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Arkivyskupas Stepinac Per 
keltas | Viešbutį

1 I1 I

Katalikas, kurs neremia !’ 
katalikiškos spaudos, ne- ! ![ 
turi teisės vadintis geni | 
Bažnyčios vaiku. ;!

Vyskupas Ketteleris.
---------------------------------------------------------- sį>;!
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Londonas — Kardinolas 

Griffin, Westminsterio ar
kivyskupas, gavo žinių, 
kad arkivyskupas Aloy- 
sius Stepinac iš Zagreb, 
Jugoslavijos, kuris raudo
nųjų — Tito — valdžios 
nuteistas 16 metų sunkių
jų darbų kalėjiman, iš ka
lėjimo perkeltas į viešbutį.

Kardinolas Griffin pa
reiškė, kad “mes nebūsime 
patenkinti” tol, kol arki
vyskupas Stepinac nebus 
visai išlaisvintas.

Ramadier Sudarė Prancūzijos

Bidault Užsienio Ministerių

Kongreso Komitetas Tyri
nės Komunistą Veiklą

I 
i

VV’ashington, D. C., sau
sio 23 — Jung. Valstybių i 
Atstovų Buto komitetas 
tyrinės komunistų veiklą 
įvairiose įstaigose, įimant ■ trys va’stvbės ministeriai 
darbininkų unijas, švieti- jr -
mo ir judamųjų paveikslų j Riti mažesn-'eii 
įstaigose. i

Šis komunistinės veiklos! ministerių kabineto susi- 
tyrinėjimo komitetas yra rinkimo, kuris ivvks penk- 
respublikonų kongresme- tadienį, sausio 24 d. 
nų vadovybėje. Jo pirmi-, Respuhlikiecai (katali- 
ninku yra J. Parnell Tho- kaį) sutiko įeiti i valdžią, 
mas iš New Jersey. ’ - -- -

Paryžius, Prancūzija, — atidėjo nusiginklavimo 
Sausio 23 — Paul Rama- svarstymą iki vasario 4 d. 
dier, socia’istas, kuriam jo Taip norėjo Jung. Valsty- 
draugas Vincent Auriol, 
Prancūzijos prezidentas, 
taip pat socialistas, pave
dė sudaryti ministerių ka
binetą, po sunkaus darbo, 
jam tas pareigas pavyko 
išpildyti. Jis sudarė koali
cinį kabinetą.

Naujas ministerių kabi
netas susideda apart pre- 
miero, d’i vice premierai.

dvidešimt ministerių. 
. __ _ _ i valdinin-

jkai bus pas’-irt! po pirmo

Jo pirmi-j Respublikieč’ai (katali-

bės ir kitos valstybės, ku
rių atstovai balsavo už 
Junsr. Valstybių atstovo 
pasiūlymą.

Tik Rus ja ir Lenkija 
balsavo prieš.

Kaip žinoma, Jung. Vals
tybės patiekė nlan? dėl a- 
tominč-s energijos kontro
liavimo pasaulyj. Ji nori, 
kad tas nlanas pirmiausia 
būtų svarstytas ir priim
tas, o tik po to kalbėti apie 
bendra nusiginklavimą. 
Rusija rcikalau ”;są nu- 
siginklnv’mo reikalą svar
styti. Tai°i dėlto ir atidė
tas nusiginklavimo klausi
mas.

kai jiems buvo ūžti Krinta, 
kad užsienio reikalų mi- 

Hoover Paskirtas Misijai nisteriu yra skiriamas
‘ _ Georgės Bidault, re^publi-

i kietis. Respublik iečiai;Į Europą
sau-VVashington, D. C., 

sio 23 — Prezidentas Tru
man pakvietė Herbert 
Hoover, buvusį prezidentą, 
vykti į Europą su ekono
mine misija studijuoti 
maisto ir lygiagrečio pro
blemas Centralinėje Euro
poje ir patiekti savo reko
mendacijas šių problemų 
išsprendimui.

Veikalo "Katalikiškoji 
Lietuva" Įvertinimas

Acheson Pasilieka Valsty
bės Departamente

1

Washington, D. C., sau- 
taipgi užima dar šias vie- sio 23 — Naujas J. V. vai
tas kabinete: vice premie- stybės sekretorius Gen. 

iro, finansų, karo, komerci- George Marshall, pradėjęs 
jos ir paskirstymo. Komu- eiti pareigas ir sužinojęs, 
nistai gavo 5 vietas, o so- kad Dean Acheson nori re- 
cialistų yra devyni minis- zignuoti, jis jį pakvietė pa- 
teriai. silikti tose pareigose.

Pažymėtina, kad Georgės; Manoma' kad ir kitas se- 
Bidault, respublikietis, ku- kretoriaus pagelbininkas 
ris vadovavo Prancūzijos Clayton pasiliks tose pa

reigose.
i 
Į

iIi
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užsienio politiką nuo pat 
i išsilaisvinimo, grįžo į tą 
; ministeriją. Tai svarbi vie
ta.

“Knyga verta didesnio 
paplitimo. Kultūringa, sis- 
tematinga, dėl to būtų la-

Atidėjo Nusiginklavimo 
Svarstymą

Lake Success, N. Y. —
*L^"d.!nS£. J? Jungtinių Tautų Saugumo

13 Iš 82 Armijos Koplyčią 
Pardavė Katalikams

M.
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Pieno Ir Medaus Palestinoje 
Pasruvo Ašaros Ir Kraujas

— Pasmerktųjų giesme teisine salėja, su pan
čiais ant rankų. — Sionizme pradžia ir tikslaL— 
Kaip tvarkosi žydų ūkiai Palestinoje. — Slapto
sios žydų teroristų - partizanų grupes: Hagana, 
Irguna ir Sterno. — Apie sprogdinamas patru
lių masinas ir stotis. — Slaptosios arabų orga
nizacijos ir karinė mankšta.

“MES MIRSIME, KITI nes Sionizmo organizaci- 
KOV’A TĘS” I jos steigėjas Teodoras
... . . , iHerzl, vakarų Europos žy-- Ugnyje ir kraujuje Ju-Įdas Jau 1896 m jisai su 

da krito, ugnyje ir krauju- persįėmimu pradėjo skelb- 
je atsikels ir vėl! U............... r • -•

Šie senos, karingos heb
rajų (žydų) dainos žodžiai 
skamba Palestinoje, ją 
giedojo 31 jaunas žydas 
teismo salėje, kada jiems 
buvo iškelta byla už gink
lų laikymą ir už naikinimą 
britų karių.

Grupės vadas, 28 metų 
raudonbarzdis Chaim Lus- 
ter, apsirengęs dengiamo
sios spalvos, khaki, unifor
ma, užprotestavo prieš tei
smą: jie neturi būti laiko
mi kriminalistais, o karo 
belaisviais, kurie buvo 
fronte prieš britus. O ki
tas jų grupės drąsuolis 
teisme tiesiog išrėžė:
— Šiuo kartu žydų tauta 

NACIU - FAŠISTŲ TAKTIKAS yra nusprendusi I 
viskuo, kuo tik gali. Jums,

Vokieči^rjaučia Naują Spaudos
Puolimą Prieš Katalikus —l’——- du ir sukeltais kapitalais

4-

Popiežius Pijus XII, skaito savo pranešimą 
Kardinolų Kolegijai ir diplomatiniams atsto
vams Vatikane, reikšdamas savo griežtą pro
testą prieš komunizmą.

RAUDONIEJI PANAUDOJA

i

Washington, D. C. — 
į Jung. Valstybių Karo Tur
to Administracija pardavė 
13 iš 82 armijos koplyčių 
katalikų parapijoms ir in-

paskelbt/” SVet*ma kalba Taryba 9 balsais prieš du stitucijoms.

J. Aleksandravičius. KARDINQLAS
“Jūsų knyga “Katalikiš-i<rrr t CNJCT T\7P 

koji Lietuva” yra puikiai' ▼ LAJ V C
išleista. Tai yra didelis į-. ------------------------
našas į Lietuvių tautos 
kultūrą. Amerikos lietuvių dies sukrėtimo suspaus-! miausių Katalikų Bažny- 
istorijoje manau Jūsų tas, staiga mirė J. E. kar- čios vadų. Jis buvo ketvir- 
knyga yra pirmoji rimtai i dinolas Rodriųue Villeneu- tas kardinolas Kanados is- 
išleista.”

Kun. J. Vaškys, O.F.M.,
Lietuvos Pranciškonų
Amerikoje Provincijolas.i

3c

Los Angeles, Cal.—šir-jneuve buvo vienas įžy

Vokietija — . Pažymėtina, kad visose

I
II

ve, O.M.I., 63 metų am- torijoj, buvo artimas drau- 
žiaus, Quebec (Kanados) gas^ Popiežiaus^ Pijaus XI 
arkivyskupas.

J. E. Kardinolas Ville-
: neuve nesveikavo per kele- 

“Pagalios didelė spraga tą mėnesių. Iš New Yorko 
mūsų neturtingoje^ litera- buvo nuvykęs į Los Ange-

gerai ir tvirtai, j demijon poilsiui ir atgavi- 
Katalikiškoji Lietuva” y-imui sveikatos, ir po ketu-

• v

•f I

tūroje tapo užtverta ir už- į ies, Cal. — Ramona aka- 
tverta j ’ " " ‘ ’
<4J— ----- *

ra didelis įnašas... Geisti
na, kad veikalas būtų iš
verstas anglų kalbon.”

Kun. E. M. Paukštė, j
* * į:

Minimą gražų veikalą 
galima įsigyti sau, savo 
draugams ir išvietintiems 
lietuviams Europoje dova
noms “Darbininko” admi
nistracijoje, prisiunčiant 4 
dol. piniginę perlaidą.

rių dienų mirė.
A. a. Kardinolas Ville-

ir Popiežiaus Pijaus XII.
Bymes Pasirašė Sutartis
Washington, D. C. —Pe

reitą pirmadienį James 
Byrnes, valstybės sekre
torius prieš išeisiant iš 
tarnybos, pasirašė Italijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos taikos sutartis.

Berlynas,
Sovietų Rusijos kontro- mokyklose Rusijos zonoje, 
liuojama spauda Berlyne,' Vokietijoje, tikybos dės- 
neabejotinai klausydama tymas yra uždraustas. Tik 
komunistų viršininkų įsa- Berlyne dar palikta dėlto, 
kymų, perspausdina šlykš- kad tas miestas yra Ali- 
čius raštus prieš Katalikų jantų Tarybos kontrolėje. 
Bažnyčią ir Jos vadus iš Taigi rusai, būdami “de- 
italų raudonųjų fašistų - mokratiškiausi pasauly”, 
komunistų spaudos. kol kas neturi drąsos kelti

Tuo pačiu metu Rusijos bals? PJ'ieš tikJbos dės‘;V‘ 
militarė administracija bct vlsur k“
uždarė katalikų diecezijos ut uz raude. 
laikraštį Saksonijoj už tai. 
kad tas laikraštis įtalpino 
Meissen vyskupo pareiški-. 
mą, kad tikintieji miestų 
valdininkų rinkimuose bal
suotų taip, kaip “jų sąžinė 
diktuoja. Illir> UlVUUllUO gauia O k k

Kitas Rusijos kontro- kad UNRRA’os viršinin- vo senąją tėvynę, Palesti- 
liuojamas laikraštis — kai įsakė, kad visi jos tar- n4« pradėjo stipriau reikš- 
“Neues Leutschland”, lei- nyboję esanti kariškiai ir tis Pareito šimtmečio pa- 
džiamas Berlyne, smarkiai civiliai pareigūnai Jung. baigoje. V ienu iš pirmųjų 
puola Bonn miesto mokyk- Valstybių zonoje, Europo- promotorių buvo Pasauli-

UNRRA Įsako Klausyti 
Rusijos Pareigūnų

jti, kad dėl vyraujančio pa
saulyje antisemitizmo ne
są vilties, kad žydai asimi- 
liuotųsi (sutaptų su vieti
niais žmonėmis) dabarti
nėse jų gyvenimo vietose 
ir kad vienintelis išsigel
bėjimas iš persekiojamų 
benamių padėties tėra at
kūrimas nepriklausomos 
žydų valstybės.

Naujos viltys žydams su
žibo po, vadinamos, Bal- 
four deklaracijos, paskelb
tos 1917 m. lapkričio 2 d. 
kurioje britai pareiškė:
— Jo Didenybės vyriau

sybė palankiai žiūri į tėvy
nės atsteigimą žydų tau- 

i tai”.
kovoti ŽYDĘ FONDAI IŠPIRK

TI ŽEMES
britai, Palestina tėra tik; Visų pirma žydai buvo 
karinė baze. Mums ji yra pasiryžę veikti taikiu bū- 
padorių namų viltis...: jr sukeltais kapitalais

į Mums nesvarbu jei mes išpirkti Palestinos žemes, 
mirsime... Kiti kovą tęs to-.Tam tikslui jau 1901 m. 
^au -. . . buvo įsteigtas žydų Nacio-

Kai teismo sprendimas naiinįs Fondas. Jo sukel- 
buvo isnestas prieš juos, ’ t_aįs kapitalais buvo perka* 
kai giminės verkė ir veržė- ma žemė, kuri buvo visos 
si pro sargybų grandį, kad žydų tautos nuosavybė. Ji 
suteiktų paskutinį pabu- tiik išnuomuojama besii- 
ciavimą, nuteistieji žydų mantiems ūkininkauti, su 
patriotai pašoko ant kojų teis€ paveldėti.

■ ir vedami iš teismo salės, j Norėdami šį procesą 
su grandiniais ant rankų i(vyksmą) dar labiau pa_ 

i užgiedojo tautini himną: j greitinti, sionistai 1921 m.
Musų šimtmečių viltis jsteigė Palestinos Įsikūri- 

į nėra prarasta, (mo pondą, kurs lengvomis
Musų viltis sena ir šventa, sąiygomis ėmė teikti ilga- 
Dar kartą sugrįžti į savo —•

žemę,
;Kur ilsisi mūsų tėvų kau-‘ 
į lai...

■•f

I
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New York, N. Y. — Šio-
” mis dienomis gauta žinių.
Rusijos kontro- kad UNRRA’os \ 

laikraštis
>

5t: Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų
SEIMELIS

I

4
riGMT

iMtamvilt 
PA D A LVSlS

I
Join the 
MARCH 
OF 

DIMES
JANUARY 15-30

i. 1

Sekmadienį, vasario 23 d., 1 vai. p.p., šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos svetainėje, Lawrence, Mass., 
įvyks Naujos Anglijos. Lietuvių Katalikų Seimelis, ku
rį ruošia Naujos Anglijos ALRK Federacijos apskritis. 
Visi Federacijos skyriai, katalikiškos organizacijos 
raginamos prisiųsti kodaugiausia atstovų į seimelį. 
Taipgi katalikiškoji inteligentija profesijonalai, dva
siškiai ir veikėjai kviečiami dalyvauti seimelyje, ben
drai visi, kuriems rūpi Lietuvos reikalai bei jos gelbėji
mas iš vergijos pančių. Sekmadienį, vasario 23 d. skir
kime Katalikiškajai Akcijai.

Kun. J. V aitekūnas, Dvasios Vadas
A. Daukantas, Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.

lai...
SIONIZMO VILTYS

Žydų viltis sugrįžti į sa-

laikės paskolas plėtimui 
žydų žemdirbystės, susi
siekimo, prekybos ir tt.

KAIP ŽYDAI ŪKININ
KAUJA PALESTINOJE
Tik nedaugelis žydų turi 

privatinius ūkius Palesti
noje, daugiausia — ben
druomenės, kooperatyvi-

Tęsinys 5-tame pusi.
lą, Rhinelande. už tai. kad je, privalo klausyti Rusi- 
toje^.oje yra dčsto-;^valdžios įsakymu

MILŽINIŠKI REIKALAVIMAI 1 wesx .salėm, mass.
VOKIETIJAI, AUSTRIJAI

Londonas, sausio 23 — 
Užsienio Ministerių Tary
bos pagelbininkų susirin
kime, kurie yra susirinkę 
paruošti taikos sutartis 
Vokietijai ir Austrijai, 
keliama milžiniški reika
lavimai.

Jugoslavija ir Lenkija į- 
teikė užsienio ministerių 
pagelbininkams savo rei
kalavimus iš Vokietijos ir 
Austrijos. Čekoslovakija 
taip pat įteikė savo reika
lavimus. Reikalauja dena- 
cifikacijos, demilitariza- 
cijos, reparacijų ir net te
ritorijų.

Jung. Valstybės, Prancū
zija ir Anglija, greičiausia, 
nepriims reikalavimo teri
torijų ir taipgi stambių re
paracijų prieš Austriją.

Senas Mokyklas Pavers 
Veteranų Apgyvendinimui
New York, N. Y., sausio 

23 — Gubernatorius Dew-į 
ey pranešė, kad yra skiria- i 
ma $3.200,000 įrengimui į 
namų veteranams, šešios 
senos mokyklos bus perre- 
montuotas ir jose bus į- 
rengta 212 apartmentų.

šeštadienį, sausio 25 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Per visą valan
dą, būtent, iki 2:15 vai. plauks oro bangomis lietuviš
kos liaudies dainos, muzika, pranešimai, sveikinimai 
ir kalbos.

Kalbės p. B. Cunienė, Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto Ladies Auxiliary pirmininkė.

Primename Gerb. Skaitytojams, kad šios radio 
programos metinis koncertas įvyks sekmadienį, ba
landžio-April 13 d. š. m., 3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone. Kviečiame visus iš anksto ruoštis ir šiame 
koncerte dalyvauti. Atsišaukiame į visas draugijas, 
parapijas, klubus ir pavienius asmenis tą dieną neruoš
ti jokių kitų parengimų, bet skirti vieną dieną metuose 
Lietuvių Darbininkų radio programai.

Visais šios radio programos reikalais kreipkitės 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ĮVAIRIOS žinios
ATVYKO 15 LIETUVIŲ

TREMTINIŲ
tas gauna maisto siunti
nėlius nuo geradarių iš A- 
merikos.

Atvykusis Ksaveras Kni- 
taitis, atvyko pas gimines, 
bet jo adresas nežinomas.

Be eilės giminių ir drau
gų atvykusius pasitiko 
Lietuvos Gen. Konsulato 
Attache A. Simutis, kuris 
padėjo su formalumais. į

L.G.K

Sausio 16 dienos laivu 
ERNIE PYLE tarpe devy
nių šimtų keleivių atplau
kė ir 15 lietuvių:

Algirdas Andriušis, A- 
merikos pilietis, išvyko i 
Detroit, Mich., kame turi 
seserį p. Stellą Richman, 
bet nežino jos adreso. Lie
tuvos Gen. Kons. jos ieško
jo per spaudą, bet ji neat
siliepė. Atvykusį lietuvi 
maloniai sutiko pagloboti 
vietos veikėja p. Mary 
Sims, 2207 Oakman Blvd., 
Detroit 6, Mich., kuri per 
lietuvių organizacijas ir 
radiją bandys surasti p. 
Andriušiui jo seserį.

Alma Blady, Amer. pilie
tė, išvyko pas Miss Cathe- 
rine Zoomey. 3135 High- 
land Place, VVashington 8, 
D. C., kuri ją užangažavo 
kaipo virėją. Atvykusios 
tėvas p. Robert Horn gy
vena kur tai Philadelphia, 
Pa., bet jo adresas nežino
mas.

Dr. Stasys Budrys su 
motina Sofija ir dukrele 
Gražina, o taipgi žmonos 
motina Marija Kuršiene 
porai dienų buvo sustoję 
pas p. Gajauskus, 36-26 
Greenpoint Avė.. Long Is- pas tetą New Yorke. Ji pa- 
land City, N. Y., kame juos šakojo apie profesorių ir, u’ashington_  Prasidė-

vienas iš ta- 
jaunesnio- 
skulptorių.

rienę, Dorothy, N. J. Pažy
mėtina. kad V. Kašuba bu
vo Lietuvoje užsirekomen
davęs kaipo 
lentingiausių 
sios kartos
Lankiusieji Lietuvos pa vi
li joną 1939 -1940 metų Pa
saulinėje Parodoje New 
Yorke neabejotinai prisi
mena didingą Vytauto Di
džiojo statulą, kuri ir buvo 
jo kūrinys. Užsienyje Ka- 
šubos kuriniai taip pat su
silaukė aukšto Įvertinimo 
ir už savo kurinius Pasau
linėje Paryžiaus parodoje 
1937 metais yra gavęs 
aukso ir du sidabro meda
lius. Jo žmona taipgi yra 
menininkė, keremikos spe
cialistė. kuri savo vyrui 
daug padeda suprojektuo
tų kurinių Įvykdyme.

Zenonas ir Konstancija 
Petreikiai su dukrele Ma
rija apsistojo pas p. Eleną 
Stankienę. P. O. 261, Dol- 
ton. Iii. Jų pasitikti į uostą 
atvyko p. Beiiackas, kuris 
atvykusius globojo iki iš
vykstant Į Dolton, III. |

B. Makūnaitė - Zikarie- . ,u , .,
nė, Baltic University Ham- Tik VlCHAS KliniCJdS ISTinktdS 
burge studentė, apsistojo

Boston, Mass., sausio 23 
— Gubernatorius Brad- 
ford Įteikė Massachusetts 
valstybės Kongresui biud
žetą sumoje $147,000,000, 
kuris esą reikalingas vals
tybės išlaidoms.

Gub. Bradford biudžetas 
yra didžiausias valstybės 
istorijoj daugiau kaip 
S23.000,000.

Taigi net respublikonų 
vadai tokiam biudžetui 
priešinasi. Demokratai sa
ko, kad $147,000,000 yra 
tai “atominės” išlaidos.

Galimas dalykas, kad dėl 
biudžeto kils karštos dis
kusijos.

Kapelionu Kongrese

globoio Bendr. Amer. Liet, studentų be galo sunkią JUS go.tam Kongresui, is- 
Fondo tarnautoja p. Apo- padetĮ, nes universiteto torįųaį įrodinėja kad tik 

kunigas

stantine Pise buvo išrink- 
__ > 22-tram kongresui, 
gruodžio 11, 1832 metais, 
114 metų atgal, ir tarnavo

Fondo tarnautoja p. Apo- padėtį, nes universiteto 7 
lonija Gajauskaitė. Iš čia stovykloje maistas daug vįenas* katalikas 
visi išvyko pas Dr. M. Bud-1 ’ ’ 
rienę, J. A. Valstybėse gy
venančią jau nuo pereitų 
metų ir dirbančią VVomen 
and Children’s Hospital 
Čikagoje.

Skulptorius Vytautas 
Kašuba, buvęs Meno Aka
demijos Kaune profeso
rius, su žmona Aleksandra 
ir dukrele Guoda apsistojo 
pas seserį p. Reginą Bud-

| blogesnis negu kitose buvo išrinktas kapelionu 
! tremtinių stovyklose, ku- ajam aukščiausiam teisda- 
| no užtenka tik gyvybei riu būriui Kun Dak Con. 
■ palaikyti, bet per maža,1, 
'kad žmogus galėtų paken- 
čiamai normaliai gyventi. 
Tiek profesūra tiek stu-

mažfau'kai mZtą’iaiko’”
Kun. Pise buvo labai į- 

žymus asmuo ir ištikimas 
draugas prezidentų ir tei
sėjų. Daug kartų jis buvo 
ir Popiežiaus apdovanotas 
Įvairiais pasižymėjimais.

to žodžio prasme. Vienin
telis išgelbėjimas, tai kad 
laiks nuo laiko vienas ki
tas profesorius ar studen- i

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

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

1 MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Į Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: šv. Povilo, Šv. Jokūbo.
i Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa

saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšaio šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 

Į 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.

ANGLLsKAI-LlETlVTsKAS ŽODYNASį (English-Lithuanian Dk-tionary)
Mes siūlome jums Angliškai-Lietuviską Žodyną, kui is yra 

laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 ;dabai- mes jums siūlome Pargeną — atiduoda- i 
me už S3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS’’ — Gražiausių Liaudies Dainų Rinki n;.*>

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido I 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudie- damos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygute, km aug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybė antruosius popie- 

i rius. Joje yra trumpai suglausti klausima: ;r atsakymai ang- 
Į lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
' ją įsidėti į ndikulį tpocketbook >. Didele raides, spauda aiš

ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalina-

Parašė kun. M. J. Duffj. vertė kun J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimt . . kalbos nemoka,
tad mokytojams bei mokytojoms pris- » ia tikėjimo dalykus 

' aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tok?. pamokoms ir išleis- 
' tas šis Katekizmas. Vienas puslapis -ilgių kalba, kitas — 

lietuvių. Klausimai ir atsakymai truo n lengvučiai. Kaina 
j 20c.

“VYTlb IK ERELIS”
Parašė Jonas K mitas. “Vyris ir E- '. apysaka iš lietu

vių kovų su lenkais ir bolševikais. Kr ^a turi 576 pusi., be 
galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti . paleisi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

i DARBININKAS"
■ 386 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Kova Dėl Rekonlnlo 
Mieto

DARBININKAI
I

Flower ligoninėje, Toledo, per šventes gimė 
penki setai dvynukų. Slaugės sako, kad tokio 
vienkartinio dvynukų gimimo ligoninėje dar ne
buvo.

KUN.A.ABRAČINSKO KALBA
pasakyta sausio 18 d. š. m.,' Taigi visi Kun. Dr. Urbo- 
Darbininkų Rądio progra- navičiaus artimieji ruošia
moje iš t^ESX stoties. Sa- tės į šias iškilmes.
lem. Mass. į Malonu girdėt, kad atva-

Sveikiname visus Naujos sveč"J iš ViFPnia>
Anglijos Lietuvius ir nuo- 9“eago, Conn Maine, 
širdžiai kviečiame visus į Providence Woreester, 
iškilmes, kurias rengia Šv. Brockto^, Norwood, Lo- 
Petro lietuvių parapija, Lawrenee, Cam-
pagerbti Kun. Dr. Kaži- !jrldSe’?r zlno’na da“« ,18 
mierą Urbonavičių, jo Bostono ir kitų lietuvių 
Auksinio Kunigystės Jubi- koloniJU-
liejaus proga, sekmadienį, Rengėjų Komiteto vardu 
vasario (Feb.) 9-tą. ir savo vardu nuoširdžiai

Dienos ‘tvarka: kviečiame visus lietuvius,
8 vai. rytą — Kun. Dr. iš toli ir arti, dalyvauti 

Kazimieras Urbonavičius šiose iškilmėse.
atnašaus iškilmingas pa
dėkos šv. mišias.

10 vai. J. E. arkivysku
pas Richard J. Cushing at
našaus Pontifikales šv. 
mišias, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, So. Bosto-

Senatas Palieka Karo 
Tyrinėjimo Komitetą

M’ashington, D. C., sau
sio 23 — J. V. Senatas 47 
balsais prieš 45 nutarė pa
likti Karo Tyrinėjimo Ko
mitetą, kurio pirmuoju 
pirmininku buvo Preziden
tas Truman, būdamas se- 

i natorium.
į Karo Tyrinėjimo Komi
teto pareiga ištyrti ar ne
buvo padaryta kokių ap
gavysčių ir bereikalingo 
karo turto sunaudojimo.

mūsų tautą.
Lauksime Jūsų 

Širdingai ačiū!

JUOKELIAI

Vieną labai svarbią pa
stabą norime padaryti. 
Būtinai reikia įsigyti tikie- 
tus iš anksto. Tikietų gali
ma gauti “Darbininke”, 
pas Bankieto Rengimo Ko- 
misijos narius, arba klebo-

6 vai. vakare įvyksta pa- i n^°je'
gerbimo bankietas, Copley ! Šioje garbingoje dienoje 
Plaza viešbutyje, Copley pagerbsime vieną Ameri- 
Sq., Bostone.

Bankieto metu gros or- nigų, 
kestra. 1 
dalį išpildys artistas Ra- navičių ir tuo pačiu 
polas Juška.

Gerbdami Kun. Dr. Ur
bonavičių, mes gerbiame 
patį Kristų, nes kunigystė 
yra Kristaus dvasios at
spindėjimas — Kunigas 
tai yra kitas Kristus.

Per 50 metų Kun. Dr. Ur
bonavičius, ištiesų, atspin-' 
dėjo Kristaus meilės dva
sią. Jis paaukavo save 
žmonių gerovei. Jis ėjo vi
sur gera darydamas — 
Lietuvoje, Pennsylvanijo- 
je, Lowell, Brockton, Nor- 
wood ir So. Bostone.

Kokia tai įspūdinga, i 
graži jo gyvenimo knyga! 
Kiek tai malonių jis sutei
kė žmonijai per tuos 50 
kunigavimo metų!

Vasario (Feb.) 9-tą, iš
tiesų, yra Maldos diena! 
Džiaugsmo diena!

Iškilmingai ir viešai pa- tamstai privalau mokėti?

kos lietuvių įžymausį ku- 
’ , rašytojų, veikėjų

Dainų programos Kun. Dr. Kazimierą Urbo- ~ z.------ yįSą

visų!

Vienas škotas į senatvę blogai 
pradėjo jaustis: tai galva skau
da, tai širdį spaudžia, ir kiti ne
galavimai atsirado, škotai žmo
nės nerangūs, taigi ir šis nesi
skubino kreiptis į gydytoją. Bet 
pagaliau susirengė.
— Mano mielas. — tarė gydy

tojas, — aš tau nieko negalėsiu 
padėti, jeigu tu nepamesi girta
vimą. Pacijentas pakrapštė pa
kaušį, paėmė kepurę ir jau buvo 
beeinąs.
— Atsiprašau ponuli, bet tam

sta man už vizitą dar nesumo
kėjai, — sako daktaras, škotas 
nustebęs atsako: — Už ką aš 
.......................................Juk 

dėkosime Dievui, kad davė ■ tamstos patarimu aš visvien 
Kun. Dr. Urbonavičiui pro- 
gą susilaukti šios brangios ‘ 
dienos ir melsimės, kad 
dar ilgus metus jis atspin
dėtų Kristaus dvasią kuni
gystės gyvenime.

Kartu su Kun. Dr. Urbo
navičių mes visi linksmin
kimės ir džiaukimės, nes, 
ištiesų, prašvito linksma 
diena!

Vargiai ar daug iš mūsų 
susilauksime švęsti antrą 
kartą tokią brangią dieną.

VERKIANTIS 
LIETUVIS

“Slenka dienos, mėnesiai, me
tai slenka. Prailgo belaukiant 
tavęs laisvos, tėvynei... Mūsų, 
tremtinių, širdys pilnos nerimo. 

( Jos pilnesnės ilgesio ir liūdesio 
negu mūsų tautos dainos. O 
ten, kankinamoj tėvynėj, rauda 
mūsų motulės, verkia sesės, ir 

< jų ašaros skalsiau byra negu tė- 
j viškės lankų rytmetinės rasos... 
' Ar suves mus kada likimo ke- 
j liai ?...”
. “O Lietuvai... Kaip arti, arti 
J tu prie manęs. Pačioj širdyje... 
' Ir kaip aš toli nuo tavęs vargs- 
i tančios'...

“Dieve, Viešpatie, neleisk 
I mums vos gimusiems pražūti.
Neleisk šventųjų kryžių šaliai 
būti sunaikintai. Neleisk palai
doti liūdnųjų dainų ir švelniųjų 

'širdžių tautos, kurią Tu leidai 
'gyveniman savo garbei...”

i

nepasinaudosiu.

“Burtininkas”

Mokytojas klausia mokinį:
— Stasiu k. pasakyk man, kas 

aš būčiau, jei iš tavo tėvo kiše- 
niaus pavogčiau dešimtį dole
rių?

— Burtininkas, ponas mokyto
jau.

— Kodėl?
— Todėl, kad mamytė jam tik 

kvoderį davė.

V L.

SvJUL&oįiL Į
Ii
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zTrečiasis Sekmadienis po Trijų Karalių — Sausio 26 d.
EVANGELIJA: Mato 8, 1-13

Anuo metu: Kai Jėzus nužengė nuo kaino, jį sekė daug mi
nių. Ir štai vienas raupsuotas priėjo, pagarbino jį ir tarė: Vieš
patie, jei nori, tu gali padaryti mane nesuteptą. Jėzus, ištiesęs 
ranką, palietė jį ir tarė: Noriu, būk nesuteptas. Ir tuojau jis pagi
jo iš savo raupsų. Jėzus gi jam tarė: Žiūrėk, kad niekad nesakytu- 
mei. bet eik. pasirodyk kunigui, ir atiduok dovaną, kurią yra Įsa
kęs Mozė, jiems paliudyti.

Kai jis įėjo į Kaparnaumą, prie jo prisiartino šimtininkas ir 
meldė jį, sakydamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie stabo 
ištiktas ir skaudžiai kankinasi. Jėzus jam tarė: Aš ateisiu ir jį 
pagydysiu. Bet šimtininkas atsakydamas kalbėjo: Viešpatie, aš 
nevertas, kad tu įeitumei po mano stogu, bet tark tiktai žodį, ir 
mano tarnas pasveiks. Nes ir aš esu žmogus po valdžia pastatytas 
ir turiu po savim kareivių; aš sakau šitam: Eik, ir jis eina; kitam: 
Ateik, ir jis ateina, ir savo tarnui: Tai daryk, ir jis daro. Girdėda
mas tai, Jėzus stebėjosi ir ėjusiems paskui save tarė: Iš tikrųjų, 
sakau jums, aš neradau taip didelio tikėjimo Izraelyje. Taigi, aš 
sakau jums, daugelis iš rytų ir vakarų ateis ir sėsis prie stalo 
dangaus karalystėje su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu; o karalys
tės vaikai bus išmesti laukan Į tamsybes; ten bus verksmo ir dan
tų griežimo, šimtininkui gi Jėzus tarė: Eik, ir tebūnie tau, kaip 
įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo.

LEKCIJA: šv. Ponio Apaštalo laiško Romėnams 
(Bom. 12,16-21) .

Broliai: Nelaikykite patys savęs išmintingais. Niekam pik
tumu už piktą neatsimokėkite; rūpinkitės tuo, kas gera, ne tik 
Dievo akivaizdoje, bet ir visų žmonių. Jei gali būti, kiek nuo jūsų 
pareina, būkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, 
mylimiausieji! bet duokite vietos rūstybei; nes yra parašyta: Ma
no kerštas; aš atsilyginsiu sako Viešpats. Taigi, jei tavo nepriete
lis alksta, papenėk jį; jei jis trokšta, duok jam atsigerti. Nes tai 
darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok nugalėti sa
vęs piktumui, bet nugalėk pikta gerumu.

KONO IR SIELOS PAGYDIMAS
Savo viešojo gyvenimo pradžioje Išganytojas stebuklingai 

pagydė raupsuotąjį ir stabo ištiktąjį. Jis atėjęs gydyti sielų, gydė 
ir kūnus. Ar tai darė didindamas savo sekėjų pasitikėjimą, ar pa
sigailėjimą nelaimingųjų, ar pabrėždamas ir žmogiškojo kūno 
vertingumą? Gal būt.

Katalikų tikėjimas žmogaus kūną laiko šventu kūriniu. Net 
tada, kai, jis netekęs gyvybės, ima iširti ir pasidaro nemalonus. 
Bažnyčia nepaliauja jo gerbusi, drausdama jį smurtu naikinti ar 
kitaip išinekinti. Ji liepia lavonus tinkamai palaidoti, tarsi pasėti 
pašvęstoje žemėje. Tačiau šią pagarbą reikia tinkamai suprasti, 
reikia aiškiai žinoti, ką mūsų religija iš tikro gerbia žmogaus 
kūne.

TRAPUS KAIP LAUKO G£L£
Pabrėžtina, jog anaiptol ne grožis ar muskulų jėga sudaro 

kūno vertę. Mūsų tikėjimas paniekina tokias tuštybes, kaip grožio 
karalienių ar karalaičių rinkimus. Jis nepagirta ir išsigimusio 
sporto, kuris tampa pats sau tikslu ar dar blogiau — žiauriomis 
ir kartais labai suktomis rungtinėmis dėl garbės ir pinigo. Į kūno 
grožį ir jo jėgas reikia žiūrėti kaip į kažką labai netvirta Juk ži
nomi Šv. Rašto žodžiai: — Apgaulingas yra malonumas ir tuščias 
grožis.... Kiekvienas kūnas yra kaip žolė, ir jo jėgos kaip lauko 
gėlė: iš ryto žydi, vakare gi nulinksta, nuvysta ir nudžiūsta... Žo
lė nudžiūvo, ir gėlė nuvyto, kai Dievo dvasia ant jų padvelkė (Iz. 
40, 7). Kadangi iš tų vadinamų grožio karalienių ir sportsmenų 
būna dargi papiktinimų, tai ne juose didvyriškumo reikia ieškoti.

DIEVO KŪRINYS
Kūnas yra tobuliausias ir nuostabiausias Dievo kūrinys iš vi

sų tvarinių mūsų medžiaginiame pasaulyje. Šiais laikais mokslas 
prieina išvados, kad žmogus stovi tarsi viso medžiaginio pasau
lio centre. Tyrinėjant nesuskaitomą daugybę milžiniškų dangaus 
kūnų — žvaigždžių ir mažumą dalelių, iš kurių susideda kiekviena 
medžiaga, pastebėtas nepaprastas reiškinys, būtent, kad sudėtin
gumo atžvilgiu žmogaus kūnas yra pats tobuliausias už visus ki
tus kūnus.

Be to, jis yra gerbtinas kaip sielos įrankis geriems darbams 
ir mūsų amžinosios laimės ir garbės dalininkas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

Tel. Parku, ay — 1861-VV 
Iždininke — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtininkę.

6V. JONO EV. BL. PASALPINbS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkąs — Pranas Tulcikis,
702 E. 5th St So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška.
140 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

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

Maršalka ~ Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 ę. 7th St., So. Boston. Mass.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays; such as, 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
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SAINT JO8EPH’8 UTHUANIAN R. C. A8SOCIATION OF LABOR

tui, kurs jėga mus paver
gė ir kuris dabar deda di
džiausias pastangas, kad 
mes būtume nevieningi, 
palūžtume, kad mūsų 
šventoji ir teisingoji kova 
susilpnėtų ir mes kovos 
gale patys iš jos pasi-

Ontered u Ncond-claas matter Sept 12 1915 at the- poat office at Boston. i trauktume. MeS neSlStebl-
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 
1103. Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918.

SUBSCRIPTION RATES-
Domeatic yearly ....................... $5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams $5.00

me mūsų pavergėjo pa
stangomis, 
čios mums gerai žinomos. 
Bet mes didžiuojamės lie- 

nepavargusiu Lie-Į

kurio užma-

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams.... $3.00 tUVlV __ __ ____ _____
Foreigų yearly  ......... . ..........  $5.50 Užsieny metams ...................— $5.50 . .’ —r —-©
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metama $3.50 tUVOJ, nepalUZUSlU VOKie-,

DARBININKAS ; tijoj, nepamiršusiu savo ■ 
366 West Broadway, South Boston. Mass. tevYnes Amerikoje ar gy-į

Telephone SOUth Boston 2680 venanciu kitoje pasaulio
šalyje. Visų lietuvių vie
ningas darbas atneš vai
sių.

Sąmoningai ar nesąmo
ningai nuo bendros lietu
vių kovos atskilo tik vie
nas l itas lietuvis. Turime 
mintyje Gabrį - Paršaitį. 
Lietuviams girdėta pavar
dė. Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi metu jis j 
ir gerų darbų yra padaręs. 
Vėliau jis pradėjo eiti lie
tuviams neįprastu keliu. 
Prieš kelioliką metų išvy
kęs į užsienį ir ten įsigyjęs 
nemažus turtus nuo Lietu
vos reikalų supratimo tolo 
ir tolo, nors Lietuvos var
du visada noriai kalbėjo, 
ir tos jo kalbos ir visa vei- 
11 • A •

Gyvename visokių staigmenų laikus — malonių ir 
nemalonių. Daugiau skaudžių ir nemalonių. Bet tarpe 
malonių tenka paminėti, kad keli metai atgal Prelatas 
J. Maciejauskas įkūrė lietuvių parapiją Los Angeles, 
Cal. ir jai sėkmingai vadovauja, o neseniai, Oakland 1, 
California, pp. Skiriai pradėjo leisti mėnesinį biuletenį 
“Kalifornijas Lietuvis”, kurio redaktoriais yra Prela
tas J. Maciejauskas, p. Bemice Starkienė ir p. Antanas 
F. Skirius. žurnalas ir išvaizda ir turiniu daro gražaus 
įspūdžio: Popieris liuksusinis. Gi turinys tikrai džiu
ginantis — inteligentiškas ir giliai patriotingas. Matyt 
darbščiam ir apsukriam Prelatui — veikėjui pavyko 
suburti gražių intelektualinių pajėgų, tarp kurių spin
di Milton Starkaus pavardė. Tai geras mūsų pažįsta
mas, Marianapolio Kolegijos auklėtinis. Jau karo pra
džioje jo vardas plačiai praskambėjo anglų laikraš
čiuose, kur jis sumaniai ir energingai gynė Lietuvos 
teisę į laisvę ir i 
moka ir gerai lietuviškai rašyti. Nestebėtina, nes jis 
buvusis kun. Dr. J. Starkaus geriausias mokinys. Bet 
jis rašo angliškai, kas, atsižvelgiant į laiko ir vietos 
aplinkybes, gal ir tinkamiausia. Jo stilius gyvas ir 
vaizdingas. Štai kaip jis (sulietuvinus) rašo apie šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią ir jos kleboną, kun. Pre
latą Maciejauską:

“Iš visų lietuvių katalikų bažnyčių Jung. Valsty
bėse, viena mažiausių — tai šv. Kazimiero lietuvių! 
bažnyčia Los Angeles’e; vos kiek didesnė už Mariana
polio Kolegijos koplyčią, Thompson, Conn. Ir šv. Ka
zimiero bažnytėlė stovi pačiam vidury puošnių namų 
pietvakarinėj Los Angeles miesto dalyj.

“Manytum, kad šv. Kazimiero bažnyčia tai visai 
nuošali vieta vos saujalei žmonių pasimelsti, bet fak- 
tinai ji negali sutalpinti skaitlingoko būrio lankytojų, 
kurių skaičius sparčiai auga. Šv. Kazimiero bažnyčia 
laimingesnė už kitas šios šalies lietuvių bažnyčias, nes 
ji turi kleboną Lietuvos atžymėtą patriotą, kun. Prela
tą Julių Maciejauską... Juk Prelatas jau 55 metus tar
nauja Bažnyčiai kaipo uolus kunigas. Jis apdovanotas 
aukštu ordinu ir tinkamai pagerbtas už jo uolią dar
buotę šviekšnoj, Lietuvoje, kur jis pastatė bažnyčią, 
pagerino gyventojų būklę ir sužadino žmonėse geres
nio gyvenimo viltį ir Dievo meilę”.

Toliau seka trumpai suminėti Prelato Maciejaus- 
ko gyvenimo eiga. 1891 m. vikaras Ramygaloj ir Pane
vėžy j; 1896 m. Švėkšnos klebonas; Kauno vyskupijos 
kanauninkas; 1926 m. Telšių vyskupijos Prelatas; 1905 
m. įsteigia Švėkšnoj parapijos mokyklą, 1918 m. gim
naziją ir bendrabutį, organizuoja labdarybės draugi
jas, valstiečių kooperatyvą ir tt. Dalyvauja Eucharis
tiniuose Kongresuose Chicagoj 1926 m. ir Dubline 1932 
m.; organizuoja Eucharistinį Kongresą Telšiuose 1936 
m.; duoda misijas Lietuvoj, Lenkijoj, Anglijoj, Škoti
joj, Vokietijoje ir Amerikoje.

Malonu pabrėžti, kad Amerikoj gimęs jaunuolis 
taip gyvai interesuojasi garbingu Lietuvos Dvasinin
ku ir taip nuodugniai jo darbus aprašo.

Kitame straipsnyj “Kas nubaus Rusijos karo kri
minalistus?” Miltonas Starkus išvysto ugningą lietu
višką patriotizmą. Jau pati antraštė parodo, iš kurios 
pusės jis bolševikus akėja. Jų darbai, taip gausiai nu
sipelnę tarptautinio teismo, smulkmeniškai aprašyti. 
Straipsnis dar nebaigtas — būsią daugiau.

Būtų pageidaujama, kad ir “Kalifornijos Lietu
vis” eitų toliau. K.

nSu‘^ybę8: Literatas Starkus

I
Buvęs veteranas senatorius Burton K. \Vhee- 

ler, dešinėj, iš Montana, pralošęs pereitų rinkimų 
nominacijose, grįžta prie savo seno darbo — ad
vokatūros. Su juomi praktikuos ir jo sūnus Ed
vardas, kairėj.

SERAFIŠKI ŽIEDAI

3

PREZIDENTO CIVILIŲ TEISIŲ 
KOMITETAS

šios tautos istorija paro
do, kad demokratija nie
kad nėra pastoviai saugi, 

į Amerikiečiai kiekvieną 
kartą turi ją ginti. Dabar
tinė karta, savo milžiniška 
militarine jėga, jau turėjo 

i ją ginti nuo priešų užsie
nyje. Dabar, vadovystėje 
Prezidento naujai įsteigto 
Committee on Civil Rights, 
ruošiasi vartoti demokra
tinius žygius ginti ją nuo 
priešų namie 
kaip nesenai atgaivintas 

; Ku Klux Klanas, The Co- 
lumbians, ir kiti elementai 
Amerikos gyvenime, kurių 
neapykanta ir fanatišku
mas ugdo gvoltą ir nepai- 

! symą įstatymų.
1 Pradžioje gruodžio mėn.,
Prezidentas Trumanas pa- tingesniu būdu ir procedu- 
skelbė įsteigimą šio komi- roms apsaugoti Jung. Val- 
teto. Pagal jo prašymą, stybių žmonių teises, 
komitetas rekomenduos‘

priešai

pabrėžė, uždeda ant fede- 
ralės valdžios “pareigą 
veikti, kada valstijos ar 
vietiniai autoritetai neap
saugoja šių konstitucijinių 
teisių.”

“Bet, valdžią sulaiko ne
tinkami civilių teisių sta
tutai, kuriuos reikia pa
platinti ir pagerinti”, jis 
sakė.

Prezidentas baigė: “To
dėl, aš šiandien skelbiu 
egzekutyvį įsakymą į- 
steigti Prezident’s Commi- 
ttee on Civil Rights, ir 
prašau to komiteto man 
pagaminti rašytą raportą, 
šis raportas privalo turėti 
rekomendacijų dėl priėmi
mo arba įsteigimo legisla- 
cijos tinkamesnių ir efek-

i
1

Į šį komitetą prezidentas
naujus įstatymus ir proce- paskyrė 15 piliečių iš in- 

■ dūyaf. sustiprinti federales , dustrijos, darbo, religijos, 
( valdžios ir valstijų — apšvietus ir socialio darbo 
jėgas apsaugojimui civilių sryįįų jų tarpe yra atsto-

Salvestro godumas ir šv. Pranciškus jį pašaukė, i 
auksinis kryžius 'sakydamas: “ateik ir kal- 

Ponas Salvestro, maty- ^k šiam aklajam”. Ber- teisių ir laisvių, kurios yra 
damas kad šv Pranciškus nardas» budamas kontem-, demokratijos pagrindas. W gausiai dalino pinigus PlacWe su ^ięvu negir-: Komiteto svarbiausia už- 
vargšams ir ragino kitus dejo l£ neatsake- Prancis-j duotis bus rekomenduoti 

, kus megmo antrą ir trecią įstatymus, kurie duos fe- 
kartą jį šaukti, bet veltui, deraliai valdžiai platesnę 
Šv. Pranciškus grįžo nusi- jurisdikciją civilių laisvių 
minęs, apgailestaudamas 
įvykį. Paėjęs kelius žings- i 
nius, atsisuko ir tarė: “Pa-! 
lauk manęs čia!” Serafiš-į 
kasis Tėvas nuošalioje vie
toje pradėjo melstis ir 
prašyti Dievo, kad ap
reikštų kodėl Bernardas 
neatsakė. Ir štai pasigirs-

’ ta Dievo balsas* “Varrrco
dar daugiau?” Ponas Sal- zm°gel>au, delko tu neri- tą — tą viską prezidentas kyti civilių teisių laužymą, 
vestras, patenkintas gau- Argi žmogus turėjo omenyje, ____ _
tais, nuėjo į namus. Vaka- įsteigė Committee on Civil na raportą sava patyrimų
re, pergalvodamas visa 
tai ir gėdydamasis savo 
godumo bei apsvarstyda
mas Bernardo dosnumą ir 
Šv. Pranciškaus šventumą, 
tą pačią naktį ir per dvi 
sekančias turėjo nuo Die
vo tokį regėjimą: iš šv. 
Pranciškaus burnos išėjo 
auksinis kryžius, kurio 
viršūnė siekė dangų, o 

(kryžiaus rankos išsitiesė 
jų veiklą, prieš vy-Įnuo rytų iki vakarų.

Po šio regėjimo atidavė 
viską vargšams ir tapo 
vienuoliu pranciškonu. Pa
siekė tokio šventumo, kad 
galėjo kalbėtis su Dievu. 
Šv. Pranciškus ne kartą jį 
išmėgino ir vis daugiau įsi
tikino. Ir Bernardas buvo 
didelio šventumo, dažnai 
pakildavo kontemplacijo- 
je. Šv. Pranciškus sakyda
vo, jog jis yra vertas pa
garbos, nes pirmasis, ku
ris paliko pasaulį, viską iš
dalindamas Kristaus varg
šams, paaukodamas save 
nuogą į Nukryžiuotojo 
rankas.

in.
Šv. Pranciškus įsako vie
nuoliui Bernardui užlipti 
kojomis tris kartus ant 

jo burnos.
Pamaldžiausias Nukry

žiuotojo tarnas, šv. Pran- 
viškus, per atgailos aštru- 

!mą ir nuolatinį verksmą 
■ buvo beveik apakęs. Kar
tą nuėjo pas vienuolį Ber
nardą pasikalbėti apie die
viškus dalykus. Jis jį rado 
miške pakilusį ir susivieni
jusį su Dievu maldoje. m^s”.

priklausomai Lietuvai, ne-tas, tarė Pranciškui: “Tu 
buvo naudinga. Gabrys - man dar neužmokėjai už 
Paršaitis nebepažino Lie
tuvos, klydo, bet save lai- pirkai nuo manęs bažnyčių 
kė neklystančiu. pataisymui, tad dabar, tu-

Dabar Gabrys - Paršai- rėdamas pinigų, užmokėk 
tis savo “darbą” vėl atgai- man”, šv. Pranciškus, nu- 
vino. Lyone kažkokio nie
kam nežinomo “Baltų ko
miteto” leidžiamas pasiro
dė laikraštėlis “Messager 
Balte”, kuris buvo kai 
kam ir iš lietuvių tremti
nių išsiuntinėtas, savo 11 
nr. skyrė “baltų neo-fašiz- 
mui demaskuoti”. Lietu
vos pasiuntinius jis su sar
kazmu vadina “eks-eksce- 
lencijomis” ir “fašistais”. 
Lietuvos politines partijas 
jis taip pat apšaukia fašis
tinėmis arba profašistinė
mis, padarydamas išimtį

anuos akmenis, kuriuos

sryčių. Jų tarpe yra atsto
vai svarbiausių tikybų ir 
rasių Amerikoj, šie vyrai 
ir moterys padės pirmyn 
pastūmėti procesus, pagal 
kuriuos amerikiečiai pa
keis savo įstatymus ir net 
pataisys savo Konstituciją 
sunaikinti neteisybes ir 
pagerinti socialius pakei
timus.

Teisingumo Departa-

srityje.
Gazdinimas negrų bal

suotojų pietinėse valstijo
se, minių žiaurybės, bruta-į 
liai — lig šiol nenubausti mentas, kurio pareiga yra 

administruoti federalius į- 
statymus, irgi veikia. Per 
kiek laiko šis Departa- 

kad reikia

— linčiavimai Amerikos 
piliečių, pastangos “nea
pykantos” organizacijų į- 
pykdyti vieną rasę prieš mentas manė.

stebęs jo godumu ir neno
rėdamas ginčytis, paėmė 
iš Bernardo pilną saują pi
nigų ir atidavė Salvestrui, u i . «v ’ —’.'z *"*“ »
sakydamas: “ar norėtum ; v^en^ tikybą prieš ki- daugiau autoriteto sulai-
veštras^patenkintas giu- mastauji? Argi žmogus. turėjo omenyje, kada jis Departamentas jau gami-

I tik vienai socialdemokratų 
partijai. Minėtasis laikraš
tėlis 
prieš Lietuvos pasiunti
nius, 
riausiąją mūsų instituciją' 
ir jos vykdomąjį organą, 
veikiančius Lietuvos var
du. Toliau rašoma, kad 
“Baltų komitetas” 21 vals
tybei įteikęs protestą, nu
rodydamas, kad nei pa
siuntiniai, nei kiti organai 
neturi teisės kalbėti Lie
tuvos vardu. Lietuvos var
du galįs kalbėti tik Lietu
vos Atvadavimo Komite
tas (LAK), sudarytas Vo
kietijos, Austrijos, Šveica

visa gerkle rėkia

I

LIETUVOS IŠLAISVINIMO
DARBO TRUKDYTOJAI

Lietuvos išlaisvinimo 
darbe visi lietuviai yra 
vieningi ir jokių nesutari
mų nėra. Visi lietuviai, vi
si vienoki ar kitoki lietu
viškieji sambūriai, kur tik 
jie bebūtų, siekia vieno ir 
aiškaus tikslo — Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo. Lietuvos išlaisvinimo 
darbe, kurs su nepalaužia
mu atkaklumu vedamas 
nuo pat neteisingo mūsų 
krašto okupavimo, jokių 
nuolaidų nebuvo ir nebus. 
Nereikia slėpti, kad šiame 
mūsų tautai gyvybiniame

darbe daug pasiekta. Pa
sauliniai politikai ir visa 
laisvoji pasaulio spauda 
vis dažniau ir dažniau Lie
tuvos vardą pamini ir pri
pažįsta mūsų teisę. Bet 
pats didysis darbas dar 
prieš akis. Mes turime ne
pavargti, nepalūžti, pasi
tikėti.

Kas Lietuvos išlaisvini
mo darbą trukdo, bendros 
kovos frontą skaldo, tas 
sąmoningai ar nesąmonin
gai tarnauja ne lietuvių ir 
pavergtos Lietuvos reika
lui, bet padeda tam kraš-

rijos, Prancūzijos tremti
nių konferencijose.

Iš autoritetingų šaltinių 
patyrėme, kad laikraštėly
je paskelbti “faktai” ar 
tariamieji faktai, kurie lie
čia Lietuvos pasiuntinius, 
jų veiklą ar kitų lietuvių 
institucijų veiklą, yra iš
kraipyti. Jokių tremtinių 
suvažiavimų, kurie LAKui 
būtų suteikę įgaliavimus, 
nėra buvę. Vadinamasis 
“Baltų Išlaisvinimo Komi-' 
tetas” su pirmininku Tau-! 
tinu ir gen. sekretorium 
Balodžiu yra fikcija, už 
kurios stovi Gabrys - Par
šaitis. Jo palinkimas suda
rinėti fikcijas jį yra iki to 
nuvedęs, kad du savo 
“Messager Balte” išleistus 
numerius yra pažymėjęs 7 
ir 11 nr.

Lietuvos pasiuntinių ir 
visuomenės srovių darbą 
lietuviškoji visuomenė ge
riau žino, negu Gabrys -

tvarinio? Bernardas, kada 
tu jį šaukiai, buvo vieny-1 
bėję su manimi, tad nega- karur 
Įėjo atsiliepti; tad nesiste- buvo’ 
bėk, nes jis buvo savyje ir ka(ja 
negalėjo girdėti tavo žo- - 
džių”. 1

Šv. Pranciškus, gavęs šį gąsdino vyrus _____________________ _____ __
atsakymą nuo Dievo, tuo- dėl jų kilmės ir tikybinių šių įstatymus, Generalinis 
jau sugrįžo pas Bernardą, įsitikinimų.” 
kad nužemintai atsiprašy- “šiandien,” jis sakė, 
tų už blogą mintį. Bernar- “laisvė nuo baimės ir de
das, pamatęs ateinant mokratinės įstaigos, ku- 
Pranciškų, jį pasitiko, per- riOg ją rėmė yra atakuoja-

Rights. Jis pareiškė, kad tuose atsitikimuose. Jung. 
po pirmuoju pasauliniu Valstybių generalinis pro- 

“laisvė nuo baimės” 
rimtai grąsinama, Kongresui, kur nauja civi- 
“organizuotos gru- lių teisių federalė legisla-

- pės taip ragino neapykan- cija turi prasidėti.
tą, kad minių veiksmai iš- Diskusuodamas dabarti- 

t ir moteris nius federalius civilių tei-

kuroras įteiks raportą

puldamas prie jo kojų iš 
nusižeminimo. Pranciškus 
liepė atsistoti ir papasako
jo visą atsitikimą, užbaig
damas šiais žodžiais: “Aš 
tau įsakau vardan švento 
paklusnumo, kad tu dary
tum tai, kas bus tau įsaky
ta”. Bernardas, bijodamas, 
kad Pranciškus neįsakytų 
perdaug sunkių dalykų, ta
rė: “Aš esu pasirengęs 
vykdyti jūsų įsakymą, jei r_ ____* .....
jūs prižadate daryti tai, pareigą, šie'žygiai ir auto- 

ritėtas privalo būti sustip- 
: rinti ir pagerinti.

Konstitucijos garantavi
mas asmenims laisvę, jis

i

Į

Į

I

mi. Kaikuriose vietose, 
laiks nuo laiko, nebuvo ga
lima įvykdinti užlaikymą 
įstatymą, ir asmenys, kar
tais kareiviai ir net mote
rys buvo užmušti, sužeisti 
arba išgąsdinti.

Užlaikymas civilių teisių 
yra valdžios— valstijų, fe- 
deralės ir vietinės— parei
ga. Kada įstatymą užlai
kantieji žygiai negali iš
pildyti šią pirmą valdymo

Paršaitis, jau kelioliką me
tų nematęs Lietuvos ir lie
tuvių. Lietuviškoji visuo
menė taip pat gerai žino, 
kam Gabrio - Paršaičio 
“veikla” patarnauja.

ką aš įsakysiu jums”, šv., 
Pranciškui pasižadant, i 
Bernardas tarė: “Dabar 
sakykite, tėve, ko jūs nori
te”. Tada tarė Pranciškus: ! 
“Aš tau įsakau vardan- 
švento paklusnumo, kad 
tu, už mano blogą elgesį, j būti paklusnus”. “Aš jums 
dabar man atsigulusiam įsakau”, tarė Bernardas, 
ant žemės, uždėtum vieną • “vardan švento paklusnu- 
koją ant burnos ir antrą' mo, kad mane klystantį vi- 
ant gerklės, ir taip tris sada išbartum ir aštriai 
kartus, be to, išbardamas perspėtum”. Šv. Pranciš- 
mane ir sakydamas: “gu-įkus labai nustebo, nes vie- 
lėk nepraustaburni Petro nuolis Bernardas buvo di- 
Bemardoni sūnau; iš kur delio šventumo ir tobulu- 
tiek išdidumo turi, būda- mo žmogus, kurį jis gerbė 
mas niekam tikęs sutveri- ir laikė pavyzdžiu, tad nie

kados neišdrįso daryt jam 
' Užgirdęs tai Bernardas, mažiausios pastabos, bet 
jautė didelį nemalonumą 
tai daryti, tačiau vardan 
švento paklusnumo, kiek 
galint mandagiau išpildė 
Šv. Pranciškaus įsakymą.

i Po to Pranciškus tarė Ber- 
St. DevenisJnardui: “Dabar tu liepk

man, kad aš tau ką nors 
padaryčiau, nes pažadėjau 

; uun pamuouuo . jumri
' tara PAr^nrrlac

kados neišdrįso daryt jam

visada su didžiausiu mei
lingumu, pagarba ir nusi
žeminimu elgėsi ir kalbė
jo, nes Bernardas buvo jo 
pirmgimis dvasios sūnus.

(bus daugiau)
Vertė Barnabas M.

Prokuroras pareiškė:
“Lygiai kaip yra pareiga 

Teisingumo Departamento 
įvykdinti civilių teisių sta
tutus visose situacijose, 
kurias tik liečia — ir pri
taikinti jas visiems žmo
nėms, visų rasiųr tikybų ir 
politinių įsitikinimų —taip 
yra kiekvieno amerikiečio 
pareiga, praktikuoti kas
dieniniame gyvenime ame
rikoniškus principus tole
ravimo ir teisingumo, ku
rie yra mūsų civilizacijos 
palikimas.

“Yra kiekvieno ameri
kiečio pareiga prižiūrėti, 
kad jo apylinkė, jo valsti
ja, jo federalė valdžia vi
sada pritaikina šiuos prin
cipus. Yra pareiga kiek
vieno piliečio ir kiekvienos 
apylinkės.

“Nors žinome, kad nega
lima išnaikinti neapykan
tos įstatymais, bet page
rinti civilių teisių įstaty
mai, kuriuos Prezidento 
komitetas ir Department 
of Justice dabar bando su- 
formuliuoti, greičiau su
seks prasižengėlius. Rem
dami tokius pasiūlymus 
dėl tokių įstatymų, ameri
kiečiai sustiprins egzistuo
jantį autoritetą ir tuo 
greičiau Amerikos svajonė 
taps tikrenybe.” FLIS.

AMERICAN 
RED CROSS



Penktadienis. Šausią 24 d.. 1947 DARBININKAS

Atsiliepia Dėkingi "Darbininkui
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

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 
savo nuoširdumą pareiškė prisiųsdami išlaidoms pa
dengti didesnes ar mažesnes dovanėles. Štai jie: 
Simon Poplausk., Medford, Mass............................
Mrs. P. Urban, Pittsfield, Mass..............................
Eleanor Stumbus, Binghamton, N. Y...................
Peter Aiksnoras, VVorcester, Mass.......................
Mrs. K. Augunienė, Philadelphia, Pa...................
Ona Paulukonienė. VVorcester, Mass....................
Izabelija Nevedonskienė. Athol, Mass...................
Antanas Junavičius, Girardville, Pa......................
Mrs. E. Satkunas, Watertown, Conn...................
Zofija Žičkienė, Dorchester. Mass..........................
Marija Aukštaitė, Montreal. Canada....................
J. Kudrevičius. So. Boston, Mass..........................
P. Narinkevičius, So. Boston, Mass.......................
A. Javaišas, Nevvton Upper Falls, Mass................
J. Tamošauskas, Schenectady, N. Y......................
Mrs. A. Skurkis, VVilkes - Barre. Pa......................
Joanna Rodgorski, VVilkes - Barre, Pa...................
J. Jekavičienė, Taunton, Mass..............................
Joseph Ruksa. Phila., Pa......................................
John Kasinskas. So. Boston. Mass.......................
Mrs. E. Savickas, Elizabeth, N. J..........................
F. Janiūnas, Cambridge, Mass..............................
M. Šimaitis, Phila., Pa...........................................
Auna Maksvitis, Cicero, III..................................
Joseph Lazdauskis, Philadelphia, Pa. ................
Marcela Macionienė, VVilkes - Barre, Pa................
Mrs. M. Saldukas. VVaterbury, Conn......................
K. J. Ramanauskas, New Haven, Conn...................
Mrs. A. Malinauskas, Lester. Pa..........................
Vladas Rachynskas, Amsterdam, N. Y................
J. Kašėtienė, Brockton, Mass. ..........................
Mrs. E. A. Lomer, No. Easton. Mass...................
J. Jankevičius. Norwood. Mass..............................
Ona Skamarakas, Phila., Pa..................................
Juozas Lukša. New Haven. Conn..........................
Mrs. M. Mockus, Hartford. Conn..........................
Zigmas Jegulevičius. VVestfield, Mass...................
Ieva Vaicekauskienė, Cleveland, Ohio .................
Ona Diksienė, So. Boston, Mass...........................
Stanley Gaidemavičius, So. Boston, Mass............
Monica Saunor. Rochester, N. Y...........................
Mrs. E. Miller, Detroit, Mich.................................
M. Gutauckas, New Britain, Conn.......................
Mathew Lopsaitis. Burlington. N. J.....................
Mrs. Ursula Jasukaitis, Newark, N. J...................
Motiejus Cepolunis, Worcester. Mass...................
Mr. Peter Stanis, Hudson. Mass. ........................
Uršulė Paznokienė, Norwood, Mass......................
Jonas Stasiulionis, Harrison. N. J........................
Mrs. A. Novickį, Latvrence. Mass. ........................
Peter Belis, Terryville, Conn..................................
Christopher Kalinowskas, Newton Upper Falls . .. 
Jonas V. Šnipas, Wilkes - Barre, Pa...................
Mrs. Helen Andrušaitis, Charlestown, Mass. ......
Joseph Malinauskas, VVorcester, Mass. ................
Z. Kristaponis, Philadelphia. Pa...........................
Mrs. F. Jusis, Cleveland, Ohio ............................
Mrs. D. Žukas, Cambridge. Mass..........................
L. Gedrin, E. Pepperell, Mass..............................
Ursula Z. Mačiulis, Cleveland, Ohio....................
B. Simokaitis, Lewiston, Maine ..........................
Antanas Petkevicn, So. Boston, Mass...................
Victoria Saulėnas, VVorcester, Mass....................
Mrs. M. Pecikonis, Philadelphia, Pa......................
A. Kairis, E. Boston. Mass.....................................
Mi. & Mrs. Nikstenei, Amsterdam. X. Y...............
Antanas Ponalis, Philadelphia, Pa.......................
C. Kalenta, Bayonne, N. J.....................................
Victoras Amsiejus, Cleveland, Ohio.....................
Mrs. M. Litvinas, Ansonia, Conn. .................
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Naujausias Jung. Valstybių karo laivas USS Forge, 27,000 tonų lėk
tuvnešis palieka statybos kiemą Philadelphia, Pa. ir vyksta į Pietini At
lantidą maneurams ir tik balandžio mėnesi grįšiąs po išbandymo.

WORCESTER, MASS.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Parapijos Minstrei Show
Parapijos jaunimas- šiomis 

dienomis ruošiasi prie parapijos 
metinio “minstrel show”. Vyčių 
116-ta kuopa pasižadėjo akty
viai dalyvauti.

Šių metų parengimas įvyks 
miesto Mechanics salėje. Main 
St.. trečiadienį, vasario 12 d., 
7:30 vai. vakare. Garsus muzi
kas Russ Cole su savo orkestrą 
gros šokiams, kurie įvyks tuo- 
jaus po programos. Tikietai jau 
išdalinti. Parsiduoda po 85 cen
tus. Kas tik panorės pamatyti, 
gali gauti tikietų pas bile kurį 
narį.

Varg. Vincas Burdulis. di
rektorius. tvirtina, kad šiais 
metais bus daug ko kas sužavės 
visus. Vytis Kazys Tamošiūnas 
išrinktas parengimo 1
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> pirminin
ku. Kazys praneša, kad praty
bos einasi gerai ir kad daug Vy
čių dalyvauja.

Kuopos metinis čiuožimo pa
rengimas pavyko. Oras buvo 
labai gražus. Nors ir ledas bu
vo gana prastas, tačiau visi ga
vo nors kiek pasilinksminti 

; sniege ir ant ledo.
Po čiuožimo buvo užkandžiai.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgy čių — panaujinimo pianas.
Jei jūs planuojate pirkti narna ar atnaujinti da 

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

nas. Pašaukite SOL'th B -ton 0379

419 BIOAIWAY • IOUTR IOIION

r;r, VIfaSHINGTON
CooperativeBank

kuris aprašo kaip raudonieji
________ nužudė Vilniuje kun. M. Lipnic-

Sausio 14 d. p.p. J. B. Žiliai? ’ Lipniūną, Vilniaus Univer-
šventė savo 35 metų vedybinio 8^to profesorių. Tremtinis ra- 
gyveuimo sukaktį. Šia proga pp. 
Simlgiai pp. Žylių namuose su
rengė jiems surprizo bankietą, 
kur dalyvavo gražus būrelis 
svečių, jų tarpe parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis ir vi
karas kun. P. Bekša. p.p. Žiliai 

i turi išauginę gražią ir pavyz
dingą seimą.

CAMBRIDGE, MASS.

tris sūnus ir dvi 
i dukras, p.p. Žiliai, jų vedybinio 
l gyvenimo 35 metų sukaktuvių 
Į proga, susilaukė daug gražių 
| dovanų ir draugiškų sveikini- 
j mų. Linkime p.p. Žiliam laimin- 
. gai sulaukus, švęsti auksinį 
dybinio gyvenimo jubiliejų.

I _

I

ve-

bu-
susižiedavo su Juozu K melaus- 
ku. Juozas tarnauja kariuome
nėje.

Šiomis dienomis sunkokai 
vo susirgusi p. Emilija Vitkaus
kienė. Ji pasirgus kiek laiko, 
pasveiko ir grįžo darban. Svei
kiname.

Vytis Vincas Juselis iš Ba
yonne, N. J. šiais metais eina j 
elektrikos inžinieriaus mokslus į 
garsioje Worcesterio Teknikos 
Kolegijoje. Nors ir užimtas 
mokslu, Vincas suranda laiko 
dalyvauti kuopos parengimuose.

Nariai sveikina Vincą ir linki 
jam gražaus pasisekimo.

I
Po už-

kuriuos pagamino Ona Leketai- 
tė su pagelba Juozo Čėsnos ir 
pirmininko Juozo Krasinsko. 
Visas parengimas buvo vado
vybėje Veronikos Jurgelionytės 
ir Charlotte MitchelL 
kandžių įvyko šokiai.

Kuopa nuoširdžiai
tiems, kurie suruošė tokį gražų įareįĮs. j1 taipgi y ra‘prefekte 
parengimą. j jfaujos Anglijos Apskrities.

Sveikiname ir linkime gerų sėk
mių.

dėkoja

Vytė Veronika Jurgelionytė 
antriems metams išrinkta eiti 
parapijos Sodaliečių prefektės

Sausio 16 d. staiga mirė Pet
ronėlė Barčiauskaitė. Velionė 
sausio 20 d. iš N. P. bažnyčios 
su trejomis šv. mišiomis palai
dota Šv. Juozapo kapuose. Ve
lionė paliko didžiam nuliūdime 
tėvelį Juozą, dvi sesutes — Ci
ną ir Marytę, du brolius — Juo
zą ir Jurgį, taipgi tetą Oną Li- 

i pienę, pusseseres — Bronę ir 
Oną Lipaites ir pusbrolį — W. 
Šimkų. Likusiai nuliūdime 
lionės šeimai reiškiame gilią 
uo jautą.

ve- 
už-

Šiomis dienomis guli ligoninė
je Vytė Irena Platukytė, kuriį 
buvo susirgus plaučių uždegi
mu. Jau trečia savaitė kaip gu-į 
Ii, bet jaučiasi dabar geriau. Vi- • 
si Vyčiai - Vytės linki kogrei- 
čiausiai pasveikti. i—

Sausio 12 d. Moterystės Sa-; 
kramentą priėmė Vytė Virgini- į 
Ja Klimkaitytė su Vyčiu Anta- 

(nu Valentukevičiu. Jaunosios 
giminaitis 1 
kis iš Haverhill priėmė abiejų 
ištikimumo prižadus.

Virginija veikli narė, visuo
met dalyvauja kuopo s parengi
muose.

Po medaus mėnesio Kanadoje, 
abudu apsigyvens šiame mieste. 
Kuopa linki abiem gražaus gy
venimo ir 
rystėje.

Šiomis 
kad Vytė

Auksas ir Sidabras.

PROVIDEMCE, R.I
Prakalbos Mūsų Tautą Gelbėti
Sausio 5 d., bažnytinėje salėje 

įvyko prakalbos, kurias suren
gė BALF vietinis skyrius. Pub
lika buvo gausi. Kalbėjo vieti
nis klebonas kun. J. Vaitekūnas. 
Dr. A. Gervydas ir kun. Borevi- I

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

kun. Jonas Zuroms-1čius- JSzultas- Pastarieji nese-

pa-

šo: “Kunigas Lipnickas buvo 
vienas iš drąsiausių vyrų, kuris 
gynė drąsiausiai Bažnyčią, ne
nusilenkdamas raudonųjų pro
vokuojamai akcijai prieš Baž
nyčią ir, sykiu gindamas Nepri
klausomos Lietuvos egzistenci
ją. Jis liko kankinis, bet tauta 
jo vardą atmins ir auksinėmis 
raidėmis istorijos lapuose jo 
vardą pažymės:” Toliaus rašo, 
kad Vokietijoje Lietuvos trem
tinių gyvenimas yra baisiai sun
kus. Bet visgi tremtiniai, kad ir 
didžiausiame skurde gyvenda
mi, nenori grįžti į Lietuvą, kol 
ten viešpatauja raudonieji, 
laukdami naujų aukų. Tai ir vėl 
naujas mūsų tautos kankinis, 
kun. M. Lipnickas.

Šią savaitę mūsų bažnyčioje 
vedama Bažnyčios Vienumo Ok
tava. Pamaldos per savaitę ry
tais ir vakarais 7:30 vai. Okta- 
vaai vadovauja kun. J. Kidykas, 
Jėzuitas. Oktava baigiasi šešta
dienio vakare. Kunigas Juškai
tis ragina visus dalyvauti pa
maldose ir būti dosniais kolek- 
toje, nes surinktos aukos ski
riamos nuo karo nukentėju- 
siems.

Jau kuris laikas kaip sunkiai 
serga p. E. Vitkauskienė, gy
venanti prie Carlile gatvės, p. 
Vitkauskienė jau visas mėnuo 
kaip randasi gydytojo priežiū
roje. Ligonė dabar jau kiek 
sveikesnė. Linkime p. Vitkaus
kienei greitai pasveikti. A. D.

Sekmadienį, sausio 19 d. 
į rapijos klebonas, kun. P. J. Juš- 
i kaitis iš sakyklos ragino para
pijiečius pasisaugoti apsukrių 
pardavėjų, kurie lankosi po na
mus pardavinėdami šventųjų 
paveikslus ir katalikų “Enci
klopediją”. Šie asmenys neturi 

įleidimo nei Vyskupo, nei para
pijos klebono. Tokie asmenys, 
pardavinėdami šventųjų pa
veikslus, savo naudai pasipini
gauja ir kartu pajuokia mūsų į

PADĖKA
Gruodžio 21 d. mirus mano 

brangiai žmonai, a. a. Onai Kor- 
kuzienei reiškiu širdingiausią 
padėką visiems, kurie mums nu
liūdimo valandoje daugiausiai 

i padėjo, ypatingai dėkojam p.p. 
“ ***“'■** “*““7iG. E. Lučinskam. kurie tiekreligiją. Jums nereikia aiškinti, i _, . . , .. • daug geros širdies parode. De-kokie asmenys visados mėgina' . ° . . . , ,. _ X-,-- z-. •; ko jame visiems uz dalyvavimą

į žeminti musų tikėjimą. Gen;, J , -, . - -....... ... ... .šermenyse ir laidotuvėse, uzI katalikai juos pazjsta ir religi- , .......... . , .. dvasinius ir gelių bukietus; de-I mų daiktų is jų nepirks, nes tie ■ . . . 7 .' .. . . ........ . : ko jam visiems ir visoms paly-'daiktai yra jų išniekinti, jų pa-; , \ r,i ...... . . , j . . ... • . dovems — B. Mazutartytei. E.i sididžiavimui, kad katalikai be_, . „Daukantienei, F. Teberienei, E. 
, Survilienei, S. Ignatowicz ir P. 
{Brazdžiunienei; už gėles ir mi
šias — J. Giliam. J. Ananiam. 
Luchinskas šeimai, Šmitų šei
mai, B. Mazutaitytei. A. Mazu- 
taitienei. J. Narmont, Maldonis 
šeimai, p. Pauliukas. J. Griga- 

į liūnas, Ashmanskas šeimai, J. 
Survilų šeimai. S. Ignatowicz. 
H. Legoski, V. Motuzas, H. 
Wesspeles. J. Casev, E. Luko
šių šeimai. J. Tebera šeimai, V. 
Gilis, J. Gilis. P. Karpovzich, B. 
Ramonas ir Mrs. M. Burke. Už 
visų geras širdis lai atlygina 
Visagalis.

Nuliūdęs 
V. Korkuzas ir sūnus 

Vincukas, ir Luchinsky šeima.

niai atvykę iš Europos. Kalbėjo 
labai įdomiai apie pavergtą Lie
tuvą, mūsų tautos tremtinius, 
jų kančias, vargingą gyvenimą 
tremtyje ir ragino prisidėti sa
vo doleriais išgavimui Lietuvai 
laisvės ir sušelpti lietuvius 
tremtinius.

Kleb. kun. J. Vaitekūnas, ku
ris yra BALF skyriaus pirmi
ninkas ir kurio pasidarbavimu 

į šios prakalbos buvo surengtos, 
! kalbėjo labai patrijotingai, ra- 
! gindamas susirinkusius aukoti 
į Lietuvos reikalams, kiek gali-

I

Dievo palaimos mote-

dienomis pranešta.
Virginija Leketaitė

1.00E. Ambrose, Brooklyn, N. Y.................................
Mrs. Adelė Ziburis, Waterbury, Conn..................
Veronica Stupienė, N. Abington, Mass..................
Rita Karpicus, Worcester, Mass. .......................
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich.............................
Kaz. Strundzis, Lawrence, Mass..........................
Petras Janukonišus, Latvrence, Mass..................
J. K. Chapas, Rochester, N. Y.............................
Mikalina Kasalonienė, Wilkes - Barre, Pa. ........
Mrs. Paliliunas, Amsterdam, N. Y.......................
A. Mironienė, Phila., Pa.........................................
John Austin, Pittsfield, Mass...............................
John Petkus, Brockton, Mass...............................
F. Linbruskas, Bayonne, N. J..............................
Mrs. M. Šakočius, VVhatley, Conn.......................
Mr. J. Overka, Nashua, N. H. ............................
Simon Balnonosis, Minersville, Pa.......................
Julė Kovaliauskienė, Hartford, Conn...................
A. J. Peteckis, Hartford. Conn.............................
Vincent Borey, Irvington, N. J. ...........................
A. Stolgaitis, Hachwich, Mass.............................
Jamcs White, Fumace, Mass...............................
Jonas Leskevičius, Montreal, Canada ..............

; Juozas Bartasius, Mt. Carmel, Pa......................
į Ona Brovvnienė, So. Boston, Mass. ................
į Ona Kubilienė, Northampton, Mass...................
1 Ona Poniškienė, Northampton. Mass.................
i Antanina Kanavičienė, So. Boston, Mass. ........
h Mrs. Z. Bendokas, Newark, N. J.........................
Į Suzana Vitunskas, Grane! Rapids, Mich..............
!-K. Vagonis, Elizabeth, N. J.................................
!i Monica Varzinskas, Dorchester, Mass...............
! Antanas Kinelis, Amsterdam, N. Y. .... ............
į Mrs. Shlikas, So. Boston, Mass..........................
■ Mr. Charles Matulis, Worcester, Mass...............
į Mrs. C. VViltrakis, Detroit, Mich. ................
; Mrs. Ona Radzevičius, Amsterdam, N. Y. 
į Mr. J. Gaidys, Philadelphia, Pa.
i P. Gustis, Cleveland, Ohio .................................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
> “Darbininko” Administracija.
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sididžiavimui, kad katalikai be 
jų negali gauti sau religinių: 
reikmenų.

Jeigu į Jūsų namus atsi- 
likų. Jeigu į Jūsų namus atsi
lankys minėti pardavėjai, tuoj 
praneškite parapijos klebonui, 
kuris pasirūpins jų biznį sulai-

lonija savo kvotą ne tik išpildv-1 
tų. bet kad ir perviršytų.

Aukų surinkta $225.50.
Aukavo sekanti: E. čiočys —

Pranešama, kad ši savaitė y- 
ra paskutinė įsigyjimui bilietų 
į kun. Dr. K. Urbanavičiaus pa- 

kun J Vaitekūnas — gerbimo bankiet4- Bilietų gali- 
$25.00.’ Po $10.00 - Ant. Dze-|ma gauti Minijoje. Kačinskų 

krautuvėje, pas p. A. Zavecką irkevičius, A lėk. Dzekevičius, D. 
Bamatavičius, L_. _________
Po $5.00
Mrs. M. Chapas, J. Rukštalis, j

K. Taraškienė. A- Daukanto krautuvėje. 
J. Jazukevičius.

i

i

Laiškas Iš Vokietijos
Šiomis dienomis gautas laiš- 

Al. Stonis, K. Cironka, A. Mar-'kas iš Vokietijos nuo tremtinio, 
tušis. Po $3.00 — M. Turonienė. 
S. Razukevičius, F. Stašinskas, i $ 
Po $2.00 — A. O. Avižinis. V. j 
Stasukevičius, J. Deltuvienė,; 
A. Alukonis, A. Zlatnienė, S.; 
Uždarinis, M. Kacevičienė, E.
Rutkevičienė, A.
K. Geidemauskas, J. Žiedelis, V. 
Bankauskas, J. Rusas, J. Ta
mašauskas. Po $1.00 — Z. Luk
šys, A. šerkšnas, F. Taraska, 
A. Belčius, V. Ablačinskas, V, 
Mencunas, V. Zukaitis, M. Bog- 
donas, K. Kuprevičius, K. Yat- 
kelvičius, Z. Cilcius, A. Savic
kas, P. Kapickas, V. Virbickas. 
P. Bužinskas, J. Akulevičius, V. 
Čenys, J. Stoneiiunas, B. Straž-j 
niekas, M. Ruselevičius. B. Cio- 
čytė. R. Kundrotas, M. Kazlaus
kas, A. Marcinkienė, F. Urbo-j 
nienė, R. Ramaikienė, L. Mariu-, 
šis, J. Kasikevičienė. 
nas. B. Urnikienė, 
nė, J. Meciunienė, 
nė. J. Lukšienė, J. 
nė. V. Johnson.
.1 A du tnoHis
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A. Ulbi- 
S. Miklušie- 
M. Savickie- 
Kudzmickie-

O. Misevičienė. 
Rap.

“DARBININKO” KAINA 
£5.00 METAMS 

LDS Nariams - £4.00
Laikraštine popiera pakilo 110%; kitos reika- 

į lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa- 
y kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo 
į priversta nuo sausio 1, 1947 m. pakelti $1.00. Ma
ži nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
C LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
¥ pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu- 
s tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m
J prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam 
f $5.00 metams: pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
į savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — 

$5.50; pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje — 
Ž $3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
¥ kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
J kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden
gi gia savo įvairias išlaidas.
| LDS Centras ir

“Darbininko” Administracija.

• t “Darbininko”



Penktadienis, Sausio 24 d., 1947 DARBININKAS i
Pieno Ir Medaus Palestinoje 
Pasruvo Ašaros Ir Kraujas

Pradžia 1-tname puslapyj 
nes farmas. Žydų koloniza- 1 
ciją Palestinos žemės ūky- ' 
je ėmė globoti dvi stip- ! 
rios, užsienio kapitalais i 
gausiai remiamos organi- i 
zacijos: Keren Hajessed ir 
Keren Kajemet. ši pasta
roji pati pasilieka įgytos 
žemės savininkė, dvejaip 
organizuodama žemės dir
bimą: 1. mošavim koloni
jose, kur kiekvienas sau 
dirba atskirai ir pagal sa
vo nuožiūrą naudojasi dar- į 
bo vaisiais ir 2. kvoutsot— 
kur visas gyvenimas orga
nizuotas bendruomenės 
būdu: bendras darbas,
bendras valgis, dirbanty
sis neima jokios algos, 
bendruomenė aprūpina vi
sus jų reikalus. Priklausy
mas bendruomenei — lais
vas; vaikai auginami ben
druomenės lėšomis.

APIE VIENĄ JŲ 
BENDRUOMENĘ

Dėl įdomumo galima pri
siminti vieną tokią ben
druomenės sodybą — Gi- 
vat Brenner, pietų Palesti
noj:
— Ji talpina daugiau, 

kaip tūkstantį bendruome
nės narių ir jų vaikus. Že
mės tėra 2,470 dunamai 
(620 akrų). Tas, palygina
mai, didelis įnamių skai
čius yra išlaikomas mišriu 
žemės ūkiu — auginama 
daržovės, apelsinai (oren- 
džiai), laikomos bitės, tu
rima pieno, paukščių ir 
gyvulių ūkis, konservų 
(kenų) fabrikas ir poilsio 
namai darbininkams. Taip 
gi ten yra stalių dirbtuvė, 
batų dirbtuvė, kepykla. 
Vaikų kvartale yra mo
kykla ir miegamieji, ir tai 
yra viena iš gražiausių 
dalių viso kaimo.

Givat Brenner buvo į- 
steigta 1928 m. nedidelėj, 
apleistos žemės vietovėj. 
Nebuvo ten nė kuokšto žo
lės. Kiekvienas vandens 
kibiras turėjo būti atneš
tas asilų pagalba iš toliau. 
Buvo daug darbo ir neda- 
teklių, bet turtinga Judė-

jos žemė, nors šimtmečiais 
apleista, atsiliepė į jų dar
bą. Kai 1933 m. pradėjo j 
plūsti pabėgėliai nuo nacių 
persekiojimo, ši sodyba 
galėjo dalį jų priimti...

BENDRUOMENIŲ SO- ! 
DYBOS ŠV. ŽEMĖJ

Be daugelio privačių žy-• 
dų farmų Palestinoje, pa-j 
našių bendruomenės įstai
gų pereitų metų pradžioje; 
1--- !

SU:

SU

buvo:
1. Didelių kaimų 8,

53.800 gyventojų.
2. Mažų kaimų 36,

16.800 gyventojų.
3. Vidutinių mažažemių j 

sodybų 37, su 11,700 gyv.
4. Darbininkų mažaže

mių sodybų 60 su 15,800 
žmonių.

5. Bendruomenės sodybų 
107, su 31,200 gyventojų.

6. Įvairių žemės ūkio mo
kyklų 5 su 3,400 joms pri
klausančių asmenų.

Viso — 253 sodybos (į- 
staigos) su 132,700 gyven
tojų, valdančių 980,000 
dunamų (netoli 250,000 
akrų).

TEL-AVIVAS — HEB- 
RAIŠKAS MIESTAS

Steigiantis žydų sody
boms Palestinoje, augo ir 
jų patriotizmas. Ypač uo
lus čia pasirodė Ben Jeju- 
da, kurs ėmė dėti visas pa
stangas prikelti - senąją 

i Dovydo laikų, hebrajų kal
bą. Kaip jų pasisekimo 
ženklu gali būti Tel-Avivo 
(Pavasario Kalnas), kurs 
išaugo netoliese Jafos; 
vietoje, kur pirma nieko 
nebuvo, dabar nuostabus 
miestas, kur pagarba se
novei ir kur statyba kuo 
moderniškiausia. Čia var
tojama tik senoji hebrajų 
kalba; laikraščiai ir kny
gos taip gi išeina hebraiš- 
kai.

Veikdami kapitalu ir sa
vo sumanumu žydai atka
riavo visą eilę pozicijų Pa
lestinoje. Jei 1918 m. jy 
ten buvo tik apie 60,000, 
dabar jy skaičius paaugo 
iki 600,000, taigi — dešim
teriopai.

!

f 
•L/DVYNUKAI. Jie švenčia savo 9(j-ta Tai Minnesota seniau

sias dvynukų setas. Kuomet jiems buvo surengta gimtadienio bankietas 
tai toje puotoje dalyvavo net ketvirtos kartos jų ainiai — proanūkiai. Sa
koma, kad jie dar darbštūs farmeriai.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

VENCKCNAITfi. Marijona.
VESNAUSKAS, Jonas, gy

venęs Čikagoje, 3404 Lowe Avė.
VIKERTIENĖ - Rasa vaite, 

Cecilija, iš Žygaičių vai.. Taura
gės aps., gyv. Čikagoje.

VILKUNAI, gyv. Grand Ra- 
pids, Mich.

VIRBICKAITES,
Marytė, seserys 
Plymouth.

vronmz a c*
I ------
jkių km..
aps., gyv. Čikagoje. 

VITKAUSKAS, Vincas ir jo (Mažeikių aps..
du broliai, iš Jonavos. į Pa.

VOITKEVIČIUS (Woit), Le- ZAREMBIENS - Dobožins-
11 waitė, Emilija, gyv. Brooklyne,

ria SU arabų šeikais ir, iŠ Krekenavos vai., Panevėžio a. 
jiems pamokėję, išmeta ZDANCEVlčIENC - Micke- 
bedalius arabus iŠ jų tro- vičiūtė, Ona, duktė Juozo, gyv, 
belių, kad tose vietose New Britain, ir Jurgis, 
steigtų savas kolonijas.

onas, iš Joniškio vai.. Šiaulių 
aps.. gyv. New Yorke ar New 
Jersey.

VYŠNEVSKI. Jonas ir Vyš- 
nevskaite, Ona, gyveno Alytuje, 
gyv. Lowell, Mass.

ZAGURSKIENE. žmona, Juo- 
i zo, iš Čekiškės.

Amile ir į ZAKRYSA, Gustavas iš Griš- 
Antano. gyv. tkabūdžio. Šakių aps., gyv. New 

I Yorke.
VISOCKAS, Jonas, iš Jakiš-: ZALATORIS, Adomas, iš Ra- 

Salako vai. Zarasų mygalos vai.. Panevėžio aps.
| ZAMAR. J., iš Tryškių vai., 

gyv. Tamaąua,

sgow, Mo.,
trailcr-truck, kur penki asmenys buvo užmušti 
ir kiti penki sužeisti. Policija pravedė tardymu 
ir nerado kaltos puses.
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SAVO VALSTYBĖ — 
GYVYBĖS KLAUSIMAS

Būtų gal viskas taip ir 
vys tęsi sparčios, bet ra
mios evoliucijos keliu, jei 
ne nacizmas ir šis karas. 
Iš kelių milijonų žydų Eu
ropoje trumpu laiku beliko 
jų mažai ir gal koks pusė 
milijono jų desperatiškai 
nori kaip greičiau Europą 
apleisti. Dabar žydai galu
tinai įsitikino, kad savos 
valstybės įkūrimas, įsisti- 
prinimas Palestinoje — 
jiems gyvybės klausimas.

KARAS BRITAMS!
Žudynių ir kančių suner

vinti jie nustojo kantrybės tųjų grandžių (celių) bū- 
belaukti toliau ir paskelbė du. Jos vyrai mėgsta 
visuotiną karą britams už 
Palestinos išlaisvinimą.

Palestinoj susidarė, o jos 
turi šakas visame pasauly-■ 
je, net kelios žydų karinės į 
grupės:

1. Hagana — ji išsivystė j 
iš žydų sodybų policijos, į- ’ 
kurtos su britų žinia, kali 
arabai civilio karo metu iš-j 
žudė apie 1,000 žydų. Tai j 
pati stipriausioji žydų gin-; 
kluotoji pajėga, turįnti a- 
pie 70,000 narių. Jie vengia 
dėtis su kraštutiniais tero
ristais, net pasmerkia jų 
elgėsi — vis dar nenorčda- ■ 
mi perkirsti tiltą subri-l 
tais, tačiau vengdami la-' 
bai griežtai pasmerkti iri 
nugaras nugręžti ir tero-, 
ristams. Jie dar būtų linkę l 
taikiu derybų ir spaudimo | 
keliu siekti Palestinos iš
laisvinimo iš britų. Todėl 
jų organizacija veikia pu
siau oficialiai. Hagana ko
vojo prieš Vichy dalinius 
Sirijoje ir skubėjo į talką 
sąjungininkams kai Rom- 
melis grasė užimti Alek
sandriją.

IRGUNOS TERORISTU
GRUPĖ

2. Daug kraštutinesnė y- 
ra slaptų teroristų Irgun 
Z vai Levi grupė. Ji yra 
stipriausia iš tos rūšies žy
dų karinių vienetų, turinti 
apie 7,000 narių. Jie pasi
ryžę kovoti iki paskutinis 
britų pareigūnas ir karys 
apleis Palestiną. Irgun 
grupė įsikūrė 1936 m. ir 
kovą prieš anglus buvo : 
nutraukus; tik svarbiuoju ; 
karo prieš Hitlerį įtempi
mo laikotarpiu 1940 - 1942 
metais. Vienas iš tos gru
pės vadovaujančių asmenų 
yra pareiškęs:

— Irgun yra tos pažiūros, 
kad visa žydų tauta pa
skelbė karą prieš Angliją. 
Mes norime pasakyti, kad 
mes nesame vien anti- 
anglai; jei Palestina būtų 
užimta kitos svetimos ga-|Caire ■ Beyrouth.

lybės, mes lygiai 
me prieš naują prispaudė
ją. Mes nesame nei fašis
tai, nei komunistai, o tik 
patrijotai. Mūsų vieninte
lis tikslas 
žydų nacionalinės valsty
bės Palestinoje. Kai tas 
bus pasiekta, galimas da
lykas, kad mes sueisime į 
santykius su Britanija ir 
su USA. bet tik kaip nepri
klausoma valstybė”.

Irgunos vyrai, nedideliais 
60-65 žmonių daliniais, 
slapčia, daugiausia nak
ties puolimais atakuoja 
britus.

Ji susiorganizavusi slap-

steigtų savas kolonijas. ZDANCEVičIUS, sūnūs "Ka-
Arabai jaučiasi irgi su-zio.

augę su Palestina. Pasiry-; ZDANEVIčIENfi - Geldotai- 
Žę ginti savo teises, jie at-jtė, Ona, iš Kalvarijos m., Mari- 
gaivino savo ----- •=-----  -----
“sporto” organizacijas 

įNejada ir Futuva,

įsteigimas

t

kovotu- — Lapkr. 9 — išsprogdi
namas policijos automobi
lis.

— Lapkr. 10 d. — Ras ei
Ain stotis susprogdinamai 
šimtai tūkstančių nuosto
lių.

— Lapkr. 13 — išsprogdi
nama patrulių mašina, kur 
žūna 4 arabai ir du ang
lai.

SENIAUSIOS TAUTOS 
PATYRIMAS IR JAU

NIAUSIOS VALIA
Panašūs teroristiniai 

veiksmai tęsiasi kasdieną. 
Nėra abejonės, kad Rusija, 
kuri užinteresuota nuleisti 
kuo daugiau kraujo britų 
imperijai, ir čia. progai 
pasitaikius, savo ranką 
prideda, nors neatrodo, 
kad toje žydų kovoje dėl 

. nepriklausomos valstybės 
■ vadovautų ar vyrautų ko
munistai.

Jaunieji žydai skelbiasi,

I

i

iš
plėšti britų ginkių sandė
lius; už jų vado gaivą bri
tai yra pažadėję aukštą pi
nigų suma.

KIETOJI STERNO
RANKA

3. Dar griežtesnė yra Le- i kad tai jų pačių praveda- 
hi arba Sterno grupė. Jos mos pastangos ir jie bri-

Žvalgų” irijampolės aps., vyras Antanas 
Zdanevičius, iš Bartininkų vai., 

, kurios Vilkaviškio aps. ir Antanas ir 
jau turi apie 15,000 narių, i Stasys Zdanevičius. iš Kalvari- 
nešioja uniformas, daromos m., Marijampolės aps., visi 
karinius muštrus su lazda-Į gyvena Bostone.
mis, o kartais ir su šautu-I 
vais.

MYLIOS SPYGLIUOTŲ 
VIELŲ

Palestina gyvena 
įtempimo dienas: 
krašte nutiesta 
spygliuotų vielų, yra apie. 2AKIS. Pranas ir jo du bro- 
50 tūkstančių britų karių ijaj jokvmų km.. Akmenės 
ir daug jiems ištikimos vak 
policijos. ___

didelio 
visame

ZIER, Emilis, gyv. Elizabeth.
ZINEVICIUS. Jokūbas, iš 2ą- 

slių.
ZIZAS. iš Martyniškių km., 

Panemunėlio vai.. Rokiškio aps.
ZUBRIS - Gudynaitė, Kazi

miera, duktė Jono, gyv. rodos
mylios jęew Yorke. laikė alinę.

« • -    —4--ŽARDECKIENE (spėjamai
Tiegi teroristai yra ge- Dyraite). Antanina, -kriusi"ar 

rai paruošti partizaniniam turėjusi giminių Kupiškio vai., 
karui. Daugelis jų išlavini- panevėžio aps.. gyv. Boston, 
mą gavę Europoje ar tar- Mass.
naudami sąjungininkų ka- į žiauberaite, Uršulė, gyv. 
riuomenėje. _ Čikagoje. 4633 So. Wood St.

Iš kitos puses ir ara-| žIDANAVIčIUS. Juozas, iš 
bai pasiryžę ginti savo in-|stakliškių m Alytaus aps., 
teresus iki paskutiriųjų.' 
Ar gi jie nėra Mahometo i 
mokiniai, ir — argi jų 
šventose knygose — kora- 
ne (II, 182) nėra parašyta 
apie priešus:
— Žudykite juos, kur tik

galite ir išgriiskite juos iš tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
; ten, iš kur jie jus išvarė.

Tikėkime, kad metų bė- 
įgyje bus rastas teisingas 
! ir taikus to painaus klausi-! 
mo išsprendimas, bet da
bar Palestinoje, toje žemė
je, kurią rodydamas nuo 
Horebo kalno Mozė kalbė
jo apie upelius pieno ir me
daus, dabar pasruvo aša- 

i ros ir kraujas.
Dr. J. Prunskis.

I

vadas Abraomas Stern bu- tams grąsina: 
vo policijos apsuptas ir — Mes būsime kiekvienoj 
likviduotas Tel - Avive. Jo vietoj, kur tik galime kirs- 
ipėdinis — Lenkijos pro- ti priešui, ir priešas tą pa- 
fesorius Friedmann - Jei- jus. Mes turime seniausios 
lin. Britu slaptoji policija pasaulio tautos patyrimą 
mano, kad Sterno * grupė i r mes turime jauniausios 
turi apie 4,000 žmonių. Sa-i valią. Ši jungtis yra nenu- 
vo teroristini.is veiksmus galima, — kalba Sternistų

j jie atlieka su daug šaltos- vadas Jellin.i___i.. i_ T_.______ ' _______
I i
i
įĮi

>

I

riu krauju, kaip Irgun. 
Jie. paprastai, nemėgsta į 
perspėti žmonių — pasiša
linti iš sprogdinamo pasta
to.

Sterno ir Irgunos vyrai 
turi naujausių ginklų ir y- 
ra dideli specialistai užtai
syti dinamitinius “spąs
tus”. Štai imkime vieno 
laikotarpio jų veiksmų są
rašą:
— Spalių 20 d. ■ 

išsprogdina “džypą”, kari-i 
ninkas ir du kariai su-| 
žeisti.”
— Spalių 21 d. — perspė

jimas britams — šausime 
į kiekvieną policininką, 
pasirodžiusį gatvėse.
— Spalių 24 — keturios 

ekšpliozijos Jeruzalėje, 8 
kariai ir du civiliai sužeis
ti.
— Spalių 30. — Atakuo

jama Jeruzalės stotis, 
žuvusių; užpulti 3 kariški 
sunkvežimiai.
— Spalių 31 d.: atakuoja

mas Ras e’1 Ain aerodro
mas; atentatas prieš britų 
ambasadorių Romoje.
— Lapkr. 1 — išsprogdi

namas prekinis traukinys 
ties Tel-Avivu.
— Lapkr. 5 — atakuoja

mas žibalo traukinys.
— Lapkr. 8 — pasikėsini

mas prieš traukinį ties Le

KĄ JAUČIA BRITAI
Tačiau iš kitos pusės, 

britų įgulos, matydamos 
kaip diena iš dienos žydų 
teroristų granatos suplėšo, 

į mielus draugus iš jų tarpo j 
;— niršta kaskart labiau, 
■ su malonumu daro kratas 
žydų butuose, nevengdami 

. ir ką pasisavinti, ir ką ap- 
I trankyti.
I Britų vyriausybei — Pa- 

~ iU«2;aPes^na svarbus punktas 
pakeliui į jų didžiąsias im
perijos dalis pietų rytuo
se, svarbi bazė Sueso ka
nalo apsaugai ir jie žydų 
teroristams kartoja:

— Juk jūs vartojate tas 
pačias kruvino teroro prie
mones, dėl kurių smerkėte 
nacius.

ARABŲ BALSAS
Arabai kelia balsą, kad 

12 jeigu žydų skaičius nuo 
Į Pirmojo Pasaulinio karo 
I paaugo Palestinoje dešim
teriopai ir dabar siekia še- 

I Šėtos šimtų tūkstančių, 
tai arabų Palestinoje jau 

j Didžiojo karo (1918 m.) 
įmetu buvo virš šešių šim
tų tūkstančių, o dabar jų 
yra virš milijono (1,180,- 
000). Neturtingiesiems a- 
rabams pasilieka kruvina 

'žaizda širdyje, kai visam 
pasauly sukeltu kapitalu 
apsiginklavę žydai susita

f

m..
gyv. Brooklyne.

j ZIDAVICKIENĖ - Kačionai- 
tč. Marijona, iš Salamos - Bū
dos, Marijampolės aps.. gyv. E- 
lizabeth.

Ieškomieji ar apie jaos žinan-

Consuiate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)
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Jauniausia Lietuvaičių
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos v 

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

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

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

Visų aukotoju vardai bus surašyti į Ko|>- 
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Jnnnaculatc Conception C’onvent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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TVr.i-tadienis ?an«io

Kviečiame Visus Lietuvius Į Jo Auksinio Kunigystės Jubiliejaus

Sekmadienį, Vasario - February 9 d., 1947
Kun. Dr. K. Urbanavičius

Linksminkimės ir Džiaukimės

KUN. DR. K. URBANAVIČIUM

Bažnyčioje Pamaldų 
Tvarka:

8 vai. ryte — KUN. DR. K. URBA
NAVIČIUS atnašaus iškilmingas 
Padėkos šv. Mišias.

10 vai. — ARKIVYSKUPAS RI- 
CHARD CUSHING, D. D., atnašaus

Pontifikales Šv. Mišias, šv. Petro 
Bažnyčioje, So. Bostone.

Kun. Pr. Juškaitis pasakys pa
mokslų.

Bankieto Programa:
6:00 vai. vakare — PAGERBIMO 

BANKIETAS, Copley Plaza Viešbu
tyje, Copley Sq., Bostone. Bankieto

laiku gros orchestra. Muzikalę pro
gramos dalį išpildys artistas Rapo
las Juška.

Užtikriname, kad visi, kurie da
lyvausite šiose iškilmėse, būsite pil
nai patenkinti ir rasite neapsako
mą džiaugsmą, nes būsite daly
viais didžiausio Jubiliejaus mūsų 
apylinkėje.

Įsigykite tikietus iš anksto. Jų gali
te gauti “Darbininke", pas Bankieto 
Rengimo Komisijos narius, susirin
kimuose arba klebonijoje. Tikietas 
su taksais $5.00.

Šioje Garbingoje Dienoje pa
gerbsime vieną iš Amerikos žy
miausi kunigų, rašytojų, veikėjų — 
Kun. Dr. Kazimierą Urbanavičių.

KAS _ ~
G1RDJS17 LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
i

GREENFIELD, MASS
LDS 113 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 26 d., 1 vai. po pietų, mūsų 
pirmininko, pp. Al. Steponkevi- 
čių namuose, 187 Conavay St.

Kviečiame visus narius ir 
“Darbininko" skaitytojus daly
vauti. Taipgi kviečiame ir kitus 
lietuvius ateiti ir įsirašyti į LDS 
113 kuopą. Remkime “Darbinin
ką", nes jis daug dirba dėl 
mūsų. Dievui ir Tėvynei. Visų 
lietuvių pareiga remti savo 
spaudą.

Dar kartą kviečiame visus da
lyvauti susirinkime ir. kurie dar 
neužsimokėję. užsimokėti už 
“Darbininką" ir jį gausite per 
visus metus.

Al. Steponkevičius. pirm. 
A. Dėdinas, rašt.

Į Kviečiami visi nariai ateiti. 
Visi turėsite progą užsimokėti 
už laikraštį "Darbininką”. Ti- 
kiuosiu su visais kuopos nariais 
ir norinčiais įsirašyti į LDS or
ganizaciją pasimatyti susirin-1 
kime.

I

I

sausio 26 d. vyks į Brockton 
pas kun. Joną S. švagždį, kur 
taip pat per tris dienas skaitys 
paskaitas ir atsakinės į klausi- 

I mus.
Į Mes nuoširdžiai dėkojame p. 
K. Čibirui už tokį pasišventimą 
ir taipgi Naujos Anglijos ALRK i 
Federacijos apskričiui už 
mą kursų.

nuošimtį Lietuvos reikalams, 
kol Lietuva atgaus laisvę ir ne
priklausomybę. Tai tikrai gra
žus ir patriotinis mūsų jaunimo 
darbas. Sveikiname'

(Chu- 
ir p. 

gyv. 4

MANCHE5TER, N. H.
Sekmadienį, sausio 26 d.. 2 

vai. po pietų įvyks LDS 74 kuo
pos metinis susirinkimas nario 
Antano Kemešio namuose. 122 
Lake Avė.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

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

275 Main St., IVebster, Mass.

I

Į.

M. J. Chisholm
GRABORH’S

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų PI. 6286
*■

J. A. Vaičiūnas, rašt.

N0RW00D, MASS.

bėgyje vienos savaitės, einant į ką gulėjo ligoninėje ir namuo- viltis, kas aiškiai rodo, 
namus ir renkant aukas Lietu- se. Tačiau dabar jau sveiksta, 
vos gelbėjimui. Vajus prasidės 
vasario 10 d. ir tęsis iki 15 d.

’i š. m. Valdyba kviečia visus lie-
i tuvius šį vajų paremti darbu ir 
aukomis. Atėjus rinkėjams, ne
atsisakykite aukoti. Pageidau
jama. kad kiekvienas aukotų 
dienos uždarbį, kas galį ir stam
besnes aukas.

Mūsų kolonijai nustatyta su
rinkti $2.000.

Jei kas norėtų, tai savo aukas ■
gali nunešti į kleboniją ir pa
duoti Garbės pirm. kun. Stra- 
kauskui arba į DLK Vytauto 
klubą, 447 Centrai St., ir pa
duoti A. Raudeliunui.

L. Paulauskas.

I

kad ji 
greitu laiku visiškai pasveiks.

Todėl ne tik p. Florencijai' 
bet ir jos tėveliams ir vyresnia
jai sesutei Emilijai reiškiu šir
dingiausią gratuliaciją.

Kazys Vidikauskas.

ir tiek sveikata pagerėjo, kad 
gali atsikelti iš lovos ir pa
vaikštinėti po kambarius. Jos 
nepaprastai gražiame veiduke 
spindėte spindi džiaugsmas irp. Marijona Čiubatienė 

'“bet), gyv. St. John St., 
ruoši-1 yajerj ja Rakauskienė,

ĮSt. George Avė., susirgo ir pa
sidavė Norvvoodo ligoninėn, gal 
būt operacijai. Taipgi laukia 
vietos ligoninėje ir p. Kavoly- 
nienė, gyv. Chapel St. Galimas 
dalykas, kad yra ir daugiau li
gonių. Visoms ir visiems lai 
Dievas leidžia pergyventi ope
racijas ir pasveikti.—

Trečiadienio vakare pp. Babi- 
lų namuose, Folan Avė., įvyko 
Moterų draugijos vakarėlis.

Tvas- 
daug 
Akci-

Pažymėtina, kad pp. I. 
kienė ir Smilgienė labai 
pasidarbavo Katalikiškos 
jos kursų pravedimui. Jos pa
rūpino prelegentui p. K. Čibirui 
gyvenimui vietą pas pp. Joną ir 
Oną Kavaliauskus, gyv. Willow 
St. Nuoširdi padėka priklauso 
pp. Kavaliauskam už prelegento 
p. K. Čibiro priėmimą.Sekmadienį, pirmadienį ir ant

radienį. sausio 19. 20 ir 21 dd.. 
šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje įvyko Katalikiškos Akci
jos trijų dienų kursas, ALRK 
Federacijos skyriaus vadovybė
je. Vedėju arba instruktorium 
buvo rašytojas p. Kazys Čibi- ‘ 
ras. neseniai atvykęs iš Argen-' 
tinos. Taipgi kalbėjo kleb. kun. 
S. Kneižis.

Sekmadienį po pietų lietuviai 
i katalikai gausiai dalyvavo ir 
susikaupę klausėsi p. K. Čibiro 

i paskaitos. Pirmadienio ir antra
dienio vakarais dalyvavo kiek 
mažiau, bet rinktiniai vyrai ir 
moterys, kurie vadovauja drau
gijose.

; Rašytojas p. Kazys Čibiras la
bai aiškiai išdėstė katalikų pa- kviečiami dalyvauti, 
reigas pasauliniame gyvenime:

■ ir tuos pavojus, kurie gręsia 
, krikščioniškam pasauliui. Di
džiausias krikščionybei priešas 

į yra komunizmas. Komunizmas 
lyra bedieviškoji religija. Yra 
pasakyta: Neik su velniu obuo
liauti”. Katalikas negali dėtis 
su komunistais į bendrą veiki- ir nutarti reikšmingiau minėti 
mą. Komunistai tik tiek vertina

• žmogų, kiek yra vertas jo kū
nas. Sielos nepripažįsta. Komu- 

| nistai griebiasi apgaulingiausių 
j priemonių žmogų pavergti.

Dalyviai buvo labai patenkin
ti p. K. Čibiro paskaitomis. Vi- 

; si išsineš daug dvasinės nau
dos. Pag» davo dažniau suruoš- 

I ti panašius kursus. 
I p. K. Čibiras iš Norwoodo iš
vyko į Lawrence pas kun. Pr. 
M. Jurą, o iš ten sekmadienį,

Pereito sekmadienio rytą grį
žo iš ALRK Federacijos Centro 
Valdybos ir Amerikos 
Tarybos suvažiavimų, 
New Yorke, p. A. F. 
Tą pačią dieną padarė
pranešimą susirinkusiems klau
sytis p. K. Čibiro paskaitos. 
Platesnį pranešimą padarys 
tą sekmadienį, sausio 26 d.

Lietuvių 
įvykusių 
Kneižys. 
trumpą

ki-

Šiomis dienomis pp. Ieva 
Tvaskienė. M. Bartulienė ir O. 
Mačienė sukolektavo Lietuvos 
našlaičių šelpimui $145.00, bū
tent, našlaitėms, kurios yra ap
gyvendinamos Norwoode. Au
kotojų vardus paskelbsime se
kančiame “Darbininko” nume- 
ryj- !

I

Federacijos Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 26 d., tuo

jau po sumos (11:30 vai. vidu
dienį), parapijos svetainėje į- 
vyks ALRK Federacijos sky
riaus susirinkimas. Visų drau
gijų ir kuopų atstovai - atstovės 

Bus nau
jos valdybos rinkimas.

Tą pačią dieną, būtent, sausio 
26. 6:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje įvyks visų lietuvių 
katalikų svarbus susirinkimas. 
Turime geriau susiorganizuoti 
ir pravesti ALT vajų; pasitarti

Lietuvos nepriklausomybės — 
Vasario 16 šventę ir Maldos 
Dieną už Lietuvą ir nuo karo 
nukentėjusius ir žuvusius lietu
vius.

Visi lietuviai katalikai kviečia
mi dalyvauti.

Šiomis dienomis Lietuvos Vy
čių kuopa aukojo $25.00 Lietu
vos gelbėjimo reikalams. Taipgi 
pasižadėjo ir ateityj iš kiekvie
no parengimo pelno skirti 10

Šią savaitę p. M. Raudeliūnie- 
nė, gyv. Brighton, Mass., kuri 
buvo rimtai susirgusi ir buvo 
slaugoma savo dukters ir žento 
adv. Benjamino ir Estelos 
Sykes, gyv. Bond St., kiek pa
sveikus ir sustiprėjus grįžo į 
savo namus.

Norintieji gauti tikietų į kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus Jubiliejinį 
bankietą, kreipkitės pas A. F. 
Kneižį, 50 Cottage St. 
NORwood 1449.

LOMELI, MASS.

Tel.

PtiILADELPHIA, PA
Vietinių veteranų postas Šv. 

Jurgio lietuvių parapijoj vasa
rio 2 dieną ruošia bazarą ir šo
kius parapijos svetainėje, kam
pas Salmon ir Venango Sts. Y- 
ra viltis, kad ši pramoga mūsų 
veteranams pavyks, nes ją ruo
šia mūsų šaunūs jaunuoliai- 
veteranai.

I
į šio veteranų posto komandie- 
rium yra Stasys Mankus, o 
sekr.-ižd. - adjutantu yra Domi
ninkas Earaminas, kuris gyve
na su savo jauna žmonele, p. 
Elena (Subačiūte) 2339 E. Al- 
legheny Avė., ir tuo pačiu adre- ? 
su atidarė naują laidojimo mi- ’ 
rusių puikią įstaigą.

Jurgieth. :
Sveiksta P-U Pukaitė I

Mūsų įžymių viengenčių, pp. t 
Prano ir Paulino (Staniškytės) ] 
Pūkų, gyv. 609 N. 12th St., jau- • 
nesnioji dukrelė Florencija, ku- . 
ri pereitą rudenį būtų pradėjus j 

I mokytis Seserų Kazimieriečių į 
Newtown, Pa., į

f-j
M

JANUARY CLEARANCE

Sausio 14 d. susiorganizavo i Akademijoje, 
Amerikos Lietuvių Tarybos buvo rimtai susirgus. Ilgoką lai- f 
skyrius, kurio valdyba susideda 
iš sekančių asmenų: Garbės j 
pirm. kun. kleb. Pr. V. Stra- i 
kauskas; pirm. L. Paulauskas;* 
vice pirm. B. Pieslikas ir E. Ra- 
maneckienė; nut. rašt. O. Siau- 
lenienė; fin. rašt. M. Andriuš
kevičius; ižd. P. Saulenas. Di
rektoriai — T. Versiackas, 
Narinkaitė, 
Kundrotas,

Nutarta pravesti ALT vajų

FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma, 
Amerikoje, dabar 
turi taip vadina
nt ą JANUARY
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
stovas Bernardas Koraitis. Per jį pirkdamos 
kailinius gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

&

j.
E. Vilkišiūtė, St. i 

M. Milienė.

411 VASHINGTON street
BOSTON, MASS.



Penktadienis, Sausio 24 d., 1947
v

VIETINES ŽINIOS
rtp I I 1 TT C C siuntimą lietuvių tremtinių vai-

A L n O X IT O kams Kalėdų dovanų. Kaip jau
------------- buvo rašyta South Bostoniečiai

Dėkoja Kum. Jenkus. Šiomis pasiuntė per kun. Jenkaus ran- 
dienomis atrašė padėkos laišką 
kapelionas kapitonas kun. Ka
zimieras Jenkus. Jis dėkoja vie
tiniams kunigams, Sodąlietėms, 
Chorui, Vyčiams — jaunimui ir 
visiems prisidėjusiems už pri-

DAKTARAI

giasi šią šventę apvaikščioti se
kamai:

Sausio 26 d., 3 vai. p. p. Blai- 
bininkų kuopa ir Blaivininkų 
prieteliai laikys savo svarbų su
sirinkimą, bažnytinėje salėje.

Vasario 1 d., Blaivininkai eis 
išpažinties.

Vasario 2 d., 8 v. r. Blaivinin
kai išklausys savo intencijai 
šventų mišių, pamokslo, priims 

i šv. Komuniją ir atnaujins blai- 
' vybės įžadus.

Tą dieną, 2:30 v. p.p. Blaivi
ninkai sugrįš bažnyčion į pa
maldas. Po pamaldų jie nueis 
bažnytinėn salėn išklausys pro
gramos. Kviečiamas rašytojas 

' K. Čibiras skaityti paskaitą.
Bostonas žino kokias svarbias 

ir gražias paskaitas skaito p.

kas už $150 tremtinių vaiku
čiams reikalingų dalykų - daly-! 
kėlių. Kun. Jenkus sako, kad tų i 
vaikučių buvo nepaprastas 
džiaugsmas, kad jie šių Kalėdų 
niekad neužmirš.

South Bostoniečiams yra 
daug pasitenkinimo, kad jie 
dar vieną gerą darbą padrė. Jie J 
yra dėkingi kun. Jenkui, kad jis 
šių dovanų prašė ir jaš išdalino 
savo apylinkės lietuvių lage- Čibiras. Neabejoju, kad žmonių 
riuose. Į sueis labai skaitlingai į šį meti

nį parengimą.
Pastaba. Šio parengimo pro

ga Blaivininkai darbuotojai ga
lėtų laikyti pasitarimą tolimes
nei Blaivybės darbuotei.

Pamaldos už vienuolę. South 
Bostonas labai sujaudintas dėl 
Seselės Salvatoros ankstyvos 
mirties. Meldžiasi jos gerovei.

Sausio 22 d., Šv. Petro para
pijos ir jos mylimojo bažnyčios, 
kun. Albertas Abračinskas at
giedojo šv. mišias. Asistoje bu
vo diakonu kun. S. Saulėnas, 
subdiakonu — kun. Pr. Biekša.

l

ĮVAIRŪS skelbimai

A, J. NAMAKSY 1
REAL ESTATE £ 

INSURANCE
414 W. Broadvay

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

I

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

I
Providenee, R. I. dalyvaus J u- ‘ 

biliejuje. Kun. J. Vaitekūnas, 
Providenee lietuvių klebonas, 
dalyvaus kun. Dr. K. Urbana
vičiaus Jubiliejaus pamaldose. 
Jis bus ir pagerbimo bankiete. 
Taip pat atsiveš iš Providenee 
palydovų apsėsti vieną bankieto 
stalą. Kun. Antanas Kacevičius, 

(vikaras, pribūsiu bankietan.
Rengėjai labai džiaugiasi to

kiu nuoširdžiu lietuvių kolonijų 
bendradarbiavimu kun. Dr. K. 
Urbanavičiaus 
jaus iškilmių 
sunkūs darbai 
palengvinti.

Praeinamai, 
asmenys, kurie šio sunkaus 
darbo daug nudirbo, būtent, 
kun. Albertas Abračinskas. Ju
biliejaus rengimo komisijos 
pirmininkas; ponia Marijona 
Gailienė, svečių komisijos pir
mininkė ir įžymi tikietų platin
toja; Juozas Lesčinskas, skelbi
mų komisijos narys ir uolus ti
kietų platintojas; adv. A. Jap- 
kauskas - Young, skelbimų ko
misijos pirmininkas ir uolus ti
kietų platintojas; ponios Gailiū- 
nienė, Stakutienė ir Pažasienė, 
pasižymėjusios tikietų platini
mo komisijos narės; ponios Na
maksienė ir Zaletskienė, svečių 
komisijos narys ir sėkmingos 
tikietų platintojos; ponia B. Cu- 
nienė tikietų išdavėja ir pirmi
ninko padėjėja.

Blaivininkų šventė. Ateina 
Grabnyčios, tai nuo seniai blai
vininkų pasirinkta šventė. 
South Bostone blaivininkai ren-I

DARBtNINKAg
Didis Susidomėjimas

4

B?
__________________ L 
mni iš pavergime... Lai kiekvie
nas lietuvis prisideda savo da
limi, tai yra nusiunčia piniginę 
auką ALT tiesiog, ar per savo 

kolonijos atstovus.

TŪKSTANTIS DOLERIU KOVAI 
DĖL LIETUVOS LAISVESIš įvykusio praeitą įienktadie- 

nį (bažnytinėje salėje) susirin
kimo, reikalu, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus Auksinio Kunigys
tės Jubiliejaus bankieto, įvyk
siančio, vasario 9 d., Copley 
Plaza Main Ballroom, paaiškė
jo, kad visur yra didis ir gyvas 
susidomėjimas šiuo nepaprastu 
įvykiu ir parengimu, šio didelio 
darbo ašis - vedėjas — pirm, 
kun. A. Abračinskas savo ra
porte pranešė, kas padaryta ir 
daroma. Bilietų užsakymai iš į- 
vairių miestų kasdien plaukia. 
Jų nemažai parduodama ir So. 
Bostone pasidarbavimu ponių 
Kudarauskienė, Marksienės, Za- 
lecko ir kitų. Ponia Siaurienė 
pasekmingai renka bankieto t 
“patrons” ir “sponsors”. Išskai-į 
tyta ilgas sąrašas draugijų, biz- ■ 
nierių, profesionalų ir šiaip ger-' 
bėjų, kurie jau įsirašė patronais j 
su gana stambiomis aukomis. 
Tikietų tvarkytoja p-nia Cunie- 
nė praneša, kad jau rezervuota 
50 stalų, (prie stalo susėda 10 
asmenų). Adv. A. Young - Jan
kauskas pranešė išsiuntę laiš
kus visiems N. A. lietuviams 
advokatams. Dr. Landžius tą 
padaręs daktarams. Kalbėta a- 
pie didžiąją spaudą, ir kaip šį 
svarbų lietuviams įvykį aprašy
ti. Graži atminčiai šio įvykio 
knygutė, jau baigiama ruošti 
spaudai. Joje tilpo Arkivyskupo 
ir Jubiliato atvaizdai, su plato
ka biografija, kurią fiarašė kun. 
J. Jakaitis. Biografijos sątrau- 
ką anglų kalba paruošė kun. Al. 
Abračinskas. Knygutėje tilps 
visų rėmėjų “patrons” ir “sĮ>on- 
sors” vardai.

Be daugelio darbuotojų biz
nierių susirinkime dalyvavo Dr. 
Duserick, Dr. Mikelionis. Dr. A. 
L. Kapochy ir kiti profesionalai 
ir visi reiškė gyvo ir didelio su
sidomėjimo šiuo įvykiu. Buvęs.

i
l

didžiojo Jubilie-
rengime. Dėlto
tampa žymiai! Sausio 24 d.. 9 v. r., toje pat

priminsiu šiuos 
šio

bažnyčioje, kun. Pranas Vir- 
mauskis atnašaus šv. mišių au
ką, diakonu bus kun. Albertas 
Abračinskas, subdiakonu — 
kun. S. Saulėnas.

Sausio 27 d., 8 v. r., bus gie
damos šv. mišios, kurias užpra
šė Vincentas ir Viktorija Ko
hanskai.

Daugelis yra užsakytų ir kitų 
šv. mišių ir maldų mūsų bran
gios vienuolės, visų mylimos A- 
lenos gerovei.

Melskimės visi už ją. Ji mel
sis už mus.

UŽUOJAUTA

ji
Pristatome Alų ir Tonikų n

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

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

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

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
26 d., 3 vai. po pietų, “Darbinin
ko“ salėje, So. Bostone. Kviečia
mi visi nariai atsilankyti, nes 
bus svarbių dalykų apsvarsty
mui. Taipgi rinkimas naujos 
valdybos. Kas dar nėra užsimo
kėjęs už šiuos metus duokles, 

i galės ir tai padaryti.

Mirus Sesutei M. Salvatorai 
(Alenai Kiburytei), reiškiame 
gilią užuojautą Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno Kongregaci
jai. velionės tėveliams, pp. Pet
rui ir Marijonai Kiburiam ir jų 
šeimai.

Vincas ir Viktorija Kohanskai 
ir Antanas ir Alena Kneižiai 

ir šeimos.

Sausio 16, So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugija turėjo sa
vo metini susirinkimą. Vaidyba 
ir direktoriai, kuri su keliomis 
išimtimis liko ta pati, sudėjo 
savo priesaiką. Penkis metus 
išpirmininkavęs adv. J. Griga- 
lus perdavė savo pareigas adv. 
3. Cūniui. Ižd. A. J. Namaksy, 
dešimts metų išbuvęs vaidyboje, 
savo pareigas perdavė P. Dū
mui. Už jc ilgametį ir sąžiningą 
pasidarbavimą draugijai, jam į- 
teikta dovana — bonas. Visi pa
sakė. tai ilgesnes tai trumpes
nes kalbas. Ypatingai gilių min
čių, sujungdami šios draugijos 
darbą su mūsų lietuvių išeivių 
ir Lietuvos likimu, kalbas pasa
kė adv. K. Kalinauskas ir St. 
Mockus.

Kovai dėl Lietuvos laistės per 
Am. Liet. Tarybą, vienbalsiai 
nutarta iš iždo paaukoti $1000. baugiau kovai už tą laisvę.

Nutarta įrašyti draugiją į Bostone. Vasario 16 minėji- 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus Auk- mas įvyks go. Boston High 
sinio Kunigystės Jubiliejaus, gchool auditorijoj, 2 vai. po pie- 
bankieto rėmėjus paskiriant į Įų Kalbės buvę bolševikų kan- 
$10.00. Taipgi paimti puslapį kiniai kun. Borevičius, S. J., 
skelbimo Gabijos koncerto už gįU(j. Budginas ir žymus mūsų 
$20.00. valdžios pareigūnai. Todėl, lie-

Iš metinės atskaitos paaiškė- tuvį, atsimink Vasario 16 ir da- 
jo, kad draugija turi pilnai užsi-1 jyVauk ,o kovą laimėsime, kaip 
mokėjusių 906 narius, kurie visi 
yra piliečiai balsuotojai. Drau-' 
gijos turtas siekia $117.187.14.! 
Įvairiems geriems tikslams iš-j 
aukota per praeitus metus 
$1,072.90. Draugijai svarbiau
sias darbas dabar yra naujos di
delės gražios salės pasistaty
mas. Tas darbas bus pradėtas, 
kaip tik bus galima gauti me
džiagos.

Draugijos valdyba susideda iš
šių darbuotojų:

Pirm. adv. J. Cunys; vice pir- _ ,
mininkas Stasys Mockus; prot. dienos tikro skaičiaus dalyvių, j 
rašt. Albinas Neviera; fin. rašt. Todėl nelaukite, kad netektų į 
Adomas Druzdis; ižd. Petras rūg°d. Užsisakyti vietas galite. į 

Durnas; tvark. Vincas Paplaus- klebonijoje, 
kas. Direktoriai: 1........... ........
šie, Juozas Arlauskas, adv. Jo
nas Grigalus. adv. Kazys J. Ka
linauskas, Dr. Antanas L. Ka
počius. Juozas Lekys ir Felik
sas Zaleckas. Pilietis.

Norma Barter; veikiantis ko
mitetas — Grace Lindsay, Ma
ry Muldawney, Rita Sorrenti.

Pažymėtina, kad vakarinė mo
kykla, pradinė ir aukštesnė, tęs 
pamokas iki balandžio 10 d. 
Kviečia naujus studentus įsira
šyti dabar.

♦

I
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Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

•Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GĘRULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R ,

Valdyba.

garnys, 
apsilankė pas pp. 
Aleną (Mockiūtę) 

gyv. 
Mass.

Fuller St., 
ir paliko

Garnys
šalčio nebodamas, 

sausio 2 d., 
Bronių ir 
Juškevičius, 
Dorchester,
jiems gražų, sveiką 7 svarų sū
nelį. Tąja garnio dovana džiau
giasi ne tik jaunieji tėvai, bet 
ir visuomenininkai pp. Antani
na ir Stasys Mockai susilaukę 
anūko, kuriam parinko Jono- 
Edmundo vardus. Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvi, Ruoškis 
Vasario 16

16.

REIKALINGA piano polišiuo- 
i tojai. Turi būti patyrę, darbas 
pastovus; atlyginimas geras 

, Baldwin Piano Co., 160 Boyis 
1 ton St., Boston. (24i_____________________

■ REIKALINGA patyrusios mo 
terys prie kojinių mašinų. Puik 

‘ proga. Geros darbo aplinkumos
Jobu Irving Shoe Corp., 119 
Beach St., Boston. arti South 
Station. (24-28

Lietuvi, ruoškis Vasario
Tai mūsų tautos didžioji šventė.
Tai mūsų tautos prisikėlimo ir 
laimėjimo simbolis. Juk nenori 
būti maskoliaus vergu. Todėl 
dalyvauk Vasario 16 minėjime. moteris ar mergina dirbti 
Pareišk su kitais savo balsą rei- Prie namū ruošos 1 ar 2 dienas, 
kalaujantį laisvės pavergtiems i savaitę. Atlyginimas geras., 
broliams Lietuvoje. Sudėk sa- Telefonuokite: Belmont 1639- 
vo auką — dienos uždarbį ar į (21-24-28)

Į
i

I
>Į

REIKALINGA lietuvių seimo

i

laimėjo mūsų savanoriai - kū
rėjai po pirmojo pasaulinio ka-

Lietuvis.

PAIEŠKAU dėdės Andriaus 
Aukštikalnio. kuris kitaip vadi-* 
naši Andrew Rosner. Kilęs iš 
Rutkiškių kaimo. Gyveno Phi-* 
ladelphia. Jis yra siuvėjas. Jei* 
kas žinote apie jį prašome duo
ti žinią, nes yra svarbus reika-' 
las. Už pasitarnavimą būsiu la
bai dėkingas. — Joe Leonaitis, 
66 Madison St., Hartford 6, Ct.

(21-24)
ro.

Iki Vasario 2 d. I

daly-Kurie tik norite tikrai 
vauti, kun. Dr. K. Urbanavi
čiaus Auksinio Jubiliejaus ban-i 
kiele, savo rezervacijas priduo-■ 
kitę iki vasario 2 d. Po tos die
nos nebegalima užtikrinti vie
tos. Viešbutis reikalauja iki tos

Sveikata ligoniams
Knyga nurodanti kaip gydytis šakni
mis ir žolėmis. Augmenų vardai lie
tuviškai. angliškai ir lotiniškai už- 

vardyti. Kaina 81.00.
Naujas Deklematonus kaina 25c. 

Spėjimas Laimės ir PlanatO3. 
Kaina 20c.

Zravizolas. juokinga apysaka. 
Kaina 40c.

Užlaikau visokių žolių ir šaknų. 
PAUL MIKALAUSKAS.

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

(10-30)

BALF Skyrius Išsirinko 
Du Pirmininku

, “Darbininke”, 
Wm. A. Am-lP^ darbuotojus.

Nauja Studentų Valdyba

ir

Res. Šou. 3729 Šou 4818

UthuanianFumitiireCo.

LIETUVOS LAISVE 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

i

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanc* 
Moving

326 - 328 W. Breadway 
SO. BOSTON, MASS.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 Tary ba 

paskelbė vajų Lietuvos vadavi-

Sausio 13 dieną So. Boston 
Vakarinės Aukštesnės mokyk
los studentai-tės išrinko sekan
čią valdybą:

Pirm. Louis A. Nephew; vice 
pirm. Alberta E. Adams; ižd. 
Margaret L. Kennedy; rašt. j

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

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.
Sausio 14 d., Lietuvių salėje 

įvyko Bostono BALF 17-to sky
riaus susirinkimas, į kurį neper- 
daugiausiai narių atsilankė. 
Valdybos nariai išdavė savo ra
portus ir apyskaitas, iš kurių 
paaiškėjo, kad šis skyrius bene 
yra didžiausias.

Nutarta, Centro pageidavimu, 
kovo antrą dieną, turėti paren
gimą. Kokios rūšies parengimą 
turėti palikta valdybai ir direk
toriams nutarti. Taip gi nutar
ta, kad valdyba su drabužių va
jaus komisija, greit susirinktų 
ir išdirbtų pianus dėl didelio va
jaus pravedimo. Valdybos rinki
mas. Po ilgų svarstymų ir dis
kusijų nutarta ir išrinkta du 
pirmininku, būtent, esamoji p. 
Katrė Namaksienė ir p. Pranas 
Razvadauskas. Garbės pirmi
ninku — Dr. P. Jakimavičius. 
Vice pirmininkais — adv. K. 
Kalinauskas, J. Tumavičienė ir 
A. Matjoška; prot. rašt. A. Ja
nuškevičienė (Bratėnaitė); fin. 
rašt. N. Jonuška; ižd. L. Sta- 
siulis, ir nemažas skaičius di
rektorių, į kurį įeina beveik vi
si mūsų įžymieji darbuotojai.

Skyrius turėdamas du veikliu 
pirmininku ir kitus valdybos na
rius, susidedančius iš pasišven
tusių sumanių ir patyrusių dar
buotojų, beabejo sugebės šio 
skyriaus darbuotę plačiai iš
plėsti ir visus Bostono leituvius 
įtraukti į BALFo narių sąrašą. 
Pasisekimo: Buvęs.

380'2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

KONCERTAS
Rengiamas Gabijos Choro Vadovybėje 

Jono Dirvellio 
SEKMADIENI, 

Sausio-Jan.26,1947 
Municipal Salėje, 

E. Broadway, So. Boston, Mass.
Rengėjai nuoširdžiai kviečia muzikos mylėto

jus dalyvauti, nes choras užtikrina malonų vakarą. 
Dainos bus visos naujos ir pritars orchestras. Taip
gi bus įžymių solistų ir solisčių iš VVorcesterio: O. 
Dirvellienė, J. Mozuraitis; iš So. Bostono: 8. Kon- 
tautas, Jr. ir J. Kerdiejus.

Visus nuoširdžiai kviečia GABIJA.

GRABORIAI

i

I

I

S. Barasemius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadtvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbU 2537

1 Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukaktį

S Šiomis dienomis pp. Juozas ir 
į Agnės Zardeckai, gyv. Dorches-
2 ter, minėjo savo 25 metų vedy- 
! j binio gyvenimo sukaktį. Jubi- 

j! Hiatai yra nuoširdūs “Darbinin-
| ko” ir Darbininkų radio prog
ramos rėmėjai.

Pereitą sekmadienį, sausio 19, 
pp. Zardeckų artimieji suruošė 
šaunų bankietą Lietuvių svetai
nėje Jubiliatus pagerbti. Daly
vavo daug svečių ir viešnių. Ju
biliatai pp. Zardeckai gavo nuo
širdžių sveikinimų, linkėjimų ir 
brangių dovanų, už ką jie vi
siems nuoširdžiai dėkoja, ypač 
pp. Genevičiam, Markeiioniam, 
Krasauskienei, Jonui Vėbrai, 
savo sūnum — Vaciui ir Vytau
tui ir marčiai Stellai; taipgi dė
koja darbininkams ir darbinin
kėms, kurie taip nuoširdžiai dir
bo.

ii 
S

Vincas Balukėmis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

South Boston, Mass. £

I

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masė. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Os iMHIlIOtO jSS 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1037
ŠOU Boston 3960

• k'

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

giai patarnauja.
į

332 W. Broadway,
South Boston, Mass.

praneša, kad atpirko Three Days Markei ir 
dabar šios bučernės yra lietuviai savinin
kai: N. M. Wasson ir Geraldas F. Vareika.
Turime pilną pasirinkimą visokių mėsų ir fruktii. 

BUČERNL ATIDARYTA 6 DIEN AS. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

't
'i

■

ZALETSKAS
FUNERAL HOME564 Kast Broadway

SOUTH BOSTON. MASS.
D. A. Zatetakas, F. E. Zaletskas 

Grabučiai ir Balsamuotojai.
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia iermanima Dykai.

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2809

- r I - n B —



Penkiadienis, Sausio 24 d 19-17

Įhytimi^v^
VALSTYBIŲ ZIMBS

DARBININKAS 8

VATBBURY. CONN.
Susirinkimas

LDS 5 kp. susiriinkimas įvyks 
sausio 26 d.. 1 vai. po pietų, šv. 
Juozapo par. senos mokyklos 
patalpose.

Kviečiame visus narius-es at
eiti į šį susirinkimą, bus galima 
užsimokėti už organą “Darbi
ninką”.

šiais metais laikraščio "Dar
bininko” kaina: LDS nariams 
$4 .00 metams; ne nariams $5.- 
00 metams. Už tokį laikraštį 
kaip "Darbininkas” kaina ne- 
perdidelė. Kiekvienas apsišvie
tęs žmogus tą pasakys.

Valdyba.

i>er visus metus. Jonas ir Zuza-1 
I■ na Norkūnai, savininkai Sea Į 
Cliff Inn. priruošė labai skanią ! 
vakarienę. Stalai buvo tinkamai; 
papuošti. Pasakyta gražių kai- i 
bų. pareikšta linkėjimų ir klebo-1 
nui ir chorui. Padėkota klebo
nui už šaunias vaišes ir prielan
kumą parodyta chorui: dėkota 
ir vargonininkui už jojo padėtas 
pastangas lavinant chorą. Pa
dainuota gražių lietuviškų ir a- 
merikoniškų dainelių, smagiai 
pašokta ir visi linksmi grįžo į 
namučius. Valio mūsų klebonui 
ir mūsų choristams!

Į

!

T»csa, iiiCs t ui Amerikoje, is 
Dievu gerumo, <l;tr tobėridži.lt- 
ųūliiic I isve, bet k.iip ilga:. 

! i'ragMišl.us koinuniznio slib.- 
* nūs su šėtonišku gu b umu sten
giasi ir mūs j Amerikos kraštą 
praryti. Jungtinių Valstybių 

; slaptos policijos vadas EJgar
■ Hoover beveik kiekvienoje savo 
viešoje kalboje persergsti pilie
čius budėti, nes Amerikai gręsi.1 
didelis komunizmo pavo jus.

Kardinolas Spcllman. kurs gal
i geriau žino komunizmo taktiką* 
negu koks kitas pilietis, ragina ’ 
visus krikščionis jungtis ir j 
ruoštis į kovą su šituo bedievis- 1 
ku laisvės ir tikybos priešu. Ko
munizmo agentai

■ mūsų šalies jiems duodamą lais-į Raj įr dvjwia

ve. dėdavęs pastangas kad gar |eist tave išvvsti.
mus pavergti ir mūsų kraštą Fr. Pesendorfer.

Ru-1

Arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko 

šv. Rašto vertimo
šią Ik- galo naudingų knygų 

savo lėšomis išleido
Kun. Juozapas J. Valantiejus.

Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
•‘Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta. 

Kaina $3.00.
i Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

HARTFORD. CONN.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus lietuvių skyrius rengia 
vakarienę pagerbimui lietuvių 
tarnavusių kariuomenėje iš šios 
kolonijos, vaikinų ir merginų. 
Vakarienė įvyks šeštadienio va
kare, sausio 25 d., parapijos sve
tainėje .kampas Broad ir Capi- 
tol Avė. Tą pačią dieną. 8 vai. 
rytą. Švč. Trejybės par. bažny
čioj įvyks šv. mišios už žuvusius 
ir gyvus karius.

Bankiete dalyvaus miesto val- 
bininkai ir kiti įžymūs svečiai. 
Buvusiems kariams išsiuntinėta 
kvietimai laiškeliais. Jei atsiras
tų kas negavęs kvietimo, tai gal 
jo antrašas nebuvo žinomas. 
Vistiek kviečiami ir užsiregis
truoti prie durų šeštadienio va
kare. Reporteris.

NEW HAVEN, CONN
Susilaužė Ranką

Praeitą savaitę orui atšalus ir 
pradėjus lietui lyt. viskas apša
lo ir pasidarė labai slidu. Iš tos 
priežasties labai daug žmonių 
skaudžiai susižeidė. Mūsų kolo
nijos gera veikėja ir BALF vie
tinio skyriaus iždininkė p-nia J. 
Vilkienė skaudžiai puldama prie 
savo namo susilaužė dešinę ran
ką net į dvi vietas. Dabar gydy
tojo ir savo šeimos priežiūroje 
savo namuose laipsniškai sveik
sta. Moterų Sąjungos narės ir 
valdyba, taipgi BALF nariai, ir 
visi pažįstami ir draugės bei 
draugai ir parapijiečiai, reiškia 
užuojautą, p-niai Šilkienei. lin
kėdami greito pasveikimo ir 
grįžimo į mūsų tarpą.

šv. Kazimiero Parapijos 
Metinė Atskaita

Sausio 12 d. mūsų gerb. ir 
darbštus klebonas kun. Edvar
das Gradeckas iš sakyklos išda
vė metinę atskaitą iš parapijos 
jeigu ir išmokėjimų. Atskaita 
buvo labai aiški ir detali, taigi 
aš tiktai paminėsiu abelną su
mą. jeigu bendrai buvo $21.590.- 
50. Išmokėta — $16.902.98. Pel
no liko $4.698.52. Reservas 
Bankoje $3.000.00. Viso yra 
$7.698.50. Kadangi parapija 
skolos jau neturi taigi ši atskai
ta yra labai džiuginanti. Bet 
kaip klebonas pareiškė, kad rei
kalinga yra bažnyčios vidų ir iš 
oro remontuoti, kvietė geros 
širdies parapijiečius, kurie taip 
gausiai rėmė parapiją praeitais 
metais ir šį metą vieningai dirb
ti. kad būtų galima remonto 
darbus atlikti.

Garbė priklauso mūsų klebo
nui, kuris su dideliu pasišventi
mu dirbo dėl mūsų parapijos 
per praeitus metus rūpestingai 
lankydamas parapijiečius jųjų 
nelaimėse ir varguose, paguos
damas ir teikdamas suramini
mą ligoniams ir šeimoms, kaino 
tikras dvasiškas tėvas. Taipgi 
garbė ir parapijiečiams, kurie 
pritarė klebono darbams ir rė
mė parapijos reikalus savo au
komis ir darbais. Kadangi vie
ningų darbų vaisiai visuomet 
būna gausūs, taigi patartina pa
rapijiečiams ir toliaus vieningai 
dirbti su klebonu ir tikrai 
lauksim gerų vaisių.

BRISTOL, CONN

su-

susi-
M.

Sea 
kun. 
sau-

Klebonas Iškėlė Vaišes 
Parapijos Chorui

Sausio 9 d. puošniam 
Cliff Inn mūsų klebonas 
Edvardas Gradeckas iškėlė
nias vaišes šv. Kazimiero para
pijos chorui ir jo vadui vargo
nininkui už taip rūpestingą ir 
tinkamą giedojimą bažnyčioj

Vasario 9 d. š. m. pp. Juozas 
ir Marcelė Bumeikai. "Darbi
ninko” skaitytojai ir rėmėjai, 
minės savo 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukakti, pp. Burnei- 
kai yra pavyzdingi lietuviai ir 
katalikai. Išauklėjo gražią šei
mą — 5 dukreles ir du sūnų, ku
rie. išskyrus jauniausiąją, yra 
sukūrę šeimyninį gyvenimą.

Iš anksto sveikiname pp. Juo
zą ir Marcelę Burneikus ir lin
kime Dievo palaimos ir svei
kiem sulaukti auksinio jubilie
jaus. Draugė.

Iš po gatvės įvyko gaso sprogimas kaip tik toje vietoje, kur buvo at
stojęs automobilius, kad raudona trafiko šviesa atsimainytų. Automobi
lis buvo sprogimo jėgos pakeltas per 10 pėdu aukščio, šimto vaidų ap in- 
kurnoj visi langai subyrėjo nuo sukrčtimo. Bot vairuotojas išvengė sužei
dimo.

, Tik vienas tvirtasai ryšys
. Laikyt gal’ du draugu draugys- 

išanudodami į

Stalinui atiduoti. į Sovietų 
siją mus įtraukti.I

I
I

Į i

Misijų Sekmadienis
Kas metą trečias sausio mėn. 

sekmadienis Baltimorės ir Wa- 
shingtono arkivyskupijose yra 
skiriamas Katalikų Bažnyčios 
MISIJŲ reikalams. Arkivysku
pas skiria ypatingus pamoksli-

PAIESkomi ASMENYS

ininkus kiekvienai parapijai, ku- jvasjnjs 
rio priedermė yra žmonėms

! nuodugniai išaiškinti Misijų 
' darbą. Lietuvių kalbos dėliai, 
mūsų bažnyčiai buvo paskirtas

; vietinis kunigas Antanas Du- 
binskas. Jis kalbėjo per visas 
mišias. Savo pamokinime jis 
priminė, kad misijonieriais nė
ra vien tik tie, kurie važiuoja 
darbuotis į misijų kraštus, bet 
ir namie likusieji yra tikri misi- 

karą Jon'er^ai Jei I’e meldžiasi ir pini- 
giškai remia misijų darbą. Gera
širdžiai žmonės per ketvertas 
mišias sudėjo virš $300.00.

1 kaip už gyvus, taip mirusius
Į dievobaimingai pasa~iv!sti, to
kiu būdu išreiškiant jiems tą 
padėką, kurios jie yra pilnai už- 

Isitamavę”. Kad visi parapijie-* 
čiai supranta šio darbo svarbą 
aišku iš to. kad laiškais ir tele
fonu yra teikiamos žinios, ku
rios ištobulins šį garbės sąrašą.

—
Altoriaus Ir Rožančia is Dr-ja

I j
Sekmadienį, sausio 26 d. įvyks

; atsinaujinimas Alto-

Ką Tik Išėjo Iš Spaudos
LEKCIJOS

IR 
EVANGELIJOS 

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis. Šventadieniais 

ir Šiokiadieniais.
Tekstas imtas iš

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. I-exington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalu. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

DĖMESIO!
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtina: įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
mi deda iš 6 dalių: D Krikščionybės kelia Lietuvą: 2) Refor- 
ij macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
(! pacijos laikais 1795—1918; 4) Švento-. Lietuva; 5) Lietu- 

vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 Nebaigta lietuvių
į tautos Golgota 1940—1946 m.
£ Kaina — $4.00
t* ę Užsakymus siųskite
V DARBININKAS

366 VV. Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.

riaus ir Rožančiaus Dr-jas na
rių. Tą rytą per mišias 8:30 v. 
visos narės bendrai priims šv. 
Komuniją. Po pietų 4 vai. bus 

; iškilmingas įsteigimas ir prijun
gimas vietinės kuopos prie Tėvų 
Domininkonų Rožančiaus Broli
jos Centro. Tuo laiku bus pa- i 
šventintas gražus P-lės Švč. ■ 
Rožančinės paveikslas. Po pa
maldų, parapijos salėje įvyks

■ metinis dr-jos pasisvečiavimas 
ir susirinkimas. Kun. dr. Men-' 
delis pasiuntė laišką visoms pa
rapijoms moterims, kurios ne-j 
priklauso prie šios dr-jos, kad: 
prisidėtų. Dabar dr-ja turi virš; 
200 narių. Priklausančios eina ' 
prie šv. Komunijos kiekvieno! 
mėn. ketvirtąjį sekmadienį, i 
Duoklės tik 10 centų į mėnesį., 
Šv. mišios už narių intencijas y- i 
ra atnašaujamos kas mėnesį. 
Už mirusią narę yra užprašo
mos giedotos mišios ir dr-ja at
eina sukalbėti rožančių. Tikslas 
dr-jos yra pilnai dvasinis ir kun. 
Mendelis turi viltį, kad daug 
moterų paklausys jo kvietimo - 
skatinimo ir prisijungs prie Ma-: 
rijos dukrelių po Jos Rožan- ■ 
čiaus vėliava.
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i Adresas:

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

BAKUNAS, Vincas.
BAKUNAS. Kazys — pakeitė 

i pravardę į H AM. Prieš I 
i gyveno Milvvaukee vailstijoj.
■ ČEPIENĖ. Antosė Ročkytė— 
kilusi iš Žardiškių km.. Čekiškės 
Vals. Kauno apskr.

DOMIJONAITIS. Vladas — 
kilęs iš Pagausančių km.. Gir
kalnio vaisė., Raseinių apskr.

JURGILAS. Augustinas — 
i kilęs iš Stirbaičių km.. Taura
gės apskr. gimė 1892-1893 m. 
atvyko į Jung. Valstijas 1913 

, m. Gyveno Chicagoje. 
! KILIKĄVIČIUS. Broliai Jo- i 
i nas ir Juozas, kilę iš Andriškių 
, km., Žaliosios vals., Vilkaviškio 
i apskr.
| KLEVECKA, Povilas ir Pet- 
; ras — gimė Skirsnemunėj. Jur
barke. Turi dar du brolius.

KUNCAITĖ, Barče — duktė 
i Stanislovo, kilusi iš Prievačkos 
kaimo. Naujamiesčio parapijos, 
Panevėžio apskr. Į Ameriką at
vyko prieš Didįjį Karą. Ištekė
jusi,

KOVALENSKIENĖ,
tytė Ona,
km.. Šiluvos vals.. Raseinių aps. Atilsį, o jų giminėms reiškiame 

LAUCIUS, Albinas ir Anta- giliausią užuojautą.
nas — 1938 m. gyveno Chica-, _________
goję. j Karių Garbės Sąrašas

LAUCIUTĖS, Izabelės— 1931 Sunkus ir gan ilgai užsitrau- 
m. lankusi Lietuvoje pas gimi- kęs darbas rinkimo ir tikrinimo 
nes Žalpių kaime. Motina Chi
cagoje turėjo maisto krautuvę.

RADZEVIČIUS, Adomas — 
sūnus Adomo, kilęs Mykalajū- 
nų km., Ukmergės apskr., Gel
vonai vals. Atvyko į Ameriką

I I

1 prieš Didįjį Karą.
RADOVVITZ, Bersin Emilija. 

, kilusi iš Biržų miesto. Atvyko į 
i Ameriką 1912 metais. Apie 50 
i i m. amžiaus. Turi sūnų 
Į witz Elmer apie 23 m.
> ROČKA, Pranas, kilęs 
i diškių km., Čekiškės 
' Kauno apskr. Gyveno Chicago- 
' je, III.

SAPIEGA - Sapaige, Antanas
■ — 1939 m. gyveno Chicagoje. 
į Ieškomieji arba apie juos ži- 
’ nantieji maloniai prašomi atsi- 
Į liepti — Lithuanian American 
i Information Center, 233 Broad- 
i way, New York 7, N. Y.

Nauji kapai
Pereitą savaitę net keturi 

nauji kapai buvo supilti mūsų 
kolonijoj. Pirmadienį palaido
tas a. a. Jurgis Špakauskas: 
ketvirtadienį — Motiejus Man- 
dravickas. Apie tai buvo rašyta 
pereitą penktadienį, šeštadienį, 
sausio 18 d. įvyko net dvejos 
laidotuvės mūsų bažnyčioje. 9 
vai. ryte su trejomis mišiomis 
palaidotas a. a. Pijus Vokietai
tis. o 10 v. kun. Antanas Du- 
binskas suteikė paskutinį patar
navimą a. a. Vincui Bamiškiui. 
Po mišių a. a. Vokietaičio kūnas 
išvežtas į Shenandoah, Pa., kur 
ilsisi jo žmona. Velionį išlydėjo 
duktė ponia Boyd, ir Žalnierai- 
čių šeima. A. a. Vincas Bamiš- 
kis palaidotas Holy Redeemer

Petrai- kapuose. Už mirusiųjų vėles ta- 
kilusi iš Plokščių riame dievobaimingą Amžinąjį
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Končius,; 

lankėsi . 
, sausio į 
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Rado-

šis-Tas
Kun. Dr. Juozas 

BALFos pirmininkas, 
Baltimorėje trečiadienį, 
15 d. Buvo atvykęs artėjančio 
vajaus reikalais. Tarėsi su vice
pirmininku p. Nadu Rasteniu ir 

! kitais vietinės kuopos nariais. 
'• Kelias valandas praleido su 
mūsų parapijos kunigais, prisi
mindamas savo kelionės įspū
džius lietuvių pabėgėlių tarpe.

Į mūsų kunigų vyrams pa- 
į siųstą atsišaukimą, Švč. Vardo 
Dr-jos reikalais, 21 naujas na
rys prisirašė į šią garbingą vy- 

• rų dr-ją. Džiugu, bet neužtenka.

iš Žar- 
vals.,

Gyvename Anti-Kristaus lai- Į 
kais. Dievas yra nekenčiamas,' 
tikėjimas pašiepiamas, Kristaus 
įsteigta Katalikų Bažnyčia yra 
persekiojama ir naikinama. Bai
saus Nerono Kraujagerio lai
kais, nebuvo tokių žvėriškumų, 
tokių žudynių, kaip kad 
Katalikai - Krikščionys 
XX-ame amžiuje.

Skaitant ir girdint kas
kitur, kaip nekalti žmonės yra 
kalinami ir žudomi, šiurpuliai 

(mus ima ir iš mūsų krūtinių 
veržte veržiasi šauksmas: ‘Kaip 

Dronze, taip, naa genančios Kar- ■ ilgai, kaip ilgai, o Viešpatie, tu 
tos galėtų juos prisiminti ir j leisi savo šventuosius kankinti?'

mūsų lietuvių karių Baltimorės 
vardų ir pavardžių jau eina prie 
užbaigos. Pereitą savaitę klebo
nas kun. dr. Mendelis prisiuntė 
kiekvienai lietuviškai šeimai ka
rių sąrašą, kuriame telpa pa- 

ivardės 510 mūsų kolonijos na
rių. Savo laiške prašė visų šį 
sąrašą atydžiai peržiūrėti ir pa
tikrinti, nes 1 d. vasario sąra
šas bus perduotas fabrikui, kad
mūsų karių vardai būtų įamžin- • 
ti Bronzo lentoje, kuri bus pa
kabinta prie bažnyčios sienos 
lauke. Šis darbas kainuos virš 
$3,000.00, bet iki kol kun. Men
delis pinigų neprašo. Jis savo 
laiške pažymi, kad jo “vieninte-; 
lis troškimas yra mūsų karžy-; 
gių, jaunuolių, lietuvių vyrų ir 
mergaičių pavardes įamžinti 
bronze, taip, kad sekančios kar-1 ilgai, kaip ilgai, o Viešpatie, tu

kenčia
šiame

darosi

Didesni patogumą... neberei
kės bėgioti iš viršaus į apa
čią skiepo laptais. nustatinė
ti dūmtraukius ir užsklandas.

Automatiskas 
ŠILUMOS 

REGULA TORIUS 
DUODA TAMSTAI:

Vienoda temperatūra... svei
katos apsaugojimas.
Kuro taupumas... sumažina 

eikvojimą — sustabdo peršil- 
dymą ir nedašildymą.
Jis nebrangus... lengvai įde
damas. pasiimk su savim jei 
persikelsi kitur gyventi.

• EKTRA
Comfci*

AUGELIS metų kaip 175,000 Naujosios Anglijos 
šeimų užlaiko jų namus šiltais ir sveikais, varto

dami New England Coke.
Dabar, tūkstančiai džiaugiasi dar didesniu patogu

mu namu apšildyme su kietu kuru vartodami Nevv 
England Coke’s automatišku šilumos regulatoriu. Tik 
paliesk salone thermostatą... tas magškais palietimas 
pirmame aukšte... aptarnau a Tamstų pečiaus dūm
traukius ir užsklandas skiepe. Nebereikia bėgioti iš 
viršaus i apačią, kad palaikyti lygią temperatūra. Tai 
tas yra patoqumo pridėčkis, kuris apšildyme suteiks 
Tamstai malonumo.

Dėl platesniu informacijų, parašyk mums šiandien.

New England Coke
250 STUART ST„ BOSTON

OR Y O U R AUTHORIZED OEALER


