
Pasaulio Lietuvių Maldos 
Dienos Reikalu

Nutarimas Vasario 16-tą 
1947 metais švęsti pasau
lio lietuvių Maldos Dieną 
organizuotai mūsų katali
kiškajai išeivijai jau žino
mas. Apie tai ir spaudoje 
buvo ir, reikia manyti dar
bus, gražių bei paskati
nančių minčių.

Kunigų Vienybės Centro j 
Valdyba buvo nutariusi 
Pasiaukojimo Atnaujini
mo Aktą atspausdinti lie
tuvių ir anglų kalbom ir iš
siuntinėti parapijoms. 
Praktiškai tačiau, pasiro
do, bus geriau šį aktą at- 
snausdinti ne atskirai, o 
Kunigų Vienybės Biuletc- 
nyj ir kituose laikraščiuo
se. Maldos tekstams “im- 
primatur” gautas ir juos 
jau turi visos redakcijos. 
Beabejo įdės į laikraščius 
prieš Vasario 16-tą. Bet 
pirm to reikia visuomenę 
paruošti įspūdingai 
dos Dienai...

Kunigų Vienybės 
vincijos greičiausiai 
yra painformavę 
Vyskupus ir visų lietuvių 
parapijų klebonai ruošiasi 
prie iškilmių.

Lietuviai kunigai savo 
parapijose prašomi tą į 
dieną (Vasario 16-tą, sek
madienį) po šv. Mišių prie 
įstatyto Švenč, Sakramen- į 
to aktą perskaityti ir pasi
stengti jo prasmę nušvies
ti tos dienos pamoksle. Bū-! 
tų gražu tą dieną šven
čiausiąjį palikti įstatytą 
iki popiečio, gi trečią va
landą iškilmę baigti Šven
tąja Valanda ir bendru vi- 
sų pasiaukojimu švenč. Jė
zaus Širdžiai. Suplikacijos ■ 
ir tokios giesmės, kaip 
“Marija, Marija” pažadins 
gilesnį religinį ir lietuviš
ką susitelkimą.

Pasaulio Lietuvių Mal
dos Dieną norint plačiau 
išreklamuoti yra painfor
muotas Vatikano Delega
tas lietuviams tremti
niams Vokietijoje ir Aus
trijoje ir per jį dedama pa
stangų tuo tikslu kreiptis 
į Šv. Sostą.

Šiose didžiausiose lietu
vių tautos sutemose kolek
tyvinės maldos reikšmės 
mums aiškintis netenka. 
Tai savaime suprantama. 
Net lietuviškieji laisvama
niai jau ima pripažinti, 
kad daugiau gal stebuklu, 
kaip natūralinėm priemo
nėm bus galima atgauti 
mūsų tėvų žemei nepri
klausomybę ir išgelbėti 
lietuvių tautą nuo dvasi
nio ir fizinio sunaikinimo. 
Gaunamose žiniose iš mū
sų tremtinių būties vak. 
Europoje, matosi labai gi
lus jų pasitikėjimas Ap
vaizdos keliais; jų maldos 
tėvynės laisvei inspiruo
tos didelių, kilnių, galingų 
jausmų. Arkivyskupo J. 
Skvirecko žodžiais ta
riant: “Karas išvaikė dau
gybę mūsų brolių iš tėvy
nės į tolimuosius rytus ir 
neartimus vakarus. Visa
galio Dievo pagalba per 
užtarimą skaistaus Dievo 
Motinos garbintojo, šv. 
Kazimiero, grąžins išblaš
kytuosius į laisvą tėvynę; 
bet tos pagalbos turime 
prašyti”. To pobūdžio ko
lektyvinės maldos turės

Mal-

/<•------

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadini is geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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DARBININKAS
Rusiia Jau R lošia Taikos

Sutartį Vokietijai
Maskva. Rusija, sausio
— Rusijos valdžia jau 

ruošia taikos sutartį Vo-I 
kietijai. Ji siekia, kad; 
Jung. Valstybių, Britani-j 
jos ir Prancūzi jos zonose i 
būtų intenswviau pravesta; 
denac'fikaci ja ir dcmilita- 
rizacija: kad būtu sudary
ta vokiečiu centralinė val
džia ir suvienytos vokiečių. 

į ekonomijos organizaci ja■ 
Alijantų kontrolėje; griež
tesnė Ruhr industrijos 
kontrolė; tęsti didžiosios 
industrijos įrengimu repą-, 
racijų pristatymą iš vaka
rinių zonų sovietų valdžiai.)

Kaip žinoma, Užsienio; 
Ministerių Tarybos susi
rinkimas įvyks kovo 10 d.; 
š. m. Maskvoje. Taigi Ru
sija iš anksto ruošiasi iš-' 
kelti savo reikalavimus.
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Lenkijos Opozicija Dalyvaus 
Rinkimuose

i

Varšuva, Lenkija, sausio į
9 — Ūkininkų partijos, ku-1 
riai vadovauja Stanislavv i 
Mikolajezyk ir kuri yra o-!

■ pozicijoje, centralinis ko-; 
mitetas vienbalsiai nutarė’ 
dalyvauti rinkimuose. Iki 
šiol opozicionieriai buvo 
nusiteikę boikotuoti rinki-;mį
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Prancūzijos Misijos Tokyo patalpose, Prancūzijos generolas Z. Pe- 
choff, dešinėj, iškilmingai įteikia aukščiausi Prancūzijos valstybės gar
bės ženklą Gen. Douglas MacArthur, kuris atydžiai išklauso su pažymė
jimu teikiamo ir dokumentalio pareiškimo. Tokius garbės pažymėjimus 
Prancūzija yra suteikusi tik dviem kitiem amerikiečiams, būtent: Gen. 
John J. Pershing’ui ir Gen. Dwight D. Eisenhovver’ui.

Lenkija lemiamų įvykių išvakarėse

Tyli kova Europos širdyje tarp 
Sovietijos ir Demokratijų

— Jaltos nutarimas. — Rinkimai sausio 19 d. — 
Milijonas žuvusių ir nelaisvėn paimtų karių ir 
milijonas ištremtųjų. — 100,000 pūnančių lavo* 
nų Varšuvoj. — Kurios valstybės dar pripažjsta 
Lenkų vyriausybę Londone. — UB: lenkų polici
ja. — Berman: jtakingiausis Maskvos atstovas 
Lenkijoje. — Slaptieji komunistų partijos pasi
ruošimai. — Kas laimės rinkimus. — Apie armi
ją, politinius komisarus ir NKVD. — Opozicija.
— Teroras: areštai ir žudymai. — Partizanų vei
kla. — Apie du kardinolu: Hlondą ir Sapiehą.

l

tinis užsimojimas nėra pa
vykęs, bet verčiant Ame
rikai ir Anglijai, rinkimų 
toliau atidėlioti jau nebe
buvo galima: jie paskelbti 
ir turės įvykti sausio 19 
dieną. Tai bus vienas svar
bus laipsnis žūt-būtinėj, 
kad ir tylioj, kovoj tarp 
raudonosios diktatūros ir 
vakarų demokratijų pa-

įčioj Europos širdyje ir tie 
• įvykiai mus visus nemažai 
įdomina.

STALINO PASIŽADĖ
JIMAS

Dar Jaltos konferencijo
je, 1945 m. vasario mėne
syje buvo priimtas nuta
rimas:
— Lenkijos Tautinės Vie

nybės vyriausybė turės 
kaip galima greičiau suor
ganizuoti laisvus rinki-j 
mus, kurie bus pravedami 
visuotiniu, lygiu ir slaptu 
balsavimu,
kratiškos ir antinaciškos 
partijos turės teisę daly-; LENKŲ ARMIJOS NUO- 
vauti t.unsp rinkimuose ir

Sukilėliams Jung. Valstybės Laikysis Principui
—

Valdžia Nepatenkinta Sutartimis, Bet 
Geriau Negu Nieko. - Taikos Sutar
čių Paruošimą Trukdė Sovietų Rusija

. - ------------------
Washington, D. C. — Pe- sutarčių paruošimui truk- 

reitą pirmadienį Preziden- dė sovietų Rusija, 
tas Truman pasakė kalbą- Prezidentas sakė, kad 
Kongresui ir davė pasiūly- Jung. Valstybės turi būti 
mus tarptautiniais ir vi- pajėgingos. kol nebus įves- 
daus reikalais. Preziden- ta kolektyvinė apsaugos 
tas Truman pareiškė, kad sistema. Kai Jung. Tautos 
Jung. Valstybės sieks sudarys stiprią apsaugą, 
tarptautinio teisėtumo ir tai tada pasiūlys kolekty- 
taikos pagal principus, ku- vinį nusiginklavimą. Val- 
rie yra įrašyti į Jungtinių džia sieks gerai veikian- 

j Tautų pagrindinius nuo- čios tarptautinės atomų 
i status. energijos kontrolės.

Kalbėdamas apie užsie-j Trumanas patarė pra- 
nio politiką. Prezidentas vesti įstatymą, draudžian- 
pažymėjo, kad valdžia ne- tį jurisdikcijinius strei- 
patenkinta sudarytomis kus, bet neardyti unijų, 
taikos sutartimis su Itali- Pageidavo, kad pramoni- 
ja ir kitomis valstybėmis, ninkai nekeltų kainų ir 
bet prie dabartinių sąlygų, darbininkai nereikalautų 
jos negalėjo būti geresnės, perdidelių algų. Atsišaukė 
Jung. Valstybės laikysis į Kongresą, kad pakeistų 

įstatymus, 
išvietintų

Visos demo-

Lake Success, N. Y., sau
sio 9 — Vassili Dendra- i 
mis, Graikijos atstovas 

. Tautose, pranešė 
argiai į generaliniam sekretoriui

, kad užsienio 
nakties metu.

i

j mus, bet dabar nutarė ak- i jung 
Ifvvini dalvvauti. V<----

aktyvumą galės jfrygve Lie,
____ j i .. . ..

yra komunistines ; lekia virš Graikijos ir pri- 
- • _ /stato reikmenis sukilėlių

grupėms.
į ------------------
i Panaikina Nuomos Kontrolę— 

VVashington, D. C., 
šio 9 —
nuomų 
praneša,

tyviai dalyvauti. V;
jie savo : '
parodyti, nes spauda ir! lėktuvais, 
radio ;
valdžios kontrolėje.

Mikolajczyk sako, kad iš
52 distriktų tik 10 jie boi-į 
kotuos, kur valdžia išbrau
kė jų partijos sąrašus.
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Jung. Valstybės Užbaigė 
922,570 Japonų Grąžinimą

sau-
Jung. Valstybių 
kontrolės ofisas

) kad nuo vasario) 
nuomos j 
viešbu-'

■
Tokio, Japonija, sausio 9 15 d. panaikina 

— Alijantų centras prane- (rent) kontrolę 
ša, kad jau grąžino 922,- čiams, motorinių vežimų ir 
570 japonų iš Philippinų, trailerių stovykloms. 
Hawaii ir kitų Pacifiko sa- čiau nuomų kontrolė kitur 
lų į Japoniją. paliekama.

I

Ta-

Siekia Panaikinti Unijų Teises
VVashington, D. C., sau- 

1 šio 9 — Senatorius Joseph 
H. Bali, respublikonas iš 
Minnesota, įnešė bilių. kad 
būtų panaikinta uždaros 
dirbtuvės (closed shop) ir 
su tai susijančios kitos tei- 

Isės.
Jeigu tas senatoriaus 

Bali bilius būtų priimtas ir 
Prezidento pasirašytas, 
tai būtų atšauktas Natio- 
nal Labor Relations (Wag-

I I

didžios moralinės reikš
mės ir Amerikos lietu
viams.

Kun. P. M. Juras,
K. V. pirmininkas.

Rusai Turi Apleisti Dairen 
Uostą

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia, niais 
pasiuntė Rusijai griežtą 
reikalavimą, kad rusai iš
sikraustytų iš Dairen uos
to Mandžiurijoj.

Pagal Rusijos - Kinijos 
sutartį Dairen uostas turi 

• būti laisvas ir kiniečių val- 
Idomas. Visos tautos turi 
teisę juo naudotis.

vauti tuose rinkimuose ir 
patiekti savo kandidatus”.

Raudonieji kvislingai, ži
nodami aiškų Lenkijos gy
ventojų nusistatymą prieš 
okupantus bolševikus, rin
kimus vis atidėliojo norė
dami laimėti daugiau lai
ko krašto “išvalymui” ir 
spaudimui Mikolajczyko 
partijos — vienytis su ko
munistais. Nors šis pasku-

STOLIAI PRAŠOKA 
MILIJONĄ 

truputisPirmiausia
apie padėtį Lenkijoje. Ša
lies sunaikinimas buvo di
delis. “Polish Review” 
praneša, kad vien pirmąjį 
karo mėnesį (1939 m. rug
sėjis) lenkų armijos nuo
stoliai siekė 831,000 žmo
nes (220,000 sužeistų, ir 
nukautų, 420,000 paimtų į 
vokiečių belaisvę, 181,000 
paimtų į rusų nelaisvę). 
Bet ir kapituliavus Lenki
jai, jų karinės jėgos kovė
si Norvegijoj, Prancūzi
joj, Libijoj, Italijoj, taip 
kad bendras nuostolių 

o , skaičius siekia 1,045,000
vija, Estija ir kitos. Jung. • vyrų, o kas suskaitys kiek 
Valstybės nepripažino ir žuvo civilinių? (Vien į Ru- 
nepripažįsta to grobio Ru-|siją ištremtųjų lenkų skal
si jai, tačiau kol kas nerei-įčių minėtas laikraštis pa- 
kalavo, kad Rusija iš- duoda: 1,230,000).

ba sukelia daug neaišku
mų, ypač užsienio politi
kos klausimais. Preziden
tas Trumanas visiškai ne- 

į prisiminė apie tautas, ku- 
I rios tebėra Rusijos pa- 
I vergtos, kaip Lietuva, Lat-

nėr) įstatymo 8 skyrius, j 
kuris legalizuoja “closed tos pačios politikos paruo- imigracijos 
shop” sutartis. Pagal tą į-lšiant sutartis Vokietijai ir kad didesnis 
statymą darbininkas, ga-1 Austrijai, taip pat ir Japo- žmonių skaičius galėtų į- 
vęs darbą, turi būtinai į- nijai. Prezidentas Truman ■ važiuoti į šį kraštą, 
stoti į uniją, kitaip jis ne- aiškiai pasakė, kad taikos' Prezidento Trumano kal- 
gali gauti darbo.

Suprantama, darbininkų i 
unijos prieš senatoriaus • 
Bali įneštą bilių kovos, i 
Jeigu būtų panaikinta 
“closed shop”, tai daug 
darbininkų visai nesirašy- 
tų į unijas. Unijos susilp
nėtų ir darbininkams būtų 
daug sunkiau kovoti dėl 
algų ir darbo sąlygų page
rinimo, 
kurios unijos reikalauja 
aukštų įstojimo mokesnių 
iš darbininkų, kas labai 
atšaldo pačius darbininkus 
nuo unijų. Unijos turėtų 
pasitenkinti daug mažes- 

’ > mokesniais, šviesti 
darbininkus, kad jie įver
tintų unijas ir noriai į jas 
įstotų.

Darbininkai sunkiai ko
vojo, kol iškovojo sau tei
ses laisvai 
unijas, 
kovoti, 
sės nebūtų atimtos.

Jung. Valstybės Susirūpinusios
1

Ragina Rusiję ir Angliję Bendrai 
Reikalauti Laisvų Balsavimų

kalavo, 
trauktų savo kariuomenę 

i iš pavergtų kraštų ir leis-;
tų to krašto žmonėms lais
vai apsispręsti. Taip gi 
nieko neprisiminė apie 
duotus pažadėjimus Rusi
jai Teherano, Jaltos ir 
Potsdam konferencijose, 

i Ar tie pažadėjimai yra į- 
i rašyti Jung. Tautų Čarte- 
ryj?

Tikimės, kad 80-tas Kon
gresas daug neaiškumų 
išaiškins ir vieningai su 
valdžia įgyvendins tarp- 

j tautinio teisinigumo ir tai
kos principus lygiai vi
soms tautoms.

VARŠUVOJE Iš 17,000
NAMŲ TELIKO 217

Apie ūkinį krašto sunai
kinimą galima spręsti iš 
Varšuvos griuvėsių: Len
kijos sostinėje buvo prieš 
šį karą 17,000 namų. Iš jų 

j tik 217 liko nepaliestų, gy- 
Ivenimui tinkamų. Apie 60 
kvadratinių 
kui
kuriais pūnančių 100,000 
lavonu iš dalies ir dabar 
tebenuodija Varšuvos orą. 
Vien Varšuvos žydų sekci
joje, ghetto, kur buvo pu-

Tęsinys 2-rame pusi.

mylių aplin- 
tik griuvėsiai, po

Tiesa, dabar kai- IVashington, D. C., sau
sio 9 — Jung. Valstybių 
valdžia ragina Rusiją ir 
Angliją, kad bendrai su 
Amerika pareika 1 a u t ų 
Lenkijos laikinosios val
džios, kad ji sustabdytų 

. persekiojimą ir terorizmą 
I prieš Ūkininkų partiją, ku- 
j rios vadu yra vice premie- 
jras Stanislavv Mikolaj- 
czvk, ir kitus demokrati- 

Įnius elementus, kad sau-
organizuotis į šio 19 d. galėtų būti laisvi 

Taigi dabar turi ir nevaržomi rinkimai, 
kad jiems tos tei- Šiandien visiems aišku, 

kad Lenkijoje tik komu-

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

1230 KILOCYCLES—- WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, sausio 11 d., 1:15 vai. po pietų iš VVESX

nistai ir jų pakeleiviai ga
lės laisvai balsuoti. Ūki
ninkų partijos ir kitų opo
zicijos grupių vadai yra a- 
reštuoti. Lenkijos komu
nistinės valdžios slaptoji 
policija, kurios nariai,
kaip jau buvo rašyta, yra stoties, Salėm, vėl turėsime progą klausytis gražių lie- 
gerai ištreniruoti Rusijos j tuviškų dainų, muzikos, pranešimų, sveikinimų ir ra- 
karininkų — specialistų ir dio žinių per visą valandą.
rusų vadovaujami.

Amerikos atsišaukimas 
į Rusiją vargiai pakeis 
Lenkijos padėtį, nes Rusi
ja kaip tik ir nori, kad ko
munistai ir jų pakeleiviai 
laimėtų rinkimus.

Metinis Radio Koncertas įvyks sekmadieni, balan> 
džio - April 13 d. š. m., 3:30 vai. po pietų, JORDAN 
HALL, Bostone. Atsišaukiame į visas draugijas, klū- 
bus ir pavienius asmenis minėtą dieną nieko kito ne
ruošti, bet dalyvauti šios radio programos metiniame 
koncerte. Svetainė jau užsakyta, artistai - artistės jau 
pakviesti
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■VAIRIOS ŽINIOS
JUBILATE -

LINKSMAI ŠŪKAUKITE...

j
J

Rusijos Armijos Viršininkas 
VjtolMUi

I Naujo &fc’matoriai$ 
hunguracija I

Boston, Mass. — Sausio 2 d. 
naujas Massaehusetts valstybės 
gubernatorius Robert F. Brad
ford iškilmingai priėmė priesai
ką. pasižadėdamas vesti teisin
gai ir garbingai valstybės reika- '■

I

Verdfs Reguiem
Penktadienio vakare, sausio 
dieną. Bostono erdvingoje

_____ M

Jubiiate Deo! Linksmai reigas Kristaus vietoje 
šūkaukite Viešp a č i u i! į maldavo Kristaus vardu: 
Taip senovėje psalmistas ’ “susiderinkite su Dievu”! 
ragino tautas linksmais' Jubilate Deo! Tikrai tu- 
šūkavimais šlovinti Vieš- Į rime pagrindo linksmai 
patį ir dėkoti Jam už su-j šūkauti minėdami auksinį 

----------------t----- *---- kunigystės jubiliejų Dva
sios Vado ir publicisto 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus, 
i--------------

3,000 Jūrininkų Grįžta 
Iš Kinijos

----- - |lus per sekančius du metu. Jis
Maskva, Rusi ja, sausio 9 j yra 57-tas Bay Valstybės gu- 

M“Y. Montgome-' bernatorius.

teiktas malones. Amerikos 
lietuviai, o ypatingai bos
toniečiai, turi priežastį 
linksmais šūkavimais at
žymėti penkių dešimčių 
metų kunigystės sukaktį 
kun. Dr. Kazimiero Urbo
navičiaus. Penkiasdešimt 
metų jis kruopščiai dar-> 
buojasi Kristaus vynuogy
ne skelbdamas Dievo žodį 
ir teikdamas Sakramen
tus. Jubilate Deo! Ta pro
ga visi tad garsiai garbin
kime Dievą ir dėkokime 
Jam už kunigo Jubiliato 
darbuotę.

Per penkiasdešimt metų 
Jubiliatas atnašavo šv. 
mišių auką. Ar daug kam 
atėjo i galvą mintis, kad 
tame laikotarpyje jis at
laikė apie dvidešimt tūks
tančių mišių. ‘‘Kas 4engs į 
Viešpaties kalną? arba kas 
stovės Jo šventoje vieto
je? Tas. keno rankos ne
kaltos ir širdis nesutepta, 
kurs nekreipia savo sielos 
į tuštybę ir neprisiekia 
klastingai savo artimui. 
Tasai ims iš Viešpaties pa
laiminimą ir pasigailėjimą 
iš Dievo, savo Išgelbėtojo” 
(Ps. 23.3-5).

Jei skaitysime tik šimtą 
pamokslų pasakytų į me
tus. tai gausime skaitlinę 
penkių tūkstančių. Išklau
sytų išpažinčių ir suteiktų 
išrišimų skaitlinė siekia į 
šimtus tūkstančių. O kiek 
kitų bažnytinių patarnavi
mų suteikta!... Kiek malo
nių pas Dievą maldauta! 
Eidamas pasiuntinio pa-

Peiping, Kinija — Prane
ša, kad 3,000 Jung. Valsty
bių jūrininkų grįžta iš Ki
nijos.

— Maršalas V. 
ry pakvietė maršalą A. 
Vasilevsky, Rusijos armi
jos štabo viršininką at
vykti į Angliją. Maršalas 
Vasilevsky pareiškė, kad 
jis labai norėtų aplankyti 
Angliją, bet jis turįs gau
ti savo valdžios leidimą.

i Dabar, kada maršalas 
Montgomery nuvyko į Ma- 

Į skvą, tai jis gavo žinią, 
kad Rusijos valdžia davė 
savo maršalui Vasilevsky 
leidimą ir jis kartu su ki
tais karininkais pavasarį 
vyksiąs į Angliją.

i

t
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Sekretorius Bymes Rezignavo
Paskirtas Gen. Marshall

<---------------------------—-
————————— I

Hashington. d. c., sau- Suorganizavo Naują Partiją 
šio 9— Jung. Valstybių; 
sekretorius James F. Byr- 
nes atsistatydino dėl svei
katos susilpnėjimo. Prezi
dentas Truman paskyrė 
gen. George C. Marshall 
valstybės sekretorium.

Senatas vienbalsiai už- 
gyrė Marshall’o nominaci
ją. Tuo respublikonai ir 
demokratai parodė vienin
gumą.

Buvęs valstybės sekre
torius James F. Byrnes 
sunkiai dirbo, kad sustip
rinti Jung. Valstybių už
sienio politiką, kuri buvo 
labai silpna, kada jis užė
mė vietą. Gen. Marshall’ui 
bus daug lengviau pradėti 
darbą. Tačiau jam teks at
likti svarbų tarptautinį 
darbą ir nugalėti visas 
kliūtis teisingos taikos į- 
gyvendinimui.

IVashington, D. C. —Šio
mis dienomis suorganiza
vo naują politinę organiza
ciją — Americans for De- 
mokratic Action, kuri pa
sisakė už Naująją Dalybą.

Tarp kitų įžymių naujo
sios dalybos šalininkų bu
vo p. Eleonora Roosevelt, 
Franklin D. Roosevelt, Jr. 
ir kiti.

Naujoji partija pasisakė 
prieš komunizmą ir komu
nistus.

Vadinasi, demokratai su
skilo. Respublikonai pa
tenkinti. nes jiems bus len
gviau laimėti rinkimus 
1948 m. Bet iki to laiko ir 
demokratai gali susivieny
ti ir išeiti daug stipresni 
negu iki šiol, kad buvo.

ROBERT F. BRADFORD,
Mass. Valstybės Gubernatorius.

3
Symphony svetainėje, kuri veik 
buvo perpildyta rinktinės pub
likos, susirinkusios išklausyti 
Verdi’s Reąuiem.

Programą išpildė Šv. Cecilijos 
Sehola Cantorum choras, susi
dedantis iš 200 dainininkų, Bos
tono Symphony orkestros 54 
muzikantą ir keturių solistų. 
Solistų tarpe buvo ir mūsų tau
tietė, Metropolitan. Operos 
žvaigždė, Anna Kaskas. Diri
gentu buvo Arthur Houres.

Anna Kaskas pasirodė pui
kiausiai. Publika nesigailėjo jai 
aplodismentų, ir anglų laikraš
čių kritikai pripažino, kad jos 
dainavimas buvo puikiausias, j 

Mums lietuviams, o jų nema
žas skaičius dalyvavo, buvo ma
lonu klausytis, kad lietuvaitė 
išlaiko pirmenybę net svetim
taučių tarpe.

Peržiūrėdamas įspūdingą pro
gramos knygą, pastebėjau, kad 
šio parengimo patronų tarpe 
yra kun. Juras, kun. Juškaitis, 
kun. Švagždys ir p-lė Julia Ya-

Gub. Bradford savo inaugu- kavonytė. 
racijos kalboje rimtai pasakė, i 
kad valdžios išlaidos valstybėje, 
miestuose ir miesteliuose pasi- 

j didins $75,000.000. Tą sumą tu- 
■rės sukelti iš mokesnių (taxes) 
už likerius ir kitokius praban
gos daiktus. Tačiau Gub. Ro- 
bert F. Bradford
mokesniai (taxes) būtų keliami ūig labdarybės fondan 
už nejudinamąjį turtą (real 
estate».

Gub. Bradford pasiūlė panai
kinti Metropolitan District Wa- 
ter Supply Commission ir jos 
$25,000,000, kurie buvo skiria
mi vandens ir drenažo projek
tams, pavesti Metropolitan Dis
trict Komisijai. Taipgi pasiūlė 
duoti daugiau pagalbos valsty
bės ir miestų mokykloms; į- 
steigti atskirą aerodromą dėl 
National Guard; pravesti įsta
tymą nuomų kontrolei, jeigu fe- 
deralė valdžia panaikintų kont
rolę; pakelti algas darbinin
kams valstybės ligoninėse, kad 
galima būtų užpildyti 2800 tuš
čių vietų; parūpinti darbų ir 
gyvenimui namų 
karo veteranams, 
pagerinimų.

Pabaigęs kalbą,
ford stovėjo per valandą ir 35 
minutes su ponia Bradford ir 

Jung. Valstybių Karo de-1 pasisveikino su apie 5000 sve-
’ 1' čių, kurie dalyvavo inauguraci

joje-
Pažymėtina, kad inauguraci

joje dalyvavo kartu su kitais 
atstovais ir diplomatais ir Lie
tuvos Garbės konsulas adv. An
tanas O. Shallna.

JOuAiauA.

— ■ ■  —

Koncerto dalyvių tarpe paste
bėjau Dr. Juozą C. Seymour 
su žmona, art. Rapolą Jušką, 
inžinierių Labanauską ir daug 

' kitų.
' Šio parengimo pelnas sumo
je $16,500.00 buvo įteiktas J. E. 

nenori, kad Arkivyskupuo Richard J. Cush- 
ir ski

riamas įsteigimui šv. Juozapo 
prieglaudos senoms moterims.

J. J.R,

Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

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

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

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

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dvdis: 6 coliai per 
1 . 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 :dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkini s

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kur.. Pi. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios popuhariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kuri* ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formai >. Gali moterys 
ją įsidėti i ridikui) (pocketbookl. rai lės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kallros<

Parašė kun. M. 4. Duffy. vertė kun. L K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina ’ikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokiom - pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trump ■■ lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas K mitas. "Vytis ir Ereli; apysaka is lietu
vių kovų su lankais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo jdot’:. šią knygą pradėjęs kaityti i. .įleisi iš rankų iki 
visos nepcr; kaitysi Kaina $2.50.
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Gen.Oay Paskirtas J. V. 
Karo Viršininku Europoje
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I 
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sugrįžusiems 
ir daug kitų

Gub. Brad-

Hashington, D. C. —

parlamentas praneša, kad 
gen. Lucius Clay paskir
tas karo jėgų viršininku 
Europoje. Tas pareigas ė- 
jęs gen. McNarney paskir
tas Jung. Valstybių atsto
vu Jung. Tautų.

■■■■■■■ ■ ■ , ■ ■ —■

Maršalas Mortganery 
Nuvyko | Maskvą

Maskva, Rusija — Mar
šalas Montgomery, Angli
jos štabo viršininkas, at
vyko į Maskvą susipažinti 
su Rusijos karo vadais ir 
užmegsti su jais glaudes
nius ryšius.

Prancūzija Pasiruošia 
Kovai Rytuose

Paryžius, Prancūzija, — 
Sausio 9 — Tautinio Apsi
gynimo Ministerija įsakė 
visiems reguliarės armijos 
karininkams ir kareiviams 
būti pasiruošusiems 
vykti į Indo - Kiniją.

JUOKELIAI

ir

Solo Dviese
— Ar įdomus buvo kon

certas?
- jp dar kaip įdomus* 

KOMUNISTAI SLEPIA SAVO I Dvi mergaitės dainavo ‘so
lo’.

i — Klausyk, gerbiamasis: 
dvi negalėjo dainuoti ‘so
lo’.
— Galėjo: viena neturėjo 

balso.

TIKRĄ TIKSLĄ
New York, N. Y. — J. 

Edgar Hoover. Federal 
Bureau of Investigation 
direktorius, parašė straip
snį Amerikos Žurnale apie 
Komunistų partiją Jung. 

j Valstybėse.
J. Edgar Hoover savo 

straipsnyj rašo, kad jeigu 
komunistų partijos jėga ir 

i įtaka nebus sulaikyta, tai 
ji gali užtraukti ant mūsų 
tokį pat terorą, priespau
dą ir tiraniją, kokį už
trauktų fašizmo jėgos.

Toliau p. J. Edgar Hoo- 
ver sako, kad komunistai 

! slepia savo tikrą tikslą 
; nuo visuomenės, būtent, 
žiaurią revoliuciją, ateiz
mą (bedievybę) ir Rusijos 

i rėmimą ir pirmenybę rau- 
idonajai vėliavai Jung. 
Į Valstybėse. Apie Ameri- 
, kos komunistų nelojalumą 
nebereikia spėlioti, nes ko- 

:munistai visuomet rėmė 
■Sovietų Uniją f Rusiją) ir

pirešinosi Jung. Valsty
bėms visuose ginčuose 
tarp tų dviejų kraštų.

Komunistai plečia savo 
veiklą Jungtinėse Valsty
bėse. Jie tiki, kad “netoli 
tas laikas kada revoliuciji- 
nė padėtis išsivystys A- 
merikoje.” Ir pereitą rude
nį komunistai “pravedė 
intensyvę lavinimo prog
ramą dėl savo 15,000 nau
jų narių, kaip ir dėl senes
niųjų.”

J. Edgar Hoovct, Fede- 
ral Bureau of Investiga- 
tion, jau ne pirmą kartą 
kalba apie komunistus ir 
jų nelojalumą Jung. Vals
tybėms. p. Hoover yra au
toritetas kalbėti apie neiš
tikimus mūsų kraštui žmo
nes arba grupes, nes jo ži
nioje yra visų Amerikos 
gyventojų sąrašas.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Sušnekėto...
Prieš kurį laiką susitiko dvie

jų politiškų partijų: demokratų 
ir respublikonų tūzai. Jie užve
dė kalbą, kas bus sekantiems 
rinkimams kandidatai į šalies 
prezidento vietą. Respublikonas 
pradėjo įvardinti: Stassen, Van- 
derberg, Dewey... ir klausia ką 
gi Demokratai turi kandidatais:
— Mes, demokratai, turime 

Truman ą, Wallace...
— Tai nesėkmingi bus jūsų, 

demokratai, kandidatai išrinki
mui. nes Truman su Wallacc jau 
spėjo suskaldyti Demokratų 
partiją...

— O mes ką nors iškasime, 
kaip bus reikalas, — sako de
mokratas.
— Ne. ne. ne, geriau nekalki

te jo. teilsis ramybėje! — išgąs
tingai pratarė respublikonas ir 
abu jiolitikieriai nuėjo savais 
keliais.

ŠVENTOSIOS ŠEIMYNOS ŠVENTĖ (Sausio 12 d.) 
EVANGELIJA: Luko 2, 42-52

Kai Jėzui buvo jau dvylika metų, jie atėjo, kaip buvo šventės 
paprotys, į Jeruzalę. Kada gi, šventės dienomis pasibaigus, jie 
grįžo, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje; bet jo gimdytojai to ne
žinojo. Manydami jį esant drauge keliaujančiųjų tarpe, jie ėjo 
visą dieną ir ieškojo jo tarp genčių ir pažįstamų. Nesuradę su
grįžo jo beieškodami i Jeruzalę. Ir atsitiko, kad po trijų dienų jie 
rado jį šventykloje, sėdintį mokytojų tarpe, besiklausantį jų ir 
juos beklausinėjantį. O visi, kurie girdėjo jį, stebėjosi jo išmany
mu ir atsakymais. Pamatę jį, jie nustebo, ir jo motina jam tarė: 
Sūnau, kam mums taip padarei ? Štai, tavo tėvas ir aš su skaus
mu ieškojova tavęs. Jis jiems tarė: Kam manęs ieškojote? Argi 
jūs nežinojote, -kad man reikia būti tuose dalykuose, kurie yra 
mano Tėvo? Bet jie nesuprato, ką jis jiems buvo pasakęs. Ir jis 
iškeliavo su jais, atėjo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Jo moti
na laikė visus šituos dalykus savo širdyje. Jėzus augo išmintimi, 
metais ir malone pas Dievą ir pas žmones.

LEKCIJA: šv. Povile Apaštalo laiško Kolosieėiams
(KoL 8,12-17)

Broliai: apsivilkite jūs, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir my
limieji, širdingu gailestingumu, nuolankumu, kuklumu ir kantru
mu; pakęskite vieni kitus ir vienas kitam atleiskite, jei kas turi 
prieš ką nors skundą. Kaip Viešpats atleido jums, taip ir jūs. Bet 
visų pirma turėkite meilę, kuri yra tobulumo ryšys. Kristaus ra
mybė, į kurią jūs esate pašaukti, kaip vienas kūnas, teviešpatau
ja jūsų širdyse. Būkite dėkingi. Kristaus žodis tegyvena jumyse 
apsčiai; visokia išmintimi mokykite vieni kitus ir drąsinkite psal
mėmis. imnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedodami .malonei pade
dant, Dievui savo širdyse. Visa, ką jūs darote žodžiu ar darbu, 
visa darykite Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dėkodami per jį 
Dievui ir Tėvui.

MŪSŲ TĖVAI
TĖVŲ DŽIAUGSMAS

Jaudinantis atsitikimas, kurį pasakoja Evangelijos apie vai
kelio Jėzaus atsilikimą nuo tėvų Jeruzalėje, kartojasi visur ir vi
sada. Gal niekas nesukelia tiek džiaugsmo ir švelnaus meilumo, 
kaip gerų vaikų meilė savo tėvams, lygiai kaip niekas nesudaro 
tiek kartumo ir dramatiškų įvykių, kaip blogi tėvų ir vaikų san
tykiai.

Kiekvienos normalios motinos širdyje yra neišmatuojamos 
meilės stebuklai savo kūdikiui, kiekvieno gero tėvo didžiausias 
troškimas savo vaiką matyti gerą, šviesų, laimingą. Kas išskai
čiuos tėvų rūpesčius ir vargus, kol jie savo vaikus užaugina sa
varankiškais, kaip sakoma, ant kojų pastato?

MOTINĖLĖS MEILĖ
Kiekvienas mūsų galėtume papasakoti širdį glostančių atsi

minimų. Ar atsimeni, su kokiu šviesu džiaugsmu tave motinėlė 
glamonėdavo? Kokios švelnios buvo tos nuo darbo suaižėjusios 
rankos, kokia gydanti galia iš jų tryško, kai tau pridėdavo prie 
kaktos klausdama, ar neskauda galvelę? Tavo ligos metu, ar ko
kiam nepasisekimui užgriuvus, ar ilgesniam laikui išsiskiriant, 
kas kitas taip gailiai išverks šviesiąsias akis, jei ne geroji motina ?

TĖVŲ PAVYZDYS
Ak jūs, mūsų gerieji tėvai, mūsų brangieji švyturiai, dan

gaus Tėvo paveikslai čia žemėje! Ar jūs tebeesate sveiki ir turtin
gi. ar paliegę vargšai seneliai, ar su mumis žemės triukšme, ar jau 
Viešpaties ramybėje, mes visados jaučiame jūsų artumą ir jūsų 
palaimingą globą.

Tačiau ne apie visus tėvus galima tokį gerą žodį tr rti, ne vi
sais vaikais galima pasidžiaugti. Yra tėvų, kurie geriau neturėtų 
to gražaus vardo, yra vaikų, apie kuriuos tėvai sako, jog geriau 
būtų buvę, kad jie negimę... Ypatingai didelį nusikaltimą daro tė
vai, kai jie savo vaikams neduoda tikėjimo šviesos, kai trukdo 
pasirinkti religinį pašaukimą, kai juos papiktina. Tokiems pasa
kyta kieti žodžiai; Geriau prisirišti girnų akmenį ir nusiskandin
ti jūrų gelmėse...

DANGIŠKOJO TĖVO VAIKAI
Dangiškojo Tėvo valia yra svarbesnė už žemiškųjų tėvų 

kartais blogą valią. Marija su Juozapu buvo dideli šventieji, ta
čiau kai jie ėmė stebėtis ir šiek tiek prikaišioti kam vaikelis Jė
zus nuo jų atsiliko šventykloje, Jis ramiai atsakė: “Argi jūs ne
žinojote. kad man reikia būti tuose dalykuose, kurie yra mano 
Tėvo?” It visi krikščionys turi atsiminti, kad pirmiausia jie yra 
dangiškojo Tėvo vaikai.

.v r+.zs-r*;
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DĖMESIO!
‘*ŽVAfGŽllfc” jau huo rugsėjo eina žymiai 

padidinta: (16 puslapių daugiau!)
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Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.
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Adresas:
“ZVAKižDES” Administracija

E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Rusai Trokšta Nusiginklavimo 
Svetimų Armijų

ir Suomi jos, bet Alaska 
didesnė už tas tris valsty
bes, čia yra daugiau žemės 
žemdirbystei. Žuvininkys
tė yra svarbi industrija.

Alaska galėtų užlaikyti 
12,000,000 žmonių. Bet 
šiandien jos 80,000 gyven
toju prastai gyvena. Iš tų 
80,000, 35,000 yra eskimo, 
indijonai ir a’eutai. Aleu- 
tai, gyvendami Aleutian 
Salose skaitomi prie Eski
mo žmonių.

Beveik visi gyventojai 
priklauso prie stačiatikių 
bažnyčios — kas primena 
rolę, kurią Rusija vaidino 

Amerikos

Viename laikrašty pasirodė antraštė: “Rusai no
ri greito nusiginklavimo”. Retai kada ir retai kuriam 
laikraščiui pavyksta taip tiksliai atspėti rusų norus. 
Taip, jie trokšte trokšta nusiginklavimo visų tautų, iš
skyrus — Rusiją. Ji, žinoma, tos išskirties būk tai ne
daranti ir nusiginklavimo būtinumą būk tai pirmiau
siai sau pritaikanti, bet ar yra pasaulyje nors viens 
galvojantis žmogus, kurs tikėtų Rusijos pareiški
mams? Nė patys komunistai jai netiki, nebent kokie 
akli tamsūnai ar išverstakiai fanatikai.

Kad Rusija suinteresuota kitų valstybių nusigin
klavimu, tai tam yra daug priežaščių. Visų pirma per
nelyg stambus kąsnis okupuotų kraštų, kuriuos būti
nai nori sugrumuliuoti, bet nepajėgia: komunizmas 
ne tik nepatraukia, bet atstumia net iki pasibaisėjimo 
ir pasibiaurėjimo. Tad tenka prievarta komunizmą į- 
gyvendinti, o kiek reikia kariuomenės 100 milijonų 
žmonių vergijoj laikyti? Komunizmo pavergtos šalys 
gyvena nenatūralų, tiesiog priešgamtinį gyvenimą. 
Kurios tautos gali tai išlaikyti? Tiesa, rusų tauta jau 
ketvirtį šimtmečio išdejavo po bolševikų jungu, bet 
kiek milijonų žmonių gyvybių tam paaukota! Kiek 
milijonų tebemerdi nesuskaitomose vergiškų darbų į 
stovyklose! Kiek jų kankinama čekos kalėjimuose! 
Kiek, pagaliau, reikia slaptos policijos darbininkų 
prakaitu maitinti, kad tie raudonieji žandarai tuos pa
čius darbininkus smaugtų ir likviduotų! Ir kaip čia nu
siginkluosi, kad, nežiūrint kruvino teroro, Sovietijos 
piliečiuose kyla kažkoks įtartinas sambrūzdis. Mat, 
milijonai rusų, susidūrę su Europos gyvenimu, pama
tė, kad iki šiol buvo begėdiškai apgauliojami. Tokiai 
masei sukimšti atgal į tamsybių ir priespaudos maišą 
reikia milžiniškos kariuomenės. Tik juokdariai gali a- 
pie rusų nusiginklavimą galvoti.

Be to, Sovietijos padangėse dar vienas debesėlis 
pradeda reikštis: metas galvoti apie Stalino įpėdinį. 
Tas klausimas primygtinai keliama Amerikos žurna
luose. Apie artimą Stalino mirtį vengiama kalbėti — 
ką gi Roosevelto sūnus užtikrino, kad Rusijos diktato
rius džiaugiasi ko geriausia sveikata, — bet apie Įpė
dinį nesiliaujama spėlioti. Nors dėl mandagumo liau
tųsi plepėję. Bet ne ir gana. Pastaruoju laiku tik ketu
ris kandidatus iškišama: Molotovą, Ždanovą, Beria ir 
Malenkovą. Molotovas išsidirbęs sau vardą pasaulinė
se Konferencijose, tad jo šansai dideli. Bet ir Ždanovas 
nenori apsileisti. Jis, tiesą, patarė su Suomiais kariau
ti, kuo bolševikai labai susikompromitavo. Tai Ždano- 
vo minusas. Leningradą nuo vokiečių apgint apgynė, 
bet su pernelyg dideliais nuostoliais. Tai antras Žda- 
novo minusas. Bet jei pareigūnas su dviem minusais 
Sovietijos viršūnėse gali saugiai išsilaikyti, tai toks 
žmogus turi gerą galvą ir atitinkamą atkaklumą. Ma- 
lenkovas mažai ką žinomas, bet jis Komunistų partijos 
generalinis sekretorius ir dar asmeninis Stalino drau
gas. Tie du pliusai patys už save kalba. Beria — kauka
zietis — yra vyriausias Čekos viršininkas. Prieš jį visi 
dreba. Ar drebės trys kiti kandidatai? Tai pasirodys 
rinkimų ar verčiau išsirinkimų metu. Apie maršalus ir 
generolus nė žodelio. Bet, laikui pribrendus, jie gali pa
daryti nesvajotų staigmenų. Ir tokių galimybių išva
karėse Kremliaus vadai ryžtųsi demobilizuoti armiją?!
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AR ALASKA TAPS 49 
VALSTIJA?

šiaur - vakarų 
Alaskos balti 
gyvena mies-

3
jaunimas prieš bolševikiš
ką smurtą atstatė savo 
krūtinę ir su ginklu ran
koje stojo į ne lygią kovą.

Viso pasaulio lietuviai 
neprivalo palikti tojo ko
voje sau vieno be jokios 
paramos Lietuvos lietuvio. 
Savaime suprantama, kad 
mes nenukalsime ir nenu- 
nešime Lietuvos jaunimui 
ginklu. To Lietuvos jauni
mas iš mūsų ir nelaukia, j 
Mūsų kova turėtų būti ki
tokia. Mūsų kova — tai 
kova su bolševikišku me
lu. Mūsų kova — pasakyti 
visam pasauliui, kiekvie
nam geros valios žmogui, 
kokia baisi skriauda yra; 
padaryta lietuviu tautai 
leidžiant kultūriškai atsi
likusiai Sovietų Rusijai 
užgrobti Lietuvą ir ten ti
roniškai sauvaliauti, žudy
ti ir kankinti niekuo nekal
tus žmones, darkyti lietu
vių gražiai suorganizuotą 
ūki. vietoje tikro mokslo 
kvailinti jaunimo galvas 
balševikų partiios propa
gandiniais šlamštais.

i Mes turime parodyti pa
sauliui tikrą teisybę, o pa
saulio žmonijos sąžinė tu
rės prabilti ir tarti: NE, 
tokios kruvinos skriaudos 
negalime leisti, lietuvių 
tautai turi būti grąžinta 
laisvė, Lietuva turi būti 
vėl laisva ir nepriklauso
ma.

Ką kiekvienas lietuvis 
turime daryti arba kuo 
turime prisidėti, kad sėk- 

; mingiau eitų mūsų kova 
' dėl Lietuvos išvadavimo, 

— parašysiu kita kartą.

reikalų nutolusį lietuvį 
skaityti bent vieną lietu
višką, ne sovietų agentų 
leidžiamą, laikraštį. Tai
pogi turi įkalbėti nutolusį 
lietuvį įstoti bent į vieną 
lietuvių organizaciją.

b) Lietuviškas organiza
cijas taip išplėsti, kad jos 
pasiektų galimai daugiau 
nutolstančių ir nutolusių 
lietuvių.

c) Jaunimo organizato
riai turėtu ypačiai išplėsti 
ir sustinrinti savo veikla. 
Jauno žmogaus siela karš- 

l čia u užjaučia skriaudžia-
mą.jį. Nors čionykštis jau
nimas Lietuvos ir nėra ma- 

įtes. nors jis jaučiasi ame
rikietis, bet amerikiečiai 
iro-i ko”oia d^l teisingumo* 
ir laisvės idealu įgvven- 

|dinimo. O lietuviui, kad ir 
amerikiečiui vis Lietuva 
arčiau prie širdies negu 
visai svetimas kraštas.

d) Pagaliau kiekvienas 
turime suprasti, kad jokia 
kova neįmanoma be pini
gų. Jeigu nieku kitu nega
lime prie tos kovos prisi
dėti, tai dolerį vis galime 
tam reikalui skirti. Lietu-

■ vos jaunimas aukoja savo 
• brangiausią, ką jis turi — 

gyvybę, tremtiniai vakarų 
Europoje nustoję viso sa
vo turto ir žmoniško gy
venimo sąlygų organizuo
jasi ir dirba kiek galėdami 
lietuvišką darbą, rodyda
mi visam pasauliui, kad 
dėl Sovietų padarytos 
skriaudos jie negali grįžti 
į savo tėvų žemę. Tai gyve
nantiems Amerikoje, visai 
nenukentėjusiems nuo ka
ro vienas kitas doleris, o 
kitiems ir vienas kitas 
šimtas arba net tūkstan
tis dolerių sudaro tik ma
žutę dalelę visų jo metinių 
išlaidų. Taigi, niekuomet 
nebuvote šykštūs Lietuvos 
reikalui — neuždarysite

kolonizavime 
kontinento 
pakrantvj. 
gyventojai 
tuose.

Nors daugiausia žmonių 
užsiima žuvininkyste, ma
žas skaičius dirba kasyk
lose. Maža dalis 80,000 gy
ventojų ūkininkauja. Nors 
ūkininkystė turėjo 
pradžią derlinguose pietų 
Alaskos slėniuose, 
biausias maistas yra im
portuotas gal todėl, kad 
čia trūksta tinkamų vieš
kelių ir geležinkelių linijų.

Bloga transportacija 
tarpe Jung. Valstybių ir 
Alaskos sulaikė ekonominį 
išsivystymą.

Alaskos ateitis priklau
so nuo daugiau gyventojų. 
Vidaus Sekretoriui Krug 
(kurio jurisdikcijoj Alas
ka randasi) rūpi Alaskos 
ekonominis ir komercijinis 
išsivystymas. Nori pa
traukti daugiau gyventojų 
į Alaską, tas sumažintų 
gyvenimo iškaščius, kurie 
tikrai aukšti, šiandien A- 
laskoj nėr tinkamų butų 
nei užtektinai maisto nau
jiems gyventojams. Sekr. 
Krug nori pritraukti nors. 
10,000 konstrukcijos dar
bininkų ruošti kelią pasto
viam apsigyvenimui.

Karo Sekretorius Patter- 
son mano, kad Alaska yra 
viena iš svarbiausių tau
tos apsaugų. Amerikos 
žmonės suprato strateginį 
svarbumą, kada japonai 
atakavo Dutch Harbor, 
Unalaskoj, viena iš Aleu
tian Salų pradžioje karo.

Harold Ickes buvo sakęs, 
kad Alaską reikėtų apgy
vendinti veteranais ir bu
vusiais karo darbininkais. 
Bet jie gal nenorėtų būti 
pionieriais. Jis prašė ati
darymą Alaskos durų Eu
ropos imigrantams, kurie 
į trumpą laiką, padarytų 
Alaską save - užsilaikan
čią ekonomišką valstiją.

Nupirkta nuo Rusijos 
1867 m. už S7,200,000 Alas
ka yra viena 
seniausių ir didžiausių 
nuosavybių. Kaip Hawaii, 
yra vadinama Organized 
Territory. Tas reiškia, kad 
Konstitucijos visi parūpi- 
nimai jas liečia. Turi iš
rinktą Susirinkimą ir Se
natą ir išrenka delegatą į 
Kongresą, šis delegatas 
negali balsuoti.

Amerikos prezidentas 
paskiria Alaskos guberna
torių.

Sekretorius Krug remia 
priėmimą Alaskos į Jung. 
Valstybes “kuo greičiau, 
tuo geriau”. FLIS.

gerą

svar-

Ateities pieno pristatytojų sapnas. Tur ne
toli tas laikas, kada ūkininkai pristatys pieną 
didmiesčiams su pagelba helicopter’io. Štai vaiz
das parodo vieną helicopter’į, kuris nuleidžiu ga
lionus pieno ant vieno Ne\v Yorko dangoraižio 
stogo.

Kovokime Ir Iškovosime

I
I

Rašo R. SKIPITIS 
(Tęsinys) 

IV.
Taigi, Sovietų Rusija 

smurtu užgrobė Lietuvą, 
įvedė bolševikišką tironi
ją ir paskelbė pasauliui,

žmones, šimtais jų areš
tuodavo ir kalėjimuose 
kankindavo. Net specia
lius žmonių kankinimo 

i kursus turėdavo išeiti as- 
'menys, kurie ruošėsi būti 
į NKVD tardytojais. Kad 
žmonija visą tiesą žinotų

i 
!

kad lietuviai patys laisva apje tuos baisius, norma- 
i valia prisijungė prie So- iįam žmogui nesupranta-1 
vietų Rusijos ir įvedė savo mus, bolševikiškus kanki- 
krašte sovietišką bolševi- njmns ta; tikrai negalėtu

Pereitą rudenį Alaskos šimtais tūkstančių mylių, 
žmonės balsavo už įjungi- , Alaska didesnė už Texas 
mą Alaskos į Jung. Vals- valstiją (267,339 ketv. my- 
tijas ir dabar lieka Ame- lių). Ir mūsų trys didžiau- 
rikos Kongresui priimti 
ar atmesti.

Šią žiemą daug rašyta j 
apie šią milžinišką mažai-Į 
apgyventą teritoriją.

Jeigu Alaska taptų 49-ta 
valstybe, jos 576,000 ket 
mylių padidintų Jung. Vai- . 
stybes per penktą dalį, ir j 
mūsų šalis tada būtų di-! 
desnė už Braziliją (dabar
tinė didžiausia respublika 
vakarų žemyne) keliais

sios valstijos, Texas, Cali- 
fornia ir Montana, sudė
tos nepasiekia Alaskos di
dumo. Bet Alaskoj gyvena 
mažiau žmonių negu gyve
na mūsų Nevada valstijoj, 

(kuri mažiausiai apgyven
ta valstija šioje šalyje.

Kaikurie žmonės vadina 
Alaską mūsų “paskutinė 
siena”.

Alaskos klimatas pana
šus į Norvegijos, Švedijos

V.
Nors Sovietų Rusija yra 

visą Lietuvą užgrobusi, 
bet visos lietuvių tautos 
sovietiški nagai nepasie- 
izio Visas lietuvių trečda- 
lys gyvena laisvose demo- 
1---------- .—y—. y- j
šia ir turtingiausia musų 
tautiečių kolonija yra J. 
Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje. Šiai kolonijai 
pirmon galvon ir tenka 
garbinga pareiga stoti į 
talką žūtbūtinėj kovoje 
kraujuojančiai Lietuvai. 
Tą savo pareigą ši koloni
ja gerai žino ir supranta ir 
be jokio keno raginimo jau 
senai yra stojusi į didelį 

i darbą dėl Lietuvos išlais
vinimo.

Man, naujai čia atvyku
siam. norėtųsi vis dėlto 
palinkėti, kad to didelio ir 
švento darbo sutartinė bū
tų dar glaudesnė. Visos vieno lietuvio neparaginto 
jėgos, siekiančios to pa
ties tikslo, turėtų būti vie
noje vadovybėje. Juk mes 
visi suprantame kokią di
delę atsakomybę uždeda 
mums istorija. Darykime 
viską, kad nė viena mūsų 
energijos kalorija nenuei
tų mūsų tarpusaviam try- 
nimuisi. Darykime 
kad ne tik vadai, 
rinktiniai mūsų 
suprastų mūsų dabartinę 
tėvynės ir tautos tragedi
ją, bet kad visi laisvose 
šalyse gyvenantieji lietu
viai įgytų teisingas žinias, 
kas vyko Lietuvoje nuo 
1939 metų ligi šiol.

Pažadinkime kiekvieno 
lietuvio tautinį jausmą ir 
žmonišką sąžinę užjausti 
kenčiantiems Lietuvoje 
lietuviams.

Sukeikime visuose savo 
tautiečiuose norą ir pasi
ryžimą prisidėti prie ko
vos dėl Lietuvos išvadavi
mo iš bolševikų jungo. 
Kad visa tai atsiekti turė
tų būti štai kas daroma:

a) kiekvienas sąmonin
gas lietuvis turi paraginti 
atšalusį ir nuo lietuviškų

, nimus, tai tikrai negalėtų
kišką santvarką. Nors tai ramįaį sėdėti sudėję ran- 
buvo begėdiškiausias me- Į kas ir žiūrėti kaip boiševi- 
las, nes lietuviai nė bolše-. kaį vjeną kartą po kito , 
vikų ne bolševikiškos san- užgrobia ir naujus žmonių l kia* 
tvarkos nė iš tolo nenore- milijonus laiko išgąstyje, l 
jo, bet patiems lietuviams 
buvo užčiaupta burna, o' 1941 m; birželio 14 d. bol- 
bolševikai per radio ir lai- ševikų NKV D padarė ma- 
kraščius visam pasauliui sinius areštus. Greta vyrų 
nuolat kartojo tą patį me-| x 
lą ir daugelis net ir geros 
valios žmonių jei ir ne vi
sai tikėjo, tai bent pradėjo 
abejoti: o gal ir tikrai bol
ševikai nėra tokie blogi, o 
gal ištikrųjų lietuviai pa
tys laisva valia prisijungė

• l

- —k ratiškose šalyse. Didžiau- savo piniginių ir šiandien,
kada lietuvių tautai ir mū
sų visų senajai Tėvynei 
taip reikalinga gelbėjimo 
akcija. Amerikos Lietuvių 
Taryba yra paskelbusi pi
nigų vajų. Pinigai tikrai 
ir skubiai reikalingi. Nė 
vienas centas nebus išleis
tas privačiam reikalui, o 
viskas eis Lietuvos vada
vimo akcijai. Todėl kiek
vienas lietuvis kur jis be
gyventų privalo šiam kil
niam reikalui aukoti. Vi
sos lietuviškos organizaci
jos privalo Amerikos Lie
tuvių Tarybai padėti pra
vesti tą vajų. Tenelieka nė

areštavo moteris (net ser
gančias bei gimdančias), 
vaikus ir net mažyčius kū
dikius. Areštuotus sugrū
do į gyvulinius vagonus 
užkalė juos ir po kelias 
dienas neprileido jiems 
paduoti nė maisto nė van- 

prie Sovietų Rusijos ir įsi- dens lašo. Tokiose sąlygo- 
vedė pas save bolševikišką se vežė tuos nelaimingus 
santvarką. Sovietai, 
grobę Lietuvą 1940 me
tais, laisvai čia švaistėsi ir 
sauvaliavo 53 savaites. 
Per tą, palyginti, trumpą 
laikotarpį bolševikai spė
jo sudarkyti Lietuvoje že
mės ūkį ir visiškai išrauti 
iš ūkininko pasitikėjimą, 
kad jis ir toliau galės arti 

iš Amerikos savo prakaitu aplaistytą 
žemelę. Sudarkė dezorga
nizavo ir pramonę, nes ge
rus specialistus, prityru
sius darbo vadovus pašali
no ir jų vietoje pastatė 
bolševikams pataikaujan
čius beraščius girtuoklė
lius, o dažnai net vagilius 
ir kitokius kriminalistus, 
nes bent kiek save ger
biantis darbininkas bolše
vikams nepataikavo ir 
jiems nesigerino. Darbin
gumas ir produktingumas 
fabrikuose smarkiai pa
blogėjo, o bolševikai vėl 
triūbijo pasauliui begėdiš
ką melą, kad Lietuvoje fa
brikuose gamyba pakilo 
kelioriopai.

Pragyvenimas smarkiai 
nabrango. Maisto produk
tų kas kart vis sunkiau 
tegalima gauti. Darbinin
kas iš savo uždarbio nebe
gali išmaitinti šeimos.

Bet skaudžiausia buvo 
tai, kad bolševikų policija 
NKVD naktimis medžiojo vis nenusimena.

• v
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RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai 
bui

nuo vokų siųsti Misijų 
adresu:

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

I

už-

Klū-

niekuo nekaltus kankinius 
po kelias savaites į Sibirą 
bei į Kazakstaną. Kiek vė
liau pasisekė nustatyti a- 
pytikrį aukų skaičių: jų 
buvo nemažiau 40,000 
žmonių. Už savaitės po tos 
baisios nekaltų žmonių 
medžioklės bolševikai pa
tys turėjo Lietuvoje karš
tą pirtį. Prasidėjus karui 
Vokietijos su Sovietų Ru
sija birželio 22 d. šimtas 
tūkstančių Lietuvos vyrų 
kaip vienas žmogus suki
lo prieš žiaurius okupan
tus. Per kelias dienas ru
sai iš Lietuvos buvo išvyti. 
Sukilėliai pastatė Kaune 
naują Lietuvos vyriausy
bę. Deja, nauji Lietuvos o- 
kupantai vokiečiai atsikū
rusios Lietuvos valdžios 
nepripažino, po 6 savaičių 
ją išvaikė ir tęsė toliau 
bolševikų pradėtą Lietu
vos ir lietuvių naikinimo 
darbą.

Dabar Hitlerio Vokieti- 
| ja jau ačiū Dievui perblok
šta, didieji karo kaltinin
kai nubausti. Bet Sovietų 
Rusija antru atveju už- 

i grobė Lietuvą ir laiko ją 
baisiausioje priespaudoje 
jau treti metai. Sovietų ti
ronija nusineša kasmet 
dešimčius tūkstančių lie
tuviškų gyvybių, bet lietu- 

Lietuvos

v •

I

viską, 
ne tik 

žmonės

tam reikalui aukoti.
Nors karas jau prieš 

pusantrų metu pasibaigė, 
bet pasaulis vis dar nesu
sitvarko. Sovietų Rusija 
yra užgrobusi ne tik Lie
tuvą, bet ir kitų tautų 120 

. milijonų naujų Sovietų 
Rusijos vergų nerimsta ir 

į nenurims kol teisingumo 
’ ranka nesugrąžins jiems 
laisvės ir galimvbės žmo
niškai gyventi. Taigi, tal
kininku mes turime ir tu-I rėsime pakankamai. Tik 
reikia patiems išsijuosus 
dirbti pasaulio politikos 

■ centruose, spaudoje; rei- 
; kia palaikyti ryšiai su ko
vojančiom prieš sovietus 
ir neutraliom mums drau
gingom tautom. Tokį dide
lį darbą galės pakelti mū- 

Įsų politikai ir jų talkinin- 
»Į kai. jei juos morališkai ir 
. pinigiškai duosniai parems
• plačioji savųjų visuomenė.
• Todėl visi remkime kuo 
. tik kas galime ir kiek tik

išgalime politinę akciją 
Lietuvos atvadavimui ir

■mes vėl tikrai turėsime 
į i Laisvą ir Nepriklausomą 
į • Lietuvą. (Pabaiga)
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Besiartinant Naujiems 1947 metams, ‘ Darbinin
ko" vadovybė didžiu rūpestingumu ir nuoširdumu su
redagavo ir atspausdino naują sekantiems metams ka
lendorių. Kalendorius, tai kiekvienos dienos per visus 
metus mielas pranašas-svečias, kuris čia pat tau ir 
kitiems suteikia kasdieninių žinių. Tik žiūrėk ir pakilo 
galva į kalendoriaus veidą... Ten ir randa pilną atsa
kymą ieškomojo klausimo. Tą leidinį įvertino ir mūsų 
artimieji, kuriems buvo tas kalendorius pasiųstas ir jie 
save nuoširdumą pareiškė prisiųsdami išlaidoms pa
dengti didesnes ar mažesnes dovanėles. Štai jie:
Julė Klimavičienė, Kingston, Pa......... .................  2.40
Mrs. Veronica Levickienė. Piitston, Pa.......... 2.10
John Grigas. Stoughton, Mass. ..............................2.00
Mrs. Mary Kurtinaitis. Cle Elum, \Vash. ...............1.30
A. Buitkus, Haverhill. Mass. ... ............................ 1.30
John Dzekevičius, Providence, R. 1....................... 1.00
Mrs. Marcella Thomas, Okron. Ohio......................1.00
Šimkų šeima. West Haven, Conn. ..........................1.00
George Ozalis, Port Jefferson, N. Y........................1.00
P. Grisoutis, Brooklyn, N. Y...................................1.00
Peter Kissel. Cieveland, Ohio .......... 1.00
P. Kleponis, So. Boston, Mass.............................. 1.00
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass. .................1.0C
J. Bernatonis. So. Boston. Mass........................... 1.0C
P. Yeskutetis, Southbridge. Mass............................1.0C
Antanas Norkūnas. Nashua, N. H. ....................  1.0C
C. Skonis, Granby, Conn..........................................1.0C
K. & M. Kulisauskas. VVorcester. Mass.  1.0€
A. Kondrat. Manchester, N. H. .......................... 1.0€
Agnieška Gudeljauckas, Tariffville, Conn............  1.0C
Julijonas Kniciunas, Millinocket. Me..................... 1.0C
P. Yankauskas, Wilkes Barre, Pa..........  ...............1.0C
Ona Grigienė, Lowell, Mass. ...............................  1.0(
K. Mikėnas, Dcrchester. Mass. ......................... 1.0(
Mrs. Eva VVensky, Minersville, Pa........................... 1.01
M. Mizaris, Lavvrence, Mass. ...............................  1.0(
Mes. Alena Balcunas, Dorche^ter. Mass.............. 1.0(
M. Abraitis. VVaterbury, Conn..............................  1.0(
Mary Judis. Indiana Harbor, Ind. ................. 1.0(
F. Saki ewicz, Phila., P!a1.0( 
Katarina Visgaitis, Pittston, Pa. 1.0(
Adolph Musick, Haverhill. Mass.   1.0(
Anthor.y Reidman, Auburn, Maine ....................  l.CX
Ciement Drevinsky, Middleboro, Mass..................1.0(
Juozas P. Barolis, Hartford, Conn. ...........1.0(
Petronė Naujokaitienė, Norwood, Mass. ............ l.(X
Teklė Strazdienė, Phila.. Pa1.0( 
Ona Kazlaucunas. Camden. N J. .................. 1.0(
Anna Neverdanski, VVorcester, Mass...................  l.(M
Frank Parnorauskis, Gardner. Mass. .............. 1.0(
Mrs. Stephen Barkutis, Nevvton Upper Falls. Mass. 1.00 
Magdalena Paulauskienė, Brockton, Mass. 
J. Ambosas, Athol, Mass................................
Paul Sabulis, Ansonia, Conn. ................
A. Kundrotas, Phila., Pa. ........................ .
Ona Luchavene, Phila.. Pa............................
Jozefina Bačauskienė, VVorcester, Mass. . 
Leonas Stoškus. Brighton, Mass...................
S. Ashmenskas, So. Boston. Mass..................
C. Brosokienė, Brooklyn, N. Y......................
C. IVittman, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. Dalinkevičius, Chester. Pa....................
S. Markevičius. Elizabeth, N. J......................
P. Kudirka. Nor-.vood. Mass..........................
Apolonija Burokienė, Cambridge, Mass. ... 
J z^pas Jasinskas, Cambridge, Mass. ....
AleAsardras Vinciur-as, Cambridge, Mass.
Pe ter G. Bender, Detroit, Mich.
Ak zandras Bakutis, Elizabeth, N. J. 
Vv'rr. Smith, Chicopee, Mass. ..... .
A. Bikulčius, Lewiston, Maine ...............
M* s. Aoea Sakalauskas, Johnson City, N. Y. 
A: a Janulevičius, Barre Plains, Mass......
M- s. Agatha Sedreiko, Lawrence, Mass. ....... 
Ma- i jena Krista ponis, Dorchester, Mass.......

Dumchus. Cieveland, Ohio

4

Mūsų kunigai novenos metu

turi

i

Parapijos Jaunimo Klubas I gai, tačiau mišių
Kunigai pranešė per Kalėdų vienuolyne arba 

mišias, kad mūsų Jaunimo Klū- nyčioje. 
bas gyvuojąs tik trumpą laiką
ir teturįs apie 35 narius paau- priminė žmonėms apie naudin- 
kavo bažnyčios atnaujinimui 
$100.00. Kunigai priminė vi
siems,
Naujų Metų balių, kuriam 
pasamdę dvi orchestras.

F >'
k L J

■
y ' h a

kaip kokiam 
vyskupo bai

Juos vadina “Snooties”. Tai taip vadinami Pekingese Ąrtlyn Tsun- 
left ir Tombo, kurie parodose laimi pirmąsias dovanas už savo aristo
kratišką išvaizdą. Jie yra nuosavybe Mrs. Evelyn Jackson iš Oaklyn, N.J.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, sausio 12 dieną. Gruodžio 22 d. po ilgos ligos į 

tuoj po paskutiniųjų šv. mišių mirė a. a. Ona Korkuzienė. Ve-į 
(12:15 vai. vidudienį), N. P. P. iionė gruodžio 27 d. iš N. P. 
Marijos parapijos svetainėje, bažnyčios palaidota N. Kalvari- 
VVindsor St.. įvyks LDS 8 kuo- jos kapuose. Velionė paliko di- 
pos metinis susirinkimas.

Vaidyba kviečia visus narius 
ateiti į susirinkimą ir taipgi pa
kviesti ir kitus ateiti ir įsirašyti 
į LDS 8 kuopą. Šiame susirinki
me visi nariai kviečiami užsimo
kėti už laikraštį “Darbininką" 
$4.00 metams. Valdyba.

! džiame nuliūdime vyrą Vincą ir l 
šešių metų sūnelį — Vincuką, 
taipgi seserį ir brolienę p. E. 
Lučinskienę. Velionė mirė eida
ma 34 metus. Palikusiai nuliū
dime velionės šeimai reiškiame 
užuojautą.

žiuoto Jėzaus seselių ordino pri
sirašė p-lė M. Radziukynaitė. 
Ji buvo labai pavyzdinga mūsų 
parapijoje jaunuolė ir, trokšda
ma daryli gerą, stoja į vienuo
lyną. Ji palieka tėvelius ir na
mučius vasario 2 d. ir vyksta į 
Brocktoną į Nukryžiuoto Jė
zaus seselių vienuolyną. Linki
me p-lei M. Radziukynaitei ge-

; riausios Dievo palaimos.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Gruodžio 22 d. p. A. Kantri- 
mas minėjo savo 21 gimtadienį. 
Šia proga jo motinėlė p. S. Kan- 
trimienė. savo namuose, suruo
šė jam šaunų surprizo bankie
tą. p. A. Kantrimas via šio ka
ro veteranas, dalyvavęs Ameri-Į 
kos karo laivyne Pacifiko mū
šiuose. Nors ir suvėluotai, vis
gi linkime p. A. Kantrimui daug 
iaimės jo gimtadienio proga.

Sekmadienį, sausio 5 d. įvy
ko Šv. Vardo vyrų draugijos su
sirinkimas. Iš valdybos dalyva- 

• vo tik vienas vice-pirmininkas 
Į p. A. Stankūnas. Pranešta susi- 

Kiek laiko atgal grįžo iš ligo- rinkimui, kad sausio 12 d. Ro- 
• - T 'ninės į namus p. I. šakalys, p.; bei-ts mokyklos auditorijoje, 

I. šakalys New England Bap-įg.-jg vai. įį ryto, rengiami ben- 
tist ligoninėje pergyveno sun-,dro Komunijos pusryčiai. Bilie- 
kią operaciją ir dabar namuose 
sveiksta. Linkime p. I. Šakaliui 
greitai pasveikti.

A. Laurinaitienė Naujuo- 
Metus sutiko labai Unks
nes ji tą dieną šventė savo

šeštadienį, gruodžio 28 d. N. 
P. bažnyčioje apsivedė p-lė So
fija Niauraitė, duktė p.p. A. L. 
Virbickų, gyv. Somerville. su p. 
K. Tauškiu. Vestuvių bankietas 
įvyko p.p. Virbickų namuose, 
kur dalyvavo gražus būrys sve
čių. P-lė S. Niauraitė iTauskie- * 
nė) yra buvusi mūsų parapijos 
choro narė. Linkime jaunave
džiam iinksmaus vedybinio gy
venimo.

Kati RcG Cro— K.vtv)
Rriflit decor^Uon ; I .or«, a .c for u:>c in vetrranV bospitab
F "d nthrr commumty insli'.ution-. d • r the yulr. »ea>on are made Fach 

by Junior K«.d t "> > ".'•ir1.” ■ h'.iols thruujhout thc tiatiov Ihtit
jyyy vgifccr* — - i-*- -o ui * įat.-iuer ‘ 1?*S.'

P- 
sius 
mai. 
gimtadienį. Linkime p. Lauri
naitienei dar daug panašiai link
smų gimtadienių.

tų, kurie kainuoja vienas dole
ris, galima gauti pas narius, ar
ba bilietų platintoją p. A. Stan
kūną. Tą dieną 8:30 vai. bendra 
draugijos Komunija, po mišių ir 
Komunijos pusryčiai ir prakal
bos Roberts mokyklos auditori
joje. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Gruodžio 29 d. garnys aplan
kė p. p. J. A. Smitų namus, pa
likdamas jiems gražų pirmutinį 
sūnų. Motina ir sūnelis kurį lai
ką buvo Cambridge Cahiil ligo
ninėje, bet dabar grįžo į namus. 

' p. A. Šmitienė, yra p. A. Kavo- 
lienės dukrelė. Sveikiname p.p. 
Smitus ir jų naujagimį sūnelį.

Šiomis dienomis prie Nukry-

Magdalena Bakuniūtė, So. Boston, Mass................ l.(
P. Bertmans, Canada ........................................... l.(
Geo Aleknavičius, Canada .................................... l.(
J. Grimas, So. Boston, Mass. ................................. 1J
Marcelė Galinienė, So. Boston, Mass........................ 1J
Theresa Saurusaitis, VVorcester, Mass..................  1J
Uršulė Abračinskienė, No. Abington, Mass......... U
Jedvyga Šimkienė, So. Boston, Mass.................... 1J
Petronėlė Svilienė, So. Boston, Mass.................... 1.1
Cecilija Strasdauskienė, So. Boston, Mass........... l.<
M. Rachkauskienė, So. Boston, Mass.......................1J
A. Jazukonienė, Everette, Mass................................1J
Rose Ališauskas, Cambridge, Mass. l.i
Frances Yaras, Morristown, Pa...........................  1J
J. Stuckus, Worcester. Mass.................................... 1J
Mrs. Domicėlė S. Zakarauskas, Canada, (Que) 1 
Mr. Joseph Povilonis, Hartford, Conn....................
M. Minikauskas, Grafton, Mass...............................
Mr. S. Panilaitis, Watertown, Conn...........................
Mrs. Mary Kupchunas, Hudson, N. H....................
.Mrs, Kazimera Sachavičienė, Nashua, N. H............
John Strasunskas, Norwood, Mass......... .................
Joseph Yelmokas, So. Bostcn, Mass..........................
Vincent Daunis, Chicago, III...................................
J. Lukasavagc, VVorcester, Mass. ............................
B. Sipavičius, VVorcester, Mass...............................
Mrs. Ona Rudienė. Orangc, Mass..............................
Mrs. Alphonse Galcius, VVorcester, Mass................
Mrs. Amelia Visnauckas, Gordner, Mass. ..............
Mr. M. Arominas, Phila., Pa......... ..............
Alfonsas Pocius, Brockton, Mass..............................
V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y. ................................
Mrs. Mary Checicki, Chelsea, Mass.
Mrs. S. Valikonis, Cliffside, N. J..............................
J. Puplesis, Chicago, III.............................................
J. Jamelevičius, Mt. Carinei, Pa.
Mary Markela, Chicago, III............................
Mike Alukonis, So. Boston, Mass.
E. Zeleckienė, Phila., Pa.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“DarbiuinKo” Adminibtraei,

gumą šv. mišių gyviems. Ragi
no, kad duodami dovanas savo 

kad klūbiečiai rengia giminėms ir prieteliams pamąs
tytų apie šv. mišių dovaną. Į 
vieną savaitę mūsų klebonijoj 
buvo užprašyta vienas tūks
tantis mišių. Daug mišių buvo 
užprašyta dovanoms kunigams 
ir seserims vienuoly’nuose. Kaip 
teko sužinoti, viena moteriškė 
užprašė 52 mišias kaipo Kalėdų 
ūovana 52 vienuolėms. Kun. dr. 
Mendelis turėjo parūpinęs tam 

kortas, kurias
net 12 mi- buvo galima pasiųsti tiems, už

Nuotrupos
Kad aprūpinti visus tinkamai 

dvasiniai prieš Kalėdas, kurie 
ateina šv. Alfonso bažnyčion, 
kun. dr. Mendelis turėjo pa
kvietęs net 7 svečius kunigus 
klausyti išpažinčių.

šeštadienį, gruodžio 21 d. mū- tikras dovanų 
sų bažnyčioje buvo 
šių. Kas nepaprasto. Nors mū- kurių intencijas mišios buvo at- 
sų parapijoj tėra tik du kuni- našaujamos.

” i Hilda Mandravickaitė randa- 
ir tuomi pasidarydami jų akyse šv Juozapo ijgoninėje. Ten 
pajuokai. Visi dalyviai po gar- buvo padaryta operacija.

Ligonė tačiau sveiksta ir manodžios kalakutų vakarienes links
minosi dainomis, vadovaujant tnHnpu laiku grįžti namo 
muzikui p. M. Karbauskui.

p.p. J. Baniai ir jų sūnus Ma- 
rianapolio Kolegijos studentas, 
sutiko Naujuosius Metus Brock- 
tone pas savo vaišingus gimi
naičius.

Sekmadienį, sausio 12 d. tuoj 
po paskutiniųjų mišių, parapi
jos svetainėje įvyksta LDS 8 
kps. metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės raginami daly
vauti ir, taipgi pranešama, kad 
narių duoklės ateinantiems me
tams yra $4.00, vietoj $3.00. 
Duoklės yra keliamos prisitai
kant prie šiandieninių kainų, ne
keliant duoklių, nebūtų įmano
ma išleisti laikraštis ‘'Darbinin
kas”. Taigi manoma, kad na
riai, matydami šių dienų aukš
tas popieros kainas, nesiprie
šins vieno dolerio pakėlimui.

i 
į

Sekmadienį, sausio 5 d.. 3 vai. 
p. p. parapijos svetainėje įvyko 
prakalbos, surengtos Federaci
jos apskričio. Prakalbose daly
vavo gražus būrelis publikos. 
Kalbėtojas p. K. Čibiras labai 
nuosekliai aiškino, kas yra mū
sų tautos ir tikėjimo priešai. 
Tie, kurie išdrįso kryžiuoti mū
sų tikėjimo Kūrėją, jie sykiu su 
bolševikais nukryžiavo mūsų 
tautą ir žudė jos gyventojus. 
Gal nevienam iš mūsų dabar 
prasivers plačiau akys ir pama
tysime kas yra mūsų priešai ir 
mokėsime nuo jų sėkmingiau 
gintis. Mūsų pareiga bendrai 
kovoti prieš tuos, kurie yra mū
sų tikybos ir tautos kryžiuoto- 
jai, bet sykiu yra mūsų šventa 
pareiga pažinti savas savą. Kal
bėtojas taip gi tęsė Cambridžie- 
čiams naudingas paskaitas pir
madienio ir antradienio vaka
rais. Mes p. K. Čibirui išreiškia
me širdingiausią padėką už jo 
pasidarbavimą mūsų parapijoje.

Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
5 vai. vakare, parapijos svetai
nėje, mūsų klebonas kun. P. J. 
Juškaitis, pagerbti kolektorius 
ir choristus jiems iškėlė šaunų | 
bankietą. Bankiete dalyvavo ko
lektoriai su žmonomis ii visas 
gražus mūsų parapijos choras 
ir jo vadas muzikas p. M. Kar
bauskas. Taipgi dalyvavo bevie- 
šiąs pas kleboną kun. J. Jakai
tis, MIC. ir abu vikarai. Klebo
nas širdingai dėkojo choristams 
ir kolektoriams už pasiaukavi- 
mą parapijos naudai. Visi kuni
gai pasakė gražias kalbeles, o 
kunigas Juškaitis juokino visus 
gražiais anekdotais. Neišsisuko 
ir bankieto dalyviai, visiems te
ko pasakyti, kad ir trumpas 
kalbeles lietuviškai. Buvo malo
nu matyti, kad mūsų jaunimas, 

i kuriuo mes nusiskundžiame, 
■ kad jie nemoka lietuvių kalbos, 
gražiai pasirodė, kalbėdami lie
tuviškai, vieni iš jų dar visai 
jauni, o kiti net jau šio karo ve
teranai, 
kalbėjo 
tevelia i 
vartotų
mums nereikėtų bijotis mūsų 

; jauinmo ištautėjimo. Pasitaiko, 
: kad mes patys, nemokėdami 
Į perlaužti anglų kalba žodį, kal- 
Įbame j savo vaikučius angliškai

metais pas mus Kalėdų 
praslinko kaip ir kitais 
Kalėdų mišiose bažny-

visi kaip vienas gražiai 
lietuviškai. Kad mūsų 
daugiau su vaikučiais 

namuose lietuvių kalbą.

■ Dr. Krizostomas ir Ona (Vaš- 
'kevičiūtė) Mendeliai Kalėdoms 
susilaukė sveikos dukrelės. Tai 
dr. Mendelio šeimoje bus vienas 
berniukas ir tris mergaitės. 
Sveikiname Mendeiių šeimą su

jaukus naujos narės.
Kun. dr. Mendelis prašo Bal- 

timoriečių lietuvių karių būti 
kantriais. Kun. Dubinskas ir jis 
dar tebetvarko karių garbės 
sąrašą. Tai milžiniškas darbas, 
atsižvelgiant į tai. kad mūsų 
žmones yra išsiskirstė beveik 
povisą Maryland valstybę ir 
kad pavardės net toj pačioj šei
moj yra rašomos kitaip. Kiek 
galima, norima pavardes ant 
garbės sąrašo taip įamžinti, 
kaip mūsų drąsūs jaunuoliai 
buvo žinomi karo tarnyboje.

Sveikiname Veizių sūnų, kurs 
pradėjo eiti advokatūros moks
lus.

Per Kalėdas lankė savo ma
mytę ponią Mendelienę jos duk
relė ponia Ieva Vasiliauskienė 
iš Oakville, Conn. Draug su ja 
buvo atvažiavę jos sūnūs Juo- 

jzas. Benediktas ir Viktoras.
i Girdėjau, kad kun. dr. Mende
lis per Apaštališkąjį Delegatą 
VVashingtone pasiuntė $300.00 
mišioms Rektoriui lietuvių kole
gijos Romoje. Taipgi Įteikė 
$200.00 kun. Mačiulioniui per
duoti Tėvams Marijonams.

i ■ n ■ iii, —.—

Šiais 
šventės 
metais, 
čia buvo perpildyta maldinin
kais; altoriai išpuošti senoviniu 
skoniu, tik pasigesta visų vieno 
dalyko, tai giedančių vaikučių, 
kurie kas metas giedodavo “A- 
deste Fideles", šįmet jų nebuvo. 
Suprantama, kad Seselėms ne-Į 
buvo laiko skaitlingą būrį vai
kučių prirengti šiam pasirody
mui. A.I).

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTI VII 
DIREKTOKHS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienu, ir Naktį.

s.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiy — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

i i TWASHINGTOiV
'k. ■ * —-A.

i
COOPERATIVĖ

k.*.
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Penktadienis, Sausio 10, 1947

Lenkija lemiamų Įvykių išvakarėse

Tyli kova Europos širdyje tarp 
Sovietijos ir Demokratijų

Pradžia 1-mame puslapy]
sė milijono žydų suvaryta, ! 
gyvais teišliko apie 150.

Žmonės ilgą laiką turėjo 
verstis 1.200 maisto kolo
nijomis per dieną, o pir
mos rūšies pietų kaina 
svyravo tarp 10 ir 30 do
lerių. Taigi Lenkijos dalis, 
žiūrint jai padarytų nuo
stolių, — aukų dalis dide
lė.
RAUDONIEJI QUISLIN- 

GAI BOSAUNA 
LENKIJOJE

Nepaisant to — kraštas 
pateko naujon, boi|evikų 
okupacijon ir valdžios kė- i 
dėsna atsisėdo daugiau-' 
šiai raudonieji kvislingai. 
Tiesa, dar nėra visiškai 
subirėjus! Londone suda
rytoji Lenkijos vyriausy
bė, kuri turėjo gyventojų 
pasitikėjimą ir buvo tęsi
nys nepriklausomybės lai
kų vyriausybės; tačiau ją 
dabar tepripažįsta tik Ai
rija, Portugalija, Lebanas 
ir kaikurios centrinės bei į 
Pietinės Amerikos valsty-Į 
belės, be to ją pripažįsta] 
USA lenkai, apie 500.000: 
lenkų Prancūzijoje ir apie 
200,000 lenkų gen. Anders 
armijoje.

Iki šiam laikui Lenkijoje! 
vis tebėra netoli šimto tūk
stančių rusų kariuomenės 
ir daugybė rusų policijos 
— NKVD; net ir lenkų po- Į 
licija — LB — 
okupantų linijos... Šios pa
starosios esama apie 200,- 
000 vyrų.
LENKIJOS DABARTINĖ

ARMIJA
Pačioj armijoje, kaip 

Londono spaudoje prane
šė maj. Beamish, kurs 
kaip britų parlamento de
legacijos narys lankėsi 
Lenkijoje, yra didelė pro
porcija rusų karininkų. 
Pravedamas specialus len
kų armijos perauklėjimas 
pasinaudojant pelitinių 
komisarų pagalba, kurie 
kariniuose daliniuose turi 
didelį balsą ir kurie buvo 
suorganizuoti priklauso
mybėje generolo Spyčals- 
kio. esančio nišų įtakoje. 
Maj. Beamish lengvai ga-j 
Įėjo pastebėti, kad tik rau-Į 6. Kadrų sekcija, 
donosios partijos nariai) 7. Transportacijos sekci- 
ga.ii tikėtis greičiau pakil-ija.
ii armijos karjeros laip-| 8. Žemės ūkio sekcija, 
tais. Aviacija gi yra be- 9. Švietimo sekcija.

£
ra Katalikų Bažnyčia. Na
ciai nužudė 4 katalikų vys
kupus ir daugiau kaip 
2,000 Lenkijos kunigų.

i Toks atkaklus Bažnyčios 
j pasipriešinimas nacių ne
teisybėms žmonėse laimė
jo daug simpatijų. To ryž
tingumo Bažnyčia nenu- 

į stoja ir dabar. Lenkijos 
i vyskupai išleido jau kelis 
) ganytojiškus laiškus, pa
smerkdami asmens laisvės 
varžymus ir egzekucijas 
be teismo. Cenzūra, žino
ma, tų laisvių neleido 
skelbti.

Kard. Hlondas drąsiai 
pareiškė:

— Katalikai neprivalo 
į nei balsuoti nei sutikti bū- 
įti kandidatais tų partijų, 
kurių principai (dėsniai) 
priešingi krikščionių mok
slui ar kurių darbai ir vei
kimas tikrumoj griauna 
krikščioniškąją dorovę.

Tas pats kardinolas už
sienio spaudai pareiškė:

— Lenkijoje ganytojiš
kieji laiškai cenzūruojami 
prieš spausdinimą. Katali
kų spaudos laisvė suvar
žyta. Katalikų visuomeni
nės ir jaunimo organizaci
jos uždarinėjamos. Religi
nės laisvės klausimas Len
kijoje šiuo momentu yra 
spirginantis...”

Kitas ryžtingas ir labai 
populiarus žmogus Lenki
joje dabar yra Krokuvos 
arkivyskupas, kardinolas 
Sapieha.

VILTYS IR SPĖJIMAI
Visas demokratinis pa

saulis neabejoja, kad ilgai
niui Lenkijoje, kaip ir vi
sose pasaulio šalyse, lai
mės teisė ir demokratija, 
tačiau nereikia būti dide
liu pranašu, kad atspėjus, 
jog sausio 19 dienos rinki
mai. pravedami teroro, 

! prievartos, grasymų ir 
i persekiojimų atmosferoje, 
; duos raudonajai vyriau- 
! sybei pageidaujamą skai
čių kandidatų. Dabartinę 
i Lenkijos padėtį gerai nu
sako žodžiai St. Banczyko, 

I Valstiečių par tijos vice
pirmininko (vėliau— areš
tuoto) pasakyti 
bal. 26 d. Lenkų 

ĮTarybos sesijoje: 
j — Mes esame
diktatūrą... Tikras teisėtos 
vyriausybės šaltinis yra 
tautos valia ir vyriausybė, 

; kurios neremia mases, 
■ griebiasi prievartos... Ne- 
! paprastai žalinga, kai ad- 
ministracija, milicija, sau
gumo policija ir armija te
tarnauja tik vienai Lenkų 
Darbininku (komunistų) 
partijai, o ne visai tautai. 
Tas veda tik prie jėgos 
piktnaudojimo ir anarchi
jos (betvarkės); taipgi tas 
priešinga prieš koalicinės 
vyriausybės dėsnį ir pada
ro bejėgiu normalų jos 

veikimą”. Dr. J. Prauskis.

praneša, kad valstiečių lai
kraštis “Gazeta Ludowa” 
nuo savo gyvavimo pra
džios jau 600 kartų buvo 
konfiskuotas. Paskutiniais 
mėnesiais buvo nužudyta 
94 valstiečių partijos na
riai ir cenzūra neleido jų 
vardų paskelbti.
— Tarp areštuotųjų yra 

Buczek, valstiečių laikraš
čio “Piast” redaktorius, o 
taip gi Mierztva, valstiečių 
partijos vice - sekretorius. 
Areštuotas Varšuvos uni
versiteto tarptautinės tei
sės profesorius J. Zarans- 
ki — valstiečių dienraščio 
“Gazeta Ludowa” politinis 
redaktorius.
10,000 MIKOLAJCZYKO 

ŠALININKŲ KONC. 
STOVYKLOSE

— Daugelyje vietų vals
tiečių partijos kandidatai 
apmušami, grąsymais no
rima priversti, kad jie at
siimtų savo sutikimą būti 
renkamais.

i _ “

veik išimtinoj rusų žinioj. 
Suprantama, kad ir gink
lai kaskart labiau įvedami 
rusų gamybos.

MASKVA APIPLĖŠIA 
VARŠUVĄ

Rusai nesivaržydami iš . 
Lenkijos gabenasi anglius, ■ 
mašinas, audimus, pažade-j 
darni ateityje atsimokėti! 
(juokingai mažomis kai-l 
nomis). Sovietų įtakoje tai i 
šen, tai ten organizuojami i 
komunistiniai dvarai, kol-i 
chozai, kurie visų pirma ir 
pasinaudoja 
siunčiamais

1 traktoriais, sėklomis ir tt.
MASKVOS SUPERIS 

LENKIJOJE
Įtakingiausis žmogus 

Lenkijoje dabar bene bus 
Jakobas Berman, kurs yra 
Lenkijos komunistų parti
jos centrinio komiteto na
rys ministerio pirmininko 
(Osubkos- Moravskio) ka
bineto šefas. Yra davinių 
manyti, kad per jį Maskva 
perduoda savo instrukci
jas Lenkijos komunistų 
partijai (Bermano brolis 
Adolfas yra vadovaujantis 
asmuo. Varšuvos žydų sio
nistų organizacijoje).
SLAPTI KOMPARTIJOS 

VEIKSMAI
Komunistų partija, kuri 

krašte taip nepopuliari, 
kad iki šiol vis nedrįsta 
pasirodyti savo tikruoju 
vardu, eina prisidengusi 
vardu PPR (Polska Partja 
Robotnikov — Lenkų Dar
bininkų Partija). Ji yra 
sudariusi slaptą savo vei
kimo planą ir aparatą. Tuo 
klausimu įdomių žinių da
vė Amerikoj leidžiamas i 
laikraštis “Glos Polski”. 
Slaptasis lenkų komunistų 
partijos aparatas taip su
darytas:

1. Sekretoriatas — cent
rinė. vadovaujanti įstaiga, 
įtraukianti žmones specia
liam slaptam PPR veiki
mui.

2. Propagandos ir agita
cijos sekcija.

3. Organizacijos ir pa
ruošimo sekcija.

4. Sekcija informacijų.
5. Kariškoji sekcija.

I

I

1

prisilaiko
IĮ

(

UNRRA’os 
į Lenkiją

New York Yankees, sportiško klubo pirmininkas Larry McPhail, de
šinėj, peržiūri naują vietą baseball žaidimui 1947 metais, St. Petersburg, 
Fla. Kiti svečiai to miesto oficialai.

Register” 1946 m. Į 
gruodžio 29 d. paskelbė už-! 

isienio spaudai Mikolajczy-[ 
■ko duotą pareiškimą, kad 
i net 10,000 jo sekėjų yra 
] dabar kalėjime už politinį 
'veikimą, kurio laisvė ga
rantuota vakaru demokra- 

■tijų.
■ — Kai lenkų tautinės 
(šventės proga, pereitų me
tų gegužės 3 d. grupė stu
dentų Krokuvoje savai
mingai sudarė demonstra
cijas. prie kurių prisidėjo 
apie 30,000 žmonių minia, 

1 rusu tankai ir kulkosvai
džiai šaudė į minią; daug 
sužeistų.

PARTIZANAI
Krašte vykstant teiorui 

ir esant kietai cenzūrai. 
Lenkijoje išsiplėtęs slap- 

, tas patriotų veikimas. Po 
Lenkiją važinėjęs Londo-i 
no “Daily Telegraph” ko-j 
respondentas praneša, kad! 
pačios vyriausybės spėji- j 
mu žiemos pradžioje Len-Į 
kijos miškuose buvo apie, 
15.000 partizanų, o neofi
cialiai buvo spėjama, kad 
jų skaičius galėjo siekti 
netoli 50,000. Jų veikia dvi 
svarbiausios grupės:

1. W. I. N. (Laisve ir Ne
priklausomybė), tai esąs

į kairysis lenkų armijos 
sparnas, pagarsėjęs Var
šuvos sukilime, kurio va
dovybėje yra nemažai 
maršalo Pilsudskio šąli- 

j ninku.
2. N. S. Z. (Nacionalinės 

Ginklu otos Jėgos), kuri 
susiformavo karo metu 
prie jos esą prisidėjusios 
nemažai aristokratijos. 
Partizanus remia ir įvai
rių kitų srovių patriotinė 
visuomenė, ryžtingai nusi
stačiusi.i

BAŽNYČIOS PADĖTIS
Nemažas veiksnys Len

kijos vidaus gyvenime y-

I10. Darbo sąjungų sekci
ja.

11. Jaunimo sekcija.
Slaptame veikime yra 

trijų rūšių nariai: simpa
tizuojantieji, kandidatai ir 
tikrieji nariai.

Slaptosios PPR sekreto
riai (vadovai) nėra renka-! 
mi, o skiriami, ir tas vadi- i 
narna demokratiškasis i 
centralizmas.

Visas darbas finansuoja- j 
mas Sovietų pinigais, i 
Kiekvienas kaimas, kiek-' 
viena dirbtuvė turi turėti 
komunistišką celę. Slapta
sis komunistų veikimas 
turi savo žvalgybą, kontr
žvalgybą, savo slaptąją 
policiją, kuri likviduoja 
savus “išdavikus” ar prie
šingų grupių veikėjus. Net 
gi vedami pasiruošimai 
gatvių, barikadų kovoms, 

į susidūrimams su ginkluo
tomis jėgomis.

RINKIMINIS KARŠTIS
Nežiūrint, kad viešasis 

Lenkijos gyvenimas kon
troliuojamas pagal Mas
kvos liniją, nežiūrint to 
slapto, organizuoto komu
nistų sąmokslo krašte, bol
ševikai prisibijo, kad sau
sio 19 d. rinkimai neatneš
tų kokių staigmenų ir ne
tikėtinumų. Nuo to norima 
apsidrausti ypatingu rin
kimų įstatymu. Yra pa
grindo tam nervinimuisi, 
nes pagal ateinančias slap
tas žinias per ankstybes- 
nius balsavimus daugelyje 
vietų net 83U pasisakė 
prieš dabartinę raudonąją 
vyriausybę...

RINKIMŲ ĮSTATYMO 
“TRIKSAI”

Rinkimų įstatymo ant
ras paragrafas duoda tei
sę nušalinti nepageidauja
mus kandidatus, jei jie ap
kaltinami bendradarbiavę 
su vokiečiais. Iš pirmos 
pažiūros tas paragrafas 
atrodo tvarkoje, bet kai 
Mikolajczyko partija pa
siūlė, kad teismas turi nu
spręsti. kurių bendradar
biavimas buvo kaltas, to
kią pataisą nebuvo priim
ta. nes valdantieji norėjo 
turėti laisvas rankas nu
šalinti bet kurį, prieš kat
rą, bet kas iškels kaltini
mus...

Toliau, tame pat para
grafe pažymima, kad kan
didatas gali būti nušalin
tas, jei jis turėjo ryšio su 
fašistinėmis organizacijo
mis. Kadangi prie tokių 
vyriausybės žmonės pri
skaito net dievotus kata-

veik nuolat iškyla žinios 
apie pradingimą vis naujų! 
jo partijos veikėjų.

■ Minimi atskiri faktai,! 
į kaip Stalino pataikūnai 
I slopina opoziciją Lenkijoj. 
Europoj leidžiamas gerai 
informuotas žurnalas “Eu- 
rope - Ameriųue” praneša: 
— 1945. XI. 2 buvo nužu

dytas Boleslovas Scibio- 
rek, generalinis pirminin
kas valstiečių sąjungos.
— Tą pačią dieną nužu-

> Jonas Rytleuski, 
vienas iš krikščionių so
cialų partijos vadų.
— Šešetą dienų vėliau 

“likviduotas” Mikolajczy
ko padėjėjas Urona.
— Gruodžio 4 d. buvo ke

turi valstiečių partijos va- 
l_ dai išvežti iš Grajec; po rinki- 

taip. kad
ir jų patai- Į — j0 patjes mėnesio pa-

WRITES THANKS FROM OVERSEAS

I

i

(Aincrlcan Red Cross Photo)- 
A gialeful leigoinl u ritei his Ihanki for glfts sent from Ameriea st CkrMg 
mutime atid delivered to htm st his ovrrseas post by Ame r kati Bed CroM 
stati Morkfts thrrr. A tree, uith alt the tritnmings, is elao sappUod by *e4 

Crssj to belp suko tbe • bij <y^ *

likus ar prie komunistų 
nesėdėjusius socialistus, 
tai suprantama, koks čia 
platus laukas sauvalei.
RINKIMŲ KOMISIJOS IR 

BALSŲ SKAITYMAS 
Paragrafai 11, 12 ir 13 

(rinkimų komisijas padaro 
•priklausomas nuo žmonių, 
kuriuos paskiria valdan- 

i tieji. Taigi nepriklauso- 
Įmos partijos neturės jo- 
I kios kontrolės.

Pagal 56 paragrafą —. dytas 
balsų turinį privalo per- - 
skaityti pats komisijos 
pirmininkas; jis nėra įpa
reigotas kam nors kitam 
parodyti.

Kitas patvarkymas nu
stato, kad valdantieji gali 
neskelbti rinkimų rezulta
tų net per 12 dienų 
mams praėjus, 
komunistams 
kūnams, reikale, bus laiko baigoje Krasny Staw vie- 
balsavimų rezultatus rei- ’ • - • - •« , .
kiamai “apšlifuoti”. (A-;

1 pie tai praneša “New Lea- 
• der”). i

150 ATSTOVŲ PASKIRS 
BE IŠRINKIMO

Nežiūrint aukščiau iš
vardytų “atsargumo prie
monių”, raudonieji bosai, 
kad dar tikriau laimėtų 
sau palankią daugumą, 
nustatė, jog į tą seimą, su
sidedantį iš 444 atstovų, 
bus paskirta 150 atstovi; 
iš valdžios bloko sąrašų, 
nežiūrint ar žmonės už 
juos balsuos, ar ne. Val
džios bloke yra penkios 
partijos: 1. komunistai, 2. 
su jais nuėję socialistai, 3. 
tokie pat demokratų parti
jos žmonės, 4. valdžios glo
bojama ūkininkų partija 
ir 5. Naujojo išsilaisvini
mo partija. Visos jos yra 
didesnėj ai- mažesnėj ko
munistų kontrolėj.

OPOZICIJA
Nežiūrint, kad Ru

keletos dienų jų lavonai 
buvo atrasti miškuose.

to ve j e buvo nužudytas ko
mendantas Sokolovvski, 
vienas valstiečių partijos 
vadų, pasižymėjęs kovoje 
prieš vokiečius.
— 1946 m. sausio 

Miechowe areštuoti 
vadovaujantieji toj apy
linkėj Mikolajczyko parti
jos vyrai. Jų lavonai buvo 
atrasti vėliau. Jie buvo 
nužudyti be teismo.

AREŠTAI
Įvairūs USA ir Europos 

laikraščiai paduoda bega
les faktų apie raudonąjį 
terorą Lenkijoje:

i — Plocke komunistai iš- 
I vaikė valstiečių partijos 
mitingą: 18 žmonių sun
kiai sužeistaa.
— Areštuoti: N. Wiatr, 

garsus komardierius vals
tiečių batalijono. kovoju
sio su naciais pietų Lenki
joje; W. Kojder, partijos 
vykdomojo komiteto na
rys majoras Sokolou skis, 
B. Sobiorskis, nacionali
nes tarybos narys ir kt.
— Prancūzų dienraštis 

; “I/Aube” praneša, kad nc- 
! seniai areštavo valstiečiui 
partijos dienraščio redak
torių S. Ajustinski ir tos 
pačios partijos spaudos 
skyriaus šefą K. Bagynskj, 
su abiemis savo sekreto
riais.
— Okupantų kontroliuo

jamos policijos šefas (sau
gumo ministeris) Radkir- 
viez patsai pareiškė USA 
!- <irespondentui Lau rcncr, 
kad Lenkijos koncentraci
jos stovyklose 
60,000 žmonių.

— Vatikano

I

I

įja; 
jpasirašė Jaltos nutarimus, 
i kuriais garantuojama rin- 
kimii laisv«-, nebuvo ki ta! 
išstatyti kandidatus nei i 
seniesiems socialistams, 

! nei katalikams, nei nacio- 
(nalinei partijai. Iš opozici
jos partijų, tik viena Miko- 
įlajczyko Lenkijos Valstie
čių Partija galėjo išstatyti 
ka ndidatu-

TERORAS
Tačiau ir prieš šią grie

biamasi aštrių teroro prie
monių. Nctaip seniai Mi- 
kolaiczyko spauda nusi
skundė, kad buvo suareš
tuota daugiau tūkstantis 
jo partijos veikėjų. o be-• “Osservatore

f

I

1946 m.
Tautinės

5 d. 
šeši

laikoma

nešami į

U

TIK IŠĖJO Is SKALDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

KATALIKIŠKOJI LIETUVA” 
Kas ivirčlų ssusij ažiiit a Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleista knygą —

“KATALIKIŠKI M i LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapi- Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai j Lietuvą: 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje: 3 i Lietuva caristinės Rusijos o ku

d
i!
t*

i*
t'

i1
ė
♦ '

r
i

pavijos laikais 1795—1918; 1» šventoji Lietuva: 5) Lietu
ti1. vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 61 Nebaigta lietuvių 

»! tautos G1 ligota 1940— 1916 m.

j p Kaina — .$1.00
l įsakymus siųskite:
DARBININKAS

ay, So. B<»ston 21, Mass.
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laikraštis 
Romano”
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GJUUNEZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

LOWELL, MASS
Mirė

Kūčių dienoje palaidotas a. a. 
Andrius Andriuškevičius. Iškil
mingos laidojimo šv. mišios at
našautos šv. Juozapo lietuvių 
par. bažnyčioje. Iš bažnyčios 
kūnas nulydėtas į šv. Patriko 
kapines. A. a. Andrius buvo šv. 
Vardo Brolijos ir LDS narys. 
Lai ilsisi ramybėje.

Padaryta Operacija
Stasiui Lebednikui padaryta 

sunki operacija Lowell General 
ligoninėje. Sveiksta. Stasys yra 
narys šv. Vardo Brolijos.

vargonininkės p-lės Zofijos Bla- 
zevičiūtės, daug pagražino Kalė
dų iškilmes. Linksma matyti 
kaip jaunimas deda pastangas, 
kad muzikalinė dalis apeigų ne
pasiliktų atbukusi. Paprastai 
parapijonai ima choru giedoji
mą kaipo eilinį parapijos darbą. 
Bet šį met, kiekvienas atėjęs į 
bažnytėlę ir išgirdęs chorų, tai 
yra didžiojo ir mažojo chorų 
Kalėdų muzikos programos iš
pildymą, širdingai sveikina c-ho- 

ir vargonininkę už nepapra- 
ir skoningą giedojimą.

Vyks į Kun. Urbonavičiaus 
Vakarienę

Lowellio lietuviai nepamiršta 
kun. Dr. Kazimiero Urbonavi
čiaus. Lowelliečiai užsiregistra
vo stalą No. 24-tą. Kun. Dr. Ka
zimieras Urbonavičius kiek me
tų atgal buvo Lowellio Lietuvių 
šv. Juozapo parapijos klebonas. 
Parapijiečiai vyks į iškilmes ir 
suteiks parapijonų sveikinimą.

Zaslietis.

/ GARDNER, MASS.

LAtfRfNCE, MASS.
šV. PRANCIŠKAI S PARAP.

A. t A.

I

rus 
stą

Gražiai Bažnyčia Parėdyta
Šį metą mūsų bažnytėlė bega

lo skoningai papuošta. Tai vis 
sumanumas naujojo zakristijo
no Broniaus Steponavičiaus. Y- 
patingai daug komplimentų 
duoda svetimtaučiai, kurie ap
lanko naujai sutvarkytą Betlė- 
jų. Į pagalbą nepasigailėjo savo 
laiko Zigmas Stanvečius. Jr.. 
kuris supynė ir padarė visus ža
lius vainikus, kurie puošia baž
nyčios šventorių ir sienas. Pri-
gelbėjo jo tėvukas Zigmas. Sta- wellio lietuvių katalikų užsipre- 
sys Blažonis ir Pranas Steponą- numeravo dienraštį “Draugą”, 
vičius.

LIETUVOS LAISVE 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!Prakali*)* Lietuvos Išlaisvinimo 
Reikalu Pavyko

i
Gruodžio 29 d., Miller Opera 

svetainėje įvyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus prakal
bos. Kalbėjo prof. Pranas Pa- 
dalskis, neseniai atvykęs iš Eu
ropos. kuriam teko pergyventi 
vokiečių nacių ir bolševikų oku
pacijas ir kovoti prieš žiaurius 
okupantus.

Frof. Padalskio kalba buvo ! 
labai įdomi ir patriotinga. Jis j 
atsišaukė į visus, kad prisidėtų : 
aukomis ir pagelbėtų Lietuvai 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Gaila, kad pasitaikė labai 
blogas oras ir prakalbose ne
galėjo daug kas dalyvauti. Ta
čiau ir mažas būrelis sudėjo au
kų Lietuvos išlaisvinimo reika
lams $82.25.

Po $10.00 aukojo — Kastan
tas Šimkūnas ir Juozas Raizis; 
po $5.00 — A. Yuška, P. Taute- 
ris, J. Jozakevičius, A. Nakutis; 
po $3.00 — S. Mačionis, Ant. 
Glebavičius; po $2.00 — P. Pa- 
merauskas, T. Redeckienė, A. 
Mačionienė, p. Druzinskienė, P. 
Aukštikalnis, A. Padelevičius, 
Alena šimkunienė, J. Gikis, B. 
Tabulkevičius; po $1.00 — p. 

. Bruzgulienė, U. Parmerauskie- 
j nė, A. Dapkevičienė. P. Gotau- 
tienė, E. Marcinkienė, T. Vičie- 
nė, J. Ladakevičius, E. Miškinis, 
J. Lukasevičius, S. Grigaliaus- 
kas. A. šablavienė, A. šierks- 

I nienė, A. Žilis, P. F. Raizis. Ki- 
, ti po mažiau.

Visiems aukotojams komite- 
taria nuoširdų ačiū.

Bet kada laivas audros 
blaškomas šaukia pagal
bos, ir ji jam suteikiama 
laiku, — jis būna išgelbė
tas. Jeigu mes ir krauju 
ašarojančiai LIETUVAI 
laiku ištiesime pagalbos 

ranką, — ji bus išgelbėta! 
Amerikos Lietuvių Taryba 

paskelbė vajų Lietuvos vadavi- 
į mui iš pavergimo... Lai kiekvie- 
į nas lietuvis prisideda savo da

limi, tai yra nusiunčia piniginę 
auką ALT tiesiog, ar per savo 

kolonijos atstovus.

Gruodžio 21 d. mirė Andrius Andriuškevi
čius, gyv. 156 Hovvard St., Lovvell, Mass., ilga
metis LDS organizacijos narys ir “Darbinin
ko” skaitytojas. Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos bažnyčios Šv. Pat
riko kapuose gruodžio 24 d.

A. a. Andrius Andriuškevičius paėjo iš 
Valkininkų par., Paklestarės kaimo. Buvo pa
vyzdingas lietuvis katalikas.

Likus dideliame nuliūdime velionio žmo
na Marijona Andriuškevičienė (Aladavičiūtė), 
sūnūs — Stasys ir Kazys, dukteris Alena ir 
Veronika Česnauskienė ir trys anūkai nuo
širdžiai dėkoja dvasios vadui kun. Pr. V. Stra- 
kauskui už dažną lankymą per 6 mėnesius ser
gantį vyrą ir šeimos tėvą, taipgi už dvasinį pa
tarnavimą, mirus a. a. Andriui Andriuškevi
čiui. Dėkoja Šv. Vardo ir Gyvojo Rožančiaus 
Brolijų nariams už atkalbėjimą rožančiaus va
karais; dėkoja visiems ir visoms, kurių nėra 
galimybės išvardyt, už lankymą sergančio, 
gausias dovanas, šv. mišias ir lemputes prie 
altoriaus už jo sveikatą; mirus, už šv. mišias, 
kurių gavo virš 70, gėles, kurių taip pat buvo 
daug, pareikštas užuojautas, dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. Taipgi nuoširdžiai dė
koja visiems už aukojimą automobilių nuveži
mui žmonių į bažnyčią ir į kapus, kas man, 
našlei ir šeimai labai daug pagelbėjo, kad ne
reikėjo samdyti. Dėkoja bendrai visiems ir 
visoms, kurie kokiu nors būdu prisidėjo liūd
noje valandoje.

Lai Dievulis Jums visiems atlygina Savo 
gausiomis malonėmis, ir mes niekad neužmir
šime savo geradarių.

Nuliūdę
Marijona Andriuškevičienė ir šeima.

švento Vardo Pusryčiai
Sekmadienį, sausio 12. įpuola 

Šventosios Šeimynos šventė ir 
taip gi Švento Vardo draugijos 
paminėjimas Viešpaties Vardo 
dieną. Nariai dalyvaus 8 vai. 
mišiose ir eis prie šv. Komuni
jos “in corpore”. Šv. Vardo 
draugijos vadovybėje, vyrai 
kviečia ir šeimynas dalyvauti 
bendrai prie Dievo Stalo.

Tuojau po šv. mišių, nauji na
riai bus priimami į draugiją. Po 
tam įvyksta bendri pusryčiai. I 
Šeimininkaus ponios Švenčio-' 
nienė ir Venčienė. Rengimo ko- 
misijon įeina visa eilė darbščių 

i veikėjų, būtent. Petras Jeskele- 
vičius, Pilipas Bingalis, Marti- 

, nas Blaževičius, Pranas Ven
cius. Jonas Stanevičius, Bemar- 

i das Jankauskas ir Stanislovas 
Į Sapka.

Neperseniausiai daugelis Lo- j Svečias kalbėtojas per pusry
čius bus Teisėjas William H. 
Daly, įžymus katalikas veikėjas.

Whist Vakarėlis
ren-Didysis parapijos choras 

gia kortavimo vakarėlį sausio 
. 22-trą dieną. Dalį pelno skiria į 
naujų bažnytinių vargonų fon
dą. —

Sveiksta po operacijos
Jedvygai Jonienei padaryta 

sunki operacija. Sveiksta ir ilsi
si Šv. Juozapo ligoninėje. Daug 
prietelių lanko.

Džiaugiasi laikraščiu

Altoriai Skendo Gyvomis 
Gėlėmis

Šv. Juozapo parapijos nariai 
šį metą ypatingai parodė savo 
piniginį dosnumą, aukodami gė
lėms. kurios puošė visą didįjį 
altorių ir bažnyčią.

“Draugą”.
Kiek teko girdėti visi pilniau
siai patenkinti.

Ii

I

I

j

Chorai Atsižymėjo
Parapijos chorai, vadovybėje

i narius ir linkime visiems gra- 
' žaus pasisekimo kuopos veiki
me.

Prieš Kalėdas susižiedavo vy
čiai Petras Karalius ir Viktori
ja Čiraitė. Petras yra jaunas 
vienintelis parapijos lietuvis 
graborius ir daug prisidėjęs 
prie parapijinės darbuotės.

Kuopos Kalėdinis pokylis įvy
ko parapijos salėje sekmadienį, 
gruodžio 29 d. Nors ir oras bu
vo labai prastas, virš šimtas su
sirinko. Iš So. Bostono kuopos 
nariai buvo svečiai. Prie garbės 
stalo buvo kuopos valdyba, 
kleb. kun. Vasys, kuopos dva
sios vadas kun. Jonas Jutkevi- 
čius ir varg. Vincas Burdulis. 
Juozas Krasinskas buvo vaka
ro vedėjas. So. Bostono kuopos 
naujas pirmininkas Steponas 
Kontautas savo kalboje pasvei
kino visus 17-tos kuopos vardu.

Po pokylio įvyko šokiai, ku- 
i riuose Vytis Robertas Zinkus su 
savo orkestrą grojo. Vakaras 
linksmai užsibaigė. Pokylis pa
sisekė. Komisiją sudarė Elžbie
ta Kaliūnaitė, Ona šablinskaitė, 
Edvardas Lazaras ir Jonas An
driuška, vadovybėje Charlotte 
Mitchell.

Nariai dėkoja komisijai ir vi
siems South Bostoniečiams, ku
rie netingėjo atvykti 
ore į šį parengimą.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuo
jautą p. Marijonai Andriuškevičienei ir jos 
šeimai, netekus savo mylimo vyro ir šeimos 
tėvelio. Lai Dievas suteikia a. a. Andriaus vė
lei amžiną ramybę!

Statybos Fondo Komisijos 
Susirinkimas

Jaunimo Statybos Fondo Ko
misija nutarė laikyti pirmą 
Naujų Metų susirinkimą, sek
madienį, sausio 19 d. Statybos 
Fondas vis didėja ir kuome lai-i 

: kai pagerės, manoma pradėti 
. statyti rekreacijos centrą ir pa
rapijos salę. Komisijos pirmi
ninkas yra Jurgis Unick. karo 
veteranas. Beveik visi komisijos 
nariai yra dalyvavę karo tarny
boje.

Parapijos jaunimas tarsis drovės direktoriai
fondo reikalais, ypač pravesti i vai nenori bendro darbo. Kaip 
programą, sukelti didesnę sumą| dažnai kaikurie iš socialistuo- 
pinigų dėl naujos salės parapi-1 jančių ir tautininkų - sandarie
ji.

Į tas A.N.
Nauji altoristai

Paprastai niekas nekreipia 
dėmesio į bažnyčios altoristus. 
Bet. mūsų bažnyčioje pastebima 
trys nauji berniukai, kurie pui
kiausiai savo darbą atlieka. Tie 
berniukai yra Edmundas Pau
lauskas, Pranciškus Sharron ir 
Edvardas Stanilionis. i

stovai — J. Peža, J. Dixon ir ] 
Kručas sakė, kad jie turėsią 
pasitarti su kitais ir po to pra
neš Federacijos atstovams.

Pirmadienį, sausio 6 d. p. J. 
Peža pranešė, kad jie nutarę at
skirai ruošti prakalbas ir dar
buotis vajuje. Vadinasi, ben- 

ar jų atsto-

NORVOOD, MASS

FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma. 
Amerikoje, dabar 
turi taip vadina- 
m a JANŲARY
CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDA
VIMĄ. Šiame išpardavime kailinių kainos yra 
sumažintos trečdaliu arba per pusę. Taigi, 
kviečiame visas ponias ir paneles pasinaudoti 
šia proga ir įsigyti kailinius dabar.

Mūsų krautuvėje kailiniai galima įsigyti 
labai lengvu būdu — duodame išsimokėjimui 
ir neskaitome jokio nuošimčio. Išsimokėjimą 
pritaikome kiekvienos klijantės aplinkybėms 
ir sąlygoms.

Jei kas turite senus kailinius, mes išmaino
me į naujus, duodami už juos gerą nuošimtį. 
Taigi, kam nešioti senus kailinius, kad galite 
gauti naujausios mados prieinamiausiomis są
lygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis at- 
sto’.-as Bernardas Koraitis. Per ji pirkdamos 
kailinius gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

I
WORCESTER, MASS.

C.D.

Svarbus Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 12 d.,I

■ jau po sumos, maždaug 11:30 
i vai. rytą, parapijos svetainėje, 
St. James Avė., įvyks LDS 3 

, kuopos metinis susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami ateiti ir 
taipgi pakviesti kitus ateiti ir 
įsirašyti į mūsų kuopą.

Šiame susirinkime gera proga 
visiems užsimokėti už organą 
“Darbininką”. Valdyba.

J ---i Sekmadienį, 
šeimų šventė.

tuo-

P. ’ Kalėdų ir Naujų Metų šven- 
, čių proga buvo atvykęs iš Chi- 
cago, III. p. Pranas Didavičius 

' pas savo giminaičius pp. Joną 
ir Oną Strašunskus, gyv. Sun- 
set Avė. p. Pranas Didavičius 
išbuvo Jung. Valstybių kariuo
menėje 28 metus ir dar pirmą 
kartą susitiko savo giminaičius 
ir pas juos linksmai praleido 
šventes.

i čių prikaišiodavo katalikams, 
kad pastarieji nenori bendrai 
veikti. Bet dabar patys pirmie
ji išsitraukė iš bendro veikimo. 
Gal ir geriau atskirai veikti. Su
sidaryt lenktyniavimas ir Ame-

■ rikos Lietuvių Taryba daugiau 
laimės. Bendrovė, kuri daro 
biznį iš gėrimų, gali viena pa
aukoti du tūkstančių dolerių ir 
kvota būtų užpildyta.

sausio 12 dieną 
Klebonas kvietė 

visas šeimas tą dieną bendrai 
priimti šv. Komuniją. Taipgi tą 
pačią dieną yra ir Šv. Vardo 
dr-jos diena. Visi nariai atlikite 
savo pareigą.

I

I

411 VASHiNGTON SIREEl
BOSTON, MASS.

Aušros Vartų Parapija
Nauja Vyčių Valdyba

Moterų draugijos susirinki
mas įvyko pereitą sekmadienį, 
sausio 5 d. Į valdybą išrinktos 
šios: pirm. M. Balutienė; vice 
pirm. D. Jasionienė; fin. rašt. 
EI. Novikienė; prot. rašt. E. 
Čeikienė; iždo globėjos — U. 
Navickienė, E. Palevičienė, J. 
Babel; maršalka — p. Kavoly- 
nienė. Direktorės — U. 
kienė, L. 
Kamylienė.

Paznio- 
Smelstorienė ir R.

Svarbios Prakalbos — 
Paskaitos

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Jurgio draugijos susirinkimas. 
Išrinkta ta pati valdyba, tik iž
dininkas naujas. Atsisakius p. 
J. Aidukoniui, iždininku išrink
tas p. K. Kašėta. Atstovai į Fe
deraciją — G. Kakanauskas ir 
G. Pazniokas.

Pereitą šeštadienį, sausio 4 d. 
įvyko bendras komisijos susi
rinkimas išklausyti raporto iš į- 
vykusių prakalbų ir pasitarti 
apie tolimesnį veikimą, kad su
kelti Amerikos Lietuvių Tary
bos skirtą kvotą — $2,000.

Surinkti pinigai $181.00 pra
kalbose pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir gautas pakvi
tavimas. Dėl ruošimo kitų pra
kalbų ir ėjimo į namus kolek- 
tuoti tame susirinkime nesusi

tarta. Bendrovės direktorių at-

I

Sekmadienį, sausio 19 d., 3:30 
vai. po pietų. Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje, St. James Avė. 
įvyks svarbios ir įdomios pra
kalbos, kurias ruošia ALRK 
Federacijos skyrius. Kalbės įžy- 
mus rašytojas p. Kazys Čibiras.! 
Gerb. prelegentas jau yra. kal- 

I bėjęs So. Bostone ir <
So. Bostoniečiams p. Čibiro pa-! 

! skaitos taip patiko, kad jie vie
šai “Darbininke” sako: “Nuo 
dabar, kada tik rašytojas Čibi
ras kalbės So. Bostone, tai jo 
audiencija bus labai didelė... Ir 
laukia vas. 2 d. kuomet šis dide
lių talentų prelegentas vėl duos 
mums paskaitą.”

So. Bostonas nuo Nonvoodo 
nelabai toli. Taigi 
ir iš So. Bostono 
mus pasiklausyti 
kalbos ir paskaitų, 
čiai pasirodykime gerai, gausiai 
ateikime į prakalbas ir paskai
tas.

Prakalbos ir paskaitos įvyks 
sekmadienį, sausio 19, 3:30 vai. 
po pietų: pirmadienį, sausio 20, 
7:30 vai. vakare, ir antradienį, 
sausio 21 d., 7:30 vai. vakare 
parapijos svetainėje. St. James 
Avė. Kviečia visus ateiti. Nebus 
nei įžangos, nei kolektos.

Sekmadienį, sausio 5 d. išvyko 
atgal į Šv. Juozapo Kolegiją. 
Emmittsburg, Md. pp. Kneižių 
duktė Angelą, praleidus Kalėdų 
ir Naujų Metų šventes namuose.

I

Mirė Antanaitis
Pirmadienio rytą, sausio 6 d.,

~ . Nonvoodo ligoninėje mirė Pet-
Cambridge. ras Antanaitis, gyv. 1247 Wa-i

tikimės, kad 
atvyks pas 
p. K. Čibiro 

Norwoodie-

shington St. Palaidotas trečia-! 
dienį, sausio 8 d. su gedulo šv. 
mišiomis iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios Highland kapuo
se.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Emiliją Antanai
tienę, dvi dukteri — Aldoną ir 
Adelą, keturis sūnus — Praną. 
Alfonsą, Edmundą ir Petrą ir 
brolį Justiną, gyv. Norwoode.

Nuliūdusiai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-, 
t kitę mums išegzaminuoti akis ir' 
1 pritaikinti akinius. Mes padarome

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass. >

•Juozas Krasinskas

blogame

12 d. į- 
parengi-

Sekmadienį, sausio 
vyks kuopos čiuožimo

■ mas Camp Gleason. ši vieta yra 
t ant pat Southwest Cutoff, va- 
1 žiuojant į Auburn miesčiuką.
Rengimo komisija praneša, kad 
tie. kurie nori važiuoti, gali su
sirinkti prie bažnyčios prieš 2 
vai. po piet. Automobiliai nuo 
bažnyčios nuveš į parengimo 
vietą.

Kalėdoms buvo atvykęs iš to
limos Čikagos Vytis Jonas But
kevičius. Jonas ten mokosi ra- 
dio mokslus ir prie progos atva- 

I žiavo pas savo motinėlę atosto- 
! gas praleisti. Dalyvavo kuopos 
Kalėdiniame parengime. Mokslo 
kursą mano užbaigti kovo mė
nesį. Linkime tolimesnio pasi
sekimo. Auksas ir Sidabras.

Al’šROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI 

Hovena

Per mėnesinį susirinkimą, 
sausio 6 d., naujos 1947 me- 

Itams valdybos nariai priėmė 
' priesaiką. Visi pasižadėjo dėti 
visas pastangas, kad Lietuvos 
Vyčiai ir 116-ta kuopa augtų.

Naujas kuopos pirmininkas 
yra Juozas Krasinskas. Juozas 
kuopos narys tik nuo birželio 
1945 metų. Per tą trumpą laiką 
atsižymėjo kaipo rimtas bei su
manus Vytis. Jis yra veteranas, 
išbuvęs kariuomenėje nuo lie
pos 1942 iki kovo 1945 metų.

I vice - pirmininkės vietą tapo 
vėl išrinkta Irena Keršytė, o 
protokolų rašt. dar kitiems me
tams — Liudvika Totilaitė. Šios

i abidvi panelės gražiai ėjo savo 
pareigas.

Finansų raštininkės darbą at
likti tenka Veronikai Jurgelio- 
nytei. Pernai buvo maršalka. Ji 
yra viena iš veikliausių narių.

Vesti kuopos finansus 1947 
metams yra užduotis Juozo Čės- 
nos, kurs buvo pernai maršalka. 
Lietuvos Vyčiai arti prie jo šir
dies. Šios pareigos nebus jam 
pilnai svetimos, nes 1946 me
tais jis buvo socialinės komisi
jos iždininku.

Nauji maršalkos yra Edmun- 
i das Vaškas, kurs pernai buvo 
pirmininkas ir Kazys Tamošiū
nas. Globoti iždą šiems metams 
išrinkti Albinas 
Jonas Andriuška.

; miteto iždininkė 
Varaškaitė.

I Sveikiname visus valdybos

i

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 

jšvč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Massį
į

—

Glavickas ir 
Socialio ko- 

yra Aldona

W.J. Chisholm
GRABORIUS 

‘■Asmenižkas Patarnavimas" 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

1
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. i . . - - jĮMįgeBtMMeHįMasgneg—gg 
' tojaus vėl skambino ir šaukia: 
' “Daugiau tikietų. Lowellis įsi- 
judino”. Sveikiname Lowellio 
kleboną ir jo smarkius parapi
jiečius. Tikimės ir daugiau už
sakymų.

DARBININKAS 7

ZINUTFS
Lawrence’as atūžia Bostonan. 

Kun. Abračinskas gavo linksmą 
laišką nuo kun. Pr. Juro. Laiško 
rašytojas pažymi, kad jis laiš- 
kan įdeda čekį už 10 Lavvren- 
ciečių, kurie dalyvaus didelio 
Jubiliato kun. Dr. K. Urboną vi-

I

šeimynų sekmadienis. J. E. 
Arkivyskupas Richard J. Cush- 
ing, D. D., paskyrė sausio 12 d., 

Lawrenciečiai su savo kaipo šeimų sekmadienį. Savo 
laiške Ganytojas ragina diecezi
jos šeimas priimti šv. Komuni
ją, pasimelsti ir praleisti tą die
ną visiems su savo šeima.

DAKTARAI

čiaus pagerbimo vakarienėje, 
Copley Plaza viešbuty, Bostone. 
Jis taip pat prisiuntė didelį če
kį kunigo Jubiliato dovanai nu
pirkti.
klebonu bus ir Jubiliejaus pa
maldose, 10 v. r., Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Galima tikėtis, kad 
Lawrenceas reikalaus daug 
daugiau bankieto bilietų ir atūž 
Bostonan didžiuliame skaitliuje.

i

Arkivyskupas suteiks dovaną 
kiekvienos parapijos, diecezijos 
šeimai, kurios narių daugiaus 
yra dvasiškame luome, kimi-

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

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-ta i.
-<?>

TeL ŠOU 2805 •

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMEL1A E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. TRChvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY
RE A L ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

i i iI
■
i

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W
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Veteranai su veteranu. Stepono 
Dariaus Posto Legionieriai — | 
abiejų pasaulinių karų vetera-' t,
nai nutarė dalyvauti kun. Dr. ’
K. Urbonavičiaus Jubiliejaus kurios nar”' da"glau b"vo tart> 
... - T. , . ... .. . tarnyboje. Naudžiumi šeima tu-įskilmese. Jie dalyvaus įskilmin- . . , .
gose Jubiliejaus pamaldose 101n nų’ . ” .
v. r., ir jubiliejaus vakarienėje,: er^ rnes^4 trapistą ir 
6 v. v. Iki šiol postas užsisakė Kazimierietę. Žilinskų sei- 
vieną stalą. Bet tai tik pradžia.

Kun. Urbonavičius yra vete
ranas lietuvių dirvoj veikėjas., 
Jis darbavos ir Stepono Dariaus 
Postui dalyvaudamas posto iš
kilmėse. jiems kalbėdamas, apie 
juos rašydamas, ir tt. Už jo pa- 
sitamavimus Į>ostas yra dova
nojęs kun. Urbonavičiui medalį, 
kuriuomi mūsų garbingas Jubi
liatas labai didžiuojasi.

Žinotina apie kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus Jubiliejaus iškil
mes:

Jos įvyksta vas. 9 d.
8 vai. ryte pats garbingas Ju

biliatas atnašaus iškilmingas 
šv. mišias.

10 v. r. Arkivyskupas Pontifi
kuos šv. mišias.

6 v. v. įvyks Jubiliejaus ban- 
kietas. Copley Plaza viešbuty, 
Copley Plaza Square.

Penktadieniais, po šv. valan
dai įvyksta susirinkimai Jubilie
jaus iškilmių rengimo reikalu. 
Šiuose savaitiniuose susirinki
muose yra pardavinėjami ban- Į terų Dirvos”, 
kieto tikietai. Visi kviečiami i 
pasidarbuoti, ateiti į susirinki-į 
mus, ir tt.

mos 5 sūnūs tarnavo Dėdei Ša
mui. Jakavonių 4 sūnūs ir duk- 

Itė. Vienas sūnus žuvo karo lau
ke.
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J. E. Arkivyskupas ragina vi
sus diecezijos katalikus, kurie 
moka angliškai skaityti, užsira- 

; syti diecezijos laikraštį “The 
Pilot”. Kiekvienoje parapijoje 
yra paskirtas kunigas rūpintis 
“The Pilot” užrašinėjimu. Mūsų 
Šv. Petro parapijoje tuo rūpina- 

! si kun. S. Saulėnas. Prašome vi
sus, kurie nori minimą laikraš
tį skaityti, užsirašyti jį per kun. 
Saulėną, bei atnaujinti jo pre
numeratą.

Žinoma, lietuvių pareiga yra 
palaikyti lietuvišką spaudą. To
dėl prašome visų atnaujinti pre
numeratas, yjiatingai šių laik
raščių: “Darbininkas”, “Drau
go”, “Garso”, “Amerikos”, 
“Vyties”, “Žvaigždės”, “Varpe
lio”, “Laivo”, “Lietuvių Žinios”, 

i “Kalifornijos Lietuvio” ir “Mo-

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

šaukia daugiau tikietų. Lowe- 
llis, savaitė atgal, užsisakė 10 

: Tėvo Urbonavičiaus pagerbimo 
bankieto tikietų. Po to kun. Pr. 
Strakauskas, Lowellio lietuvių 
klebonas, telefonu skambino 
prašydamas daugiau bankieto 
bilietų. Tapo pasiųsta. Ant ry-I

i Pristatome Alų ir Tonikų |

I
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 3 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems > 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: <

BORIS BEVERAGE CO. f

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I

S!

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

iii
Grafton Avė IsUngton, Mass.

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

Sekmadienį, sausio 12 d., 9 v. 
r., vienas Tėvų Jėzuitų giedos 
šv. mišias už vėlę Mykolo Plu
tos ir sakys pamokslą. Šios šv. 
mišios yra užsakytos Hartfor- 
diečių Pugžlių - Balčiūnų ir 
Kauklių. Tėvas Jėzuitas taip 
pat sakys pamokslą per sumą.

• kiną visus su Šv. Kalėdomis. I išpažinties, — 
Kas įdomiausia, kad iš tų vaiku-: — n c irs t 

i čių lietuvis berniukas pasirodė j 
smarkiausias. Vyriškai pasvei-1 
kines anglų kalboje visus Lietu
vos vaikučių vardu su Kalėdų 
šventėmis ir pridėjęs ‘God Bless 
You' užbaigė aiškia gražia lietu-; 
vių kaiba: “Sveikinu su Kalėdų . 
šventėmis viso pasaulio lietu- ■ 
vius vaikučius!”

Lietuviui, tai tikrai buvo ne
paprastai malonus siurprizas, mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Reikia pažymėti, kad tai įvyko i greiptis į jos muzikos mokyklą: 
po plačiąją Ameriką ir beabejo l 
ta filmą pasieks ir užsienius. ■

Girdėjęs. į

P. S. Nors šio smarkaus ir 
simpatingo lietuvio berniuko 
vardas nebuvo paskelbtas, rei
kia spėti, kad jis yra pp. Kajac- 
kų atvykusių iŠ Europos bolše- mis Ir žolėmis. Augmenų vardai lie- 
vikams okupavus Lietuvą. Gerb. j 
Kajackas yra Lietuvos Pasiun- ■ 
tinvbės Washingtone attache. .

• atsakė Petrukas.
— O pas ką tu eisi išpažinties ?
— Pas tave, tėveli...

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianai

i Geriausias pamokas šitoj sri- 
įty duoda profesionali muzikos 
į mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos

Susilaukė Dukrelės

i

THREE ARTS STUDIO, 
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

Sveikata Ligoniams
Knyga nurodanti kaip gydytis šakni- 

tuviškai. angliškai ir lotiniškai už- 
vardyti. Kaina $1.00.

Naujas Deklematorius kaina 25c. 
Spėjimas Laimės ir Planatos. 

Kaina 20c.
Zravizolas, juokinga apysaka. 

Kaina 40c.
Užlaikau visokių žolių ir šaknų. 
PAUL MIKALAUSKAS, 

184 Gold St., 
So. Boston 27, Mass.

(10-30)

i Civilės Tarnybos Kursai
. --
•> Amerikos Legiono Bunker 

LDS 1-mos kuopos susirinki-■ Hill postas ruošia civilės tamy- 
mas įvyks sekmadienį, sausio ■ b°s kursus paruošimui gaisri- 
26 d., 2 vai. po pietų. “Darbinin-į ninku, kad galėtų išlaikyti kvo- 
ko” salėje. So. Bostone. Kviečia- Į timus ir įstoti į Boston Fire Dė
mi visi nariai atsilankyti, nes ’ partamentą.
bus svarbių dalykų apsvarsty- i Kursas, susidedantis iš 10 pa
ntui. Taipgi rinkimas naujos mokų, bus duodamas Legiono 
valdybos. Kas dar nėra užsimo- name, Chestnut St., Charles- 
kėjęs už šiuos metus duokles, i town, Mass., pradedant ketvir- 
galės ir tai padaryti. tadienio vakare, sausio 16 d.,

Valdyba. 7 val
_____________ Thomas J. Cunney, Clarence

_ ... R. Edvvards mokyklos vice prin-Klubas Negavo Leidimo cipalas bus instrnktorinm j : 
Dorchesterio Lietuvių Piliečių ikurs“ «ali P^inaudoti visi
.. . ................. | Didžiojo Bostono veteranai,klubas, kuns neseniai įsigyjo, J
namą arti Peabody Sq., Dor- j 
chesteryj. kreipėsi į Boston Li- 
censing Board, prašydamas lei
dimo pardavinėti alų ir vyną.

Klubas turėjo šalininkų, bet ir 
opozicija buvo stipri. Taryba 
pasisakė, kad ji nenori, kad 
daugiau steigtųsi “rasiniai klu
bai.” Leidimo nedavė.

Klubą atstovavo adv. Jonas J.'į
Grigalus, plačiai žinomas vi
suomenininkas ir Metropolitan 
District Komisijos narys.

Gruodžio 30 d. Lt. Pulkinin
kas Jurgis ir Eleonora (Zalets- 
kaitė) Galės, gyv. 564 E. Broad- 
way, So. Boston. susilaukė pir
mo šeimos nario — dukrelės.

Leit. Pulk. Jurgis Galės yra 
inžinierius ir, būdamas karo 
tarnyboje, užjūryj, atliko svar
bias pareigas. Grįžęs garbingai 
atleistas iš karo tarnybos, jis Į 
tuojau įstojo į kolegiją mokytis • 
dentiatrijos, ir šį metą, vasario i 
mėn. užbaigia mokslą, p. Jurgis 
Galės prie jau turimų titulų 
dar gaus •vieną titulą, būtent, 
daktaro dentisto. Ponia Eleono
ra Galės yra pp. D. A. Zaletskų, 
laidotuvių direktorių dukrelė.

Sveikiname ir linkime geriau-j pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žino
siu sėkmių!

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Cohimbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme. randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 

i link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa 

vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir-

iš

Avė Maria

Amerikoj Teatruose Kalė
dų Sveikinimai Lietuvių 

Kalboje

Sekmadienį, sausio 12 d., 
vai. vakare iš WMEX 
Boston. Mass., 
ma dramatizuota programa apie
Louis Brailio, kuris išrado dėl 
aklųjų skaitymo ir rašymo sis-; 
temą.

7:30 
stoties, 

bus transliuoja-

; nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
■ Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
i DEKENS OINTMENT. arba rašyki
! te į dirbtuvę. Kaina 2-oz SI.00; 4-oz. 
' $2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Res. Šou. 3729

Siunčia laiškus. Bostono Ko
mitetas Laisvinti Lietuvą dar
buojasi kiek gali sukelti sumą 
pinigų Amerikos Lietuvių Tary
bai, kurį daro tinkamus žygius 

i Lietuvos išlaisvinimui. Komite- 
itas turėjo prakalbas. Laiko su- 
į sirinkimus. Dabar rengiasi prie 
; vas. 16 d. minėjimo. Tą dieną 
; bus ir maldos diena už Lietuvą, 
i Komitetas dabar siuntinėja 
laiškus draugijoms ir asmenims 
ragindamas visus prisidėti prie 
iškilmingo 16 vas. d. apvaikš- 

; čiojimo. Laiškuose pasirašo 
Juozas Arlauskas komiteto se
kretorius.

Sveikiname komitetą už 
daringus darbus išlaisvinti 
sų

BALE Susirinkimas
Antradienį, sausio 14 d.. 8 v. 

vakare, Lietuvių svetainėje, E 
ir Silver Sts., So. Bostone. į- 
vyks Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyriaus susirin
kimas. nes

Valdyba išduos apyskaitas, 
svarstys vajaus pravedimą ir 
taipgi bus valdybos rinkimas.

Kviečia visus narius ir ben
drai visus lietuvius, kuriems rū- i 
pi šalpos darbas ateiti į susirin
kimą.

Lietuviai Kalėdų dienoje atsi
lankę į didmiesčių geruosius te
atrus (o vėliau ir į mažesnius) 
, patyrė malonią sensaciją — iš- 
' girdo Kalėdinį sveikinimą lietu
vių kalboje. “Paramount News” 
filmą, be kitų vaizdų, parodo 
Washington’e (D. C.) iš sveti
mų valstybių atstovybių būrį 
vaikučių pavadindami “U N 
(United Nations) Children”. Iš 
to būrio Chile, Australijos, Ki
nijos ir Lietuvos vaikučiai svei-

Kaip pas mano kaimyną atė
jo kunigėlis kalėdoti tai jis pa
sišaukė jau pirmos išpažinties 
priėjusį Petruką ir klausia:

— Pasakyk, Petruk, kai tu pa- 
papildytum mirtiną nuodėmę, j 
tai kur tu eitum?

— Į pragarą, tėveli.
— O ką tu ten veiktum?
— Daryčiau atgailą ir eičiau

įkalintą tautą.

Nauji Biznieriai

lab- 
mū-

popu-

Padėka

įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną 
EngHsh-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, kuris yra

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
i400 puslapių; kietais, stipriais audeklo a(xiarais. Parduodavo po. 
j $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
I Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

II 
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Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

%

$

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra §
SOUTH BOSTON CAFE I

Vincas Balukonis, Savininkas.

iii 
i -•J

South Boston, Mass. ;>

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

giai patarnauja.

Pereitą pirmadienį du 
liarūs lietuviai, Nicholas M. 
Wasson ir Al Vareika, legionie
rius, nupirko ir atidarė mėsos 
ir kitų valgomųjų produktų 
krautuvę, 332 West Broadway, 
So. Bostone, vardu VHlagc Mar
ke t.

Krautuvė modemiškai įreng
ta ir švari. Naujiem biznieriam 
linkime geriausių sėkmių. Rap.

Vakarienė

Sekmadienį, sausio 12 d., 6 v. 
vakare. Lietuvių svetainėje, 
309 E St.. So. Bostone, įvyks 
Lietuvai Remti draugijos vaka
rienė. Visą tos vakarienės pelną 
skiria Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams. Po vakarienės — pasi-1
Linksmi” imu. j.

Nuoširdžiai dėkojame p. Bar- j 
borai Gailiūnienei už suruošimą 
mums šaunaus bankieto mūsų j 
20 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Taipgi dėkojame i 
šeimininkėms pp. Gailiūnienei. 
Masiulienei, Bendzevičienei, Sa-; 
vickienei už taip sunkų darbą— į 
pagaminimą gardžių pietų. Dė-į 
kojame p. Pranui Razvadaus- 
kui už gražų programos vedi
mą: dėkojame svečiams ir vieš
nioms, ypač iš toliau atvyku- 
siems, kaip tai p. Vincui Stack 
iš Washington. D. C., p. Petke- 
vich iš Reading, Mass., p. Mažei
kienei iš Lawrence, ir sūnui Po
vilui. kuris tclephonu iš Alaba- 
mos perdavė mums savo linkėji
mus. ir bendrai visiems kitiems 
už sveikinimus, linkėjimus, do
vanas ir dalyvavimą. Mums bu
vo tikras surprizas. kurio mes 
niekad neužmiršime. Mes esame 
visiems iš širdies dėkingi.

Madelins ir Povilas Bra tenai

Šiuomi siunčiame S
j kai - Lietuvišką Žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Adresas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininke — Eva Marksicne.

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

Vice-Pirmininkė — G. Gaiiiūniene.
8 Winficld St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. - - B. Cūniene.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass 

Tel. Parkuay — 1861-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtc.

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdare - Ona Krasauskas.

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

110 H St.. S<>. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkiles 
pas protokolų raštuūnkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINeS
DRAUGIJOS VALDYBA

Rirmitūnka.s Juozas Svartdys.
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas Pranas Tuieikis.
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Ra.4t. Jonas Glineckis.
5 Thonias I’k. So. Boston. Mass. 

Fin. Rast. — Aleksandras IvaSka.
110 E. Sixth St So. Boston. Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Gnganavicius,
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass. 

Maršalka Jonas Zuikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7tU St. S- Soeton.

Šou 4618
i 
|iLithuanian Fumitiire Co.

I MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

So. Boston Fumitiire Co.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380: į West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLurr.bia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Oorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph Y.Casper 
(KA9PERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broaduav
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zatetakas. F. E. Zaletakas 
G r abortai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



KAS GRIAUNAMA LIETUVOJ
STATYKIME AMERIKOJ

X-

I i

hitimi
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Lietuva šiandien visai 
panaši į tą Evangelijos 
minimą keleivį, kuris buvo 
žmogžudžių užpultas, api
plėštas. sužeistas ir palik
tas šalia kelio, be globos. 
Jau šešeri metai, kaip ji 
keičia baisias, tiesiog tra
giškas karčias, ir ”ie':as. o 
niekas nemėgina tas žaiz
das gydyti ar lengvinti pa
tepant jas. jeigu ne meilės, 
tai bent teisingumo balza
mu. Tačiau gailestingojo 
samariečio ji nesulaukia. 
Galingieji nukreipia savo 
akis nuo jos kančių ir jos 
vaitojimų nenori girdėti. 
Jos ateitis labai miglota. 
Šiame apleidime vienintelė 
viltis yra Dievas. Jis am
žinas. nesikeičiantis ir 
nuolat budis ypač ten, kur 
daugiau vargo ir kančios. 
Šioje lemiamoje valandoje 
svarbiausia, kad išlaikytu- 
mėm pusiausvyrą ir tvirtą 
pasitikėjimą Dievu. Sykiu 
su pasitikėjimu reikia ati
duoti Dievo teisingumui 
atsilyginimo duoklę 
tautų nusikaltimus.

Čia kaip tik noriu 
kreipti dėmesį, kad atly
ginti Dievo teisingumui ir kurie savo centu parems šį 
išprašyti Jo gailestingumo 
vargstančiai žmonijai ga
lime malda, atgaila ir ge
rais darbais. O geriems 
darbams ir aukoms progų 
netrūksta.

Štai Nck. Pr. Švč. P Ma
rijos Seserys klabina į jau
trias lietuviškas širdis, 
prašydamos paremti jų 
koplyčios statybos fondą. 
Dar tik dešimtmetis pra
slinko. kaip šios vienuoli
jos pirmosios narės pasie
kė Amerikos žemyną. Bet 
šiuo metu jos jau plačiau 
yra pažįstamos lietuvių vi
suomenei. Kam teko ši vie
nuolija pažirti arčiau, su
eiti i nuoširdesnį kontaktą 
su ja. galėjo pajusti, kad 
ji turi užsibrėžusi vertin
gu darbų ir kad savo vei
kimą mėgina kreipti kaip 
tik ten. kur pagalba la
biausiai yra reikalinga.

Viena jųjų Ameri
kos liet žaizdų

Berniukų Soūaiicija susitvė ė garsina Lietuvą Buenos Aires, 
Basketball ratelį, vadavau jai.t Argentinoje, 
mūsų graboriui Bernard Shaw-; 
kėniui, ir jis taip gerui žaidžiu, į 
kad jau stovi antroj vietoj U. j 
Y.O. Basketball Uaguo. A.E.::. į

BROI.IAT MOTUZAI 
KREIPIASI

K. Moluzas, 
167—33. 117 St., 

Itichmond Hill 19, N. Y.

NEWARK.N.J.
Amerikos Lietuviai Veteranai 

ruošia pirmus metinius šokius 
šeštadienį, sausio 11 d., šv. Jur
gio draugijos svetainėje. ISO 
New York Avė. Gros puiki or
kestrą. Kviečia į šokius visus 
lietuvius, ypač veteranus, šio 
parengimo reikalus tvarko ve
teranai Jonas Simons ir Petį 
Mitchell.

Visos draugijos, orgamzac 
jos ir pavieni asmenys, kurie 
praeityje tiek daug pagelbėjote 
mums, prašome neatsisakyti pa- 

Į gelbėti dabar mūsų jaunesnia
jam broliui VYTAUTUI BE- 

i LECKUI, kuris neseniai gr įžo 
i iš Europos. Matęs gi okupaci- 
i jas Lietuvoje ir nukentėjęs kaip 
i Amerikos pilietis ne vien nuo 
' vokiečių, bet ir nuo bolševikų,
I

1

jaunimo nutautimas. Sese
lės mėgina šią skaudžią 
žaizdą gydyti pravesda- 
mos mergaičių stovyklą.

Antra žaizda, reikalinga 
gydymo, tai religinis indi
ferentiškumas arba susnū- 
dinias. nutolimas nuo to, 
kas diet iška, amžina. Čia 
tai jau daugiau negu žaiz
da, sakyčiau, epideminio 
pobūdžio liga. Su šia liga 
kovojama uždarų rekolek
cijų rengimu. Pradėjusi, 
šiuos darbus, vienuolija 
susidūrė su ypatingu sun
kumu — neturėjimu tinka
mos koplyčios.

Seserys, pravesdamos 
mergaičių stovyklos prog
ramą. gali jas sugrupuoti 
būreliais ir pasitenkinti 
mažesnėmis patalpomis. 
Bet kai mergaitės turi at
likti religines praktikas, 
padėtis pasidaro tikrai ap
gailėtina. Su panašiais 
sunkumais tenka susidurti 
ir rekolekcijų metu. Vie
nintelė išeitis yra erdves
nės koplyčios statymas. 
Šio darbo minėtoji vienuo
lija negalės atlikti be vi
suomenės pagalbos. Tie,

Bartųjų Rūmų radio reporteris pristatytas prie jo trijų menesių duk
relės lopšio kai jo žmona turėjo išeiti pirktis Kalėdinių dovanų. Jis nuo 
lopšio ir savo raportą diktuoja per telefoną. Tai John Adams. Jis ma
tomai turi dvigubas pareigas. Tokie dalykai tik Amerikoj suprantami.

Mūsų juostas vienbalsiai nuta
rė kooperuoti su kitais komite
tais, kad sukelti pinigų lictuv* t 
tremtinių šelpimui. Tam d?^ i 
komandierius Joe Lewis paskirs 
veteranų komitetą.

Priimta rezoliucija, kad visi 
lietuviai veteranai dalyvautų 
Lietuvos nepriklausomybės — 
Vasario 16 minėjime. F.V.

dalyvavęs partizaniniame judė
jime. jis tęs toliau mūs-’ darbą

1 per filmų vaizdus ir žodžiu pa
vaizduodamas Lietuvos okupa
cijas ir nelaimingą bėglių padė
tį-

Mes paruošėme naujas filmas, 
kurių turinys susidės iš spalvo
tos garsinės filmos anglų kalba 
— “Lithuania” ir spalvotos lie
tuviškų dainų ir vaizdų garsinės 
filmos “Ten Kur Nemunas Ban
guoja”.

Kitos filmos yra iš bolševikų 
teroro Lietuvoje ir bėglių gyve
nimo Vokietijoje vaizdai. Pir
moji spalvuota filmą buvo ro
dyta Washingtone kongreso ir 
esnato nariams. San Francisco 
per ŪSO konferenciją ir dabar 
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reikiama suma Naujai Koply
čiai. Todėl labai prašome tuos, 
kurie prieš Kalėdas nespėjo, da- 
dabar prisidėti prie Dievo Na
mų — Naujosios Koplyčios sta
tymo. atsiunčiant pagal 
auką.

Už tą Jūsų auką pats 
Jums atlygins. Mūsų gi
nuolatos lydės Jus. pa vesdamos 
Gailestingajam Dievui visus 
Jūsų reikalus bei intencijas.

Viešpatie, atlygink tiems, ku
rie dėl Tavo Vardo daro mums 
gerą.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.
Aukas prašome siųsti:

tikslams. Bolševikija or
ganizuota jėga pašalino 
Dievą iš žmonių tarpo ir 
kietai užrakino viešojo gy
venimo duris, kad nei per 
spaudą, nei mokykloje, nei 
šeimoje Kristaus Evange
lijos šviesa negalėtų su
švisti 
nėmis 
toms, 
darni : 
krašte, 
rankas visokiam kultūri
niam darbui, laisvą žodį ir 
spaudą, be to dar vieną ki
tą atsarginį centelį, sten
kimės paniidyti krikščio- Immaculate Conception Convent 
niškai kultūrai tai, ką Eu- 

darbą. įdės savo sunkiai r0Po> ,.demonįška k“T~ 
uždirbtą pinigą į labai sau- nizmo Jėga naikma V.eto- 
gu banką kurio savinin- Je didžiulių Bu
kas yra Dievas ir savo lai- !°POS . P^aletų
ku duos šimteriopa atlygi- ’“me . kraste lsaugtI l?ar 
nimą. Visi, remiantieji šį didesni« m™° 
gražų darbą, r,e tik nalen- P‘ev° «arbek Ammka.
Jvins seserims dirbti baž- tal,Pydama, sapOe Pg.;° 
nyčios ir tėvynės vynyne, “‘t?*™., katalikų, galėtų 
bet tuo pačiu atliks kaž kaaJįkU dldell>i M,unJs
ypatingai gražaus, nes tąsi 
centelis bus panaudotas 
paruošti jaukią buveinę 
Kristui, kuris gyvena sy
kiu su mumis vargingoje 
žemėje.

Neseniai pasibaigęs Eu
ropoje karas be pasigailė- i 
jimo naikino visa kas pa
kliuvo, neišskirdamas nė 
Dievo šventovės. Negana 
to. baisioji, nieku nepaso- »■-»■■“>■■■» . ma.ouenus 
imamoji Maskvos šmėkla lenSvins sunkius musų gy- 
apgaubė didelę dalį Euro
pos ir visas į jos negailes
tingą globą patekusias 
bažnyčias ir religines į- 

yra staigas naudoja saviems

komunizrno grandi- 
surakintoms tau- 

Tačiau mes. gvven- 
šiame turtingame 

, turėdami laisvas

UŽ

at-

lietuviams nėra reikalo 
laukti, ar kas pradės. E- 
nergingai ir neatidėlioda-

Jauniausia Lietuvaičių
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

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

Visu aukotojų vardai bus surašyti į Kop- 
Aukso knygą; jie vi-

e

lyčio* Statytoju knygą — .*
si bus atridenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Iminarulate Conception ( onvent 

K. F. I). ?, Putnam, Conn.
•a

rėš. Išduotas raportas visų iš
laidų, pajamų ir nuveiktų darbų 
per praeitus metus. Atsilankė 
klebonas kun. Pankus ir kun. 
Matutis. Kun. Pankus suteikė 
komplimentus draugijos valdy- I 
bai (p. B. Mičiūnienė, pirminin
kė ir p. Valentienė, iždininkė ir 
raštininkė) už gražią darbuotę, 
kaip ir visas nares už ko-opera- 
vimą visuose parengimuose ir 
kituose darbuose. Užsidarius 
susirinkimui malda, visos narės 
susėdo prie skoningai papuoštų 
stalų pavalgyti “spaghetti din- 
ner”. Gaspadinės — Janinienė. 
Yakienė. Gudynienė ir Brazaus
kienė. kaip ir keletas kitų užsi- 

į pelnė širdingą ačiū nuo visų už 
■tokius puikius užkandžius. Visi 
' praleido smagiai laiką. Lai gy- 
■ vuoja Šv. Rožančiaus draugija!
I

j Gruodžio mėnesyje buvo net 
vienuolika laidotuvių. Labai 
sunkiai palietė mirties šešėlis 
tiek daug šeimų mūsų kolonijo- 

I je. Toks didelis skaičius naujų 
kapų primena mums tuos žo
džius. girdėtus vienuolynuose: 

į“Hodie mihi. eras tibi” (“Man 
šiandien, tau ryt reikės mirti). 
Pasimirė šie asmenys: Adomas 
Kazakevičius; Marcella Czula- 
dienė; Vincas Oskinis; Suzana 
Kovalienė; Petras Skapras; 
Vaclovas Gilavičius; Apolonija 
Yuknienė; Tekia Butnerienė;

j Vincas Tamošaitis: Povilas 
, . Rauckis; Ona Regalienė. Visomkun. M. A. |. ....į šeimom reiškiame musų gilią 

užuojautą tose sunkiose valan
dose. Už jų visų vėles tariame: 
Amžiną atilsį duok jiems, Vieš
patie !

išgalės

Dievas 
maldos i

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

NEW BRITAM, CONN.
Kalėdų šventės. Naujų metų 

ir Trijų Karalių dienos puikiai 
praėjo mūsų kolonijoje. Per šį 
šventų metų sezoną, pats cent
ras ir žiburys buvo mūsų bažny
čia. Altoriai buvo skoningai pa
puošti. Tai dėka daugiausiai Se
sutėms. Ypač Naujų Metų die
noje visų dėmesį traukė statula 
Kūdikėlio Jėzaus iš Pragos, pa-

mi imkimės darbo padėti i statyta virš tabemakulo po gel- | 
N. Pr. Švč. P. Marijos Se- tonos šviesos. (Reikia priminti,: 
serų vienuolijai pastatyti kad jau vjenį metaį praėjo, kai 

■ naują šventovę Kristui. O Xovena prie Kūdikėlio Jėzaus 
Jis, . Jungdamas savy je Pragos buvo įvesta ir sekmin- 
žmogiškąją ir dieviškąją gaį gwUoja mūsų bažnvčioje). i 
prigimti. įvertins mūsų ‘ _____
aukos didumą ir savo neiš-! Mūsų klebonaSi 
semiamomis malonėmis. pankus kuris keletą savaičių Į

> •

- — "atgal buvo ūmai susirgęs ir tu-į 
senimo žingsnius. . rėjo operaciją New Britain’o Ii-’

P. Daunis.! goninėje, jau vėl, ačiū Dievui, 
j pasveiko. Sekmadienį pasirodė 
1 mūsų tarpe ir visi parapijiečiai į 
džiaugiasi pamatę jį. Linkime' 
jam geresnės sveikatos šiais 
metais! Kitą sekmadienį klebo
nas išduos metinę atskaitą.

N. Pr. Švč. P. Marijos Se-

Prisidėkime Prie Kilnaus 
Darbo

Nekaltai Pradėtosios Merge
lės Marijos garbei, jos didžio
sios šventės — gruodžio 8 d. 
proga mūsų gerųjų prietelių pa
ariamos ir paremiamos paskel
bėme mūsų Naujosios Koply
čios Statybos Fondo Vajų.

Geraširdžiai žmonės visu nuo
širdumu atsiliepė į mūsų prašy
mą. Šv. Kalėdų proga, kokią 

i kas galėjo, atsiuntė auką mūsų 
Naujosios Koplyčios Statybos 
Fondui. Tai mūsų žmonių tikė- 
jimo pareiškimas. Tuo džiaugia
mės ir gėrimės. Tegu bus leista 
šioje vietoje su giliu nuoširdu
mu padėkoti visiems aukoto
jams ar darbu parėmusiems. 
Nemaža mūsų prietelių šia pro
ga tapo Kongregacijos Amži
naisiais ar Garbės Nariais. Vi
siems tariame giliai nuoširdų 
padėkos žodį. Už visus meldžia
mės ir tikime, kad kiekvienam 
Dangiškasis Tėvas per mūsų 
Globėjos Nekaltai Pradėtosios 
Marijos užtarimą gausiai atly
gins.

Naujosios Koplyčios Staty
bos Fondas jau pradėtas. Pada
ryta graži pradžia. Bet vajus 
dar nebaigtas, jis tęsiamas ir 
bus tęsiamas kol bus sudaryta

i

J.J.M.

“DARBININKO” KAINA 
$5.00 METAMS 

LDS Nariams — $4.00
Laikraštinė popiera pakilo 110 G : kitos reika

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

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko”
prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
$5.00 metams; pusei metų — S2.50. Vieną kartą 
savaitėje — S3.00. Užsienyje du kart savaitėje — 
$5.50; pusmečiui — $3.00: vieną kartą savaitėje — 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden
gia savo įvairias išlaidas.

LDS Centras ir
“Darbininko” Administracija.

KEARNY, N. J.
Gruodžio 31. Dr. Vito Kemežis 

ir jo žmona Marijona susilaukė 
sūnelio vardu Povilas.

Šv. Vardo draugijos nariai, į 
praeitą sekmadienį, būtent, šv. I 
Vardo šventės dienoje, puikiai 
pasirodė bažnyčioje. Visi vyrai 
ėjo bendrai prie šv. Komunijos. 
Mišias už gyvus ir mirusius na
rius atnašavo kun. Juozas Ma
tutis, 9:30 vai. Tuojau po mišių 
visi suėjo į parapijos salę, kur 
buvo suruošta visiems puikūs 
pusryčiai. Edvardas Makaus
kas. pirmininkas, perstatė kal
bėtojus. Iš eilės kalbėjo visi pa
rapijos kunigai. Kun. M. A. 
Pankus, klebonas, pagyrė val
dybą ir visus narius už jų gerą 
darbuotę praeitais metais. Taip 
pat linkėjo draugi ja j augti atei
nančiais metais. Kiti kalbėtojai 
buvo VValter Eidentas ir W. 
Thomas. Ponios Sintau, Eiden
tas. Jennings ir Hicks viską pa
gamino ir paruošė. Širdingai a- 
čiū taria joms Šv. Vardo drau
gija!

Šv. Rožančiaus draugija turė
jo metinį susirinkimą sekmadie
nį jk> piet, parapijos svetainėje. 
Labai skaitlingai susirinko na-

Pranciškietės Seselės surengė 
metinę programą sausio 5, L.A. 
P.C. salėje, kuri buvo labai sėk
minga. Salė buvo taip pilna, kad 
reikėjo kaikuriems stovėti.

Vakaro vedėja buvo A. Smi- 
gelskienė. Programą išpildė se
kanti: jauna solistė Genovaitė 
Morozaitė: svetimtautis solistas 
James Collins, geradaris mūsų 
parapijos ir Seserų, kuris visus 
nustebino su lietuviška daina. 
Jam akompanavo įžymus pia
nistas Frank Hannan. Taip pat 
dainavo Jaunų Sodaliečių cho- 

I ras, Moterų Sodaliečių Glee 
Club ir Lietuvių Politinio klubo 
Vyrų choras, vadovaujant muz. 
Jonui Čižauskui, kuris yra vi
siem plačiai žinomas muzikas. 
Mūsų jaunos moterys ilgą laiką 
rankiojo žinias ir jas paskelbė 
vaidinimui. Maži mokyklos vai
kučiai šoko ir dainavo.

Laike jjertraukos surinkta 
$82.24 dėl Seselių misijų darbų 
tarp lietuvių Brazilijoj.

Seserys širdingai dėkoja vi
siems už atsilankymą ir už au
ką.

lengvai įdeda- 
gali su savimi

rašyk mums

New England Coke
350 STUART STRIET, BOSTON

OI YOUI AUTHOIIZEO D E A L E R

"tC GIRS 175,000 Naujosios Anglijos
ly mų pasitiki New Engianti Coke na

mų apšildymui. Priede geros šilumos ir 
patogaus apšildymo, tūkstančiai džau- 
giasi, kurie yra įsigyje New England 
Coke's Automatic Heat Reguliatoriumi... 
tik pridėk pirštą būdamas viršui ir tuojau 
sureguliuosi denaperį apačioje.

Automatiškas
ŠILUMOS REGULIATORIUS

DI’OS JUMS
geresnį patogumą... nereikės eiti j 

skiepą reguliuoti demperį ir trauki
mą.
Pastovi šiluma... sveikatos apdrauda. 
kuro ekonomiškumas... sutaupo ang

lių.
jis yra nebrangus... 
mas: jei išsikraustai, 
pasiimti.

Dėl platesnių informacijų 
šiandien.


