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Štai už keturių dienų ir 
Nauji 1946 Metai. Linkime 
visiems laimingų Naujų 
Metų.

Iš priežasties Naujų Me
tų šventės kitą savaitę iš
eis tik penktadienio “Dar
bininko” numeris.

Jo Šventenybė Popiežius 
Apie Tikrąją Taikę

Kolegijai, 
kad sustojo

tikros 
sąly- 

reikia 
geros 

visose 
atsisa-
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GALI KILTI ELEKTRIŠKŲ ĮSTAI 
GŲ DARBININKŲ STREIKAS
VVashington, D. C., gr. 27 

— Pramatoma, kad 200,- 
000 CIO United Electrical 
Radio and Machine Wor- 
kers unijos narių gali išei
ti į streiką kitą mėnesį. Šis 
streikas paliestų septy- 
niosdešimt šešias įstaigas 
dvidešimt dvejose valsty
bėse.

nias vietas yra paskirti ko
munistai.

Komunistai visur turi 
pirmenybę rusų zonoje.

Mirė Prelatas Česnys
v •
Zl-

-------------■

TEL. SOUth Boston 2680 EI VE CENTS.

Pasibaigė Autobusų Darbi
ninkų Streikas

Vatikano Miestas — Kū- 
čiose Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII kalbėjo 
Kardinolų 
Džiaugėsi,
kautynės, tačiau pažymė
jo, kad dar nėra tikros tai
kos, nėra ramybės.

Kalbėdamas apie 
ir teisingos taikos 
gas, nurodė, kad 
bendradarbiavimo, 
valios, pasitikėjimo 
tautose. Jei nebus
kyta totalitarizmo, kurs 
pavergia žmogų valstybei, 
nebus taikos. Totalitariz
mas vienu plunksnos pa
braukimu pakeičia valsty
bių sienas, atima žmonių 
santaupas, žiauriu būdu 
atplėšia milijonus žmonių 
nuo jų žemės ir namų. To
talitarizmas yra nesuderi
namas su tikra ir sveika 
demokratija.

Viso blogio pašalinti, rei
kia grįžti į tikrą krikščio
nybę, kuri tvarkytų vals
tybių vidaus ir užsienio 
santykius.

New York, gr. 27 — Va
dovaujant Edvvard C. Ma- 
guire, mayoro La Guardia 
darbo patarėjui, autobusų 
vairuotojai ir taisytojai 
susitaikė su Green Bus 
Lines, Queens. Darbinin
kai šiandien grįžta darban.

“Amerika” paduoda 
nutę iš Philadelphia, Pa., 
kad ten gautas laiškas iš 
Kauno, kuriame rašo, kad 
mirė prelatas Blažiejus 
Česnys liepos 15 d., 1944 
m., Luokėje, savo gimtame 
mieste.

Velionis buvo vienas įžy
miausių profesorių Kauno 
Universitete. Kilimu buvo 
žemaitis. Mirė sulaukęs 63 
metų amžiaus.

Socialistinis Lenktyniavi
mas Badui Išvengti

Rusai Plečia Komunizmų 
Vokietijoje

Berlynas, Vokietija, gr. 
27 — Amerikos korespon
dentai, kurie gavo leidimą 
ir lankėsi rusų okupuotoje 
Vokietijos zonoje, pažy
mėjo, kad į visas svarbes-

Sudegė 12 Amerikiečių 
Japonijos Kareivinėje

Kyoto, Japonija — Kilus 
gaisrui Japonijos kareivi
nėje, kuri randasi pietinėje 
Japonijos saloje, sudegė 12! 
medikalio amerikiečių ba-< 
taliono kareivių ir karinin-į 
kų. keliolika kitų sužeistų.

Kareivinė visai sudegė.

i

A f A
J. E. Arkivyskupas Francis J. 

Spellman Pakeltas Kardinolu
Chicago, St. Louis ir Detroit Arkivys

kupai Taip Pat Pakelti

Penki Kardinolai Jung. Valstybėse

Maskvoj Konferencija Užsibaigė
STO SAUGUMO TARYBA 
KONTROLIUOS ATOMUS I

New York (LAIC) — 
Maskvos propagandos apa
ratas išsijuosęs dirba iš 
nelaimingų sovietų okupa- 
cijon patekusių ūkininkų 
išsnausti galimai daugiau 
grūdų.

Maskvos propaganda to- 
lvdžiui linksniuoja ir Lie
tuvos ūkininkus?, kartais 
juos kviesdama tverti va
dinamas “raudonas gur
guoles”, kartais. juos sta
tydama pavyzdžiui ki
tiems.

Taip Izviestijų 229 No. 
ryškioje vietoje skelbiama 
esą Lietuvos ūkininkai pri
statę “šimtus tonų grūdų”. 
Girdi. Vilniaus apskritis 
duoklių pristatyme pir
mauja... Suprask, ir jūs, 
kiti sekite jų pavyzdį...

Skatinimo propaganda 
tiek toli nuėjo, kad Mas
kvos oficiozas dargi rado 
savo dienraštyje vietos pa
minėti du Antazavos valš., 
Zarasų apskrities ūkinin
kus, kurie, termino ne
laukdami, girdi, patys pri
statė jiems skirtas nor
mas. Visas tos Maskvos 
propagandinio ap a r a t o 
draskymasis ir spaudimas 
į ūkininkus parodo, kad 
Sovietų Rusijoje dalykai 
su mityba stovi nekaip.

Paruošė Planą Japonijos 
Kontroliavimui

Maskva, Rusija, gr. 27 — 
Vakar užsibaigė Jung. 
Valstybių, Anglijos ir Ru
sijos užsienių ministerių 
konferencija. Visi trys su
tiko kreiptis į Suvienytų 
Tautų Organizaciją, kad ji 
atomų energijos studijavi
mą ir kontroliavimą pa
vestų vienuolikos tautų- 
Saugumo Tarybai.

Užsienių ministeriai nu
tarė sudaryti iš keturių 
tautų, būtent, Jung. Vals
tybių, Anglijos, Rusijos ir 
Kinijos Japonijos kontro
liavimui tarybą. Taryboje 
Jung. Valstybės, Rusija ir 
Kinija turės po vieną at
stovą, o ketvirtas narys at
stovaus Didžiąją Britani
ją, Australiją ir Indiją.

Rusija sutiko įeiti į ketu
rių tautų Tolimųjų Rytų 
Kontrolės Tarybą Tokioj ir

Tolimųjų Rytų Patarėjų 
Komisiją Washingtone. 
Tačiau kiekvienos tautos 
atstovas turės veto teisę.

Kaip žinoma, Jung. Vals
tybės ir Anglija pripažino 
Jugoslavijos Tito valdžią. 
Dabar Maskvoje Jung. 
Valstybių ir Anglijos at
stovai susitarė pripažinti 
Bulgariją ir Rumuniją.

Stalinas suruošė šaunų 
bankietą 
Kremliuje, kuriame daly
vavo Jung. Valstybių, An
glijos ir kitų valstybių at
stovai. Išgerta daug ‘vod- 
kos’ ir kitokių gėrimų. Net 
15 “toast’ų” išgerta drau
giškumo parodymui. Stali
nas buvęs labai gerai nusi
teikęs. Na, ir kur nebus 
gerai nusiteikęs, kada vi
sos konferencijos baigiasi 
Rusijos naudai.

v •

Sudegė 14 Žmonių

Hartford, Conn. — Kūčių 
naktį kilo gaisras Niles 
Street ligoninėje. Sudegė 
14 ligonių, pavojingai ap
degė 6 ligoniai, 24 tarnau
tojai ir 12 ugniagesių. Gai
sras kilęs nuo Kalėdinės 
eglaitės.

Vatikano Miestas, gr. 27; Spėliojama, kad pakelta- 
— Jo šventenybė Popie- sis kardinolas Spellman 
žius Pijus XII pakėlė 32 būsiąs paskirtas Vatikano 
arkivyskupu Kardinolais, valstybės sekretorium. 
iiš kurių keturius Jung. ----------------
Valstybėse. Vėl Atidėjo Kiniečių Taikos

Keturi nauji Kardinolai 
Jung. Valstybėse yra šie: 
.arkivyskupas Francis J.
Spellman, New York; arki---- Kiniečių taikos derybos
vyskupas John Glennon iš vėl tapo atidėtos, nes ko- 
St. Louis; arkivyskupas munistai nepridavė raštu, 

iStritch iš Chicago. ir arki- kaip buvo pažadėję, pa- 
j vyskupas Mooney iš Dėt- liaubų plano.
;roit. Mirus Kardinolui O’- Gen. Marshall, Amerikos 
Connell, Jung. Valstybėse specialus atstovas, yra tai- 
beliko tik vienas Kardino- kintojo rolėje.
las Dougherty. Dabar tu- kiniečiais labai mažai kal- 
rėsime penkis kardinolus.

Šventoje Kolegijoje da- kalba. Jam rūpi sužinoti 
bar yra pilnas skaičius, dėl ko yra kilęs civilis ka- 
būtent, 70 kardinolų, 28 ras ir ar yra galimybė jį 
italai ir 42 kitų tautų. panaikinti?

Derybas
C'hungking, Kinija, gr. 27

Bet jis suKun. Juozas P. Židanavičius,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Amsterdam, 
N. Y.) klebonas, mirė Šv. Stepono dienoje — 
gruodžio 26. 3:10 vai. po pietų. Šią liūdną ži
nią pranešė “Darbininko” redakcijai telepho- 
nu p. Mykolas Kerbelis, kuris buvo prie savo 
klebono iki pat jo mirties.

A. a. Kun. Juozas P. Židanavičius gimęs 
1866 m. rugpjūčio 21 d. Seirijuose. Mokėsi Ma
rijampolėje ir Plocko seminarijoj. Kunigu 
įšventintas 1892 m. Vikaravo įvairiose Rusijos 
vietose, buvo mokytojų seminarijos kapelionu. 
1904 m. atvykęs į Amsterdamą įkūrė parapiją, 
kurioje iki pat mirties garbingai klebonavo. 
Velionis yra parašęs daug religinio turinio 
veikalų ir keletą jų yra išleidęs. Bendradarbia
vo “Darbininkui” ir kitiems katalikų laikraš
čiams.

Laidojamas iškilmingai pirmadienį, gruo
džio 31 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios, iš tos parapijos bažnyčios, kurią 
jis įkūrė ir pastatė ir kurioje klebonavo 41 me
tus.

LDS Centro Valdyba, “Darbininko” Redak
cija ir Administracija reiškia gilią užuojautą 
Šv. Kazimiero parapijos, Amsterdam. N. Y., 
parapijiečiams ir a. a. kun. Juozo P. Židanavi- 
čiaus artimiesiems.

*

*

ba, o tik klausosi ką jie

NUMALŠINO SUKILIMĄ 
PANAMOJE

Sukilėlių Vadę Areštavo
Panama, gr. 27 — Perei- mechaniku, galėjo prieiti 

tą šeštadienį įvyko sukili
mas Panamos mieste. Su
kilėliai bandė pasigrobti 
valdžią į savo kontrolę. Jie 

'pirmiausia puolė policijos _____ ________
centrą, bet buvo atmušti, pažino, kad turėjęs kelis

Kautynių metu užmušta adresus slaptoms informa- 
7 asmenys ir daug
'ta.
1 Rytojaus dieną policija Prancūzijos Seimas Užgyrė 
areštavo Arnulfo 
buvusį Panamos preziden
tą, kuris šiomis dienomis 
grįžo iš užsienių. Policija 
sako, kad jis buvo sukili
mo sumanytojas ir sukilė
lių vadas. Jis ginkluotu 
sukilimu tikėjosi grįžti

Heidelberg, Vokietija — ir ten tautiniai susipratęs valdžion.
Pereitą penktadienį, gruo- elementas buvo priverstas
džio 21 dieną mirė Gen. pasitraukti į požemį.
George S. Patton, Jr., įžy
mus karo vadas.
noma, Gen. Patton buvo 
sužeistas automobilio ne
laimėje. Jis, atrodė, pa
sveiks, bet susidarė plau
čių komplikacijos, ir jis 
mirė dėl kraujo sukietėji
mo dešiniajam plautyj.

Palaidotas pirmadienį, 
gruodžio 24 d. Luxembour- 
ge, Hamm srity, kur jis ve
dė kovas. Laidotuvėse da
lyvavo įvairių valstybių 

Ikaro atstovai, daug Jung.
Valstybių karių ir karei
vių.

t 
I

I prie visų karo lėktuvų ir 
patirti svarbias paslaptis. 
Jis sako, kad jis jokių pa
slapčių ar žinių naciams 
nesiuntęs. Tačiau jis prisi-

sužeis- cijoms siųsti.

Arias, Piniginę Sutartį

Kalėdų naktį, MIRĖ ĮŽYMUS KARO VADAS

DĖL EKSPLIOZIJOS 30 DARBI
NINKŲ NEGALI IŠEITI 

IŠ KASYKLOS
e-

Pineville, Ky., gr. 27 — 
Kentucky Straight Creek 
Coal kompanijos kasyklo
je kilo ekspliozija. Sakoma, 
kad mažiausia 30 darbinin
kų tuo laiku buvo kasyklo
je ir jie dėl ekspliozijos ne 
tik negali išeiti, bet gal jau 
ir gyvų nėra.

Išlavinti ir patyrę gelbė
tojai deda pastangas išgel
bėti darbininkus, bet maža 
vilties, kad jie dar būtų gy
vi.

La Guardia Atstovaus Tru- 
maną Braziliečių 

Inauguracijoj
VVashington, D. C., gr. 27 

— Prezidentas Harry S. 
Truman paskyrė savo as
meniniu atstovu New Yor- 
ko mayorą, Fiorello H. La 
Guardia ir davė jam am
basadoriaus teises atsto
vauti jį Brazilijos prezi
dento gen. Eurico Gaspar 
Dutra inauguracijoj.

Ispanija

Paryžius, gr. 27 — Sei
mas vienbalsiai užgyrė 
Bretton Woods sutartį ir 
$550,000.000 paskolą iš A- 
merikos.

Kalbės Apie Santykius Su
Areštavo Vokiečių Šnipą

—
San Francisco, Cal. — į Washington, D. C., gr. 27 

Šiomis dienomis areštu o- — Prancūzija pasiūlė, kad 
tas Sgt. Frank Hirt, kuris Jung. Valstybių, Anglijos 
yra tarnavęs vokiečių ka- ir Prancūzijos vyriausybes 
riuomenėje ir esą baigęs turėtų pasikalbėjimą apie 

(šnipų mokyklą. Prieš pat valstybių santykius su Is- 
kova už kar* Hiri atvyko į Jung. panija. Amerika ir Anglija 

(laisvę ir nepriklausomybę! Valstybes ir buvo paimtas tą pasiūlymą priėmė. Ta- 
verda visur... karo tarnybon- kur Jls net ciau AnSbJa pareiškė, kad

____  gavo sergeanto laipsnį. dabar nėra tinkamas lai- 
Hirt, būdamas aviacijos kas santykius nutraukti.

Tie patys palaidų rau-į
Kaip ži- donarmiečių plėšikavimo 

vaizdai, bendra suirutė, 
chaosas ir vis didėjanti 
žmonių mizerija...

Patrijotingoji jaunuo
menė masiniai eina į parti
zanus.

I Kaip matome, kova už 
Iniovo ir

Kaip Lietuvoje Taip Ir 
Jugoslavijoje

New York (LAIC) —
Prieš akis turime straipsnį 
— “Terrorism Rages in 
Yougoslavia”. Pasirodo, 
kad ir komunistų okupuo
toje Jugoslavijoje padėtis 
nėra geresnė. Ir ten Mas
kvos šnipas sėdi ant šnipo,

Nuteisė 11 Japonų Pakart
Ktvajalein, Japonija, gr. 

27 — Jung. Valstybių mi-i 
litaris teismas nuteisė 11 
japonų pakart už tai, kad 
jie 1943 m. nužudė 96 civi-j 
liūs amerikiečius Pan A- 
merican Airways darbinin
kus Wake saloj.

Nuteistųjų tarpe yra ir 
admirolas Shigematsu Sa- 
kaibara ir komandierius 
Tachibaba.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM. MASS.

Kiekviena prarasta va
landėlė yra nauja nelai
mės proga ateityje.

Napoleonas.

Šeštadienį, gruodžio 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai, sveikinimai plauks 
oro bangomis iš WESX, Salėm, Mass., per visą valandą. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausytis programos.

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs
kite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass. 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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The Tablet Kalėdinė Laidai

I

ĮVAIRIOS žinios
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Nutarimai Congressional Record

ashington. D. C. — 
(LAIC) — Gerb. Daniel J. 
Flood (Kor.gresmanas iš 
Pennsylvania) iniciatyva, 
svarbesnieji Čikagos Kon
greso nutarimai liko išti
sai paskelbti XII. 13 Con
gressional Record.

Be svarbesnių rezoliuci
jų tilpo ir 2 kalbos—Čika
gos Arkivyskupo S. A. 
Stritch, ir Illinois Guber
natoriaus D w i g h t H. 
Green.

2

NATIONAL CATHOLIC WEL 
FARE CONFERENCE

Kame Yra Paskirtis Inter- 
Governmental Committee

On Refugees

Apie Sočiai Service Bureau Darbus
New York (LAIC) — jcases the Russians were permit- 

Lapkričio 13 d. Sočiai Ser-lted to ūse force in order to “re- 
vice Bureau buvo atsikrei-'patriate“ prisoners. The Lithua- 
pęs tiek į UNRRA, tiek į nians, already on the train for 
WAR Departamentą su transportation to the east, were 
specialiu memorandumu a- rescued by American 
pie padėtį išvietintų lietu
vių Vakarų Vokietijoje.

Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į būklę vis kur-

Uashington, D. C.
(LAIC) — Kaip žinome, 
sudėtingoje UNRRA orga
nizacijoje yra visa eilė Ko
mitetų: Centrą Committee. 
Committee of the Council 
for Europe. Committee on! 
Financial Control, Com-; 
mittee on Supplies, Com-1 
mittee on Agriculture, 
Committee on Displaced 
Persons, The Inter - Gov- 
ernmental Committee on 

Ne\v \ork (LAIC i —Pir- Refugees, Committee on 
mojo puslapio pirmoje Health, Committee on In- 
skiltyje tilpo Amerikos dustrial Rehabilit a t i o n, 
Lietuvių Kongreso 2 rezo- Committee on VVelfare. ir 
liucijų svarbesnės ištrau- taįD toliau.
k°s- Duomenis apie šių komi-

Brooklyn o Vyskupijos j veikimą galima susi- 
savaitraščio dėmesį at- rasti šiomis dienomis So- 
kreipė rezoliucija apie de- cįai Service Bureau prisių-

j Kongresmano Daniel J. 
j Flood “Extension of Re- 
! marks“ atskiros brošiūrė
lės formoje galima gauti 

j Lithuanian American In- 
I formation Center. 233 
Broadvvay. Ne\v York 7, N. 
Y. ----- ■ 111

Lithuanian - American 
Congress pavadinimu. Ger
biamas Daniel J. Flood 
taip pradeda savo pasta
bas:

•’.U/’. Speaker. in introdueing 
a series of resolutions today I 
bring to the attention of Con- 
gress and the Nation and the 
world at large these ėxpressions, 
of free Americans concerning; 
the fate of the beloved lands of 
their ancesters. These expres- 
sions amount to a declaration 
of policy with special reverence 
to Lithuania and are on a par 
with likę expressions of free- 
dom - loving people down 
through the centuries. Seidom 
to the pages of the Congressio
nal Record resound w:th words 
such as these sounding a clar- 
ion call to breathe life into the 
words of "the four freedoms” 
and declaring the right of life. 
liberty and the pursuit of hap- 
piness as the inalienable rights 
of the oppressed people of Lith
uania and the brave citizens of 
the littie nations all the world- 
w:de over. VVith a sublime faith 
ir. Almighty God and trust and 
c mfidence tnat justice will pre- 
vail, Mr. Speaker. I present to 
the Congress the following re
marka and resolutions made at 
the American - Lithua 
gress in Chicago:”

1
mokratinės santvarkos iš
laikymą Amerikoje (Pre- 
servation of American De- 
mocracy) ir rezoliucija a- 

;pie tarptautinio teismo tei- 
; singumo 
įsus karo 
! išimties.
iTrial of 
Criminals) 
šia be included in \Var Cri- 
minal Trials, Lithuanian 
Americans appeal to Con
gress to initiate Movė for 
Free Baltics. Cite Soviet 
Aggression. Chicago Meet- 
ing also warns on Commu- 
nist Activities in Ameri
can Life ir t.t. tokiom ant
raštėm "The Tablet” ko
mentuoja svarbesnius Či
kagos nutarimus.

i

i

praplėtimą į vi- 
nusikaltėlius be 
(Internatio n a 1 
Non-Axis War

Demand Rus-i

stoję brošiūrėlėje — Re
port of the UNRRA Direc- 
tor General to the Council 
for the period April 1945 
to June 30, 1945.

Apie Inter Governmental 
Committee on Refugees 
ten yra pasakyta:

Gen. Charles de Gaulle, grįžtąs po vienos iš 
keletos eilinių konferencijų, kai jis buvo išrink
tas Prancūzijos prezidentu ir jam buvo pavesta 
sudaryti Prancūzijos valdžia.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i

"UNRRA vili assist in the 
care and repatriation of such 
of these persons as can. and are 
willing to. retum to their coun- 
tries of origin or of former re- 
sidence. The Inter-Governmen- 
įtal Committee (on refugees) 
ihas the funetion of finding 
1 places of settlement for such of 
them as fall within its compe- 
tence and 
desire to 
should be 
the relief
assist. for a reasonable period. 
in the care of such of these re
fugees as cannot be repatriated 

Inter-Governmental 
is prepared to

I)r. -J. šaulys, Lietuvos Pa- 
siuntinys Šveicarijoje: 

"Sveikinu Amerikoj, Lietuvių 
Kongresą ir linkiu Jam darbo 
našumo. Jungiuos dvasioj su 
Juo bendram šūkyje: Tegyvuo
ja laisva, nepriklausoma ir de-

an Con-jmokratiniais pamatais sutvar-
• kyta Lietuvos Respublika!”

as cannot or do not 
be so repatriated. It 

the responsibility of 
organs of UNRRA to

Vakarų Europa (LAIC) 
— Mūsų korespondentas 
turėjo progos su vienu as
meniu. dar tik rugsėjo mė
nesyje gyvenusiu Lietuvo
je. Čia duodame jo įspū
džių santrauką:

“Okupanto laikysena, bei 
Maskvos visi patvarkymai 
aiškiai rodo, kad Sovietai 
iš Lietuvos geruoju kraus
tytis nemano. Ypatingai į 
akis krenta sovietų admi-

until the
Committee 
movė them to new places 
settlement."

re-
of

Draugijų Valdybų Adresai
Svetimtaučiu Spauda Apie 

Lietuvą Ir Lietuvius

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

Pirmininkė Eva Marksienfi,
625 E. 8th S*.. So. Boston. Mass 

TeL So. Boston 3298 
Vice-Plnr.ininkė — B. Gailiūnlenė,

8 Winfield St.. So. Bsston, Ma3s. 
Prot. Rišt — Ona T Vaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 
Fir. P-ašt. — B Cunienė.

29 Gouid St.. W. Roxbury, Mass. 
Te’ Parkvvay—1864-W.

tžcknlr.kS — Ona Staniuliūtė.
177 V.'eat 7th SL, So. Boston, Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte,
110 H St.. So. Boston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St . So. Bo3ton, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na.= protokolu raštininke

SV JONO EV. BL PASALPIN68
DRAUGIJOS VALDYBA
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M. P.’s 
and returned to a camp in the 
U. S. zone of occupation, it is 
reported.

The report is silent on the
nekur belaisvių stovyklose condition of Lithuanians under 
tebelaikomų lietuvių. įRussian rule. It is known that

Šį Sočiai Service Bureau thousands of them have been 
žygį komentuodamas, NC- Reported to Siberia, where they 
WC gruodžio 12 d. biulete- are deprived < " 
nis tarp kitko, pastebi:
Lithuanian Relief Agen
cies Seek Closer Contact
With Refugees In 
German Camps

Neu- York, Dec. 6 — (NC) 
While the general conditions 
Lithuanian civilian refugees 
the American, British
French zones of occupation have 
shown marked improvement, ’
those Lithuanians who were

i

of any means of 
communication with the outside 
vvorld. Ali attempts by the Lith
uanian Red Cross and other re- 
lief agencies to obtain Soviet 

1 permission for establishing con- 
jtact with these deportees have 
i failed.

of i i 
in!

and’ Kun. Giedra Paskirtas 
Klebonu Washingtone

VVashington, D. C. —Pra- 
pressed into the German army neša, kad kun. Juozas Gie- 
and are now classified as pris- dra šiomis dienomis pas-

Į
i

oners of war suffer severe hard-i kirtas Nekalto Prasidėji- 
ship.

The Lithuanian American In
formation Center, in submitting 
these findings to the United 
Nations Relief and Rehabilita- 
tion Administration. stresses 
particularly the need of re-est- 
ablishing means of communica
tion between displaced persona 
and their relatives in this coun- 
try, thus enabling Lithuanian 
relief organizations here to

mo parapijos. 1315 Eighth 
St., N. W., klebonu.

Kun. J. Giedra iki šiol ė- 
jo toje parapijoje vikaro 
pareigas.

I
—

Paaiškejęs
Nekaltumas

mas nesiliauja. Tas vykdo
ma pavienio persekiojimo 
keliu, ypatingai vietose, 
kur veikia partizanai.

Už mažiausią įtarimą tu
rint ryšių su partizanais, 
naikinamos ištisos gyven
vietės, žmonės su pastatais 
imamai.

Lietuvos nelaimei, padi
dėjo banditizmas. Vieto
mis banditų priviso ištisos 
gaujos. Jas sudaro raudon-

nistracijos per visą kraštą armiečiai - dezertyrai ir 
paskubomis vykdomi kari-'šiaip kriminalis elementas, 
niai pasirengimai. Dėl ka- Kas yra patriotas - parti- 
rinių pasirengimų pobū- zanas, o kas banditas, so- 
džio. gyventojai buvo iš- vietų administracinis apa- 
kraustyti net iš pajūrio, ratas, žinome, neišskiria. 
Pastaruoju metu suinten- Sovietų žargone jie visi y- 
syvėjo ir krašto rusifikaci- ra “plėšikai”.
ja. Iš Maskolijos gabenami Normali prekyba veik 
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Vienas vyras 1911 m. il
gą laiką nesurado darbo. 

work more effectively on behalf Neturėdamas iš ko gyven- 
of their suffering countrymen. kartą užėjęs pas laikro. 

The report, prepared by the Jinjnįą pavogė laikrodį.
Atliekant jam velykinę iš
pažintį, kunigas nedavė iš
rišimo ir liepė pirma su
grąžinti pavogtą laikrodį. 
Vyras netrukus atnešė 
tam pačiam nuodėmklau
siui pavogtą laikrodį ir 
prašė atiduoti jį savinin
kui. Nuėjęs pas laikrodi
ninką, kunigas rado ver
kiančią moteriškę. Mat, 
dingus laikrodžiui, buvo į- 
tarta jos sūnus, tuo metu 
tarnavęs pas laikrodinin
ką, ir atleistas nuo vietos. 
Paaiškėjus vaikino nekal- 

įtumui, jis buvo vėl priim- 
itas į tarnystę.

Sočiai Service Bureau of the 
Information Center, reveals 
that a seminary for the training 
of Lithuanian priests is now in 
operatijn and that many 
schools are functioning. The re
fugees, the report says. are sat- 
isfied with the facilities extend- 
ed by military authorities and 

į UNRRA to Catholic and Protes- 
Itant clergy to administer spirit- 
ual help.

Lithuanians classified as pri- 
[sone’-s of war not only suffer 
from maltreatment by German 
fellow prisoners. būt also face 
the prospect of being handed 
over to the Russians. In some

ja. Iš Maskolijos gabenami 
ne tiktai rusų valdiniu- neegzistuoja, 
kai. kolchozninkai ir dar- krašto ekonominis gyveni- 
bininkai. bet ir miestelė- mas spiečiasi aplink “juo- 
nai. dąjį turgų”, kur vyrauja

Apie tariamąją “lietuvis- išimtinai mainų prekyba.
kąją valdžią” niekas ne-i Dėl visiško kaimiečio in- 
kalba, nors šiaip spaudoje!diferentiškumo, plačiai šo
ji ir afišuojama.

Faktinai, krašte be ato-ji 
dairos šeimininkauja par-1 
tinis aparatas, tam naudo-! 
dainas savo visur esantį! 
policinį aparatą (tiek vie
šąjį. tiek slaptąjį).

Lyginant su pirmuoju 
bolševikmečiu, komparti
jos siautimas pasidarė dar 
daugiaus beoatodairinis.

Ankstyvą rudenį Lietu- 
. voje pasirodė naujo NKVD j 
ir NKGB būriai. To nepai-1 
sant Lietuvos partizanų 
veikla nei kiek nesumažė
jo. Čia — ten tolydžiui į- 
vyksta kruvinų susirėmi
mų, ypatingai miškuotuo
se. sunkiau prieinamuose 
rajonuose.

Ir tai nepaisant, kad 
Ibaudži a m i e j i NKVD - 
NKGB būriai šiandien jau 
apgyvendinti ne tik mies
tuose. bet ir valsčiuose, net 
seniūnijose.

Laisvas susisiekimas kra
šte yra suvaržytas. Iš vie
tos į vietą keltis reikia pra
šyti atskiro leidimo. Tas 
liečia geležinkelį ir auto 
susisiekimą.

Masinių depor t a c i j ų, 
kaip kad 1941 metais, iki 
šiol krašte nėra buvę. To 
nepaisant, tautiniai susi- 
pratusio elemento naikini-

Amerikos lenkai: Lietu
vius ir Lietuvą liečiančiais 
reikalais dažnai parašo A- 
meryka Echo. Gwiazda Po- 

llarna, Przeivodnik Katolic- 
■ ki, ir t. t.

Ameryka Echo neretai 
parašo ir platesnėmis te
momis. Sakysime, neperse
niai šis laikraštis nagrinė- 

jjo Lietuvos Steigiamojo 
; Seimo pravestą žemės re
formą. o Gwiazda Polarna 
visą straipsnį pašventė 
Lietuvos Statuto reikšmei.

Amerikos ukrainiečiai: 
pastaruoju metu savo 
spaudoje ypatingai daug 
rašo lietuviškom temom. 
Iš ukrainiečių spaudos, 
pirmoje vietoje, paminėti
ni “Svoboda”. “Amerika” 
ir “Perelom". Pastarasis 
leidžiamas Argentinoje.

Kanados angliškoji spau
da: The Montreal Daily 
Star rašo apie išvietintų 
baltiečių būklę vakarų Vo
kietijoje. įsakmiai minėda- 

jmas lietuvius.
I 
Į

(

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Masa.

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

Prot. Rašt. — Jonas Glir.eckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St.. So. Bo3ton, Mas3 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadienį kiekvieno mėnesi: 
2 vai. po pietų, Parapijos sali 

K. 7th St.. So. Boston. Masa

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOL’th Boston 0379.

T.V/ashington
CooPERATIVE BANK
430 B>OADWAT • IOUTH BOSTON

Truman Praleido Kalėdas 
Savo Namuose

Independence, Mo., gr. 26 
— Prezidentas Harrv S. 
Truman ir šeima praleido 
Kalėdas su savo motinėle.

vietų reklamuota “žemės 
reforma” taip ir liko pro
pagandinė tikrovė.

Nors skirta indivinė nor
ma siekia 30 Ha (apie 75 
akrų), vienok, norinčių ją 
imti veik neatsiranda. Tuo 
būdu, praktikoje, išeina,' 
kad nusavintieji plotai iri 
toliaus turi būt apdirbami 
senųjų savininkų.

Dėl policijos siautimo, 
[ gyvenimas kaime darosi 
i kas kart sunkesnis. Susi
siekimo suvaržymų nepai
sant, valstiečiai noriai ke
liasi į miestus. Pav., dar' 
tik vasaros metu apytuš
čiai apgyvendintas Vil
nius, į rudenį smarkiai pa- 
tirštėjo. Šiandien jau ir 
butą Vilniuje gauti sunku, 
nepaisant kad dauguma 
lenkiškai kalbančių gyven
tojų buvo iškraustyta ana
pus Kurzono linijos.

Sveikinimus Kongresui pri
siuntė įvairios Kanados lietuvių 
kolonijos: Lietuvos garbės kon
sulas Kanadoje. G.L.P. Grant-| 
Suttie; Generalis Konsulas New 
Yorke J. Budrys; garbės konsu
lai Dr. J. J. Bielskis ir Antanas 
O. Shallna: latvių, estų ir lenkų 
organizacijos, ir ištisa eilės A- 
merikos lietuvių veikėjų ir or
ganizacijų.

& <$>

Visy Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Kaina — 81.00 metams.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham ISOh-R
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Mokinami japoniukai, kurių akys įsmeigtos į mokytoją. Mokytoja aiš
kina Japonų - Amerikiečių konversij ;s programą Shimekitazawoj.

— gelbėkite. Kaip matome, rašytojo

Laikraštis “Pilot” praneša, kad išėjo aikštėn rusų 
bolševikų pastangos atitraukti lotynų ir rytinių apei
gų katalikus nuo Popiežiaus, toj Čekoslovakijos daly, 
kurią kontroliuoja Maskva. Sovietai smarkiai pasiryžę 
likviduoti bažnytines katalikų organizacijas ir privers
ti katalikus su pravoslavais susijungti. Mukacevo 
(Munkacs) vyskupija, kuri apima kalbamąją sritį, turi 
būti panaikinta, ir dvasiškija “kviečiama” nutraukti 
ryšius su Popiežium. Tas “pakvietimas” stiprinama 
grasinimais išsiųsti neklusnuosius į koncentracijos 
stovyklas. Laikinai rusų įsteigtoji vyriausybė, kuri su
sidaro iš neatsakingų asmenų, išleido įsakymą, kad už
tenka tik trečdalio parapijiečių balsų katalikišką pa
rapiją pravoslavams atiduoti. Tuo būdu ne mažiau 
kaip 70 rytinių apeigų katalikiškų parapijų buvo at
plėšta nuo Romos ir atiduota Maskvai. Religijos daly
kus tvarkyti pavesta bedieviui komunistui, prof. Lin- 
turui, kurs nusprendė, kad užtenka tik papraščiausio 
pareiškimo į pravoslaviją pereiti. Dvasiškijai jis žada 
daug patogesnį gyvenimą pravoslavų tarnyboj. (Reikia 
prisiminti, kad čia kalbama apie tą dalį pravoslavų 
cerkvės, kuri tarnauja bolševikams). Slaptoji rusų po
licija ateina į katalikų bažnyčias ir labai seka kunigų 
pamokslus, paskui kamantinėja pamokslininkus, kam 
jie skelbia žmonėms, kad Bažnyčios nieks nepergalės. 
Taip pat “pasiūlo” kunigams skelbti per pamokslus 
apie gerą ir laimingą gyvenimą Sovietų Rusijoj ir ra
ginti jaunimą stoti į raudonąją armiją.

Pasaulis stebisi, kad tokie dalykai gali vykti Eu
ropoj, po “demokratine” Sovietų valdžia. Mums lietu
viams tie dalykai seniai žinomi. Tikras bolševikų vei
das atsiskleidė pirmosios okupacijos metu 1940-41 m. 
Pačioj pradžioj su religija jie buvo atsargūs. Privengė_____
visuomenės balso. Bet kai pravedė savo “rinkimus” iri 22, 22' . 22L12 
įsteigė bolševikišką “seimą”, kuris nužemintai prašėsi-tė ant žemės 
įsileisti Lietuvą į Sovietų Sąjungos “respublikų” šeimą, 
tuomet GPU jau tvirtai įsisėdo į balną ir pradėjo jau 
atkakliai šeimininkauti. Tada, kartu su laisve ir tau
tos gerove, ir religija buvo drąsiai paneigta. Bažnyčios 
suvalstybintos ir apkrautos nepakeliamais mokesčiais. 
Vienuolynai, katalikų draugijos, spauda ir labdarybės: 
įstaigos panaikintos. Vyskupai išvaryti iš savo rezi
dencijų ir klebonai iš geresnių klebonijų. Ten įsikraus
tė raudonarmiečiai. Pamaldesni katalikai priskaityti 
prie “liaudies priešų” ir šiaip ar kitaip likviduojami. 
Vaikams įsakyta, kad praneštų valdžiai, ar tėvai na
mie meldžiasi. Maldaknygės atimamos ir naikinamos.

MOKYKIMĖS
Kiekvienas apsireiški

mas, įvykis ar darbas gy
venime turi savo tikslą. 
Galybių Viešpats “sutvar
kė visa, žiūrėdamas saiko, 
ir skaitliaus, ir svarumo”! 
(Išm. 11, 21). Žmogui te
reikia naudotis visomis 
Dievo gėrybėmis pagal Jo 
šventąją valią, kurią žo
džiu ir pavyzdžiu nurodė J 
V. Jėzus.

Kristaus gyvenimas mo
ko visų dieviškų dorybių. 
Bet Kalėdų švenčių proga, 
ar nereikėtų daugiau įsigi
linti į nusižeminimo dory
bę, kuri pastaraisiais lai
kais niekais verčiama. Sa
vimyla, vaidai, karai, pa
neigimas doros ir teisingu- 

, mo dėsnių yra aiškus pui- 
i kybės vaisiai. “Dievas 
priešinasi puikiems, o nuo
lankiems duoda malonės”. 
(Jok. 4, 6). “Jis numeta 
nuo sosto galiūnus ir iš
aukština žemuosius” (Luk. 
1, 52). “Puikybė eina pirm 

'žuvimo, ir pirm puolimo 
dvasia aukštinasi” (Pat. 

ir 16, 18). Meilės Dievas siun- 
I te am savo viengi-
mį Sūnų, kad gelbėtų nu-

Išganytojas norėjo įskie
pyti į žmonių širdis nusi
žeminimo dorybę. Ar gali 
būti didesnis pasižemini- 
mas, kaip galybių Viešpa
čiui apleisti dangiškąjį 
sostą ir gimti apleistame 
tvartelyje? “Jis pats save 
sunaikino, prisiimdamas 

, tarno pavidalą, pasidaręs 
panašus į žmones ir viršu
tine išvaizda rastas kaip 
1 žmogus. Jis pats save pasi- 
į žemino, pasidaręs klusnus 
:iki mirčiai, mirčiai gi kry
žiaus. Todėl ir Dievas iš
aukštino Jį ir dovanojo 
Jam vardą, viršesnį už vi
sus vardus, kad Jėzaus 
vardu priklauptų visoks 
'kelias danguje, žemėje ir 
po žeme, ir kad kiekvienas 

; liežuvis išpažintų, jog 
'Viešpats Jėzus Kristus y- 
. ra Dievo Tėvo garbei” (Pi- 
lyp. 2, 7-11). Jame buvo 
paslėpti visi išminties ir 
žinojimo turtai. Jis galėjo 
parodyti savo galybę ir 

l gauti žmonių pagarbą, bet 
per trisdešimt metų velijo 

i būti nežinomu ir būti vadi- 
. namu dailydės sūnumi. Pa
sivadinęs Keliu, Tiesa ir 

puolusią ir žūstančią žmo- Gyvenimu, Jis norėjo, kad 
niją.

žodžiu ir gyvu pavyzdžiu nimo keliu ir būtų klusnūs.

• v

i

Marijos ir 
nebeno-

noriau skelbe 
betų r-

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XVIII.

Soldau
— Sanitare, dabok tą vyruką kaip savo a- 

kies lėliukę! — dar sykį įsakė karininkas.
— Sehr gut, Hauptmann von der Goltz! — 

atsakė sanitaras.
Kapitonas von der Goltz prasišalino, nė 

žodžio daugiau neprataręs Kiti nukautieji ir 
sužeistieji nebuvo jam įdomūs.

Šį kartą, kaip matėme, laimės šypsena at
sikreipė Andriaus pusėn. Jis su tūkstančiais 
kitų galėjo negarbingai žūti klaikiose Soidau 
klampynėse. Vieton to, jis ir išliko gyvas, ta
po sužeistu didvyriu, ir pakliuvo vokiečių ne
laisvėn. Ši pastaroji “laimė” buvo labai abe
jotinos vertės. Tačiau, atsiminus tų dienų ka
reivių likimą, vis dėlto buvo geriau pabuvoti, 
kad ir žiaurioj nelaisvėj, negu būti pagydy
tam ir vėl pastatytam į kovos frontą, kol 
priešas visiškai jį pribaigs.

Iš viso, palyginti, Andrius, jo paties žo
džiais tariant, padarė visai gerą biznį.

XIX.

Nelaisvėje
Rytojaus dieną kapitonas von der Goltz 

aplankė Andrių karo lauko ligoninėj. Sužeis
tasis buvo dar labai silpnas ir jį lankyti to
kioj padėty vargiai buvo tikslu, bet kapitonas 
von der Goltz labai skubinosi. Jam tuojau

Italijos padėtis suteikia komunistams daug rūpes
čio. Italų tautos nuotaika, pasidėkojant komunistų el
gesiui, aiškiai krypsta dešinėn, ir tai tokiu laipsniu ir 
greitumu, kad vienas komunistų rašytojas B. šatrov 
šaukia “karaul” 
pavardė rusiška. Tai kuriuo sumetimu jam parūpo Ita
lijos reikalai? Be abejo, jis yra komunistas. Bet Italija 
turi savo komunistų. Tai kam čia rusui kištis? Rodos, 
jis pats turėtų suprasti, kad pagal Atlanto Čarterį Ita
lija gali išsirinkti tokią valdžią, kokia jai tinkamiausia. 
O bet gi rusas kišasi ir bara okupacinę anglų ir ameri
kiečių vadovybę, kad nevykdo Maskvos ir Jaltos nuta
rimų, pagal kuriuos turi būt išrautos visos fašizmo 
šaknys iš italų galvosenos. Toks Šatrovo įsikišimas at
skleidžia faktą, kad Italijos reikalai tai viens iš sopa- 
miausių Maskvos dieglių. Ji ten įkėlė savo koją ir pri
veisė savo bolševistinių jačeikų, kurių uždavinys — už
mauti Italijos vyriausybę ant rusiško kurpalio. Jei Ita
lijos komunistai nori komunizmo, tai itališko, ne mas
koliško, kurs jiems atrodo neįmanomai barbariškas. 
Tad matyt dalykai neina pagal Maskvos planus, ir ji 
pavedė savo agentams ištaisyti komunistinę Italijos 
liniją. B. Šatrov ir imasi to darbo, bet kaž kaip nevyku
siai. Iškelia fašizmo baubą, į kurį dabar nė žvirbliai dė
mesio nekreipia. Girdi, Italijoj pasirodė kažkoks nau
joviškas fašizmas.

Savo straipsny, tilpusiam žurnale “New Times”, 
B. šatrov aimanuoja, kad jau du metai praslinko nuo 
Maskvos ir Jaltos konferencijos, ir beveik nieko neda
roma Italijos fašizmui likviduoti. Karas jau baigtas, 
Vokietijoj raunama nacizmas, Japonijoj naikinama 
militarizmas, o Italijoj gręsia įsivyrauti naujoviškas 
fašizmas! Daiykas toks, kad atsirado kažkokia nepar- 
tyvi organizacija vardu “Eilinių žmonių Frontas”, 
kurį skubotai ir sėkmingai buria tūlas Guglielmo Gian- 

, nini. Savo laikrašty “L’Uomo Qualunque” (bet koks 
žmogus) jis varo smarkią agitaciją “eilinių italų” nau
dai. Jo manymu, Italijai nereikia politikierių, bet stip
rios administracijos, kuri sutvarkytų visos tautos ger
būvį. Ta organizacija jau turi 3,800 “kadrinių” narių, 
t. y. tokių, kurie prireikus gali būti vadais. B. Šatrov 
čia įžiūrėjo rimtą pavojų ir skubotai prisegė naujai or
ganizacijai fašistų vardą, manydamas, kad tuo “gud
riu” manievru suduos jai mirtinį smūgį. Bet smūgis 
muša į tuščią orą, nes Italijoj nėra raudonosios armi
jos, kuri juodąjį fašizmą raudonuoju nacizmu galėtų 
pakeisti, kaip kad daro pavergtos Europos srityse. Tuo 
tarpu anglai ir amerikiečiai to pavojaus nelikviduoja. 
Ar jie akli, ar snaudžia? O gal tik patenkintai šaiposi.

Kristus Dievas klausė sa
vo kūrinių 
Juozapo, o žmonės 
ri klausyti Dievo...

Kristus
dangiškąjį mokslą 
čiams, negu turtuoliams. 
Padaręs stebuklus, pasi
šalindavo arba liepdavo 
niekam nesakyti. O kada 
minia norėjo apšaukti Jį 
Karaliumi ir apvainikuoti 
garbės vainiku, Jis pasislė
pė.

Pasišaukdamas mokyti
nius, Jis nesirinko moky
tų ir turtingų, bet pasirin
ko vargšus ir bemokslius. 
Liepė mokytis iš Jo nuo
lankumo. O kad toji dory
bė būtų dar labiau supran
tama, Jėzus, pasišaukęs 
vaiką, pastato jį tarp mo
kytinių ir taria: “Iš tikrų
jų, sakau jums, jei jūs ne- 
sigręsite ir nepasidarysite 
kaip vaikai, neįeisite į dan
gaus karalystę” (Mat. 18, 
3). Reiškia, be nusižemini
mo išganymas neįmano
mas.

Jeigu dar prisiminsime Jie ne durni stiprinti Rusijos įtaką, su kuria ir taip jau 
Kristaus mazgojimą kojų 
Apaštalams (ir Judui) ir j 
neapsakomą kančią, tai 
jau nusižeminimo dorybės'kad Jis yra, ir kad Jo ieš- 

, vaizdas bus pilnai aiškus.■ kautiems Jis yra atlygin- 
Jei kas savo puikybėje ir "“’‘ ” Z*--J 
nematytų šio vaizdo, jis 
turėtų pripažinti, kad pa
ties Dievo duodamoji nusi
žeminimo pamoka negali 
būti be prasmės.

Išganymui, tiesa, būtinai 
reikalingas tikėjimas. “Be* 
tikėjimo negalima patikti bekalbėti apie išdidžiųjų 
Dievui; nes tam, kurs arti-'žmonių maldą. Žmonės ne

perdaug turi bėdos. K.

visi žmonės eitų nusižemi-

I Jaunesnieji ir veiklesnieji kunigai buvo verčiami tapti 
čekistų šnipais. Atsisakiusieji priskaitomi prie liau
dies priešų ir likviduojami. Šimtai jų ištremta, įkalinta 
ar sušaudyta bei kitaip žvėriškai nužudyta. Tai buvo 
pilnai įsisiūbavęs raudonasis bedievių teroras. Neten
ka abejoti, kad jis ir dabar tebe vyksta. Bolševikai ne
gali savo kailio pakeisti. K.

reikėjo išvykti su Hindenburgo armija, kuri, 
sumušus Samsonovą, dabar žygiavo prieš 
Rennenkampfą, bestovintį Karaliaučiaus a- 
pylinkėse. Taigi, von der Goltz negalėjo gaiš
ti ir prieš išvykdamas norėjo dar pamatyti tą 
drąsuolį, kurs nukovė galingąjį Fritzą.

Andrius dar nebuvo atgavęs pilnos nuo
vokos. Jo slaugė, Bęrtha Štempel (Birutė 
Stempliūtė, lietuvaitė) nenorėjo įsileisti jokių 
lankytojų, tačiau Herr Hauptmann buvo to
kia aukšta būtybė, kad nebuvo kaip jam pa
sipriešinti. Ji pasisiūlė būti perkalbėtoja ir 
buvo pasiryžusi kiekvieną ligonio žodį ištęsti 
į keletą sakinių, kad tik jam mažiausiai tektų 
kalbėti.

Von der Goltz pažiūrėjo į išblyškusį su
žeistojo veidą ir paklausė slaugės, kokia jo 
padėtis.
— Sehr schvvach, Herr Hauptmann (labai 

silpnas, pone kapitone), — atsakė slaugė, 
stipriai pasitikėdama, kad kapitonas tuo pa
sitenkins ir išeis. Ji labai užjautė sužeistam 
lietuviui ir sergėjo jį kaip įmanydama.

Von der Goltz nekreipė nė mažiausio dė
mesio į slaugės pareiškimą. Jis paėmė And
riaus ranką ir pačiupinėjo pulsą. Andrius pa
žiūrėjo į karininką tokiomis akimis, tarsi, 
niekad nebūtų jo matęs. Vakarykštieji įspū
džiai dar nebuvo susitvarkę jo mintyse. Mė
gino susivokti, kur jis yra ir kas jam atsitiko, 
bet nuo mažiausio įsitempimo galvoti per jo 
galvą persmelkė nepakenčiamas dieglys. An
drius užmerkė akis. Von der Goltz ramiai 
laukė, kol jis atsipeikės. Slaugė stovėjo kaip 
ant žarijų, neišdrįsdama pasakyti karininkui, 
kad jo vizitas pasibaigė. Ji mintyje meldėsi, 
kad pasirodytų ligoninės gydytojas ir lieptų 
kapitonui išeiti.

nasi į Dievą, reikia tikėti,

to jas” (Žyd. 11, 6). “Kas 
netikės, bus pasmerktas” 
(Mork. 16, 16), sako Išga
nytojas. Bet ar puikorius 
gali tikėti ir sulyg tikėji
mo gyventi? Ar puikoriaus 
gerieji darbai bus atlieka
mi tyra intencija? Ką gi

I “ ‘ - - -

besugyvena. nes nebesi
meldžia. O jeigu ir mel
džiasi, tai daugelio malda 
yra pariziejiška, be nusi
žeminimo. Mūsų Išganyto
jas sako: “Imkite sau ma
no jungą ir mokykitės iš 
manęs, nes aš romus ir 
nuolankios širdies; taip 
jūs rasite savo sieloms at
ilsio’’ (Mat. 11, 29).

Kun. P. M. Juras.

Tačiau gydytojas nepasirodė, ir von Goltz 
laukė toliau. Pagaliau Andrius atidarė akis ir 
kiek blaiviau pažiūrėjo. Von der Goltz vėl lie
pė slaugei paklausti ligonio, ar jį pažįsta. 
Andrius suraukė kaktą stengdamasis atsi
minti, ir vėl sopulys iškreipė jo veidą. Slaugė 
jau negalėjo ilgiau išlaikyti.
— Atsiprašau, Herr Hauptmann, — tarė ji 

nedrąsiu drebančiu balsu, — ligonis labai 
kenčia, kada mėgina galvoti. Prašyčiau jo 
nevarginti.

Karininkas net krūptelėjo dėl tokio atkak
laus slaugės išsišokimo. Suraukė skruostus, 
žybtelėjo akimi, krustelėjo savo užriestus, 
smailais kaip yla galais, ūsus, taip kad viens 
netikėtai įdūrė jam į nosį, — ir jau, jau, rodės 
griaustiniu užgriaus, bet, pažvelgęs į nugąs
taujantį slaugės veidą, jis suminkštėjo.
— Fraulein! — tarė kiek susivaldęs, — kad 

žinotum, ką šis, vyrukas padarė, tai nebūtum 
tokia gailestinga. Jis nudūrė geriausią kuo
pos karį, feldfebelį Fritzą!

Paskelbęs tą pasibaisėtiną naujieną, von 
der Goltz laukė įspūdžio. Slaugė nežinojo, kas 
per vienas tas Fritzas, bet sykį jis vokiečių 
kareivis, tai reikia jo gailėtis, gi tam, kurs jį 
nukovė, pareikšti pasmerkimą. Tai vokiečių 
slaugės pareiga. Tačiau Birutė Stempliūtė vi
sai nesijautė taip nusiteikusi. Fritzo gaila, 
tai gaila, nes jis nukautas, bet smerkti šį su
žeistą lietuvį — ne, ji negalėjo. Bet vis dėlto 
reikėjo kas nors pasakyti. Birutė labai apgai
lestaujančiai prabilo:
— Kokia nelaimė! Kaip gaila to narsaus 

Fritzo! Gi šis nelemtasis jį nukovė... Žinoma, 
jis ėjo savo pareigą, bet... bet — jis pats da
bar labai kenčia...

Slaugei kažkaip trūko žodžių tam “nelem

tajam” pasmerkti.
Von der Goltz šyptelėjo.

— Na, matau, kad tamsta esi gera slaugė ir 
užjauti daugiau gyvus negu mirusius. Ką gi— 
jis gražus vaikinas, kad ir mūsų priešas. Aš 
pats juomi susidomėjęs, nes vyras, kurs nu
kovė Fritzą, turi būt ne žmogus, bet kipšas. 
Aš norėjau jo paklausti, kaip jis tai padarė, 
bet matau, kad dabar su juo nesusikalbėsiu. 
Aš atvyksiu čia kiek vėliau. Slauge, — baigė 
jis lyg pasiteisindamas, — aš žinau, kad man, 
vokiečių karininkui, nedera domėtis mūsų 
priešų kareiviu, ypač tokiu, kurs mūsų kuo
pai tiek žalos padarė. Už vieną vokiečių ka
reivį turėtų žūti dešimts priešininkų. Bet čia 
išskirtis. Šis vyrukas turi būti koks antžmo
gis. Aš jį noriu sunaudoti. Dabok jį gerai. 
Auf wiedersehn!

Tais žodžiais kapitonas užbaigė savo vizi
tą. Birutė labai dėkingomis akimis jį atsisvei
kino.

Andrius nesuprato tos scenos. Pilna sąvo
ka nebuvo dar jam grįžusi.

* * *

Praslinko keletas dienų. Andriaus sveikata 
tiek pagerėjo, kad jis galėjo jau vaikščioti. 
Galvos žaizda visiškai atslūgo, tik ranka dar 
nebuvo sugijusi. Dabar jau jis pilnai susivo
kė, kur esąs. Atsiminė visas tos kruvinos die
nos smulkmenas, kaip nukovė vieną stambų 
vokietį, kaip paskui beginklis šoko į kovos 
sūkurį, bet čia jo atsiminimai nutrūko ir nie
ku gyvu negalėjo suprasti, iš kur čia atsirado 
kapitonas von der Goltz. Slaugė jam papasa
kojo. kad vokiečių karininkas labai norėjo su
žinoti, kaip Andrius galėjo nukauti nenugalė- 
tiną feldfebelį Fritzą. Andrius tik šyptelėjo.

— Tai buvo visai lengva. (Bus daugiau)
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Atsidėkoja Už Kalendorius
“Darbininko“ kalendoriai 1946 metams atspaus

dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas: 
Mrs. J. Klimavičienė, Kingston, Pa................
Ona Žvirblienė, Detroit, Mich...............................
M. Vosyliene, Scranton, Pa...................................
Agota Marculinas. \Vaterbury, Conn. ...............
S. Krasauskienė, Chicago, m...............................
Martin Stokna. Waterbury, Conn........................
Mrs. Kubelle. Stoughton, Mass............................
Mrs. A. Remeika. Hartford, Conn........................
V. Skupar, No. Abington. Mass............................
M. Pečiulis. So. Boston, Mass...............................
John Levickas, Baltimore, Md.............................
A. Yavaisas. Nevvton Upper Fall, Mass..............
F. Lapenas, Athol. Mass.......................................
J. Slaviški. Worcester, Mass.................................
Emilija Plekavičienė, So. Boston. Mass..............
A. Sakai, Phila.. Pa.............................................. .
Geo. Makstela, Jevvett City. Conn........................
M. Menkevičius. Norvvood, Mass..........................
Juoz. Kutauskas, Scranton, Pa............................
Mrs. B. Urbonavičius. Cliffside, N. J..................
B. Waicekauska. Collinsville. III.........................
Jonas Krugelis. W. Lynn. Mass............................
A. Adomavičienė, So. Boston. Mass......... ...........
A. Abachinskienė, S. Boston, Mass....................
Iz. Ambrozaitis. Somerville, Mass. ......................
J. Sutkus. So. Boston, Mass................................
A. Musick, Haverhill. Mass...................................
Mrs. N. Parcauskas. Dorchester, Mass................
Mrs. Irene Grigaitis, Roxbury. Mass..................
M. Vitkauskienė. Cambridge, Mass....................
J. Kašėtienė, Brockton. Mass..............................
VI. Krasauskas, Lavvrence. Mass.......................
W. Vitkus. Brooklvn, N. Y...................................
S. Alaburdienė. Lovvell, Mass...............................
J. Krasinskas. So. Boston, Mass..........................
Geo. Miltenis, Sioux City, Iowa .........................
Fr. Alphonsus Maria. C. P.. Brighton, Mass......
Peter Yankauskas, Haverhill. Mass. ..................
P. Pribušauskienė. Brockton. Mass....................
Ona Norkienė, Brockton, Mass............................
Juoz. Pranskaitis ...............................................
Pr. Janiūnas. Cambridge, Mass............................
Mrs. Celia Strow. So. Boston, Mass....................
Ona Kibartienė, So. Boston. Mass.......................
M. Ausikaitė. So. Boston, Mass...........................
M. Naujokienė, So. Boston, Mass........................
Kun. J. Bernatonis, Maynard. Mass...................
John Šidlauskas, W. Fitchburg. Mass................
Mrs. Geo. Lativienas. Athol. Mass......................
A. Norkus. Brockton. Mass..................................
Chas. Strazdauski, Shenandoah. Pa..............
S. Ashmenskas, So. Boston. Mass.......................
J. Jakavičienė. Taunton. Mass...........................
M. Petravičienė. So. Boston. Mass......................
Peter Lapinskas. \Vorcester. Mass....................
Mrs. S. Paplasky, Medford, Mass.......................
Mrs. M. Mashidlausky, Brockton, Mass. ..........
Kaz. Drevinskas. Lovvell, Mass...........................
Chas. Sharris. E. Granby. Conn. .........................
J. Mišeikis. New Haven, Conn. .........................
Mrs. Helen VVachack, So. Boston. Mass............
Ant. Blazionis, Lowell, Mass. ............................
J. Mikalausky. Dorchester, Mass......................
Alena Bižokienė. Dorchester, Mass..................
Daniel Shapalis, Nevvton, Mass..........................
And. Kvaraciejus. Lavvrence. Mass...................
Mrs. Zareikienė. So. Boston. Mass.....................
Eleanor Šimkus, Cleveland, Ohio......................
O. Narkevičiūtė, \Vaterbury. Conn....................
O. Višniauskienė. So. Boston, Mass..................
M. Jakučionienė, Gilberton, Pa. .....................

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų 
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.

“Darbininko“ Administracija
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Anglijoje, kai grojamas šalies himnas tai šalę karių ir dešinėj karaliaus 
atiduodančių pagarbą, matome kairėj pusėj suklupusį ožį, kuris tuomi ir
gi gerbia himno aidus.

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

VYČIŲ TAUTINIS DARBAS
Penki mėnesiai atgal. Dr. wj 

Elmer Ekblavv, geografijos pro
fesorius Clark Universitete. 
Worcesteryje. parašė straipsnį 
apie Suomiją vietiniame laik
raštyje. Worcester Telegram. 
Straipsnyje išdėstė kodėl Suo
mija turėtų būti išgelbėta nuo 
kruvinų Rusijos rankų. Taipgi 
peikė anglus ir amerikiečius už 

; apleidimą Suomijos bei kitų 
mažųjų tautų (tarp kurių buvo 
paminėtas Pabalti jis) Sovietų 
įtekmei.

Vyčių 116-tos kuopos Lietuvių 
Reikalų Komisija nusiuntė pro
fesoriui labai gražų laišką, ku
riame dėkojo už pareikštas min
tis ir už apgynimą mažųjų tau-

sorius nuoširdžiai dėkojo komi
sijai už laišką ir pareiškė savo 
džiaugsmą, kad komisija gra
žiai atsiliepė apie jo parašytą

; straipsnį. Jis irgi priminė, kad 
! informacijos apie sunkumus, 
■kuriuos lietuviai dabar kenčia, 
tjam atneša daug nuliūdimo.
Baigdamas prašė, kad komisija 

I suteiktų jam faktų nurodančių 
I j Lietuvos dabartinę sunkią pa- 
1 00 j dėtį tam tikslui, kad galėtų apie
1 00* Lietuvą parašyti taip panašiai. 
-į 00 kaip apie Suomiją.
■į 00 i Komisijos nariai tuojau sura- 
-Į00.do brošiūrų, knygų ir biuletenų
2 00 apie Lietuvą. Su kleb. kun. Va-

.. 1.00
1.00; 

.. 1.00.

.. 1.00
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Economic Geographv. 
mas aukštą vietą Clark 
sitete, jis yra dažnai 

. mas su paskaitomis po visą A- 
j meriką. Nesunku mums supras
ti. kad jis. geriau susipažinęs 
su Lietuvos reikalais, minės 
Lietuvą visur ir lietuvių vardas 
bus geriau žinomas tarp aukštai 
mokytų žmonių, kurie daug 
g' 
klausomybės atgavimui. Jo kon
taktai su kitais profesoriais, ki
tose mokslo įstaigose, kaip tik 
gali atkreipti jų dėmesį į sunkią! 
Lietuvos padėtį. Jie tokiu būdu 
gali išjudinti Amerikos žmones 
iš savo letargiško miego ir imti 
konkretiškas priemones gelbėti 
vargstančiai Lietuvai. Mes tie
siog negalime pilnai suprasti 
kiek gero ir kaip naudingai vi
sai tautai gali išeiti šio profeso
riaus susidomėjimas Lietuvos 
reikalais.

Štai kitas iš eilės Vyčių 116- 
tos kuopos darbas. Toki straips
niai užtarianti Lietuvą. įžymių 
žmonių parašyti, aiškiai nurodo, 
kad Lietuvių Reikalų Komisijos

Šio šunes mintims duoda tokį aiškinimą: — 
“Ar ne aš “lucky”, juk iššokau su parašiutu iš 
orlaivio Italijoj ir niekas neatsitiko, o čia va at
važiavau Amerikon ir tik gatvę norėjau perbėg
ti ir automobilis partrenkė mane... ’

1 phy. It vvill shine again, when widely separated economies and 
justice and peace and brother- systems of government, be- 
hood shall prevaii among men, tween two just as veidely separ- 
a jewel in the constellation of uted philosophies of life and 

! peoples who contribute toward sočiai institutions, Lithuania 
l that glorious day.

The travail in vvhich Lithua
nia has endured throughout the 
whole written history of Europe 
so many vicissitudes of con- 
quest. oppression, and tyranni- 
cal despotism, has never been 

1 so resperate, so painful as now, 
i under the ruthless domination 
' of Russian imperialism and ter- 
ritorial aggrandizement.Her lea- 
ders, whatever their viriues or

■ their powers, have been liquid- 
ated or exiled. Her farmers have 
one and all been snatehed from 
their lands and deported for 
labor unto death in the vvastes

iof Siberia. Her folk have been 
cruelly vvrested from their 

; homes, broken in body and
■ j spirit, and reduced to vassalage 
<worse than bondage. No apolo-

gist for Russia can justify or 
condone her treatment of Lith
uania and the Lithuanian peo
ples. No darker drama of tyran- 
ny, treachery, and lust has ever 
been shovvn upon the screen of 

! civilization. than the present 
i tragedy of Lithunia.

In that isthmian fracture-zone
■ of statės and peoples that stret-
■ ches from the Baltic Sea to the 
Black, betvveen the peninsula 
that nourished the civilization 
of Western Europe, and the 
Asiatic mainland that harbored

cLuyoc, jinc -‘-“‘-y throughout the centuries the
I via, Lithuania cannot be. and barbarism and despotism of 
will not be, destroyed. The glory yfuscovy and its Mongoloid coh- 

į that has been Lithuania s į erents, the Baltic Statės, parti- 
; throughout the centuries cannot 
; be darkened, nor for long even 
dimmed. It will shine again, the 
sunlight of a people who have in

■ the past played a prominent role 
į in the progress of Europe to- 
. ward culture and a higher level 

of art and science and philoso-

' pastangos nenueina niekais, bet 
' atneša Lietuvai ir lietuviams 
daug vaisių, kurių už jokius pi
nigus negalėtume nupirkti.

Visi lietuviai turėtų džiaugtis,Turėda-
Univer- , . . ................... tkad vyčiai taip sąžiningai vei-j 
kviečia tautos iat>uį jų darbštumas;

bei pasišventimas, tai aiškus nu
rodymas, kad Vyčiai yra lietu-’ 
vvbės mylėtojai ir tautos gynė-j 
jai. Čemodanas.i < • ■’<

• Prof. Dr. W. 
"Worcester Dai

ri

Štai ką rašo 
įęą Elmer Ekblavv 

ali padaryti Lietuvos nepri- b’ Telegram , gruodžio 10 
m. laidoje:i s• b.

Lithuania In Eciipse
By Dr. IV. Elmer Ekblau',

Clark University.
There yvilt alvvays be a Lith

uania. Though at present in 
eciipse, likę Estonia and Lat-1 
via,

sočiai institutions, 
has always faced the problem 
of retaining her autonomy, pre- 
serving her autonomy, preserv- 
ing her distinctive cultural ins
titutions, and maintaining her 
right to independence, and ex- 
istance as a free and equal mem- 
ber of the family of nations.

The sympathy of the Ameri- 
can people goes out to the Lith- 
uanians, as it does to the Finns, 
the Esths and the Letts. and the 
other persecuted peoples of that 
fracture-zone, that buffer beit, 
in this terrible time of trial and 
tęst. Had the Atlantic Charter 
būt been established and its 
principle defended, the tragedy 
of those peoples and statės bet- 
ween the Baltic and the Black 
might have been averted, and 
the freedom won for them by 
the Treaty of Versailles might 
have been preserved in this cru- 
cial and critical period of histo- 
ry. The only consolation the 
freedom-loving, freedom-seek- 
ing peoples of the vcorld who 
view with such profound dread 
and pain the sordid subjugation 
of all the peoples of Centrai Eu- 
rope so freed, is that the day of 
reckoning will sūrely come.

There will alvvays be a Lith
uania: and the glory that vvas 
Lithuania vvill certainlv shine 
again!

cularly Lithuania. have formed 
the most vulnerable bloc. Shar- 
ing with Poland and Czechoslo- 
vakia and the nations south- 
ward. the precarious position of 
buffer zone between two veidely 
separated stages of human pro- 
gress, between two

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So.

equally Boston. Mass.

šio. Informacijos Centro, New 
Yorke. ir kitų pagalba pasisekė 
surinkti gana daug 
kuriuos pirmininkas 
Vaškas profesoriui 
įdavė. Profesorius 
gaudamas visas žinias ir tvirti
no. kad perskaitys ir išstudijuos 

į viską.
Nuo to laiko pirmininkas Vaš

kas turėjo net kelis pasikalbėji
mus su profesoriumi. Jis norėjo 

(parašyti straipsnį tada, kada 
I lietuviai minėjo savo šventę, 
į Kadangi vas. 16-ta diena gana 
į toli, pirmininkas prašė, kad pa
rašytų vieną straipsnį dabar, o 
kitą tada, kada bus lietuvių 
šventė. Profesorius maloniai su
tiko.

Pirmutinis straipsnis tilpo 
vietiniame rytiniame laikrašty
je pirmadienį gruodžio 10 d. Nu
piešė trumpai dabartinius rusų 

j daromus varžymus lietuviams ir 
I peikė Rusiją už tokį žiaurų, ne
žmonišką lietuvių traktavimą. 
Lietuva visada kovoja už jos 
nepriklausomybę ir nuolat gynė 
jos teisę. Baigdamas, jis rašo: 
“Visada bus Lietuva ir jos gar
bė. kuri buvo jos iš tikro, vėl 
žibės.”

Kai kuriems šis įvykis gal 
mažai ką reiškia, bet tiems, ku
rie galvoja ir supranta, daug, 
neapsakomai daug, reiškia. Dr. 
Ekblavv yra svetimtautis, šve
das. kurs yra žinomas mokslo 
srityje kaipo geografijos eks
pertas. Dabar eina redaktoriaus 
pareigas geografijos organo:

aprašymų. 
Edmundas 
asmeniškai 

džiaugėsi.

JUBILIEJINIAI METAISEPTYNIOSDEŠIMT PENKTI

1879 metais, kuomet buvo įkurtas Haffenreffer Bravoras. Bos-
- » ♦ « ••

tone Kalėdas pasitikdavo linksmi būreliai giedodami giesmes 

ant Beacon Hill. Daugely gražių, apšviestų ir papuoštų namų 

žmonės sveikino vieni kitus prie draugiško stiklo Ale.

Kaip nepasikeitė tas paprotys 

taip ir PICKWICK ALE, garsus 

tas, džiaugiasi savo populiarumu 

metus.

HAFFENREFFER & CO.; Ine:; Boston; Mass:; BREWERS SINCE 1870

giedoti “ant Kalnelio“ giesmes, 
Haffenreffer Bravoro produk- 

ne tik per šventes, bet ir visus

t

Smagus Paprotys Laiko Nepakeistas.



»
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Tiems, Kurie Linki Laimės
—* Ieškodamas garbės... 496 vai. sėdėjo medy. 
— Goethė apie savo laimę. — Tragiška mirtis! 
trijų karalių: degtukų, fotografijos ir batų. — 
Vyras, kurs šoko 4 dienas iš eilės. — Šv. Teresė-; 
lės žodis. — Ar geriausias Dievo dovanas tegali' 
naudoti tik latrai?—Chopino paskutinės ašaros.;

■ - ■
I

Sekantieji asmenys yra paieš
komi ir prašomi atsiliepti:

BAČICNIENĖ. Ona.
DAINELYTE. Ona. pavardė

Lietuvos Konsulato Chka- 
t t T . M *>«>•*•- • i ■ •

goję Paieškojimai

— Mane visada žmonės 
vadino ypatingai laime ap
dovanotuoju... Tačiau tik-j 
rovėje mano gyvenimas: 
nebuvo niekas kitas, kaip 
vargas ir darbas ir aš ga
liu tikrai pasakyti, kad iš 
visų 75 metų savo amžiaus 
aš neturėjau nė 4 savaičių 
tikros laimės ir pasitenki
nimo. Mano gyvenimas tai 
nuolatinis riedėjimas ak-j 
mens, kurs visada norėjo! 
būti vėl pakeltu”.
RAŠYTOJAS APIE 
SAVO LAIMĘ

Daugelis iškilmių 
atšvęsta garbei 
čiojo rašytojo 
France, bet nedaug kas ži
no, kad kai jisai gulėjo uždavė kaimynai vienam 
mirties patale, jis pagriebė dievotam vyrui — kaip jis 
savo sekretoriaus rankas visada gali būti toks lai- 
ir kalbėjo:

— Nėra pasaulyje taip 
nelaimingo sut v ė r i m o, 
kaip aš. Visuomet žmonės 
kalbėjo, kad esu laimingas,

MLSS, KURI PERPLAU
KĖ KANALĄ

Prie Reino upės, Europo
je, yra vieta su stačiais 
skardžiais kur surikus gar
sas kartoja balsą kokius 
septynis kartus. Tačiau y- 
ra vienas žodis, kuris šian
dieną Naujųjų Metų proga 
su linkėjimais kartojamas 
po visą pasaulį milijardus 
kartų. Tas žodis — tai:
— Laimė.
Tos laimės visi ieško ir 

vįsaip prie jos veržiasi. 
Štai tūla Miss Ederle ma
tė laimę pagarsėjime. Ji 
perplaukė La Manche ka
nalą, bet... apkurto.

Vienas vaikas, tik 16 me
tų, ieškodamas garbės ir 
laimės 496 valandas išsė
dėjo medyje, bet nusilpęs 
iškrito ir užsimušė.

Vienas šokėjas Berlyne 
per keturias dienas sušo
ko 2,000 šokių, o viena po
ra šokėjų Amerikoje yra 
nušokusi apie 40 mylių ke-įbet aš niekada nebuvau 
lią tarp Bostono ir Provi-į laimingu, nė vieną dieną, 
dence, ir jeigu jie dar tebe- nė vieną valandą.” 
būtų gyvi, tikriausiai 4
jiems ir dabar galvose 
jas valsus švilptų...
POETO
PRISIPAŽINIMAS

Ne tuo keliu tikrąją
mę galime rasti. Jei laimę vo 16 dieną jis pats nusi- 
padarysime priklausoma šovė... 
nuo kitų žmonių pažiūros į 
mus ar nuo kokių išorinių, 
dalykų, niekada pastovios: 
laimės neturėsime.

Štai keletas faktų: ne
daug pasaulyje buvo tokių 
žmonių, kaip poetas Goe-ta, rodos, turėjo kaip rie-į 
the, kurs gyvas būdamas ' 
pasiekė tokio garso ir tur
tų. Jam buvo atviri net 
prabangiausi kunigaikščių 
rūmai. Gi patsai garsusis 
poetas apie save pasakė:

Westinghouse inžinierius, paruošė motorą - inžiną, kuris čia matomas. 
Jis sveria tik 145 svarus, ir gali varyti be žmogaus ir be propelerio orlaivį. 
Sako, galima pritaikyti ir L V1: ‘m orlaiviui ir su propeleriu.i

“KAIP MAŽAI ŽEMĖS 
TEREIKĖS MANO 
KARSTUI”.

Tai kur gi tikroji laimė ir

LIETUVIO TREMTINIO LAIŠKAS
buvo 

netikin- 
Anatole džiaugsmas?

Panašų klausimą kartą

TRYS GARSEN YBĖSVC-’• Degtukų karalius Ivar 
jKreuger buvo pasiekęs be- 
iveik pusantro biliono kro
nų turtą, bet jo koncernas 

lai-: bankrutavo ir 1932 m. ko-

mingas?
O jis atsakė:

— Kiekvieną rytą pir
miausia aš pažvelgiu į 
dangų. Ten aš surandu su
raminimą visuose skaus
muose ir nelaimėse. Ant- 

jrą, aš pažvelgiu į žemę ir' 
pamatau, kaip mažai že-l 
mės tereikės mano karstui, i 
Trečia, aš pažvelgiu į tuos Taikė. / " 
žmones, kurie yra daug į kad išsigelbėčiau 
nelaimingesni už mane. 
Taip apsišarvojęs aš jau 

! ramus pradedu savo kas- 
| dienius darbus.”

Panašiai ir šventoji Te
resėlė, prisimindama, kad

(Iš Yverdon, Šveicarijos)

11 Rugpiūčio 1945

...Rytoj sueina lygiai me
tai, kaip buvau nacių suim
tas ir išvežtas į Tilžės kalė
jimą. Pergyvenęs ten du 
mėnesiu baisų pragarą, 
pusgyvis, išbadėjęs ir be 

\ cento kišenėje likau išmes
tas į sugriauto, be žmonių, 
miesto gatvę. Seselių vie
nuolių sušelptas, atvykau 

;į pietų Vokietiją. Čia įvai- 
'riose vietose ėjau klebono 
pareigas lietuvių pabėgė
lių tarpe, kurie mane ir iš- lyginimą ir gerai valgyti.

Artėjant frontui. Jie patenkinti.
t nuo na- vių Šveicarijoj esame

cių keršto, šiais metais ba
landžio mėn. 22 d. perėjau 
į Šveicariją. Mėnesį laiko 
buvau internuotas... esame 
apie 150 lietuvių... čia gy
vena asmenys su šeimomis. 
Visi sveikieji turi dirbti, 
žinoma, savo pragyveni
mui. Už tai valdžia moka į 
dieną nuo 60 et. iki 2 fr. 
Tuos pinigėlius išleidžiam 
pirkimui valgių. Bado, tie
sa, nėra, duoda kiek jie pa
tys gali. ...Vyrai viengun
giai dirba miške, gyvena 
atskirai, gauna geresnį at-į

j po vyru nežinoma, kilusi iš Pie
vininkų km.. Jenkų vaisė., Ša
kių apskr.

JURKŠČIAI. Martynas ir My-( 
kolas, kilę iš Juodsotrių km..' 
Batakių vaisė., Tauragės apskr. 
Gyveno Collinsville. III., kur dir
bo kasyklose.

JUZŪNAI, Kazimieras. Domi- 
Įninkąs ir Ignas, kilę iš Vyžan- 
čių km.. Jalkių vaisė., Mažeikių 
apskr. Kazimieras ir Dominin
kas gyvena Chicagos apylinkė
je. Ignas turi nuosavą ūkį.

MILINAVIČIUS - Milijanavi- 
čius. Jonas, kilęs iš Šiaulių 
miesto. Gyveno Chicagoje.

PRANCKEVIČIUS. Jurgis 
(George Frankus), gyvena Chi
cagoje.

RIMDEIKIS, Aloyzas, kilęs iš1 
Norvaišių km.. Gruzdžių vaisė.. 

; Šiaulių apskr. Gyveno Scranton. j 
Pa.

RUZGIAI. J uozas ir. Stasys, 
arba jų vaikai. Gyveno Chica
goje-

ŠIDLAUSKAS. Antanas, kilęs

Amerikos Lietuvio 
Jaunimo Žurnalas
“VYTIS”

-

F otograf i jos reikmenų' 
karalius Eastman, nusivy- r 
lęs gyvenimu, taipgi nusi- žem? ir žmogaus gyvenimą 
šovė tais pačiais metais, .dažnai užgula juodi ir sun-

Batų karalius, garsusisįkus debesys, kalbėjo: 
Čekoslovakijos pilietis Ba- Ten, aukščiau debesų 

-■ - - - : saule visada šviečia ir dan-
bų gyvenimą, bet ir tasai|gus visada toks mėlynas... 

į 1932 metais skrisdamas: Tik reikia mokėti pakilti 
nuosavu lėktuvu pasuko į i aukštyn.
rūkus ir iššoko 100 metrų!NUOTYKIS SU JĖZUITŲ 
aukštume mirtinai 
mušdamas.

Rusijos moteris, kuri turi generolo laipsnį — 
Gen. Zinaida Troitzkaja. Ji atvyko Paryžiuje at
stovauti 100 milijonų Rusijos moterų ir patiekė 
planus, kaip kovoti fašizmą. Jos žvilgsnis daug 
pasako, kaip komunistai veikia iš pasalų, taip jie 
ir žiūri piktu gudrumu. Kadangi komunistams 
bei bolševikams visi, kurie nėra Maskvos gaidu
kai yra fašistai, taigi ir jos planai iš anksto žino
mi prieš ką nukreipti. Bolševikai siekia įvesti vi
sam pasauliui “rojų” — viso pasaulio ubagyną.

dažnai užgula juodi ir sun-

užsi ■NOVICIJUMI
j Blogai būtume suprasti, 

-----  jei kas pamanytų, kad tuo 
■visu norime padoriems 
žmonėms užkirsti kelią į 
tą, ką geriausio gali žemė 
duoti.

Šitokiu atveju man prisi- 
,mena atsitikimas su vienu 
geraširdžiu jaunuoliu, kurs 
įstojo į jėzuitų vienuolyną. 
Buvo kokia tai šventė. A- 
tėjęs prie stalo jis atrado 
nukrautą vynuogėmis ir 
kitais skanėsiais. Ieškojęs 
nusimarinimo jis nė šven
tėj nebedrįso paliesti tų 

i “prabangos dalykų”. Bet 
naujokyno vedėjas jam 
naujus pasaulius atidengė 
sakydamas:

> — Ką, ką manai, kad ge
riausias Dievo dovanas te
gali naudoti tik visokie lat
rai ir chuliganai, o nuošir
dus Dievo tarnas tai jau 
ne?!...”

Ką mes norime pabrėžti 
— tai. jei kas ieškos laimės 
tik žemiškuose dalykuose, 
jis baisiai apsivils. Gra
žiausia žemės išaugintoji 
gėlė ilgainiui vistiek pavir
sta į mėšlą ir purvą!
PASKUTINES VALAN
DOS GARSIOJO 
CHOPINO.

Ar jau esate matę puikią 
kino teatro (“mūviu”) fil
mą: “Song to Remember”? 
Čia pavaizduojamas gyve
nimas kompozit o r i a u s 
'Chopino. Gaila, kad ekra- 
'ne nematyti vieno svar-

Viso lietu-:

; 300. Aš esu paskirtas mū- 
biausio fakto jo gyvenime:!Sų heimo (taip vadinasi 
kai Chopinas Paryžiuje 'mūsų namai su gyvento- 
sunkiai susirgo, jį aplankė, jais pabėgėliais) klebonu... 
kun, Jelovieckis. Chopinas Dirbu ir kitus darbus kai- 
savo gyvenime buvo nuto- p0 priedą. Turime chorą, 
lęs nuo savo tėvų tikėjimo, pasirodome viešai, šveica- 
Net ir prieš mirtį nenorėjo rai tai labai mėgsta ir my- 
grįžti. Darydamas pasku-hį mus. Tas gerina mūsų 
tinį bandymą, kunigas pa-vargingą būklę. Žmonių 
ėmė kryžių, padavė ligo-,turime visokio luomo: nuo 
niui į rankas ir tarė: i
— Ar tu tiki, kaip tave iki Universiteto profeso- 

motina išmokė?!.. i r*iy. Taip mes gyvename...
Tie žodžiai mirštantį ge-|gyvename ir laukiame pa- 

nijų nunešė į laimingas ^tys nežinodami ko. Ateitis 
jaunatvės dienas. Jis prisi-j pasidarė nepermat omai nes 
minė motiną ir ėmė grau-Į tamsi, liūdna. Žuvo bet ko- 
džiai verkti. Tada paprašė Ikios viltys

i paprasčiausio darbininko

!
______ |

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau-! 
šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

: riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
. Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

Į iš Vaikiulauko km.. Laukuvos 
vaisė.. Tauragės apskr. Gyvena 
Chicago je.

ŠIMULEVIČIENĖ - Rimdei- 
. kytė, Anelė, kilusi iš Norvaišių 
i km., Gruzdžių vaisė., Šiaulių 
. apskr. Gyveno Scranton. Pa. 
į ŠIUGŽDINAI, kilę iš Prienų. 
( USAUSKAI. Klemensas ir Ka
zimieras. Lietuvoje gyveno š - 
pyliuose. o Amerikoje gyveno 
Chicagoje.

VAŠKELIS, Kazimieras, kilęs 
;iš Daukintiškos km.. Kražių v.. 
Raseinių apskr. Gyveno Chica
goje.

ZLABYS. vardas nežinomas, 
gyveno jChicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinių turintieji prašomi 
skubiai atsiliepti į

Consulate o f Lithuania
30 N. La Šalie St.

Chicago 2, III.

Marijonų Misijonieriu 
Veikla

Kovo 11-17, Chicago. Iii.. Die
vo Apvaizdos bažnyčia, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.Ž

Kovo 11-24, Cambridge. Mass. 
Nekaltojo Prasidėjimo bažny. 
čia. dviejų savaičių misijos; 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—31. Chicago. III., 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Ado
mas Markūnas. MIC.

Kovo 24—31. Chicago, III. Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos; kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Įsigyk Angliškai-Lietuviškų Žodynų 
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku

ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
_ _ . „i pamatyti savo per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo-

kunigą išklausyti išpažintįItėvynę. Tiesa, manau gir- davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už
ir suteikti paskutinius sa-; dėjote, kad pas mus atvy- S300- Mes jų nedideIi skaičiu turime- Prašome skabiai užsisakyti.
t---------- x.__ t_------ • ?!. ’ ................ “ Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į

„ į konverta kuponą su $3.00. ir tuojau gausite puikų Angiiškai-
griztl atgal... Musų viltis— Lietuvišką Žodyną.
tai Jūs broliai ir sesės lie- Užsakymus siųskite;
tuviai. Jūsų pagalbą jau- DARBININKAS
čiame jau šiandien, esame 366 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.
už tai labai ir labai dėkin- — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

j “DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

'Žodyną:

I

kramentus. Ir pagaliau išikę “draugai” kviečia mus 
širdies pasakė: ......................

— Dabar aš laimingas.

KARALIUS IR POETAS.
Verta būtų prisiminti dari v_______

kito poeto žodžius. Kartą gį... 
karalius Karolis IX už-i <4T . x .. . . x.. . . 
klausė italu poetą Torųua-; Vetuvių Vokietijoje bu-
to Tasso- !vo iki trijų šimtų tukstan-
- Kokia jūsų nuomonė. N,uo.bom^,.' ir

kas yra laimingiausis? įuvo trecioji dalis. Gaila.
- Dievas. - tvirtai atsa-;bet.ką Padarysi, karas bu-

kė rašytojas. ™. zla.u™s !r ,nleko n«z,u-
- Taip, gerai, bet kas a-"^' Llkusle? 'rgi nekar- 

part Dievo laimingiausis? !tą buvome ^griauti po de-
• ® ., ganciais namais. Tik Die-— Gi tas, kas pasidaro 

Dievui artimiausis, doriau- 
sis...”
ŽEMĖ IR N AUJIEJI 
METAI.

Bet grįžkime vėl prie J 
Naujų Metų. Ką gi jie reiš-į 
kia? Vieni metai, tai laiko-! 
tarpis, per kurį Žemė api-! 
bėga aplink Saulę. Nauji 
Metai — naujo Žemės ke-j 
lio pradžia. Ji taip ištiki
mai minutė minutėn savo 
kelią atlieka, kad mes ne
svyruodami pagal tai savo 
metus skaitome.

Ir mes taip ištikimai sa
vo kelyje žiūrėkime į savo 
Saulę — Dievą Danguje, ir 
tikėkite man, laimė pati 
ateis.

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

vo Apvaizda mus dar išgel
bėjo iš tų baisybių. Žūti 
buvome pasiruošę kiekvie
ną minutę.”

Dr. J. Prunskis.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS" 

duoda naujausių žinių iš katalikų gy- j 
venimo Amerikoje ir kituose kraš 
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių. 

Metams kainuoja tik $2.00

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

Vardas
Adresas

Mažytė. Marlene Cattle, 6 m. amž., varosi 5(MJ 
svarų kiaulę, kuri bus išstatyta parodai — Great 
VVestern Livcstock Show. Los Angeles, gruo
džio mėn. pradžioje. -įįiirtif
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■erytiniu — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

c.»— -- --------------------- .. e

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS

šeštadienį. gruodžio 22 d.. Jo 
Ekscelencija Henry J. O'Brien. 
Šv. Juozapo Katedroje, Hart- 
ford, Co.nn., įšventino į kunigus 
tris naujus lietuvius kunigus. 
Tarp jų ir vieną New Britainie- 
tį, kunigą Praną J. Pranckų. 
Tokiu būdu Šv. Andriejaus pa
rapija jau susilaukė penkių ku
nigų.

Kunigas Pranas J. Pranokus 
gimęs Latvrence. Mass., kovo 
25 d.. 1919 m. Jis yra sūnus A- 
damo Pranckaus (Pranckevi- 
ėiaus). Jo motinėlė mirė jam 
dar bebūnant klieriku. Lankė ir 
sėkmingai užbaigė Šv. Juozapo 
pradinę mokyklą. New Britaine. 
Vėliau stojo į Marianapolio ko
legiją. kurią jis baigė savo 
aukštesnius ir kolegijos kursus. 
Būdamas Marianapoly ir per 
tris metus Marian Hills semina
rijoje. Hinsdale. III. išmoko ge
rai lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Vienus metus praleido Šv. Pro- 
kopijaus Seminarijoje. Lisle. 
III. Priimtas Hartfordo vyskupi
jom persikėlė ir į kitą seminari
ją. kur galutinai užbaigė moks
lus, būtent. Šv. Marijos semina
rijoje. Rolard Park. Baltimore.

Kun. Pranokus savo pirmas 
iškilmingas mišias atnašavo Šv. 
Andriejaus par. bažnyčioje pra
eitą sekmadienį, (gruodžio 23 
d.) 11 vai. rytą. Naujas Alter- 
Kristus buvo iškilmingai nuly
dėtas su procesija parapijos

vaikelių ir kunigų prie gražiai 
išpuošto didžiojo altoriaus — 
prie to Altoriaus, prie kurio 
tiek daug kartų ateityje jis at
naujins Meilės Auką! Mišių me
tu jam asistavo kun. Juozas J. 
Matutis. Ark.-kunigu; deakonu 
— kun. Dr. Vincas Andriuška, 
MIC. iš Marianapolio; sub-dea- 
konu — kun. Edvardas Zyskow- 
ski. Thomaston. Conn. Kun. Ed
vardas Gradeck, šv. Kazimiero 
parapijos (New Haven’o) klebo
nas pasakė turiningą pamokslą, 
šv. Cecilijos choras, p. Izabelės 
Degutienės vadovybėje, puikiai 
giedojo šv. mišias. Tuojau po 
mišių, kun. Pranokus suteikė 
savo tėveliams ir parapijie
čiams palaiminimą.

Pasibaigus bažnytinėms apei
goms. naujas kunigėlis buvo pa
sveikintas parapijiečių ir kuni
gų bažnytinėje svetainėje, kur 
buvo suruoštas bankietas jo 
garbei. Kun. Juozas Matutis, 
toastmasteris. pakvietė kun. M. 
A. Pankų, kleboną, pasveikinti 
primicijantą. Iš eilės kalbėjo ir 
kun. Andriuška. MIC.. kun. Zys- 
kowski, kun. Gradeck. kun. Bru
žas. M.S. ir kun. Karlonas. Visi 
linkėjo jam ilgiausių metų ir 
vaisingų darbų Kristaus vynuo
gyne. Dalyvavo apie 250 žmo
nių. Po keletos savaičių atosto
gų. kun. Pranokus bus paskirtas 
į parapiją darbuotis Hartfordo 
vyskupijoje. Kun. J. J. M.

me vyrų 20 ir moterų 159. Kiek
vieną mėnesį yra užprašomos 
šv. mišios, o susirinkimai įvyks
ta antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, u susirinkimai trečią 
sekmadienį. 1 vai. po pietų. Jei
gu kas miršta iš tos draugijos, 

. tai užprašomos šv. mišios už 
tuos narius, kurie dalyvauja su
sirinkimuose. Raštininkė.

Kristaus Kančios draugija lin
ki Kalėdų švenčių toms motinė
lėms. kurių sūneliai buvo karo 
frontuose. Lai Kūdikėlis Jėzus 
suteikia ramybę. Linki viso ge
ro valdybai. Rup. I

PADĖKA
moti-

>■
Ii

c

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

nDARBININKĄ"

I

IAteities orlaivis ir automobilius. Jie permato
mi puikiai bus įrengti su naujausiais išradimais. 
Jie nedarys jokio garsaus urzgėjimo. Jeigu pa
gyvensime, tai pamatysime...

WATERBURY, CONN

I

♦

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau- ’ 
šių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje, 's 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams..........S4.00
Pusei metų ......................................  2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina.................................. S2.00
Pusei metų ......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadwqy, So. Boston 27, Mass.

Trys gražuolės, kurios buvo garbės viešnios 
laike lenktyniavimo Premio Chiapas, AIexico 
City.

Kalėdų Siuntiniai 
Tremtiniams

Gruodžio 16 d. įvyko kortavi- 
mo vakaras Šv. Juozapo parapi
jos našlaičių name. Nebuvo į- 
žangos, bet geraširdžiai daly
viai sudėjo $76.25. Seselės, ku
rios globoja našlaičius yra dė
kingos visiems dalyviams ir au
kotojams.

norių. Krikšto tėvais buvo p.! 
Jonas Aikšnoras ir p. Ona Kri- 
paitė. Sveikiname!

I BALF pirmininko kun. Dr. 
J. B. Končiaus atsišaukimą sių- 

:s:i atskirus 11 svarų Kalėdų 
siuntinėlius nuo karo nukentė- 
jusiems pirmieji atsiliepė ir 
siuntinėlius prisiuntė (iki gruo
džio 15 d.) šie asmenys:

Mrs. P. Melėnas, Kevvanee. III.; 
Mrs. H. Chesek. Scranton, Pa.; 
A. Joncienė, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. W. Kasputis, Tower City. 
Pa.; T. Stučienė, Brooklyn, N. 
Y.; Mrs. P. Sateavage, Miners- 
ville. Pa. (3 siunt.): Mrs. V. Be
irai. Nanticoke, Pa.; J. Dauk- 
šys. Beacon. N. Y.; M. Hillas, 
Tucson. Ariz.; Mrs. A. Yenkert. 
Mahanoj City, Pa.; Knigts of 
Lith. ‘. Wm. Kruze. Linden. N. 
J.; Knigths of Lith. '< S. Šukas. 
Linden, 
Linden. 
Linden. 
Linden,
Maynard. O.; A. Beleski, 
Lyon. Pa.: 
būry
Mahanoy City. Pa.; Mrs. B. Mi-

A. Gečis, 
Strazdas.

N. J.: Mrs. R. Yršus,
N. J.; Mrs. J. Grigaitis,

Glen
A. Kateiva, Water- 

Conn.; Mrs. M. Brazinsky.

N. J.; Miss
N. J. (2); M.

Pasisekus įsigyti naują 
nišką namą Brocktone, norime 
nareikšti nuoširdžią ir gilią pa
dėką visiems, kurie savo auko
mis ir darbais padėjo mums jį 
išmokėti ir įrengti vienuoliškam 
gyvenimui. Taipgi širdingai dė
kojame ir tiems, kurie savo au
komis padeda išlaikyti senelių 
ir našlaičių prieglaudą.

Už visus geradarius, gyvus bei 
mirusius, aukojame visas savo 
maldų ir darbų nuopelnus kiek
vieną šeštadienį; laikome įvai
rias novenas metų bėgy je ir pri
simename jų reikalus kasdien. 
Be to. kas mėnesį šv. mišios bū
na laikomos jų intencijoms.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:
(Tęsinys)

Paulukonienė,
Antanina Ma-

ter. Mass. TAIPGI iš Worcester, 
Mass. — Ona Sturgienė, Domi
cėlė Kimšaitienė, Anastazija A- 
damskienė, Ona 
Ona Sidabrienė,
cilonukė, Marcelė Vaitekūnienė, 
Ona Gaidienė, Viktorija Senau- 
skienė, Magdalena Piktelienė, 
Marė Lucinskas, Mrs. J. Kac i- 
vich, Pranė Tumas, Adelė Piga- 
ga. Marė Stelmokienė, E. Na- 

; vickienė, U. Gili.
J. Waiciulinas, Athol, Mass.; 

kun. S. J. Vembrė, Athol, Mass.; 
Adomas Aliukevičius, Athol, 

jMass.; Ann Grenda, Lawrence, 
iMass.; Mr. Frank Marčios, 
(Bradford, Mass.; P. Pliansky, 
iBoston, Mass.; Alvina Liuza, 
ICleveland Heights, Ohio; J. Ma- 
jsilionis, Cleveland, Ohio; Mrs.
E. Borden. K^nosha. Wisconsin; 

! Anna Galginaitis, Oastburg, 
|Wis.; P. Bruskaiten, Kenosha, 
IWis.; J. Vaichunas. Manchester,

A. Jesalavičienė, Girardvil- N H . Mrs j Kachanis> Provi- 
le. Pa., J. Kundrat, Pittsburgh,jdence R j - ^rs Banzienas, 

Gary, Indiana; T. Baltrušaitis, 
Ind.; John Herman, Glen 
W. Virginia: A. Petraus- 
Providence, R. I.; P. Ba-

Pa.; M. Laukaitienė, Silver! - 
Creek. Pa. j Kun. P. Vasilavs-;Ga 
kas, Newton, Pa.; J. Lukasevi- 
čienė, Chester, Pa.; Mrs. J. kaug 
Waidell. Tamaąua, Pa.; Mrs. R-į cevičįenėi Melrose Park. III.; O. 
Rosanskis, Mmersville, Pa.;|Gurskienė, Scranton, Pa.; Ag- 
Bronie Aleksiunas, Vandergrift, nes Kinderienė. Chicago, III.; M. 
Pa.; Ona Novikienė. Forest Ci^ VasiHauskienė Rockford> IIL; 
ty, Pa.; Marijona Nenuvier.ė,j Smigelskienė>' Ringhamton N 
Forest City. Pa.; Magdalena Be- y . A Maldeikienė. Bingham- 
rusienė. Forest City Pa.: Mari- tQn N y . E Kuncienė> ging- 
iona Markunienė. P ~
Pa.: K. Jonuškienė. Wilkes
Barre. Pa.: Karalienė. Koslaus- 
kienė, Forest City, Pa.; S. Bak- 
šienė. 
lienė, 
Miners Mills, Pa.; 
kas, Newark, N. 
Sankas, Bayonne, 
bleckas, Bayonne. 
ciulaitis. Bayonne. N. J.: C. Kir- 
bickienė, Elizabeth. N. J.; H. 
Savickienė. Elizabeth. N. J.; 
J. Chernauskas, Paulsboro, N. 
J.; Mrs. D. Gelcius, Keamev, N. 
J.; Petronėlė Lukšienė, Worces-

Scranton, Pa.;
Scranton,

^°r^.L..S ty’jhamton, N. Y.; O. Mikolojunie- 
*įnė, Binghamton. N. Y.: K. Pelo- 

tienė. Binghamton, N. Y.: J. 
Matakienė, Binghamton, N. Y.; 
Baltrūnas, Pa.. Binghamton. N. 
Y.; J. Jusbanis, Binghamton. N. 
Y.; P. Rakauskas, Binghamton, 
N. Y.

Po 50c. — V. Kiele, Bingham
ton. N. Y.; V. Petrikonis. Bing
hamton, N. Y.: Ann Mazolsky, 
Nanty-Glo. Pa.; E. Mitchell, 
Nanty-Glo, Pa.: Frances Stop- 
chick, Nanty-Glo. Pa.; Domicė
lė Markus. Nanty-Glo. Pa.: Sa
lome Povilaitis. Nanty-Glo, Pa.; 
Elizabeth Chekavich. Nanty- 
Glo. Pa.: Cecilia Yenelonnis, 
Nanty-Glo. Pa.: Marijona Gri
gienė. NVorcester, Mass.

(Pabaiga)

R. Ka.i- 
Gilienė, 

Kralikaic- 
Mrs. A. 

J.; R. Ze- 
J.; J. Ma-

Pa.;
M.
J.;
N. 
N.Trumpai apie mūsų veteranus. 

Kaskart vis daugiau ir daugiau 
grįžta iš karo tarnybos garbin
gai atleisti 
jSugrį: 
i nų Veteranų draugiją, prie ku- > Katilius, 
irios priklauso apie 200 narių.į Skirmuftt, Brooklyn. N. Y.; Mrs. 
i Visi turi kur susirinkti. . Malyites, Youngstovvn. O.; D.

------------- Cibas. Athol. Mass.; C. J. Sta- 
į Per du vakarus pakavo kenuo-liūnas Athol Mass . Mrs B 
itą maistą ir muilą Kazys Dap- Aukštikalnis< Athol Mas&; yj 
kus. Jonas Jakštas, Vadas Kli-. Matulis> Athol. Mass.; j Gai. 

Imašauskas, Juozas Abadauskas, H,-nas< Athol> 
ir Petras Jokubauskas. Maistas 

j ir muilas skiriamas Lietuvos i 
į žmonėms pabėgėliams.
i

I

Šv. Juozapo vyrai, ciūnas, New Britain, Conn.; K. 
•įžusieji suorganizavo Jau-j Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.; J. 

Kearny. N. J.; M.

DU NAUJI KUNIGAI
Gruodžio 22 d. du šv. Juozapo! 

parapijos jaunuoliai tapo įšven
tinti kunigais, būtent. Vadas 
Pranckietis ir Bronius Benesevi- 
čius. Kun. Vadas Pranckietis 
pirmas iškilmingas šv. mišias 
atnašavo gruodžio 23 d. Šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčioje, o 
kun. Bronius Benesevičius atna
šavo 
gruodžio 30 d.

Sausio 27 d. ruošiama šauni, 
vakarienė abu primicijantu pa-' 
gerbti.

Pažymėtina, kad abiejų kuni
gų tėveliai yra LDS 5 kuopos 
nariai. Taigi mes darbininkai — 

i LDS nariai sveikiname naujus 
Kristaus darbininkus — kun. 
V. Pranckietį ir kun. B. Benese- 
vičių. Džiaugiamės mes, LDS 
nariai, taipgi džiaugiasi ir visa 
Šv. Juozapo lietuvių parapija ir 
visa išeivija sulaukę dviejų 
naujų vadų.

I

Gruodžio 23 d. įvyko LDS 5; 
kuopos susirinkimas. Nedaug 

toje pačioje bažnyčioje narių atsilankė. Nariai turėtų j 
(gausiau lankytis į susirinkimus.
Valdyba 1946 m.: pirm. Domi-' 
ninkas Matas: vice-pirm. p. Di- 
gimienė: rašt. Jonas Totilas: 
ižd. Vincas Urbonas: iždo globė-

I jai — Zigmas Karalius ir Petras 
'Jokubauskas; maršalka — Pet
ras šmotas.

Į N.

Sviliow, Chicago, III.; J. End- 
siulis, Chicago. III.; Mrs. J. Me- 
linossa, Port Chester. N. Y.; S. 
Petrulonis. N. Waymouth, 
Mass.; Mrs. John Ponis, North
ampton, Mass.; Alice Saruckis, 
Chicago, III.; W. M. Urban, 
Thorp. Wisc.: Petras Žilinskas. 
Los Angeles, Calif.

Visiems dėkui. Laukiam dau
giau.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.,
W arehouse, 101 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Juozas Kasinskas
. Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal dėl visokiu relka'u 
Patarnavimas Diena ir Naktį

A. Paleckis, Pittsburgh. Pa.; 
S. Lovisek, Pequannock, N. J.; 
P. Machern, Brockton, Mass.; 
(Be vardo), (3), So. Glastonbū
ry. Conn.; Walkevich, Worces- 
ter, Mass.; Mrs. U. Raižis, 
Northampton, Mass.; K. Nakro- 
šis, Kearny, N. J.; Mrs. P. At
kočiūnas, Kearny, N. J.; Am. 
Butkus. Brockton, Mass.;
Butkas, Edvvardsville, Pa.; H." 
Karužas. Harrison, N. J.; J. An- 

' drewson. Herminie, Pa.; J. Svir
nelis. Kearny. N. J.; Mrs. A. 
Klesavitch. Montcalm. Canada; 
A. Gerulaitis, Kearny, N. J.; A. 
Žitkus. Paterson. N. J.; Mrs. 
Majevski, Toluca, III.; A. Gre- 
bauskas. Union City, Conn.; A. 

j Daunoras, Kearny, N. J.; J. 
I Kazio, Westemport, Md. V. Pie- 
! taris, Kearny, N. J.; Mrs. Sarce- 
j vičius, Philadelphia. Pa.; Mrs. 
. L. Naujokaitis, Clinton, Ind.; 
i N. Bitkas, Edwardsville, Pa.; 
P. Valantiejus. Brooklyn, N. Y.; 
Taujenis, Brooklyn. N. Y.; J. 

Lankėsi pas tėvelius pp. Juozą-Brundza. Brooklyn, N. Y.; B. 
ir Emiliją Augius jų sūnus Juo- Gerulaitis. Kearny. N. J.; Mrs. 

katalikų zas. pp. Augiai yra LDS nariai J. A. Svilow. Chicago, III.: V. 
“Darbi-j nuo pat tos organizacijos įsikū- Keriozo, W. Bridgewater, Mass.

Koresp. j(4); Mrs. T. Bernotas, Phila
delphia. Pa.: J. Bertnik. Gilbert- 

S. Bulota. Silver 
J. Mitka, So. Mil- --------j-j-, ---------------- r-- ~- - - “ “ I

centus mėnesiui arba $3.00 me- susirinkimas. Visa valdyba iš- waukee, Wisc.; V. Kriaučiūnas, 
tams gausite du kart į savaitę rinkta ta pati, būtent, dvasios Detroit, Mich. (2); D. Greičai- 
laikraštį “Darbininką” per vi-,vadas kun. V. Ražaitis: pirm, tis, Grand Rapids. Mich.; P. A. 
sus metus. LDS 5 kuopos susi- M. Karčiauskienė; vice-pirm. Slaveikiai,

Sofija Lušienė; rašt. Uršulė 
Liutkevičienė: ižd. K. Petraus
kienė. Atstovės į Federacijos 
skyrių — Uršulė Liutkevičienė.

------------- Kazimiera Treinavičienė ir Ona
Gruodžio 23 d. pakrikštytas Jakštienė.

ši draugija dar tik antras me- Waukeegan, III.;

Dar trumpai apie kun. Vadą 
l Pranckietį. Pirmas iškilmingas 
I šv. mišias atnašaujant, kun. V. 
Pranckiečiui asistavo kun. B. 
Gauronskas ir kun. A. Gurklys. 
Patarnavo kleb. kun. J. Valan
tiejus. Ceremonijų vedėju buvo 
kun. Radzevičius. Gelbėjo klie
rikai — Pranas Karvelis ir vie
nas kitatautis. Pamokslą pasa-j 
kė kun. Zenevičius. Žmonių buvo 
pilna bažnvčia.

I

Laiminga ta šeima, kuri skai
to katalikų spaudą. Štai ir Nau
ji Metai. Yra daug šeimų, kurių 
namus lanko bedievių arba klai- 
don vedanti spauda. Linkiu vi
soms šeimoms pradėti Naujus 
Metus su lietuviška katalikiška 
spauda. Lai lietuvių l.„v^....^ 
namus lanko laikraštis “Darbi-, 
ninkas”. kurių iki šiol nelankė, rimo, 
įsirašykite į LDS organizaciją.; 
kurios 5 kuopa gyvuoja mūsų Gruodžio 10 d. įvyko Kristaus j ville, Mass.; 
kolonijoje, ir mokėdami po 25 Kančios Arkibrolijos draugijos Creek, Pa.;

1

“Darbininką” per vi-, vadas kun. 
LDS 5 kuopos susi- M.

rinkimai įvyksta kas mėnuo ket
virtą sekmadienį. 1 vai. po pie
tų. Šv. Juozapo par. senos mo
kyklos kambaryj.

Amsterdam, N. Y.; 
A. Lauzin, Paterson, N. J.; F. 
Kamsas, Grand Rapids, Mich.; 
Ronald Iželi, St. Louis, Mo.; 
Frank Sack. Scranton, Pa.: Mrs. 
Elizabeth Jaskauskas, Binham- 
ton, N. Y.; Mrs. Alice Sitarz, 

V. Kreuchu- 
Mrs. J. A.

Petras Jonas, sūnus Dr. Petro
ir Valerijos (Jakštaitės) Aikš- tas kaip susitvėrus, bet jau turi- nas, Detroit, Mich.;

Paukštis, kurs gyvena stikliniame lizdelyje. 
Šis paukštis atvežtas iš Pietinės Amerikos vadi
namas “oriole”. Tai nieko bendro nei panašumo 
neturįs su lietuviškuoju areliu. Šis daugiau turi 
panašumo į margąjį genelį. Jis randasi netoli 
Nevvark ir netoli stiklo dirbtuvės, Toledo zoologi
jos darže.

i
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!mOSU sodalietes!
b v: . . ■

Prefekčiy Posėdžio 
Nutarimai

l-«:

‘€

Nor-Ų. nmke pavesta p. Onai

Kiekviena sodalicija 
sas mėnuo, .k; lo d., 
medžiagą apie savo ve. 
..ant ypač tuos dalyki 
sornina v.sas soda’.etes. Kir 
■_-ną mėnesį numatoma skir 

kurios nors parapijos s <dalx 
■/s aprašymui, paįvairinant t 

fotografijomis, kad l 
rn.au ir oatrauKiiau.

Naujų 1946 m. saus 
as Brocktone so 

asamo mėn. — Camb;
■ūalicijai. kovo mėn. 
ce. balandžio mėn. 
gegužės mėn. — Na
birželio mėn. — Norwood, rug
sėjo mėn. — So. Boston. spalių 
mėn. — VVorcester’io šv. Kazi
miero parap. ir lapkričio mėn.— 
VVorcester’io Aušros Vartų pa
rapijos.

Dėl įvairių parengimų pakar- jos Vaikelių 
tolinai primename seimo rezo
liuciją. kad kiekviena sodalici
ja. kuri surengia gerą vaidini
mą. jį pakartotų ir kitose para
pijose. Be to, dar buvo iškeltas 
sumanymas rengti sodaliečių 
vi^sas disKUsijas.

Narių prieaugliu 
matoma paskelbti 
zijoje narių vajų, 
paskelbiant 
masi atlisti
mieji darbai ir užmegs 
kiai.

Vaikų globos 
tariamasi, kaip galėtų 
lės praktiškai 
vaikų dorinimo 
Buvo numatytos
nes: a) organizuoti 
Vaikelius ir b» rengti 
pramogėles, 
juos atitraukti
laido gyvenimo.

Pagaliau buvo svarstomas su
manymas rengti balandžio ar 
gegužės mėn. Bostone, kuriame 
nors viešbtuyje pietus su šo
kiais. šią pramogą siūloma or
ganizuoti panašiai kaip rengia
mi Kat. Veikimo Centro vasari
nių kursų pasilinksminimai: šo-

1JH
stengs i*

škv-

e r.

Kiancijai.
so-

Lawren-
- Lowell,

shua. N. H..

tęs <ia-yvavo 
kuris įvyko “I 
h< įse”. N . a

Kaip Ruošiame Naujas 
Sodalietes

reikalu nu- 
visoje diece- 
tačiau prieš 

tą vajų bus stengia
mai kurie paruošia- 

santv-

Baltimore, Maryland; Julia Pa
lanki. Baltimore. Md.; A. Augai- 
tienė. Baltimore. Md.; V. Fran- 
kienė. Baltimore. Md.; A. Šal
kauskienė, Baltimore, Md.; Ra
gelienė. Brooklyn. N. Y.; R. Ze- 
blukas. Brooklyn, N. Y.; P. E?- 
nediet. Maspeth, L. I.; B. Bart
kienė. Amsterdam, N. Y.; Joh:i 
Rupšis, Amsterdam. N. Y.;

Brooklyn. N. Y.; 
Brooklyn. N. Y.;

Lukoševičius, Brooklyn, 
A. Juskauskas, Brooklyn, 

Y.; V. Kentyn, Brooklyn, 
A. Palbienė, Brooklyn, 
G. Yesekienė. Brooklyn.. 
Adam Stanlev, Hudson.

: M. Graunas, Hudson, N. Y.; 
s L u k ase

Amsterdam.
Stell.a Miltini
M. Krasenkis 
S. K.
N. Y.;
N
Y.: 
Y.; 
y - 
Y.;
Julius Lukasevičius, New York; 
L. Virmauskienė, Hoos’ch, N. 
\: A. Steponaitienė. Rochester, 
N. Y.; M ss F. p . .■ s >. 
chester. N. Y.; 
Orange. N. Y.;
E. Orange. N.
Amsterdam. N. Y.; 
čienė. Melrose Park. I 
kavičienė. VVorcester. Mass.; V. 
Balchunas, Hartford. Co 
Mrs. A. Boyers, Hartford. C 
A. Jonkauskienė. VVaterbu 
Conn.; P-. Devenis, VVaterbu 
Conn.; Mrs. J. VVa.ndze 
terbury. Conn.; A. 
Bridgenort. Conn.: 
šaitienė. Bridgeport. 
Matutis. Torrington.
Kosaitė, Ansonia.
A. Valentine. New Br:

N.
N.
N.
N.

Ro-
O.na Lidzienė. E.
Agota Praniene, 
Y.; K. Busitas,

P. Bacevi-
11.; S. Lin-

Wa-
VVenkus, 

M. Baltru- 
Conn.: M.
Conn.; J.

Conn.: Mrs.
Valentine. New Britain. Ct.; 

Agnės Simnisk’s, New Britain. 
Conn.; Mrs. M. Zalionienė, New 
Britain. Conn.: Mrs. J. Yoga. 
New Haven, Conn.; Juozapas 
Lukša, New Haven. Conn.; Ja- 
net Grubliauskas.
Conn.; Mrs. Eva

klausimu buvo 
sodai ie-į 

prisidėti prie 
ir auklėjimo, 
šios priemo-l

Marijos) 
vaikams' 

kad galima būtų 
nuo gatvės pa-į

Mūsų arapij< s mergaitės, bū-» 
SIIBOS1O.S SO<13.11Ct€S. SHVO llgH 
pasiruošimą į sodalicija prade-i 
da istodamos į pirmosios šv. 
Komunijos klases. Po pirmosios 
Komunijos jos dar kuri laiką 
mokosi katekizmo ir tik baigų-, 
sios paskirtą Kursą ir gavusios 
diplomus yra priimamos į Mari- 

ratelius. Kai jos
jau sulaukia sodalicijos įstatais 
reikalaujamo amžiaus, jos būna 
iškilmingai priimamos į sodali- 
ciją. Naujų narių iškilmingas 
priėmimas su pamaldomis ir 
viešu pasiaukojimu švč. P. Ma
rijai mūsų sodalicijos yra daro
mas vieną sykį per metus, bū
tent gruodžio mėn. Šiais metais 
tokios iškilmės pas mus įvyko 
sekmadienį, gruodžio mėn. 9 d. 
Padariusios viešą Švč. P. Mari
jos pasiaukojimo aktą, kandida
tės tampa tikromis sodalietė- 
mis.

Mūsų sodalicijos veikimas yra 
gyvas ir įvairus, todėl patrau-; 
kia daug mergaičių. Kasmet ga
vėnioje rengiame religinio turi- 

,nio vaidinimą, gegužės mėnesį 
būna gražios švč. P. Marijos 
statulos vainikavimas, vasarosi 
metu rengiami išvažiavimai ar-j 

pDa kitoki pasilinksminimai, o į 
I rudenį ir žiemą mūsų mergaitės 
| užsiima rankdarbiais bazarams. 
.kurių pelnas skiriamas geriems 
tikslams.

■ šiais metais metinis bazaras, 
! buvo gruodžio mėn. 2 d. Baza- 
ras labai gerai pasisekė ir vis-Į 
kas buvo išDarduota.

ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖ atneša pasauliui meilės malonių šaltini. Tai didelis sujudimas tarpe savųjų ir my
limųjų: užuojautos ranka ištiesiama ir tiems, kurie to džiaugsmo negali patirti per ištisus metus; jeigu ne 
medžiagine dovanėle tai bent linkėjimų laiškeliu; didelis ir mažas, senas ir jaunas, vis stengiasi kam nors pa
daryti surprizo savo gera širdele... Tas malonus surprizas sukelia linksmą šypseną... Bet šis paveikslas mums Bristo], Conn.: Mrs. U. Macys, 
ką kitą byloja... čia karo nuteriotam krašte, vienintelę motinos senatvėj’paguodą — sūnelį, kenčiantį nuo 
bombų skeveldrų sužeidimų, gelbsti didžiosios šalpos atstovas. Jo suteikta mažyčiui pagelba išprašo šypsnį 
iš po motinos ašaros... čia yra didysis meilės aktas, kurį turėtų vykdyti ir tavo maloni širdis... auka ir malda.

New Haven. 
Čižauskas.

Žiemos metu rengiame 
pat įvairių parengimų ij 
mogėlių.

Mūsų sodai ici joje yra griežtai
reikalaujama drausmės. Jei kas 
negali dalyvauti sodalicijos su
sirinkime arba kurioje nors iš
kilmėje. turi iš anksto apie tai 
pranešti sodalicijos vadovybei 
ir nurodyti rimtą priežastį. Ta
čiau mūsų narės yra labai uo
lios ir noriai bei sąžiningai da
lyvauja visuose susirinkimuose 
ir darbuose.

Visam sodalicijos veikimui va
dovauja mūsų didelis prietelis ir 
dvasios vadas — klebonas kun. 
K. Vasys, Jo nuoširdus domėji
masis sodalicijos reikalais ir jo 
patarimai mums yra iabai bran
gūs. ir kiekviena iš mūsų jau
čiame už tai jam didelį dėkingu-
mą.

.4?oo?a AT'/■‘7/ irisknitf’-.

Brockton, Mass
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- ftaip šaukti būti šventaisiais”, bet 
pra- mums pasaulietėms šis įsaky- 

mas atrodo keistas, nes laikome 
jį nepasiekiamu. Tačiau Die
vas neklysta ir negali mus klai-' 
dinti, tad mes esame kaltos, 
kad taip paniekiname tą didelę 
garbę būti šventomis 
tomis mergaitėmis 
nuolat poteriauti 
Dievą mąstyti arba 
žmonės vadin 
Mergaitė, kuri 
dainuot i 
irgi būti 
yra
Klaidingas mūsų įsitikinimas y- 
ra. kad tiktai tos mergaitės, ku
rios angliškai vadinamos “hoiy, 
holy" tegali būti šventos. Dabar 
beskaitydamos ir bediskutuoda- 
mos šią knygelę suprantame, 

visai paprastai 
tikrai norime 

esame taip pat

i PADĖKA
Pasisekus įsigyti naują

Mass.: A. Stepankevičienė.
Greenfield, Mass.; Mrs. A. K.

: Masaitis. VVestfield. Mass.
LLA 297 kp., Grenfield. Mass.

'$1.50.

Po $1.00 — Joseph Trinka, So. 
; Boston. Mass.; Mr. S. Kasneta, 
jSo. Boston. Mass.; A. VVaigin. 
So. Boston. Mass.; A. Karlonie-

moti
nišką namą Brocktone. norime 
pareikšti nuoširdžią ir gilią pa
dėką visiems, kurie savo auko
mis ir darbais padėjo mums jį 
išmokėti ir įrengti vienuoliškam 
gyvenimui. Taipgi širdingai dė
kojame ir tiems, kurie savo au-Įnė, Newton. Upper Falls. Mass.;
komis padeda išlaikyti senelių• yj 
ir našlaičių prieglaudą. i Mass.;

Už visus geradarius, gyvus bei; Mass.1
Mass.; 

maldų ir darbų nuopelnus kiek- Cambridge. Mass.;

;. Būti šven-
nereiškia

ir tik apie 
būti, kaip

a, davatkomis. Ne.
myli ir šokt, ir

ir juokus pakrėst gali
•' mirusius, aukojame visas savoi šventa, jei jos darbai • J

gražiai paaukoti Dievui.

Baltrušaitienė. Somerville. 
A. Mikšienė. Lynn.

A. Shimkienė. Gardner.
E. Thompson (Mrs.), 

K. Snota,
Van Dyke. Mich.; J. Vick. Dėt-j 
roit. Mich.; V. Parulis. Detroit. 

kasdien. Mich.; K. Mišeikis. Detroit, Mi- 
M. Labeikis, Detroit.

Mich.; VVm.

Bristol, Conn.; 
SS. Pittsburgh. 
kienė, Pittsburgh. Pa.;
Postellon. Pittsburgh. Pa.; Mrs. 
A. Platt. Pittsburgh. Pa.; A. 
Jurgaitienė. Philadelphia. Pa.; 
Mary Michunas. Philadelphia. 
Pa.: Mrs. E. Janeika. Philadel
phia. Pa.; Mrs. E. Rickos. Phi
ladelphia, Pa.; A. Paulauskas. 
Philadelphia. Pa.; J. Ruksa. 
Philadelphia. Pa.; Miss H. Rek- 
stis. Scranton. Pa.: M. Branka. 
Scranton, Pa.; K. Idukienė. 
Scranton. Pa.; Mrs. A. Galinas. 
Shenandoah. Pa.; E. Jurkevičie
nė, Shenandoah. Pa.; M. Petu- 
kauskas. Shenandoah. Pa.; E. 
Pakropus. Wilkes - Barre. Pa.; 
Adam Casper. Nanty-Glo. Pa.; 
Mary Kupchella. Nanty-Glo, 
Pa.: Rose Peterosky, Nantv- 
Glo, Pa.: Frances Swanick.

• Nanty-Glo, Pa.; Charles Casper.
A. Ambrozevi-

Mrs.
Pa.;

J.
E.

Komer.
Ribins-

Mrs. M.

i kad tos. kurios 
gyvename, bet 
Dievui patikti, 
šventos.

vieną šeštadienį; laikome įvai
rias novenas metų bėgyje ir pri
simename jų reikalus
Be to. kas mėnesį šv. mišios bū- chigan;
na laikomos jų intencijoms. Mich.; vV m. Spaustinaitis, Det-

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys. Mich.; Mrs- George Orent. Nanty-Glo. Pa.;
Grand Rapids. Mich.; M. Daugi- 
ninkas. Ferndale. Mich.; J. Ba- 
kantis, Hamtramck. Mich.; Jo- 
seph Degutis. Hamtramck. Mi- 
chigan; Mr. V. Grajauskas. Bal- 
timore, Maryland; Anna Kiškis.

čienė. Port Carbon, Pa.; P. En- 
icius. Donorą. Pa.; U. Maldanie- 
nė, Simpson. Pa.; V. Jokaitienė, 
New Phila.. Pa.. Silver Creek, 

I

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:
(Tęsinys)

Milauskienė, Amsterdam, N. Y.; 
O. Balkunienė. Maspet’n. N. Y.;
J. O. Machulis. Brooklyn. N. Y.; 
A. Andrukaitienė, Clinton, Ct.; 
M. Werbitzkas, Granby. Conn.;
K. Puchinskienė, Thompsonvil-! 
le, Conn.; O. Gečienė, Hartford. pjį

(Bus daugiau)Pabaigusios šį pirmąjį punk
tą. priėjome prie diskusijų apie 
praktišką veikimą. Buvo nutar
ta iki šio mėnesio pabaigos su
kalbėti po tris rožančius už sie
las skaistykloje. ypač už mirų- Conn.; J. Valentienė, New Bri-| 

Be to komisija tain, Conn.; Jonas Žukauskas, 
prašė šio sekmadienio mėnesinę New Britain. Conn.; Mrs. J. Si 
Komuniją paaukoti parapijos manovich. Broad Brook. Conn. 
intencija, prašant šv. Dvasios 
įkvėpimo naujos bažnyčios sta-

"Tikybinių Tiesų” komisijos 
pirmas šio sezono susirinkimas 
buvo vienuolyne, lapkričio 13-tą 
dieną.

Kaip paprastai susirinkimas 
buvo pradėtas giesme “Avė Ma-'gias sodalietes. 
ria”. -----

Prieš pradedant svarstyt svar
besnius klausimus buvo nutarta

I komisijos susirinkimus šaukti 
kiekvieno mėnesio antrąjį ant- tymo reikalu. O šio mėnesio 25 
!~adienį. d. visos sodalietes yra prašomos

Pradžioje susirinkimo seselė priimti Šv, Komuniją klebono P. 
padalino kiekvienai po knygelę intencija, jo vardinių proga, 
antrašte: “VVanted: more
Everydav Saints", parašytą jė
zuito Tėvo Richard Z. Roowey. mos Kalėdų sveikinimus siųsti 
ši knygelė bus mūsų, kaip sako, religinio turinio ir užprenume- 
textbook. ir tuojau pradėjom ruoti bent vienam asmeniui — 
pirmąjį punktą skaityt ir dls-t“Pamphlet a month”, kurio kai- 
kusuot. na metams tik $1.00. Praėju-

Gal mes ne visi gerai supran- siais metais sodalietes Kalėdų 
tame ir nesame tvirtai įsitikinę, proga siuntė dvasinę 
kad mūsų tikslas šiame pasauly. Sv. Tėvui, kuri bus siunčiama 
je yra tapti šventaisiais. Vieš-‘taip pat ir šiais metais. Visos 
pats Dievas per šv. Povilą yra narės maloniai kviečiamos yra 
mums pasakęs “Jūs esate pa- prisidėti. Rrncktanirtė.

Visos sodalietes buvo ragina-

South Boston, Mass.
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Kamaitis. Millbury,

K. Karbauskienė, Ansonia. Ct.; 
T. Busky, Manchester, Conn.; 
M. Dom-ne. New Britain. Conn.; 
M. Shumskienė, VVaterbury. Ct.;

Laurinaitienė, VVaterbury,
Conn.; L. Lirinienė. VVaterbury. 

jConn.; B. Pikutis. Cleveland, 
Ohio; U. Komarienė, Cleveland. 
Ohio; T. Palton, Cleveland, O.; 
O. Urbonienė, Cėveland. Ohio: 
J. Smetona; J. Pestininkienė. 
Cleveland, O.; M. Svetkauskie- 
nė, Cleveland, Ohio; M. Sebetas. 
Hyde Park, Mass.; P. Pilvinis, 

puokštę.Milton, Mass.; Mrs. B. R. Sara-1 
pas, VVorcester, Mass.; K. & M. 
Klimkaičiai, VVorcester. Mass.; 
Miss H. T” 
Mass.; M Cenkienė, VVorcester,

t 
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PASISVEČIUOKITE
Pas

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą.
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston
Rezervacijas galima užsisakyti

Telefonu ŠOU 4535


