygą,
varge, kad yra, kas mus ' Kaina — $3.00. 
nuoširdžiai artimai už-
jaučia.

Ne tik senovėje mūsų; jL GUIHBIISUS
tauta turėjo moterų did- „____ _

Parūpinu planus ir statome
♦ 

naujo stiliau;’, namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

j -----------

Dabar! didžiausi ford

Nuotrupos
Jaunimo Klubas. Vadovybėje 

naujo pirmininko Andriaus Rė
kaus. turės pirmą šių metų pa
silinksminimą šeštadienį, sausio 
31 d. Andriaus žmona Philo- 
mena apsiėmė visus narius-na- 
res pavaišinti gardžia SPA- 
GHETTI vakariene. Draugiška 
puota prasidės 7:30 vai. vaka
re.

Sveikiname Agnietę Kaubrie- 
nę, Kaubrių mamę, gimtadienio 

. proga. Mamė negarsina, bet ji 
artinasi 80 metų amžiaus. Iš
augino gražią šeimą, kuri myli 
savo mamytę ir džiugina ją se
natvėje. Girdėjau, kad duktė 
Anelė Miliauskienė užprašė šv. 
mišias savo mamytės 
ja-

Mokyklos vaikučiai 
i savaitę turėjo savo 
nius kvotimus. Penktadienį pa
ilsėjo. patinginiavo. Šią savaitę 
grįžo prie darbo, pradėti antro 
pusmečio darbą.

Dainos Dr-ja ir Atletų Klubo 
Mergaitės turėjo linksmą va
karą pereitą sekmadienį Lietu
vių Svetainėje. Hollins St. Gan 
dauę susirinko į šią pramogą,

intenci-

pereitą 
pusmeti-

kurios pelnas buvo skiriamas 
padengti žalą, padarytą ugnies 
nelaimėje Atletų Klubui.

Parapijos Sodalietės sekma
dienį turės savo metinius šv. 
Komunijos pusryčius ir metinį 
susirinkimą. Girdėjau, kad kle
bonas kun. dr. Mendelis pada-i 
lins draugijų naštą, pavesda
mas Sodalietes savo broliui 
kun. Jonui Mendeliui. Jau dau
giau negu 10 metų kaip kun. 
Antanas Dubinskas yra tos dr- 
jos dvasios vadas. Bet apie tai 
parašysime plačiau kitą penk
tadienį.

Lietuviškas Radio pusvalan-
• dis sekasi gerai. Mūsų to pus- 
i valandžio inicijatoriai Albertas
• Juškevičius ir Juozas Ruzgą 
i gauna didelių apgarsinimų kaip

tai Koester kepyklos, kuri pla
čiai garsinasi visoj Maryland 
valstijoj. Valio. Albertui ir 
Juozui. Nepailskite.

Sniego ir ledo dėliai įvyko 
kelios nelaimės. Anelė Zabloc- į 
kienė parpuolė, susižeidė. Uni-' 
versity ligoninėje turėjo susiū
ti jos perkirstą veidą.

Dubinskų mamytė kiek ge
resnė. Randasi namie. Ją pri
žiūri ponia Adomaitienė ir Ma
rijona Bruzgaitė. Linkim ligo
nei veikiai pasveikti.

Trokai Kaip Kada Buvę!

padarytas ir gaeantuo- * 
tas iki 21,500 SV. ĮTALPOS j

Body < Payload
12,500 sv. 
H.200 sv.

pakefiag
lki 21,500

“Body a

14,200 SV.

Geriausi nauji trokų iidirbysteje pasiūlijimai va
dovaujančios trokų statyboje ir trokų vartojimo 

įstaigos!
Žvilgterėk j pokarinę Fordo Hdirbystę! Susipažink su extra pajėgumu... 

BONUS Built. jo kontstruksija ir naujų Fordo Trokų linija'ISm.I Pamatykite 
vienų geriausių trokų Fordo istorijoje! Virš 139'naujų modelių, tai didžiausias 
visokiems reikalams pasirinkimas! Trys nauji trokų inžinai, Šešių ir du po V-8's. 
išvystyti iki 115 arklių jėgos! Nauji Milijono dolerių cab su gyvenamo kambario 
patogumais. Viskas nauja per dcm. Rimtai visokių pakeitimų ir pagerinimų 
trokų išdirbystėje. kurių šiandien daugiausia randasi ant kelio naudojami) įvai
riems darbams.

■BONUS: "Kas nors specialiai pridėdama prie priklausančio arba būtinų dalykų"—Webster

M/J45 FOKUS
MfBJSUHUS
’ Oaus.au -,ta1ftoa k 

Pirmiau! *

k /talpa

Gross Sveria
BIG JOri J9 nnfi u.F-8 BIG JOB ^5% £

145 ARKLIŲ jeGOS V-« TROKŲ IN2INAI*
1o/ daužau arW(„ <337 cų Jn

r-inrnt. 253 SV. rt. torqu<' at 1800 r.p.m.
10°0:20. ^DANGOS! Frontas vienu 
. užpakaliniai — dvigubi. 9.00-20's

gaunami ant F-7.
fJ"AC ,AUSIAS APTARNAVIMAS!
JOBS turi autorisuotŲ 6400 stočių.
-ah šiuos trukus aptarnauti.
Fali visus patenkinti.

•10 
kurios 

t&igi -pilnai

life insurance ekspertai liodija,
KAO... FORDO TROKAI ILGIAU TVERIA

IKI 19.6%

JŪ«V Fordo Dyleriai kviečia Jus pa. 
siklausyt. Fred Allon Sekmadieniai! 

vakarai* ii N. B. C. stočių.network. 
Pasiklausykite Fordo Teatro sekma, 

po piety NBC netvrork. Pa. 
— žiūrik i laikrašti dtl valandos laiko.

Oaus.au


Penktadienis, Sausio 30, 1048 darbininkas

Kę USA Lietuviai Girdi 
Iš

- Grabnyčių šviesoje. - Šiurpias ži
nias pasakoja neseniai perbėgusi klai
pėdietė. - Paslaptingos mirtys, kalėji 
mai ir ištrėmimai. - Negalėjo nė kojų 
pabučiuoti dedant į grabą... - Masko
liai apiplėšia amerikiečius, siunčian
čius pagalbą Lietuvon.

•••

LIGONES BALSAS
Pašaukė vieną rytą pas 

ligonį. Guli senutė, pako
sėdama. šalymais, ant 
stalelio, dega dvi žvakės. 
Tokios storos, vaškinės.
— Tėveli, tos žvakės iš 

Lietuvos, — ima kalbėti 
ligonė. — Jau 36 metai, 
kaip jas atsivežiau. Ma
tot, kaip stori “knatai”. 
Vis laikiau jas surišusi. 
Dar vis taip kvepėjo...
• Žiūrėjau į tas liepsnoje 
tirpstančias tėvynės vaš
ko žvakes ir mąsčiau — 
kaip brangi mūsų žmo
nėms yra Lietuvos žemė, 
kad net mirtį skelbiančios 
grabnyčios joms kvepia ir 
kaip brangiausią relikvi
ją metų metais jie saugo 
ką iš tėvų žemės atsivežę.

JAUNUS TREMIA,
SENUS ŠAUDO ___ ~ <

Įdomu buvo sužinoti, Į vienas iš jų namiškių 
kokios žinios dabar juos;Juozas — 
pasiekia iš Lietuvos, ir:gal greit 
todėl apklausinėjau visą Laiškas rašytas prieš Ka- 
eilę šeimų. ledas. Praneša:
— Mano sesuo tik nese- — Buvo ilgas ruduo, visi 

niai pabėgo iš Lietuvos ir įsisėjo. Šalčio dar nebuvo 
pasiekė Amerikos zpną,— visai. Gal ir teks Kalėdas 
pasakojo viena ftitfeligtsn- švęsti ant vandens ir pur- 
tiška lietuvė, -r Pabėgo iš. vo...”
Klaipėdos krašto. Dabar Tėvukas iš ankstybes- 
man galėjo laisviau para- nių laiškų pasakojo, kad 
šyti. Sako, gyvenimas 
baisus, 
diečiai,

Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

i

Antrasis pasaulinis karas savo darbų istorijoj paliko daug pėdų iš 
kurių sprendžiama, koks jis buvo aršus ir baisus. Kur tik jis žygiavo — 
oru ar žemės paviršium, ten liko griuvėsių kalnai ir išbarstytų pilnų ir 
tuščių šovinių tūtų ir tūtelių, kurių kalnas ir šiame paveiksle parodo
mas, kad jos pargabentos suliedinimui taikos laikui. Darbininkai per
žiūri šio kalno tūtas (shells) Pueblo, Colo., kad kartais nepatektų ir dar 
neiššauta į karštą katilą.

jie tebuvo vidutiniai ūki
ninkai.

NUTRUKO RYŠYS
Dar kitoje šeimoje atra

dau laimingą senuką: ji- 
45 metus išdirbęs

Treji Gaideliai
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G. Earusciavičius, Chelsea, Mass.................
Michael Vencuis, Haverhill, Mass.................
Mrs. M. Kertenis, Scitico, Conn....................
N. N..................................................................
N. N..................................................................

•N. N..................................................................
Mr. Joseph Cizius, Rochester, N. Y. ..........
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass.............
Mrs. A. Walters, Baltimore, Md....................
Kaz. Andrijauskas, Roxbury, Mass.............
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass........
J. Kešis, Dorchester, Mass............................
Jonas Cesna, Baltimore, Md..........................
Mary Gromults, Ansonia, Conn...................
A. Kuczinskis, W. Orange, N. J...................

i Z. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.......................
i Z. Laurinaitis, Sunderland, Mass.................
Mr. John Mockus, Oakville, Conn................
John Zusbaine, Johnson City, N. Y............
Petras Fubys, Cochrane Ont. Canada .........
Mrs. Mary Kavolinas, Norwood, Mass........
Kazys Nadzeika, Nashua, N. H...................
iUrsula Mačiulienė, Cleveland, Ohio .............
Anton Gerulis, Kearney, N. J.......................

Į M. Gabys, No. Andover, Mass......................
Ona Bataitis, Worcester, Mass......................
B. Polby, W. Roxbury, Mass.........................
John Delionis, Jersey City, N. J..................
N. Levickas, Rochester, N. Y......................

į S. Razvadauskas, So. Boston, Mass..........
jMr. B. Velička, Bristol, Conn......................
!Andrew Simmons, Windsor, Conn...............
M. Vaičaitis, Paterson, N. J. .......................
Bronius Buja, Regan, Ont., Canada............
Salomėja Kazlauskienė, Amsterdam, N. Y. 
John Grigas, Lowell, Mass..........................
Pr. Žilinskas, Brighton, Mass......................
Jonas Urbonas, Scranton, Pa......................
Mrs. F. Martinkus, Scranton, Pa..................
J. Poškienė, E. Pensauken, N. J..................
Eva Bugdon, N. S., Pittsburgh, Pa.............
Mrs. M. Kupratis, E. Newark, N. J.............
John Rviteris, Brockton, Mass.....................
B. Kirslis, Elizabeth, N. J...... _....................
Anna Jakutis, Brighton, Mass...................
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y.................
Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass..............
N. Baltrumienė, Pittsburgh, Pa.................
M. Bunevičienė, Scranton, Pa.....................
Mrs. U. Jasukaitienė, Nswark, N. J..........
Mrs. J. Kasiliniski, Tarriffville, Conn.........
Magdalena Valiukevičienė, New Britain, Conn.....
Ant. Mažutaitienė, Roslindale, Mass....................
Sisters of St. Francis, N. S. Pgh, Pa....................
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa. .....................
Juozas Yucius, Newark, N. J...............................
Kari Mickevičius, Terriville, Conn........................
Mrs. C. Siauris, Dorchester, Mass. .....................
A. Kasper, Somerville, Mass...................................
A. Sinkevičius, Dorchester, Mass..........................
Rev. Ažubalis, Toronto, Canada
K. Strovinskas, Pittsburgh, Pa. 
Mary & Elena Mikolaitis, Pfiila., 
Juozas Kuncevičius, So. Boston,
M. Staknienė, Waterbury, Conn.
K. Zagurskienė, Brockton, Mass. 
J. Švagždys, Brockton, Mass. 
Mrs. M. Plansky, So. Boston, Mass. ............ .......
J. Balukievicz, Phila., Pa. ...................................
I. Kodis, Miami Beach, Florida ...........................
V. Almond, Altą, Canada ...................................
N. N........................................................................
J. Tumsha, Detroit, Mich......................................
Frank Giade, So. Boston, Mass............................
C. Wiltrakienė, Detroit, Mish...............................
Veronica Džigas, Hudson, Mass. .........................
V. Kalesinskas, Shenandoah, Pa. ........................

1 Stella Vilkalis, Amsterdam, N. Y........................
J. Marcelonis, So. Boston, Mass...........................
John Sutkus, So. Boston, Mass............................
Ona Rudienė, Orange, Mass. .............................
Ona Tilenienė, So. Boston, Mass.........................
B. Sipavičius, Wqrcester, Mass............................
'Anna Rekasis, Pittsburgh, Pa..............................
i J. Skliutas, Nashua, N. H. ........... ...................
j K. Šejefkienė, So. Boston, Mass...........................
j A. Kanevičienė, So. Boston. Mass.......................
.Mrs. M. Walak, W. Lynn, Mass...........................
|Eva Kamičaitis, Scranton, Pa. ............................
B. Valint, Waterbury, Mass. ...............................
Ona Tamošaitienė, Manchester, Conn................
Mr. Puzinas, Cambridge, Mass...........................
K. Barauskas, Dorchester, Mass.......................

;A. Labuckas, Westfield, Mass....... . .....................
P. Babravičius, Norvyood, Mass...........................
K. Papeka, Girardville, Pa..............................
O. Unguraitė, PhiJa., Pa......................................
'J. Jakubauskas, Montreal, Canada....................
i J. Pausis, Lewiston, Me......................................

„ ... . . I J. Sharkis, Brockton, Mass..................................
Esama skirtumo tarp to,į Atkočiūnicnė, Phila.. Pa.................................

kuris gauna dangų už tai, Rvedaitienė, Scranton, Pa............................
kad darė gera, ir to, kuns; ’ ’
gera daro, kad gautų dan-i Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
gų. A. Durell. 1 “Darbininko” Administracija.

Inamų. Tarnaitė dabar ji 
svetimoj šeimoj, o sena — 
apie 60 metų. Tris kartus 
šeimai valgyti virt, drabu
žius skelbti, grindis plau
ti — sunku jai. Sūnus iš
siuntė jai siuntinėlį iš U. 
S.A. Keletą skepetaičių, 
šiltesnį megstinuką. suk
nelę. Visi tie dalykai kaš
tavo apie vienuolika dole
rių su centais. Bijodamas, 
kad motinai gali būti sun
ku muitą išmokėti, jis pa
norėjo išsiųsdamas visas 
išlaidas padengti. Ir... tu
rėjo sumokėti 20y2 dole
rių, dvigubai, negu patys 
daiktai kaštuoja!

PLĖŠIA MASKOLIA4
Taip žmonės ir kalba — 

plėšia maskoliai, kiek ga
li.

Jau galima suprasti iš 
tų faktų: ‘World Tourists, 
Ine.’ kompanija iš New 
Yorko siunčia maisto pa
ketus į visas šalis. Tas 
pats maisto siuntinys, 13 
svarų, į Belgiją, Angliją, 
Lenkiją, Palestiną kaštuo
ja 10 dolerių, gi tas pats 
siuntinys į Lietuvą ir ki
tus Rusijos okupuotus ir 

i kaštuo-

Treji gaideliai giedojo. 
Brolis žirgelį balnojo, 
Kelk sesele, kelk lelijėle. 
Brolelio palydėti.

Ėjau per kiemą svyravau.
Bėrą žirgelį balnojau 
Oi pamačiau aš savo seselę, 
Svirnely prie skrynelių.
Vai kam tu vožei skrynelę. 
Vai kam tu rėžei drobelę?— 
Nei aš dėvėsiu, nei aš kur 
Būdamas kareivėliu, [dėsiu,

gę ir kuriuos pavijo rau
donoji armija, ar kurie iš 
toliau sugrįžo: jaunieji 
buvo išvežti į Rusiją dar
bams, o žinomi atsitiki
mai, kad senus sušaudė.
MIRTIS PASLAPTINGO

SE APLINKYBĖSE
— Gavau žinią, kad ma

no brolis mirė, — pasako
jasi viena suvalkietė. — 
Reikšminga, kad praneša, 
jog trijų kaimynų sūnūs 
taipgi mirė, maždaug tuo 
pačiu metu. Visi taip 
maždaug 30 metų am
žiaus, jauni. Kas gi kitas 
juos į kapus taip draugėje 
nuvarė, jei ne rusas?!

ILGAS RUDUO...
Tik įžengus į kitą trobą

tėvas padavė laišką, tik įsai, 
(neseniai gautą iš Lietu-1 Swifto skerdyklose, dabar 
|vos. Duoda suprasti, kad Įtik ilsisi. Įmonės savinin- 

l —į kai jį atsiminė, nuėmė jo 
ir anūko paveikslą ir įdė
jo į įmonės leidžiamą laik
raštį. Laimingas tėvukas 
parodė išspausdintą pa
veikslą ir man.

Apie Lietuvą — tai la
biausiai jis sielojasi bro
lio sūnumi:’ brolio vaikas 
gimęs Amerikoje. Veržėsi 
dabar iš Lietuvos išva
žiuoti, reikiamus popie
rius turi ir su Amerikos o, viltie, tu’paguoda! 
konsulu Maskvoje jau bu-1 
vo susinešęs, atsiuntė te- Nūn- p,lkųjų dieMI buriuos, 
legramą prašydamas lai- Tu-palaimintas miestas, 
vakortės ir nuo to laiko— Kuriame dar laimingas jaučiuos 
jokios žinios. Visa šeima.Nei nei kviestas-
dabar rūpinasi ir rūgoja Tu kaip kelią vedąs šviturys 
ant tokios bolševikų tvar-, Uosto ieškančiam laivui — 
kos, kad negali nei Čia gi-; Tave vieną širdy teturįs 
minių atsitraukti, nei kaip Nepavargsta keleivis... 
reikiant su jais susižinoti. ? “ * _

yra kalėjime, 
ir pareisiąs.

nuo jo giminių Lietuvoje 
Kaikurie klaipė- dalį žemės atėmė, net tur- 
kurie buvo pabė- būt, per kelis kartus, nors

įsigyk Angliškai-Lietuviikcj Žodyną 
EngHsh-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliskai-Lietuviską 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 tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

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

Adresas____________________________________________

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

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

J
♦

IŠ MŪSŲ ŠEIMOS 
NEBĖRA KETURIŲ

vutu __Z_
Ar čia rytas skaistus, ar naktis, 
Ar čia vakaras juodas. — 
Visados tu jauna ir skaisti.

At. Kairys.

; Reiškia, kur nors veža, 
: išvaro, kalina.

— Iš mūsų familijos, —Į — Mano brolienė, — pa- įjungtus kraštus 
pasakojo lietuviai kituose šakojo toliau ta pati Chi- ja 18 dolerių, 
namuose, 
Nerašo kada jie Lietuvoj sūnus ir tris < 
mirė, nei kaip... Tiek laiko Vienas sūnus buvo Lietu- už siuntinius, 
jau ir laiškų nebegauna- vos kariuomenėje, 
me. Kas nors jau atsitiko kultūrtechnikas.
— ar bolševikai jų siun- brolienė mirė. 1

• v

Pa. .. 
Mass.

— nėra keturių, cagos lietuve, — turėjo 3! — Kai tą visą pasvars-
dukteris. I tai, kaip maskoliai plėšia -. . i..x , — kalba
, vienas žmonės, — tai taip ir jau- 
Neseniai ti, kad jie nenori, kad kas 

............. '■ J ‘ ------ Dabar vie-šelptų, gelbėtų nuo bado 
čiamus laiškus sudraskė, nintėlė prie jos gyvenanti jų valdžioje esančius žmo- 
ar iuos nubaudė. Baisu ir: duktė atrašė laiška: nes.

SVETIMI PONAUJA
Dabar Amerikos lietu-į 

viai daug kalba 
tuvą. Jie mato, 
kai ateina su 
pašto ženklais, 
kais adresais, 
laiškus jau atrašo 
kai. Tai žmonėms 
ku — svetimi ] 
Lietuvos žemelėje.

Daugelis kalba — kodėl 
į Lietuvą niekas negali 
nuvažiuoti, kodėl Lietuvo-. 
je nėra užsienio korespon
dentų? Matyt, kad bolše-; 
vikai, maskoliai patys i 
jaučia, kiek daug juodų 
darbelių ten pridaro, jog> 
reikia slėpti...

Dr. J. Prunskis.i

ar juos nubaudė. Baisu ir,duktė atrašė laišką: 
rašyti negali žinoti, kasi — Kai mamytė 
tiems maskoliams nepa-į broliai seserys 
tiks.
JIE NEŽINO, KAD SMĖ

LIO KALNELIS
- SUPILTAS

Liūdna buvo sekančiuo
se namuose: neseniai tėvą 
palaidoję. Ir iš Lietuvos 
ateina niūrios žinios. Mo
tina pasakoja, kad gau
tuose iš Lietuvos laiškuo
se rašo:

— Mes 
kad nors 
nate...”

mirė, 
(velionės 

vaikai) neturėjo laimės 
paskutinį kartą nė kojas 
pabučiuoti dedant į grabą 
motiną. Jie nežino, kad 
smėlio kalnelis supiltas. 
Mes vienudu su tėveliu 
verkiam...”

Tai kur gi jos sūnūs 
dukterys? — Išvežti.

NIŪRIOS DIENOS
Dar kitoje šeimoje tokie

i

I

ir

apie Lie- 
kad laiš- 
rusiškais 
su rusiš- 
Kitur ir

• rusiš- 
ir aiš- 

ponauja

Reiškia — pas juos sun
ku. Arba, vėl rašo:
— Esame sveiki,

pati saulė kaitina, 
pirma”.

Tikriausia
“Stalino saulę” kalba.

Vėl kitame laiške rašo:
— Sesuo dabar vėl na

mie gyvena...”
Tai kur pirma buvo? ryta iš savo ūkio, iš savo

ir ■. ■

tiek linksmus, nuoširdūs lietuviai. Pasa- 
jūs gerai gyve- koja apie gautą iš Lietu- 

;vos laišką, kur rašo:
— Pas mus dienos niū

rios. Saulutės jau kuris
bet ta laikas nesimato...

kaip; Vadinasi, sunku. Rašė 
į laišką mergaitė. Jos bro- 

čia jau apie lis — pabėgęs į Vokietiją, 
jo šeima — išvežta.

Kitas vėl lietuvis gavo 
žinią: jo motina tebėra 
gyva Lietuvoje, bet išva-
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! GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE * :I- * - I

PADĖKA
Aš. Jonas Kriščiukaitis su 

žmona Marijona ir vaikučiais 
Antanu ir Silvija laimingai iš
trūkę iš tremties Vokietijoje ir 
įsikūrę pastovesniam gyveni
mui Putnam. Conn.. reiškiame 
iš visos širdies didelę padėką 
Immaculate Conception Con- 
vent (Putnam. Conn.) sese
lėms. ypatingai jų vyresniajai 
— motinai Aloyzai ir seselei 
Augustinai.

Jos atsiuntė mums affidavitą, 
rėmė Vokietijoje siuntinukais, 
Amerikon atplaukus priglaudė 
pas save ir rūpinosi mumis, 
kaip tikros motinos savo vai
kais kad rūpinasi. Jos padėjo 
ir darbą surasti, o įsikūrus jau 
privačiame bute, gavome tokį 
karališką kraitį, kaip nekiek- 
viena nuotaka kad gauna — ir 
drabužių ir baltinių, ūkio ra
kandų. indų, servizų, net visą 
atsargą maisto skanumynų. 
Taipgi gavome iš Jų pasisko
linti ir butiniausius baldus. Tas 
viskas įgalino mus iškarto pra
dėti normalų žmonišką gyveni
mą. Pasirodo ne mes pirmieji 
tremtiniai taip Jų priimami ir 
aprūpinami, tur būt nebūsim ir 
paskutinieji. Be to ir daugybė 
tremtinių Vokietijoje prašo 
Dievo palaimos brangioms se
selėms už nuolatinį jų parėmi
mą maisto ir drabužių siuntinu
kais.

Tikrai taip elgtis gali tik vie
nuolės pasiaukojusios Dievui 
ir pildančios Jo įsakymus apie 
Artimo iyilę. Todėl dar kartą 
tardami širdingą ačiū, pasiža
dame pagal išgalės visaip rem
ti Jų kilnų darbą, kaip kad ir 
dabar remia dosnieji katalikai- 
l.etuviai ir net svetimtaučiai.

Dip. inž. Jonas Kriščiukaitis 
su šeima.

WATERBURY, CONN.
Darbininkų Susirinkimas

Sausio 25 d. įvyko LDS
šv. Juo- 

mokyklos 
susirinko

5
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W. J. Chisholm
GRABORHS

"A-meniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE. R I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Albe^t R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co. 

,a.>r (m”® reikalingi akiniai lei.*- 
:e mums išegzaminuoti akis ir 

• ritaikini> a -ir.ius Me- padarom- 
dirh’ina® akis.

Room 206
Tel. 6-1944

2 '• PARK Bl'ILDING
lt <»rc»**ter. Mass.

*75 Main St.. Wehster, Mass.
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Sodalietės. sekmadienį, sausio 

25 d., turėjo savo "party” baž
nytinėje svetainėje. Po užkan
džių išsiskirstė linksmos į savo 
namus. Dvasios Vadas, kun. 
Petras šakalys negalėjo laukti 
pabaigos, nes turėjo vykti į 
Bostoną.

Sodalietės ruošiasi perstatyti 
veikalą “Vakarienbutis”. Reži
sierium yra kun. P. Šakalys. 
Manoma suvaidinti Gavėnioje.

kuopos susirinkimas, 
zapo parap. senos 
patalpose. Nariai 
skaitlingai ir dauguma užsimo
kėjo už "Darbininką". Buvo 
išduoti raportai, iš kurių pasi
rodė. kad kuopa puikiai gyvuo
ja. Susirinkimas nutarė rengti 
kortavimo vakarą — card par- 
ty. Rengimo komisijon įeina — 
P. M. Digimienė ir P. Joku
bauskas. Kuopa nutarė užpra
šyti šv. mišias gyvų ir mirusių 
narių intencija.

Iš priežasties nesveikatos, 
negalint lankyti kuopos susi
rinkimų 
išrinktas

pirm. D. Matui, tapo 
Petras Jokubauskas. 

kuopos pirm, šiems metams. 
Kita kp. valdyba liko ta pati, 
būtent — vice pirm. M. Digi
mienė: nutarimų ir fin. rašt.—
J. Totilas; ižd. V. Urbonas: iž
do glob. — P. Jokubauskas ir 
Z. Karalius; maršalka — A. 
Klevas: organizatorius — P. 
Jokubauskas. Atstovai į L. Ta
rybą — V. Urbonas ir P. Joku
bauskas: atstovai į L.K. Fede
raciją — A. Šambaris. A. Kle
vas ir P. Jokubauskas.

Šie nariai atsiliepė per kp. 
už "Darbininko" kat. sekan
čiai: M. Digimienė $1.50; 
$1.00 — P. Kuzminskas, 
Kašėtaitė. P. Povilaitienė. 
Pranskietis, B. Juodaitė. J.
kubauskas. Nell Meškunas, P. 
Jokubauskas. V. Urbonas, K., 
Valuckas: po 50c. — Ona A-1 
leškevičienė.

I
K. Matulionis.
Baranauskas. V. Vitkus 
Laurinaitienė.

Kitas kp. susirinkimas 
vas.
toje

po 
M. 
L. 

Jo-

Šv. Pranciškaus parapijoje, 
sausio 25 d., prasidėjo misijos. 
Vadovauja kun. Geraldas. C.P. 
Pirmą savaitę pamokslai yra 
sakomi lietuvių kalba, o antrą 
savaitę angliškai. Misijos baig
sis vasario 8 d. Žmonės gausiai 
lankosi ir džiaugiasi gražiais 
pamokslais.

Jaunimo grupė, vadovaujant 
kun. J. Bernatoniui, ruošia visą 
eilę “VVhist Parties” ir taip ug
do statybos fondą. Sausio 24 
d., iš priežasties audringo oro. 
nedaug tesusirinko ir tai pelno 
padarė apie $15. Pirm to. buvo 
padarę apie pusantro šimto.

Mirė ir liko palaidoti iš Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios Antanina Zarankienė, Ig
nas Umpa ir Antanas Šimkū
nas. ♦

po 50c. —
A. Kauneckienė, 

P. Zdanys, St. 
ir P.

4

m.

Kazimieras Šliužas.
20 d., nuvyko pas Seseles į 
Putnamą senelių prieglaudon. 
Nuvežė p. Albinas Juozokas ir 
palydėjo mūsų klebonas, kun. 
P. M. Juras. Dabar Putname 
Seselių prieglaudon iš Lawren- 
cio randasi du: Antanas Ger- 
čius ir Kazimieras Šliužas. Abu 
vieta labai patenkinti.

sausio

įvyks
Pietų. •22 d.. 1 vai. po 

pat vietoje.
J. Totilas. kp. sekr.

MINERSVILLE, PA.
Vasario 10 d.. 7 vai. vakare, 

šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos svetainėje įvyks taip Va

balius. kurio 
Fondui. 

Gros puikus orkestras. Įžanga

------------------------------------------------------------

, ŠV. ANTANO GARBEI 
Kovo-March 16. 1948 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port. Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra- 
dien ių Pamaldos,

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus šv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS,

7 P. M. — IŠKILMINCOS PAMALOOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijo e ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIU VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antaną. 

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

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port. Maine.

švenčiamas sekmadienį vasario siems nariams' buvo pasiųsti 
15 d., parapijos svetainėje, 2 kvietimai atvirutėmis, bet tik 
vai. p.p. Bus graži programa ir 25 jų atėjo į susirinkimą. Iš 
geri kalbėtojai, nesenai atvy- valdybos dalyvavo šie: pirm, 
kę iš tremties. Visi geros va
lios lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti ir bendrai prisiminti 
pavergtą tėvynę Lietuvą.

A. D.

NORVOOO. MASS.
dėl
Nukry-
Vienuo- 

neį-

gi-

sau-
10

A. F. Kneižys, prot. rašt. Pet
ras Rakauskas, fin. rašt. Vac- 
las Sereika, ir ižd. Juozas Ver- 
siackas. Vice pirm. V. J. Ku
dirka būtų tikrai atėjęs, bet jį 
sulaikė liga.

j Pirm. A. F. Kneižys išdavė 
raportą iš BALF seimo, įvyku
sio New Yorke. Nutarta ruoš
ti judamųjų paveikslų parengi
mą. Nauja valdyba įpareigota 
sekantį susirinkimą šaukti ki
tą mėnesį, kviesti kalbėtoją ir 
suruošti kitokią programą.

P-nia Iz. Vasiliauskienė, ko
misijos pirmininkė, išdavė ra
portą, iš įvykusio parengimo— 
“Penny 
$188.00 
ir visai 
dėka.

BALF 22 skyriaus direktorių 
tarybon nutarta rinkti 12 as- 

imenų, ir išrinkti
Petras

1
. Pereitą sekmadienį 
lauš sniego ir audros 
žiuotojo Jėzaus Seselių
lyno Rėmėjų parengimas 
vyko.

Tą pačią dieną, būtent, 
šio 25, įvyko Federacijos
skyriaus susirinkimas, Dalyva- 

jvo mažas skaičius atstovų. Nu- 
i tarta ruošti Lietuvos nepri
klausomybės 30 metų sukaktį 
paminėti. Išrinko komisiją — 
p. Ieva Tvaskienę ir p. Jurgį 
Versiacką pasitarti su klebonu 
dėl to minėjimo suruošimo. |menų, ir išrinkti šie: A. F.

Valdybos rinkimas atidėtas Kneižys, Petras Rakauskas, 
kitam susirinkimui. ' Juozas Versiackas, Vaclas Se

reika, Petras Blažys. Juozas 
Pečiulis, Iz. Vasiliauskienė, 
ponia Dixon, Jurgis Versiac
kas, Adolfas Kavaliauskas, 

ir J. Di-

Sale”. Padaryta pelno 
su centais. Pirminnkei 
komisijai išreikšta pa-

t

tai padainuos kelius gražius tenkinti kun. Juškaičio vaišin- 
muzikos kurinius. Būtų tikrai gumu ir jam taria ačiū už 
linksma rengėjams, kad žmonių šaunią kalakutų vakarienę, 
būtų kodaugiausia. • į

Pereitą savaitę, Norwoodo 
. ligoninėje padarė operaciją p. 
j Sofijai Nevins, gyv. E. Wal- 
pole. p. Sofija Nevins jau il-

Parapijcfs choras 
prie vaidinimo ir 
naujas mišias dėl Velykų.

Parapijos metinis bankietas 
rengiasi įvyksta vasario 8 d., parapijos 

mokinasi svetainėje, 6 vai. vakare. Bi
lietai $2.50, įsigykite jų iš į

’ anksto, nes vietos rezervuotos, ičios palaidotas

gas laikas kaip guli ligoninėje, i Gasparas Pazniokas 
Tikimės, kad po šios operaci-j 
jos su Dievo pagalba 
sveiks.

gavęDaugelis džiaugiasi 
“Darbininką” į savo namus. 
Būtų gerai, kad kiekvienas na
mas - šeima užsisakytų sau 
“Darbininką”. Galite apie tai 
A. Stanišaus'ko paklausti, ir jis 
Jums visiems patarnaus 
gelbės užsiprenumeruoti 
bininką”. _

Šiais metais musų parapijoje 
bus suteiktas Sutvirtinimo Sa
kramentas - dirmavonė. Prasi
dėjo registracija ir pamokos. 
Joms vadovauja kun. J. Berna
tonis.

• ————
Mūsų klebonas kun. P. M. 

Juras, deda daug pastangų 
suorganizuoti studijų ratelį, 

‘ (round table talks). Grupės or- 
j ganizuojamos atskirai mergi
noms ir vaikinams. Neteko su

žinoti kuriais vakarais įvyksta 
pamokos. Aguonėlė,

i

- pa- 
‘Dar-

O.

• xon.
ji pa-- Tuoj po susirinkimo direkto-

I riai pasiskirstė pareigomis 
' šiaip: Garbės pirm. kleb. kun. 
F. Norbutas; pirm. A. F. Knei
žys; vice pinu. Petras Blažys 
ir Adolfas Kavaliauskas; prot. 
rašt. Juozas Pečiulis; fin. rašt. 
Vaclas Sereika; ižd. Juozas 
Versiackas; iždo globėjai — 
Iz. Vasiliauskienė ir G. Paz- 

Velionis priklausė prie Šv. Jur- njokas Spaudos — Petras Ra
gio ir kitų draugijų. ^kauskas, o kitus du buvusius

Šiomis dienomis Northeast- kviesti’ būtent, V. J. Kudirką 
ern Universitete užbaigia inži- *r d Pežą.
nierijos mokslus pp. Jono ir O-' Pageidauta, kad veikimo ko- 
nos Kavaliauskų, gyv. Willow: misi> kurios Pirmininke yra 

|St., sūnus Aleksandras. Moks- , P’ asūiauskienė, pasiliktų ta 
lo užbaigimo ceremonijos į- Patl- 
vyks Symphony Hali, Bostone.

Inžinierius Aleksandras Ka
valiauskas (KaVal) jau gavo 
darbą, įžymioje kompanijoje! 
New Jersey valstybėje. Sveiki-' 
name! į - ~ -

_______ ! lietuviai ruošiasi minėti Lietu- 
Sausio 27 d. Trapp šeima iš-. vos nepriklausomybės 30 metų 

pildė gražią koncerto programą sukaktį sekmadienį, vasario 8 
Norwood Junior High School d., 7:30 vai. vakare, Šv. Roko 
auditorijoje. Klausovų 
buvo nemažas skaičius 
vių.

Sausio 27 d.. 9 vai. 
Šv. Jurgio lietuvių par.

! Iri IzJ Art

Sekmadienį, vasario 
8:30 vai. rytą šv. Mišios atna
šaujamos Šv. Vardo draugijos 
intencija, taipgi bendra Komu
nija. Po mišių parapijos sve
tainėje įvyksta draugijos meti
nis bankietas. Bilietai

1 d..

$1.00.

rytą iš 
bažny- 
Jonas 

jRuškys, gyv. 18 Tremont St. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną, sūnus ir daug giminių, 
kuriems reiškiame užuojautą.

1 d. pa- 
įvyksta Į 

Cambridge Moterų S-gos 22 kp.
na-

Sekmadienį, vasario 
rapijos svetainėje

i
! svarbus susirinkimas. Visos

Pa‘ rėš raginamos dalyvauti.

re, klebonas kun. P. J. Juškai-j Sekmadienį, sausio 25 d., pa-

CAMBRIDGE, MASS.

Sekmadienį, sausio 25 d. p* 
rapijos svetainėje, 5 vai. vaka-.

”9

IttJMFORD, MAINE
Lietuvos Nepriklausomybės 

30 m. Sukaktis
Šios kolonijos patriotingiejitis iškėlė šaunų bankietą baž

nyčios kolektoriams ir choris
tams. Bankiete dalyvavo visi 
parapijos kunigai, taipgi kun. 
J. McGoven ir svečias kun. P. 
Aukštikalnis. Choras išpildė 
dainų programą, o kun. J. Mc- 
Govan parodė gražias filmas iš 
,Maryknoll kunigų gyvenimo. p.lės A m; Jankauskaitės. Da- 
į Klebonas pasidžiaugė, kad jau- bar labai puiki proga jaunoms 
, nimas taip gražiai darbuojasi mergaitėms prisirašyti prie šios
parapijos naudai ir pakvietė draugijos, nes nėra įstojimo 

' ita Vat-Hh a <4 i*»n i iš- • ... — ....

Šv.rapijos svetainėje įvyko 
Teresėlės Jėzaus Gėlelės mote
rų draugijos metinis susirinki
mas. Valdyba likosi ir kitiems 
metams ta pati. Draugija ren
giasi prieš pavasarį rengti di
džiulę “Penny Sale“ partv. Au
kas renka p. E. Daukantienė ir

iI i; 
P
Į;

i; dinamas blynų
■ pelną skiria Statybos

I i “
i į tik 50 centų.

Rengimo komisija ir klebonas
kun. Kazimieras
nuoširdžiai kviečia visus daly- ■ vasario 8 d., 4 vai.
vauti. Į —..........................

, K15.bondS ,į'u dosniųjų_Para-’raj. joje vra p. P. Remeika, p. šių metų parapijos išlaidos su-į • Sveikiname 
'pijiecių pagalba per 15 savoi . .. . » „ .. * 1 j-. ,• M- sveikiname,
klebonavimo metų išmokėjo su A K1,ma,tls »r A Stamsaus-! daro 10 matrasų dėl seselių po ____
virš šimtą tūkstančių dolerių įkas. Manau, kad žmonių atsi
bara pi jos skolų ir padarė įvai-■ lankys daug, nes kalbėtojas y-
• ių pataisymų. Dabar vra užsi-jra tikrai svarbus, ir tik pirmą 
nojimas pagražinti Dievo na-:kart^ atvyks į mūsų koloniją, 
ną — bažnyčią. Kviečia visus'. . T’r» j i i • *. • -u. . -j-.. i tai Dr. J. Padalskis; taipgi busprie to darbo prisidėti. L

G. K. parapijietis. dar kitas svečias- Choro solis*

BRIDGEPORT, CONN.
! Lietuvos Nepriklausomybės Į choristus Verbų sekmadienį >š- mokesčio 

Klevinskas l Paskelbimo minėjimas įvyks; pildyti bažnytinį koncertą, ką žaus turto 
po pietų. • choras pasižadėjo. * Bankiete narėmis.

j Komisija darbuojasi labai ge-; klebonas pareiškė, kad pirmos ;met 2q metų gyvavimo jubilie-

Draugija turi gra- 
ir kas kart didėja 

Draugija švenčia šį-

I
25 dol. Kun. Aukštikalnis pir
mutinis paklojo 25 dol. auką, 
taipgi aukavo 25 dol. N. N. 
Būtų gražu, kad daugiau atsi
rastų aukotojų šiam tikslui.

Praeitą savaitę Lietuvos 
. tremtiniams aukavo rūbų se- 
įkanti: p. Bardauskienė, p.p. 
, Stankūnai, p. O’Leary, p. Za- 
veckienė ir keletą kitų. Būtų 

Choristai ir kolektoriai yra pa- ]abai gražu kad atsirastų ge.
: raširdžių. kurie norėti) pasiųsti

JANUARY SALE /

*

G

9

S

*» 
.*

*

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

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

Bernardas Koraitis

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

Da
- 4 ■ ■ M •

tarpe draugijos svetainėje.
lietu-į Kalbės iš Kennebunk Port ir 

Į Greene, Me. pasaulionys ir 
Knei-■ vas’škia* kalbėtojai, kurie yra 

• nesenai atvykę iš tremties, Eu- 
Bostone"ir°P°s-

p | Kviečiame visus vietinius ir 
1 iš kitų kolonijų — Mexico ir
Peru atvykti ir dalyvauti šiame 
svarbiame Lietuvos nepriklau
somybės minėjime. Kalbėtojai 
daug svarbių žinių pasakys a- 
pie pavergtą Lietuvą, jos var
gus - vargelius ir Rusijos im
perialistinę - komunistinę žiau
rią tvarką ir mūsų tautos nai- 

’ kinimą.
Vėliau 

drabužių 
sų brolių 
čių įvairiuose 
tuose. Kviečiu visus į talką.

J. Kaulaičia,
BALF 21 skyriaus pirmininkas

d. p. A. F.
BALF skyriaus į
South 1____
kalbėtoju buvo

Sausio 25 
žys kalbėjo 
prakalbose 
Principaliu
Juozas B. Laučka, BALF Cen
tro reikalų vedėjas.

Šiomis dienomis p. Bronius ir 
ponia Vasiliauskai, 
chols St., susilaukė
Mamytė, p. Izabelė Vasiliaus
kienė, gyv.
BALF 22 skyriaus komisijos 
pirmininkė, džiaugiasi 
kus

gyv. Ni- 
dukrelės.

Washington St.,

anūkės.
susilau-

<
bandysime pravesti 

rinkimo vajų dėl mū- 
ir seselių, vargstan- 

pasaulio kraš-

BALF 22 Skyriaus 
Susirinkimas

Antradienio vakare, sausio 
27 d.. Lietuvių bendrovės salė
je įvyko BALF 22 skyriaus 
metinis susirinkimas. Nors vi-

siuntinį tremtiniams tiesiogi- 
t^niai. Pasiuntimui siuntinio tie- 
Žsioginiai reikalinga 3 dol. Kas 

norite pasiųsti siuntinį, įteiki-! 
je te p. A. Daukantui pinigus, o 

jis pagal jūsų reikalavimą -f>a- 
siųs jūsų paskirtam tremti- 
niui, nes pas jį randasi dauge- 
lio tremtinių antrašai, kuriems 

g, labai reikalinga skubota para- 
fSj ma maistu ir rūbais. Būkime 

geri lietuviai, paremkime savo 
® brolius ir seses, kuriuos rusai 
§3 plėšikai apiplėšė.

i

šiuo tarpu sunkokai serga 
šalčio liga p. Mikalkevičienė. p. 
Mockevičienė, kuri buvo susi
laužiusi ranką, baigia pasveik
ti. p. Preskinienė irgi pasveiko 
po trumpos ligos ir dabar ruo
šia dukrelės vestuves. Miesto 
ligoninėje randasi p. Momgau- 
das. Linkime sergantiems pa
sveikti.

I SVARBUS PRANEŠIMAS

Sausio 1, 1948

£

BOSTON, MASS
Vasario 16 minėjimas bus

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

ŠV. ANTANO VIENUOLYNU 
KENNEBUNK PORT, MAINE

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

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

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS

I

I . . . -
U
 KENNEBUNK PORT, MAINE

\

I
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VIETINĖS ŽINIOS!
f • «

a

T T T *T» f* C »os pamaldos — gelbėti Lietu- 
IDm Vą Sueikime žmonės organi-

už įdėjimą 
be Lietuvos

lietuviai vi-

zuotai su draugijų ženklais ir 
pavieniai. Bendrai visi su Kris
tumi nekruvinoje aukoje šir
dingai perstatykime Lietuvos 
reikalus Visagaliui. Susivieny- 

su Kristumi priimdami
šv. Komuniją. Išklausykime 
ugningo pamokslo Tėvo Jono 
Borevičiaus, S. J. Šis įžymus 
pamokslininkas buvo žiauriai 
komunistų kankinamas. Būsi-

Lietuvos Atstovas pas Prancū
zijos Prezidentą Išdėstė ponui 

Auriol Lietuvos reikalus.
Lietuviai žurnalistai ir kovo

tojai prancūzų kariuomenėje kime 
protestuoja prancūzų laikraš
čiui “Carrefour” 
Europos žemėlapio 
vardo.

Laisvi Amerikos
sur iškilmingai apvaikščiodami me gerais atstovais. 
Vas. 16 d., stato Lietuvą pa
sauliui į akis ir gina jos reika
lus.

Atsiminkime, kad Bostonas 
minės tautinę šventę išvakarė
se — vasario 15 d., sekamai:

1) 10 v. r. Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje įvyksta iškilmin-

2) 2 v. p. p., So. Bostono 
High School erdvioje salėje į- 
vyks masinis susirinkimas — 
prakalbos su įvairia programa.

Rengkimės į šį patrijotingą 
apvaikščiojimą,

D AKTARAI
e•----------------------------------------------

ŠOU 4478

Dr.Joseph F. Antanėlis
0PT0METRI8TA8
515 E. Broadway 

Se. Boston, Mase.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.
4--------------------------- a

Vas. 1 d., Blaivininkų šventė. 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
ir salėje visi pamokslai bus sa
komi apie blaivybę. Po sumai, 
bažnytinėje salėje, bus laiko
mas trumpas blaivininkų ir jų 
pritarėjų susirinkimas. Progra
mos blaivininkams tą dieną ne
bus galima turėti, iš priežasties 
Sodaliečių parengimo.

Šv. mišiose, 8 v. r., bus pa- 
naujinimas blaivybės įžadų.

Tą dieną, 9 v. r. Moterų So- 
dalicija eis prie šv. Komunijos.

10 v. r., Merginų Sodalicija 
prims šv. Komuniją. — Giedos 
per šv. mišias.

Bostono Lietuvių Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei Siekti 

ATSIŠAUKIMAS
, ♦------------------------

| ItekalM^iltaigHU

1 *i i i' »"i n|ine 
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymoor
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Sodalietės darbuojasi. Soda
lietės, šiuo tarpu yra pasinėru- 
sios darbuotėje įvairios prog
ramos. Kelis syk savaitėje lai
ko pratybas. Mokosi jos ir na
muose. Siuva kostiumus, ir tt. 
Tas jų ruošiamas parengimas 
įvyksta vas. 1 d., 3 v. p.p., bak- 
nytiriėje salėje, W. 5th St.

Pirmadienį 8 v. r., bus šven
tinamos žvakės, giedamos šv. 
mišios už parapiją.

Antradienį, vas. 3 d., gerklių 
laiminimas įvyks, salėje po šv. 

; mišių, bažnyčioje po kiekvienų 
šv. mišių, 4 v. p.p., ir 7:30 v.v.

TeL TROwbrldge 8330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Dalyvaus. Tretininkų Brolija 
savo susirinkime, sausio 28 d., 
nutarė dalyvauti Bostono lietu
vių 16 vas., minėjime vas. 15 d. 
Rytą 10 vai. eis su vėliava 
bažnyčion pasimelsti. 2 v. p.p. 
bus masiniame susirinkime, So. 
Boston High School erdvioje 
salėje.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC. 
Petras Jakubenas, savininkas 

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

x

Uotari* Pramoninkas įkyti skurstančius lietuvius ir 
Mini Meta Vedybi- JUOS sušelPti- Sugrįžęs, 8U

‘ 'didesniu uolumu prisideda prie 
; šalpos bei labdaringų darbų, 

Jonas nes 83vo akdn^s matė didelį 
„ .„reikalą. Jo žmona Barbora taip savo; , ,pat gausiai remia lietuvių kul

tūrines ir labdaringas įstaigas. 
Jubiliatų pagerbimui, švoge- 

ris Stasys ir sesuo Antanina 
Mockai ruošia bankietą, kuris 
įvyks vasario 1 d., 5 vat vaka
re Mt. Pleasant Odd Fellovs 
Temple, 33 Romsey St., Dor- 
chestery.

Ilgiausių metų Jubiliatam ir 
stymus neturėtų dengti “gele- ariu (mirė 1943 m ), Leoną ir Li®tuvos laisvei naudingų me
tinė uždanga”, bet piliečiai, joną ir dukteris Juzę, gyv. tų! Lietuvis,
juos išrinkusieji turėtų turėti New Yorke, ir Eleonorą, gyv. ‘ 
teisės jų svarstymų klausytis. , Washingtone. Visi vedę. Sūnūs

Kaip pavyzdį nurodė, kad dirba kartu su tėvu savo dirb- 
kuomet buvo apklausinėjamas tuvėj. Turi 4 anūkus, sūnus, 
gubernatoriaus paskirtas į vy
resnių teisėjų Malden distrik- mauskai-Kas gyvena Roslinda- šiame Vasario 16 minėjimo ko
te Lavrence G. Brooks, tai to Mass. (Bostono priemies- miteto valdybos susirinkime 
apklausinėjimo klausytis nebu- tyj)- sužinota, kad jaunas ir ener-
vo įleista net legislatūros, Jonas Lietuvoje mokėsi kai- gingas kongresmonas John F. 
būrutesji laivyno žvalgybos ir vystės, tą darbą iš pradžios Kennedy maloniai sutiko daly- 
teismo nariai. Teisėjo Brooks 
patvirtinimas buvo kelis kar
tus sulaikytas dėl jo veiklos 
komunistų kontroliuojamose 
organizacijose.

nę Sukaktį
Lietuvis pramoninkas 

L. Kasmauskas-Kas su 
žmona Barbora mini savo 40 
metų vedybinę sukaktį. Jonas, 

i iš Lietuvos, iš Šiaulių, į Bosto- 
ną atvyko 1904 m., o jo žmo-

Gubernatoriaus Tarybos (Go- na Kretingos 1907 m. Mote- 
vernors Council) narys (vie- rystės Sakramentą priėmė Lie- 
nintėlis demokratas toje tary- tuvįų Petro bažnyčioje So. 
boję) Patrick J. McDonough Bostone, vasario 8 d., 1908 m. 
reikalauja daugiau viešumos Jiedu užaugino gausią ir gra
sios tarybos darbams. Jų svar-įįą šeimyną, būtent, sūnus An-

Brangūs Tautiečiai,
Kiek kartų didžiųjų galybių! 

vyrai rinkosi įvairiose puošnio
se sostinėse sudaryti pastovios 
taikos, pagrįstos “Atlanto 
Charteriu”, tiek kartų atsimu
šė į bolševikiškąjį veto. Jau ga
lutinai pasaulis suskilo į Rytų 
ir Vakarų; į Pavergtąjį ir Lai
svąjį; jau galutinai Laisvasis— 
Demokratiškasis pasaulis įsiti
kino, kad pasaulio taika ir 
žmonijos laisvė įmanoma tik 
visus tironus panaikinus, paša
linus amžiams baisųjį bolševiz
mą, kaip kad buvo pašalintas 
nacizmas ir fašizmas.

Tautiečiai, tik drąsiau pakel
kime galvas ir pamatysime, 
kad pro apsiniaukusį dangų jau 
tyko prasiskverbti Laisvės 
spinduliai.

Dabar pats karščiausias me
tas veikti! Ištverkime ligi galo: 
pakėlei tą skausmą, kai tavo 
sūnus ėjo į karą parnešti žmo
nijai laisvės; ištvėrei ilgus virš
valandžius fabrikuose, kalda
mas karo mašiną, ištverk ir 
siekiant, galutinio tikslo: Tėvy
nės išlaisvinimo iš bolševizmo.

Taigi, Brangus Tautieti, pri
sidėk prie to darbo kuo di
džiausia auka Amerikos Lietu
vių Tarybai — Lietuvos Lais
vės bylos gynėjai. Taip pat Jū
sų organizacijas prašome skir
ti kuo didžiausią auką, nes 
1948 m. bus lemiantieji.

Kiekvienas tavo centas neš 
žmonijai, taigi ir Lietuvai lais
vę. Tenelieka joks lietuvis, ne
atlikęs šios šventos pareigos 
Lietuvos vadavimo darbe: Lie
tuvoje partizanas savo kraują' 
lieja, tu — gelbėk savo pinigi
ne auka. į

Visus prašome dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės 30- 
toms sukaktuvėms minėti, ku
rios vyks vasario 15 dieną. 10 Bostone pasirinko vietą ir sta-į 
vai. vyks iškilmingos pamaldos 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
dalyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis ir neorganizuotai 
visuomenei.

2 vai. p. p. So. Bostono High 
School, Thomas Park vyks iš
kilmingas minėjimas, dalyvau
jant Amerikos kongresmenui j 
John F. Kennedy, žymiesiems 
lietuvių veikėjams ir gausiai 
lietuviškai visuomeniai.

pp. Jonas ir Barbora Kas-

(VAROS G IRMAI

PADĖKA

V.
✓ i

Užsbakykito Toniko Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
• Kainos priolncnaoi-

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avo^ Islington. Mass.

ToL Dedham 1304-W '
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Kalbės Kongresmonas 
Kennedy

Praeitą penktadienį įvyku-

vauti Bostono Lietuvių Vasa
rio 16 minėjime, kuris prasi
dės iškilmingomis pamaldomis 
Lietuvių par. bažnyčioj vas. 
15, 10 vai. rytą ir 2 vai. po 
pietų įvyks masinis lietuvių 
mitingas South Bostono High 
School auditorijoj. Visi gyvi

dirbo ir Amerikon atvykęs. 
Vėliau dirbo pas Randall - 
Faichney iki 1920 m. Paskiau 
sava iniciatyva, suradęs kele
tą pagerinimų, įsteigė savo 
bendrovę vardu Boston Instru- 

;ment Co. išdirbimui medikališ- 
kų instrumentų — švirkšlių 
(syringes), kuriomis žmogui į- lietuviai, ruoškitės dalyvauti, 
leidžiami - įšvirkščiami vaistai.
Iš pradžių šios bendrovės šėri- 
ninkais buvo ir vietos profesio
nalai, bet vėliau Jonas jų ak
cijas (shares) atpirko ir da
bar dirbtuvė bei bendrovė yra

Kvieslys.

Miesto Darbininkai Rei
kalauja Algų Pakėlimo

Už man padarytą surprizą 
surengiant arbatėlę ir už įteik
tą dovaną per L. Dukterų po 
globa Motinos švč. dr. susirin
kimą labai nuoširdžiai dėkoju
visoms narėms dalyvėms, o y-į 
pač vaidybai. Man rodos, kad valdoma bei vedama Kasmaus- 
aš jums niekuomet negalėsiu kų šeimos bendrai su švogeriu 
taip nuoširdžiai atsiteisti, bet Stasiu Mockum. Ta lietuvio at
maldausiu gerojo Dievulio, kad eivio sumanumo

Jums atlygintų šimteriopai, dirbtuvė praeitame 
Jums dėkinga,

Ona Staniuliūtė.

dėka įkurta 
kare su

vaidino gana svarbų vaidmenį. 
Jos išdirbiniai ėjo į visas pa
saulio dalis, į‘ visus karo fron
tus, karo ligonines. Ėjo ir į 
Rusiją. Ir tie lietuvio rankomis 
gaminti instrumentai ■ mažino 
sužeistųjų kareivių kančias.

...................... i visą laiką 
. -‘m , |jUV0 vejkiūs lietuviškame dar-

be. Jonas daug dirbo Liet. Pi-tys 1000 lovų ligoninę, kunos. . J. ,hecių ir kitose draugijose. Y-pastatymas kainuos $20.000,-. I patingai gausiai remia savo 000.00. Vieta parinkta ant .... stambiomis aukomis lietuvių Huntmgton Avė. ir Health St. , ,, . , ..._ , .... , . .. i labdaringus ir kultūros dar-Federale valdžia darbą pradės 
šią vasarą. Kaip bus pastatyta,!
ligoninė samdys 1200 darbi-1.. . ,

■ 0 * icvrtrlroGr nirr

jis

e

Statys f006 Lovų 
Ligoninę

Mayoras Curley paskelbė, _ , ...... . x . . ... •• Gerb. jubiliataikad Veteranų Administracija!. J

Bostono miesto darbininkai, 
per savo uniją (A.F.L.) parei
kalavo 35 nuoš. algų pakėlimo, 
pranešė mayoras Curley.

Jei tas jų reikalavimas būtų 
išpildytas, tai miestui tas atsi
eitų $5 milijonai į metus, nes 
tas paliestų arti 10,000 darbi
ninkų. Į šį skaičių neįeina po- 
licmonai, ugniagesiai ir moky
tojai, kurie jau yra gavę algų 
pakėlimą. Dabar reikalauja dar 
pakėlimo negavusieji.

* Lankėsi

ninku.

įsigykite Tikietus

i Jonas buvo 
išvykęs savo dirbtuvės reika
lais į Europą. Ten be savo biz
nio reikalų pasirūpino aplan- jas ir rėmėjas.

Trečiadienį lankėsi namų sta
tytojas ir kontraktorius R. K. 
Masaitis iš Westfield, Mass. 
Jis priklauso Westfield miesto 
namų statybos inspektorių šta
bui. P-nas Masaitis yra ilga
metis “Darbininko” skaityto-

Šv. Jono pas draugija ruošia 
Bus labai įdomi meninė pro- šaunią vakarienę, kuri įvyks 

grama. į vasario 1 d., 6 vai. vakare, Lie
čia prašome pasirengti įteik- tuvių salėje. Joje galės daly

ti ir savo auką. ' vauti ir nenariai. Tik visi pra-
Tad visi į minėjimą! Vienin- šomi tuoj įsigyti tikietus. Jų 

gas darbas atneš Lietuvai lais- galite gauti pas valdybos na
rius ir “Darbininke”. Galite į
užsisakyti pas fin. sekr. A. I- Bostone šią savaitę, 
vašką, skambinant SO 8-5961, 
arba vakarienės šeimininką V. 
Medonį — SO 8-4852. Tikietas 
Medonį — SO 8-4852. Taipgi 
pas Feliksą Zaleską, Strand 
restorane. Tikietas tik $2.00.

Valdyba.

PRANEŠIMAS

vę.

Pirmininkai:
Adv. John J. Drignius 

Adv. Charles J. Kalinauskas
Sekretoriai:

PhylHs GrendaI 
Jonas Vasys, C. E.

(VAROS SKELBIMAI

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

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.
ss—«_ 9-----MUŠK Mųipij

11 Kolite Str., Boston, Mass.
Tel. Man. 6M3

David E. Rosengard,, M. D., praneša, kad jis ati
daro savo ofisą 414 West Broadway prie F St., South

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

Pritrflko Padangoms 
Retežių

Dėlei užsitęsusio žalčio ir 
sniego Bostone netikėtai pri
trūko automobilių padangoms 
(tiręsi retežių.

Tą skaudžiai pajuto taksius 
operuojančios kompanijos. Bu
šai taipgi išbaigę savo išteklių. 
O dabartiniame sniege, bei ledu 
aptrauktomis gatvėmis, be re
težių netoli tevažiuosi.

Sniego Bilą Bus Du Syk 
Didesnė

Bostonui sniego bila šį metą 
busianti du syk didesnė nei 
pernai. Sniego nuvalymas, bei 
kova su juo, taksų mokėto
jams atsieis $1,250,000.00. 
Tiek kaštuos, jei daugiau nebe- 
snigtų šią žiemą.

Pristatome Alų ir Toniką
I Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Raukite:

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

; 220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mum.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra |

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.
terih Bestai, Mus.

aso ■
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kariška

linio viršininkas genero-

(Tęsinys) i

VISUR TARNYBIŠKAI
kia PX (Pijax 
prekybos įstaiga, kurios 

iisiK viršininkas yra minėtasis
Trijų Karalių uįvakarė- majoras Spellman). Taigi, 

se prasivėrė mūsų namų kokie Tamstos ryšiai su 
durys ir Father vėl atsi- juo? 
rado pas mus. Mudu su — Geri! 
“CIC viršininku“ 
Šidlausku ėmėm tardai.
— Mes renkame medžią- dalinyje Fuldoj. Mūsų da

gą prieš Jus! — įspėjom.
— Žadam pasiusti Arki- įas Townsley buvo perkel- 
vyskupui Cushingui. Jūs tas į Stuttgartą. Jis pasi- 
nedabojat savo pareigų, ėmė Spellmaną pas save, 
kažkur važinėiat, dargi o vėliau jie abu pasiėmė 
per didžiąsias šventes. ir mane. Generolas neka-

— Palaukit! Leiskit pa- talikas, bet kaip matot ir 
klaust, ar tos žinios tik
ros? — šypsosi Jenkus.
— Nustatytos. Ne tik 

Kaselvie, bet ir Heilder- 
bgrge. ir Fuldoj buvot.

Jenkus išplėtė akis.
— Jūsų žinios tikrai ne- šininkas keturių mano di- 

blo^os. Kai kas teįsybė. 
Ar galiu pasiaiškint?

— Privalot! — stengia
mės išlaikyti rimtą toną.
— Matot, pirmą dieną 

Kalėdų po mišių, išvykau 
į Heidelbergą pas Conste- pe’iono 
bulerių katalikų kapelio- girdėjau, 
nūs. Jie buvo kvietę. Ant- Jenkus kalbėjo 
rą dieną turėjau aplanky- karininku, 
ti Kasselio lietuvius, ku- testantas. Iš tono atrodė, 
rių kaimynystėje gyve
nau. Trečią dieną buvau 
kviestas Fuldos įgulos ka
rių. kurių kapelionu teko 
anksčiau būti. Ketvirtą 
dieną Hersfelde pas savo sako Jenkus. O pasirodė, 
buvusius kareivius, 
vis mano pareigos reika- pasikalbėjimas 
lai. Visur 
kaip matot!
— Pasiteisinimą 

mam. Dalykas rišasi su 
prigimtu palinkimu ke
liauti.

— Be kitko, ponai tardy
tojai, atspėjot. Keliauti— 
visuomet! Daug mokyklų 
perėjau besimokydamas, 
visus JAV-bių štatus per
važiavau. buvau Pietų A- 
merikoj, Jamaikoj, Lietu
vą lankiau ir ta proga ki
tus Europos kraštus. Pa
galiau dabartinis mano 
postas — kelionių postas. 
Mano divizija išmėtyta g 
ruo Wuerzburgo iki Stutt- -

Ir Nuurt kviesti 
vietose. ilsk\r; . ..— Mano ponai, jus per
KETI RIŲ KAPELIONŲ daug norit? Daugiausia iš 

Amerikos ir iš savo buvu-
— šių karių.

man valia

— šypsosi Fa- 
prof. ther. — Prašau neįtarinė- 

ti. Su juo buvau viename

su juo mano santykiai ge
ri.

— Tai Jūs galit būt ir e- 
reziia pakaltinami. Ben
draujat su nekatalikais?

— Su visais! Esu net vir-

vizijos kapelionų protes
tantų ir vieno žydų kape
liono.

Tardytojų nuomonė su
skilo. Man atrodė, kad 
tain ir reikia. Tokia ka- 

tarnyba. Kartą 
kaip telefonu 

su vienu 
Tai buvo pro-

kad jiedu geriausi bičiu
liai. “Ar jūs mane laiky
tumėt tinkamu būti kata
liku?’’ — klausė karinin
kas. “Neabejoju”, — at-

Tai kad tai buvo atsitiktinas 
su nepa- 

tamybiškai, žįstamuoju. Per klaidą ne 
tą telefono numerį pasuko 

prii- ir kalba pratyso, nueida
ma net iki religijos klau
simo. Taip reikia su žmo
nėmis bendrauti. Pasiro
do, kad Jenkus turi ir ke
letą mokinių, kurie ruo
šiasi priimti katalikybę.

Mano kolega teisininkas 
(buvęs net teisėju) prof. 
Šidlauskas tardymo vis 
dar nenorėjo baigti.

PAVASARĮ GRĮŽTĄS 
Į AMERIKĄ

— Sakykit kiek laiškų 
gaunat per dieną'?

— Per dieną sunku paša- 
SekmadienYars lai! kyt' s,avaitę 40'50; -

I

Tik valandėlei sustojam prie šio paveikslo... Prieš akis šiurpus vaizdas... Poetas Aistis pa
našiam vaizdui kalba, ka’ba ano tėvo lietuvio išdraskyto sunaikinto ūkio, gyvenimo ir šeimos 

“Motina tėvyne, visos tavo viltys, svajos ir troškimai nuolatos sudūžta, lyg banga uolon... 
V;s"s ta'7o kelias, taptum prakeikimas, tartumei plėšikų užkeikton angon... Tau palieka skurdą, 
de'Lsms ir vargą. Sėdami nevilti, ligą ir siaubus— ...Svetimi ateina, nančiuosna sukausto, gąsdi
na rvtoiaus tamsia nežinia...” Ir taip poetas verkia ano tėvo širdies ašarom ir galop pakeles akis 
į Anvaizd? raminasi: “Neverkit, motinos, kapus apstoję,... Kiekviena kart, kada brangiai tėvy- 

reia:m's sopuliai širdy sugels, jie iš visų plačiųjų kapinynu visi kaip vienas žygiui prisikels; 
pa’’jis ir eis. lyg vandenys ištvinę, ir sems ir griaus jie visa prieš save... Sukils kapai — nesu
skaitytos minios — visa didžiųjų žygių Lietuva.” Šiandien, kada esame išvakarėse didžiosios mū- 

f’.yrės I ietuvos 30-ties metų laimėtos kovos už laisvę sukakties prieangyje budina kiekvie
no lietuvio širdi tėviškės kančių pareiga pakilti iš kanu milžinu ir žygiuoti i šešiolikto Vasario 
parengimus kiekvienoje kolonijoje, kiekvienoje bažnyčioje, ir visu kuo prisidėti prie vieningo žy
gio — prikelti Lietuvą laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Ir ant lietuvio priešų kris prakei
kimas — lietuvio nepavergsi, žiaurus burlioke, — atėimei laisvę, bet jo troškimo atimt lietuviui 
tu dar nemoki... Tad visi į tėviškei nešantį šviesos rytojų parengimą su nuoširdumu ir meile...

brisi

NEW HAVEN, COHH.
Vasario 16-tos Rengimo 
Komisijos Susirinkimas

Sausio 16 d., ponų Motiejaus 
ir Agnietės Vokietaičių naujoj 
ir puošnioj rezidencijoj įvyko 
komisijos susirinkimas, kuri 
rūpinasi surengti Lietuvos ne- 
klausomybės 30 metų sukaktį 
paminėti. Komisija susideda iš 
visų draugijų ir kuopų atsto- 

visas vieti
nes draugijas ir kuopas daly
vauti šiame paminėjime. Taipgi 
nutarė kviesti Branford'o Bro
lių Lietuvių Draugiją dalyvau
ti. ir visus Branford'o lietu
vius. Kviečia draugijas ir kuo
pas. kurios išgali, prisidėti au
komis. Aukos bus panaudotos P-nia Augusta Rosselli, nors ne 
tėvynės išlaisvinimui.

Susirinkimui užsibaigus ma
lonūs šeimininkai pp. Vokietai-

čiai visus susirinkusius nuošir
džiai pavaišino skaniais užkan
džiais.

Palinkėta mūsų geriems vei
kėjams pp. Vokietaičiams svei
katos. laimės ir geriausių sėk
mių naujame name. Taipgi pa
kviesta penia
padainuoti Vasario 16-tos mi
nėjime ir ji maloniai sutiko.

A. Vokietaitienė

HARTFORD. COHN.

Vasario 1 d.. 1 vai. p.p. į-
vyks Šv. Jono Evg. draugijos 
susirinkimas.

Sausio mėn. užėmė vietas 
nauja valdyba. Pirmininkas 
Jonas Patrik; vice pirm. Kazys 
Kasmonaitis; fin. rašt. Juozas 
Barolis; nutarimų rašt. Albinas 
Staniulis; ižd. Alex. Kelienas; 
iždo globėjai — Juozas Petrai
tis ir A. Garbataučius; trečias 
rašt. Petraitis, Jr. Atstovai į
Šalpos fondo skyrių — Vikto-; Trejybės 
ras Bringa ir Antanas Urbo- Greenfield. Mass.. 
nas. Maršalka M. Sabeckis.

Taipgi atsilankė į susirinki-; 
mą Prelatas J. Ambotas ir pa
sakė prakalbėlę su linkėjimais. ’ 
Šįmet draugija rengiasi atžy-j

8
bar sveiksta p. Cecilija Vaba- 
lienė, Ona Silvestravičienė, Ja
dvyga Narakienė. Visos paski
rosios yra Šv. Rožančiaus 
draugijos narės. Reiškiame vi
soms gilią užuojautą ir mel
džiame Dievulio stiprinti . jų 
sveikatą, kad galėtų grįžti į 
savo šeimų židinį ir į draugiji
nį veikimą. B.'I.

HARRBON-KEtRNY. N. J
Lietuvių parapijos jaunųjų 

mergaičių ir moterų Sodaliečių 
grupės išpildė radio programą 
iš stoties WAAT sausio 4 d., o 
sausio 24 d. išpildė programą 
J. Stuko vedamoje radio prog
ramoje iš WEVD.

Sausio 11 d. laike 8 vai. šv. 
mišių Šv. Vardo draugijos na
riai bendrai priėmė šv. Komu
niją. Šv. mišių metu giedojo 
Moterų Sodalicijos Glee Club 
choras. Vakare kun. D. Pocius 
vedė šv. Valandą mūsų para
pijos bažnyčioje dėl Šv. Vardo 
draugijos narių.

BALF 7 skyrius suruošė ju
damus paveikslus sausio 18 d. 
Pelnas paskirtas dėl lietuvių 
tremtinių šelpimo. Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems už 
atsilankymą ir paramą. A.E.S.

ANSONIA, COHN.

V. Oguonis; maršalka Albertas 
Tamulis.

Ši draugija švenčia savo 35 
metų gyvavimo sukaktį. Nu- 

i tarta suruošti pietus vasario 8 
d .ir kartu paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 30 metų .su
kaktį. Visi dalyvaukime.

Deakonas Antanas Tamulis 
praneša, kad jis bus įšventin
tas kunigu kovo 28 d. (šv. Ve
lykų dienoje) 11 vai. rytą. Ka
tedroje, Springfield, III. Primi
cijos įvyks balandžio 4 d. Švč. 

par. bažnyčioje, 
A. Dėdinas.

VIRŠININKAS
— CIC nori žinoti, 

staiga nutraukėm kalbą, — Jei 
— Tamstos ryšius su klaust, — įsiterpiau, 
Spellmanu. Kartą, pas Jus kiek žmonių pas Jus 
būdami girdėjom kalbant lanko per dieną ir 
telefonu. Jis sveikino Jus 
“Pax vobis!” Jūs sakėt, 
kad jis kardinolo Spell- 
man giminaitis (antros ei
lės pusbrolis) ir dėlto kar- 
dinoliškai sveikinasi. Bet 
dabar mums paaiškėjo, vietoj.
kad tas Pax (taika) reiš- — Trijų Karalių švent-

pa- 
— o 
atsi- 
kiek

Parapijos Choras Entuzias
tiškai Ruošiasi

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras entuziastiškai ruošiasi da
lyvauti meno programoje Va
sario 16-tą, nors turėjo daly
vauti kėglių lošime, bet atsisa
kė. nes jie nori bendrai pami
nėti šią reikšmingą šventę. I

Jūs jų aplankote?
— Galiu atsakyt, mano 

kantrybė didelė: 30 pas 
mane, o aš — iki G0, mat, 
be kitko, aptarnauju ligo
ninę, kur visi pacientai

i

NEW BRITAIN, CONH.
Laimės vakaras

Sekmadienį, vasario 8 d„

dar
mes 
sta

mū-

Nepriklausomybčs minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius ruošia Lietuvos nepri
klausomybės 30 metų sukakties 
minėjimą sekmadienį, vasario 
8 d., 5:30 vai. po pietų, Šv. An
tano lietuvių parapijos salėje.

Kalbės p. Juozas Kazickas, 
nesenai atvykęs iš tremties, 
Europos, ir Garbės pirm. kleb. 
kun. V. Karkauskas.

Koncertinę programos dalį 
išpildys Marijos Vaikelių drau
gija. Bus priimtos atitinkamos 
rezoliucijos pavergtos Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu.

Pasibaigus programai įvyks 
šokiai. Gros puikus orkestras.

Brangus lietuviai ir lietuvai
tės, vietiniai ir iš apylinkės 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime. Išgirsite įdomių kal
bų ir gražių dainų ir taip pat 
linksmai laiką praleisite.

J. Kantautas.

4 
mėti savo auksinį jubiliejų, tai vai. po pietų, Šv. Andriejaus 
yra 50 metų nuo draugijos į- lietuvių par. salėje Šv. Rožan- 
steigimo. Reporteris, čiaus draugija ruošia metinį

--------------------- laimės vakarą. Pusę pelno ski- 
GREENFIELD. MASS. iria parapijai. Kviečia visus at-

* * Įeiti linksmai laiką praleisti ir
'išbandyti savo laimę. Bus įvai-

Garbės 
kun. V. Karkauskas; 
S. Bujanauskas, vice 
J. Kantautas; rašt. S.

Metiniai Susirinkimai

ALT ir BALF skyriai turi 
bendrą valdybą ir jų susirinki
mai įvyksta kas mėnuo ketvir
tą sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Valdybą sudaro šie: 
pirm, 
pirm, 
pirm.
Trapkauskas; ižd. A. Baranau
skas; ižd. globėjai — K. Sa
vickienė ir R. M^-čiulynas.

Kaikurie nariai dažnai myli 
kitus pabarti,, o tuo tarpu pa
tys nei į susirinkimus 
na. Ar nebūtų geriau, 
nariai patys parodytų 
veiklumo.

Sausio 18 d. jvyko šv. Onos' . už8avėnmių užkandžių ir
draugijos metinis susirinkimas,, 8erim,l-__________
kuriame apkalbėta svarbūs rei
kalai ir padaryta nutarimai. | 
1948 m. išrinkta 
dyba: pirm. A. Steponkevičie- mos 
nė; vice pirm. L. Dubrikienė; 
prot. rašt. J. Bunevičienė; fin. 
rašt. M. Tamulienė; ižd. A. De- 
dinienė. Iždo globėjos — A. 
Savickienė ir N. Biele. Knygų 
peržiūrėtoją — N. St. Gero- 
men; maršalka O. Turvik. J

j
Draugija nutarė dalyvauti 

Saldžiausios V. Jėzaus draugi
jos pietuose. Taipgi Šv. Onos 

kelinta savaitė draugijos narės

mūsų tautybės, vargonininkau
ja mūsų parapijoje ir glaudžiai 
su jaunimu ir visais parapijie
čiais sugyvena; ji mūsų paren
gimus puošia savo akompana- 
vimais solistams ir chorui.

Visoms draugijoms ir kuo
poms išrašyti pakvietimo laiš
kai. Pirmutinis pranešimas su 
auka gautas nuo Moterų Są
jungos 33-čios kuopos, kad nu
tarė dalyvauti ir paskyrė auką. 
Ačiū sąjungietėms. Tikim, kad 

kitos draugijos neatsiliks.

Daug IJ genių Randasi
Rimtai jau

t

ir

vakaris, — pastebėjau sa
vo kolegai. — Atvyko pas 
mus, kaip Baltazaras, 
gi su dovanomis. O 
čia beveik prie sienos 
tom.

Į tą tarpą pasirodė
sų tarpe Delegatas Kan. 
Kapočius ir pakeitė visą 
“rimtą” mūsų kalbos to
ną. “Suuodęs“ svečią pri
sistatė ir Kancleris, vie
nintelis po kanclerio Hit
lerio dabar Vokietijoje serga mūsų geras tautietis ir Mes žinome, kad 
nešiojąs šį titulą — kun. parapijietis Jonas Tamulis, ku- puikiai suruošia. 
Jonas Aviža. Jis perdavė (ris randasi savo namuose, 228 
reportą, kaip atstovavo( SaltonstalI Avė., globoje savo 
Fathcrį Stuttgarte jo ke- gerosios žmonos ir sūnelių, 
lionių metu ir kiek vargo j Stasys Aluška, senas mūsų 
turėjo, kai zakristijonas kolonijos gyventojas ir geras 

reikiamu laiku parapijietis, rimtai serga savo 
namuose, 58 Warren Place, 

rūpestingos

turėjo, 
nesurado 
raktelio nuo cimborijos.

Fatheris pavasarį grįžta priežiūroje savo 
į Ameriką ir stengiasi įsi- žmonos, 
jungt jau dabar į eilinių Pasimelskim už 
konfratrų tarpą, — nu- katą, kad gerasis 

J sprendėm savo dūšiose. i rintų juos.

šį
sekanti vai- 9:30

ruos pietus, 
jos visuomet

par.

d..
Dvasinė puota

sekmadienį, vasario 1 
vai. rytą bus atnašauja- 
šv. mišios Šv. Andriejaus 
bažnyčioje Dievo Motinė

lės garbei ir už kenčiančią Lie
tuvą. Šias šv. mišias užprašė 
Šv. Rožančiaus draugija. Visos 
narės bendrai priims šv. Ko
muniją minėta intencija.

Stengkitės visi 
sario 8 d., 
Greenfielde.

i

dalyvauti va-
1 vai. po pietų

Mirimai
i Sausio mėnesyj Šv. Andrie
jaus par. parapijiečius aplankė 
mirties A.ngelas, pakirsdamas 
gyvybę keturiems parapijie
čiams, būtent, Onutei Simans- 
kytei, Marijonai Kazlauskienei, 
Juozui Stašerskiui ir Martinui 
Jenkauskui.

Likusioms nuliūdime mirusių
jų šeimoms reiškiame gilią už
uojautą, o mirusiųjų vėlėms lai 
Dievas suteikia dangišką laimę.

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus draugijos metinis susirin
kimas įvyko sausio 4 d. Pada
ryta gražių nutarimų ir išrink
ta 1948 m. sekanti valdyba: 

ligonių svei- pirm. A. Dėdinas; vice pirm. J. činskas, Stasys Brazauskas, O- 
Dievas stip- Lokow: fin. rašt. J. Mičiuta; na Karašauskienė ir J. Savo-

M. prot. rašt. J. Bunevičius; ižd. [nis. Taipgi sunkiai sirgo ir da-

Ugoniai
Pavojingai serga Juozas Vii-

neatei- 
kad tie 
daugiau
J. K.

Oeirdre McAuliffe, from Dublin, Irę 
lend, tiy« the ftret thing the heard 
when the got off the ehip in New 
York w»s one woman telling tnother 
that the had to take her uted tat 
to her meat dealer. "That made me 
feel right at home,” Deirdre ex- 
plains. “Fata and oila are so tearce, 
we save every drop at home, and 
ūse them over and over again.”.


