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Hollywoodas 
Holyuooda.** 
Ir Maskva
•

Vienas atsakingiausiųjų šios 
šalies vyrų neseniai viešai išsi
tarė, kad, šalia komunizmo pa
vojaus, antras panašus Ameri
kai pavojus yra jos jaunuome
nės nusikaltimai. Kriminaliniai 
jaunimo nusikaltimai čia tokie 
gausūs ir baisūs, jog valstybės 
vyrams kelia pirmaeilio susirū
pinimo. J. Edgar Hoover, ku
riam tenka vadovauti kovai su 
nusikaltimais, keliais atvejais i. 
įsjiėjo apie ne mažėjantį, o di
dėjantį nusikaltimų potvynį. 
Statistika rodo J.A.V. metinį
areštuotų kriminalinių nusikal
tėlių skaičių siekiant arti mili
jono. (Iš viso yra net 7 milijo
nai registruotų kriminalistų). 
Tai vis jauni žmonės — vyrai 
daugiausia iki 21 metų, mote
rys iki 22 m. amžiaus. Vien pi-f 
nigais kainuojant, kriminaliniai. 
nusikaltimai Amerikos visuo- I 
menei atseina daugiau 10 bili
jonų dolerių per metus. Betjnių 
nusikaltimai baisesni yra savo 
moraliniu nei materialiniu at
žvilgiu. Nusikaltėlis yra ne tik 
kitiems pavojingas, bet jis kai
po žmogus palūžęs ir pats sau, 
savo ateičiai.

Pedagogai, teisėjai, saugumo 
pareigūnai, kurie turi reikalo 
dažnai susidurti su jaunimo 
kriminalizmu, sako, kad to pik
to versmė esąs paskutiniais lai
kais taip madinga praktinė be
dievybė. Net aukštesniųjų val-
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Išvykdamas į kitą šalį; 
jaučiu malonią pareigą at- 
Įsisveikinti su visais lietu- 
Įviškų širdžių bičiuliais.

“Darbininko” Štabui, 
Dvasininkijai, bendradar
biams ir šaunios išleistu
vių vakarienės viešnioms 
ir svečiams širdingai ačiū 
už draugišką palankuma. 

j Jūsų gražūs linkėjimai 
bus gera prisiminti, kad 

; ir tolimiausiame krašte 
įdirbant Tėvynės labui.

Su Dievu!
K. Čibiras,

Atsisveikinant

I

Jono. Vaktvbės, Britaniia 
Pasiūlė ValdriM Paarindus 

Vakarius Vokietijai
Frankfurt On The Main, 

Vokietija, sausio 8—Jung. 
8 — Jung. Valstybes ir 
Britanija na^vietė aštuo- 

i vokiečių valstijų, 
Jung. Valstybių ir Britų į 
zonose ministerius - pre-j 
zidentus ir Tarpzoninės i 
Ekonominės Tarybos vir-1 
šininkus sudaryti ekono
minę valdžią, susidedan
čia iš dvieju degistlatūros 

j
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Kai Jungtinės Tautos nutarė padalyti Palestiną ir dėl to padalini
mo balsavo ir Dėdė Šamas, tai tas sukėlė arabų pasauly didelio nepasi
tenkinimo ne tik prieš Jung. Tautas, bet ir atskirai prieš balsavusias 
valstybes. Štai Bagdado mieste studentų demonstracija apgulus Jung. 
Valstybių atstovybės rūmus. Kur ji? Įsiveržė ir sudaužė ofisus.

Tel. SOUth Boston 2680 sucCTJrrs.

Prezidentas Siūlo Sumažinti 
Mokesnius Nuo Pajamų

Pakelti Mokesnius Korporacijoms. 
Sustabdyti Kainų Kilimą

Washington, D. C., sau- Kalbėdamas apie vidaus 
šio 8 — Vakar Preziden- reikalus, plačiai aiškino 
tas Trumanas naša k ė apie penkiosdešimt - pen- 
reikšmingą kalbą Kongre- kių valdžios departamen- 
se. Jis ragino Kongresą tų programą. Jis sakė, 
sumažinti mokesnius nuo kad yra būtinas reikalas 
pajamų kiekvienam mo- pagerinti civiles teises, 
kėtojui $40 ir taipgi at- pakelti socialio saugumo 
skaityti po $40 dėl kiek- pašalpas ir Federalę pa- 
vieno asmens, kurį mo- galbą švietimui.
kesniu mokėtojas turi už- Prezidentas ragino Kon- 
laikvti. Jeigu tai padary- gresą susirūpintu daugiau 
tų. tai Federalės valdžios 
paiamos sumažėtu $3,- 
200.000,000. Prezidentas 
siūlo pakelti korporaci
joms mokesnius nuo pel
no, kad valdžios paiamos 
išsilygintų. Prezidentas 
Trumanas stipriai pasisa
kė prieš visų mokesnių 
mažinimą ,kaip kad siūlo 
respublikonai.

i Pasmerkęs Rusiją, Pre- .Morgenthau Spekuliavo 
zidentas Trumanas pakar- WlllMC Istii*

kova prieš infliaciją — 
kainų kilimą.

Ši Prezidento kalba su
kėlė įvairių komentarų. 
Respublikonai įžiū r ė j o, 
kad jo kalba turi naujos 
dalybos skonį. Taigi atro
do, kad Kongresas nepa
keis savo nusiteikimo 
svarbiuose klausimuose. 

I ----------------Mirė Įžymus Žurnalistas BRAZILIJOS ATSTOVŲ RŪMAI Į 
NUBALSAVO PRAŠALINTI 

KOMUNISTUS

Iį
Boston, Mass. — Sausio

rūmų, aukščiausio teismo 
devynių narų ir vykdomą
jį kabinetą, kurį sudarytų 7 dienos rytą miegodamas i 
šeši vyrai. į mirė įžymus žurnalistas—Į

Jokios politinės galios plačiai žinomas politims; 
vokiečiams kol kas nepa- į’ " " ” ' ‘

nesidomi.

siūlė, nei Ekonominės Ta- Norton, 
į .... dabartinių teisių Masą.

komentatorius Robert L.l Bi«> Įaneiro, Brazili- 
gyv. Brookline, Ja- sausl° 8 ~ Braziluos 

Jis buvo 62 metT* 
amžiaus.

statymas prieš komunis
tus paliečia vieną senato-

Kaip tik vokiečiai pri- Boston Post laikraštyj. . i&rinkti 
ims tą pasiūlymą ir suda- Laidojamas iškilmingai °aIdžios vietas 
rys tokią valdžią, tai bus ’ j
įsteigtas centralinis ban
kas su teise išleisti pini
gus ir kontroliuoti kredi
tą.

Mausimais beveik
Generalinis J.A.V. prokuroras 
Tomas C. Clark sako sužinojęs 
bauginantį faktą, kad šios ša
lies didmiesčiuose net 68% 
vaikų nepriklauso jokiai religi
niai bendruomenei ir nieko ne-j 
žino apie Dešimtį Įsakymų. Į 
Bostono teisėjo J. Connelly 
tvirtinimu, nepilnamečiai kalti
namųjų suole didžiausioje dau
gumoje yra tie vaikai, kurie 
auga be religinio ir dorinio au
klėjimo. Yra, žinoma, ir kitų 
priežasčių, kaip: šeimų persis
kyrimai. tėvų girtuokliavimas, 
blogi suaugusiųjų . pavyzdžiai, 
karo įtaka, bet svarbiausias 
nusikaltimų šaltinis esąs prak
tinis ateizmas.

•
Nepilnamečiai kirminalistai 

pridaro įvairiausių nusikalti
mų; apiplėšimai, vagystės, mo
terų užpuldinėjimai ir žmogžu
dystės kasdieninis reiškinys. 
Juk kasdien laikraščiai smulk
meniškai vaizduoja šiurpius 
kriminalinius nuotykius, ku
riuos skaitant pamanai, kad ir 
džiunglėse blogiau jau negali 
būti. Sakysim, dvylikos metų 
berniukas akmeniu mirtinai 
suskaldo savo draugui galvą, 
kad anas kokio ten mažmožio 
nepraneštų nusikaltėlio moti
nai. Keturiolikmetis vaikėzas 
pašauna savo senelį; sunkiai 
sužeistą dar pribaigia šautuvo 
buože, kadangi jis norėjęs pa
tirti, “kaip žmogus jaučiasi 
taip darydamas”, šešiolikmetis 
pusbernis nušauna mokytoją 
ir pagrobia jo 25 centus ice 
cream nusipirkti. Kitas toks Į munizmui. Apskaičiuojama, jog 
nušauna vieną po kito du savo kas savaitė apie 85,000,000 a- 
žaidimų draugus ir dvi drau-J merikiečių eina filmų pažiūrėti, 
ges, o tada “visiškai šaltai pri
sipažino esąs nusivilęs, kadan
gi ; ^pajutęs laukto malonu
mo". Jis visados norėjęs ką 
nors žudyti, kad pajustų malo
numą... Panašių baisenybių ra
si bet kurio 
piuose. Jauni

A buvo 62 metu Atstovų Rūmai 181 balsu rių, Luis Carlos Prestos, ® P ..f 
BguzžauM^ r«» prieš 74 nubalto praša- komuųistų partijos yadiįy* - 

laikraitvi linti komunistus, kurie Brazilijoj; penkiėhha ko- _Z.|TL

■ I

tojo šio krašto apsispren
dimą vesti pasaulį į taiką 

. ir ekonominį atsistaty
mą. Jis sakė, kad Jung. 

i Valstybės turi pasilikti
į stiprios pasaulinėje politi- 

j kol Jungtinės 
Tūitos buv -tlclr J takiugoi 
atsiekti nusiginklavimo. 
Prezidentas stipriai pa
brėžė, kad Europos At-

ga SpekuUatorių Sąraše

Washington, D. C., sau
sio 8 — J. V. Agrikultū
ros Departamentas prane
ša, kad Henry Morgen- 

narr «-* 
kretorius, taip pat speku
liavo grūdais pereitais 
metais.

munistų atstovų, aštuo
niolika aldermanų Fede-1 

.rakame disjnkte.daug statymo Programa (Mar-j _Wallace įstaiga taip pat 
Į miestų tarybose.
| Parlamente yra 17 ko

ma, kad prezidentas pasi- Į munistų, bet du iš jų yra 
rašys. Tikimąsi, kad pre- kitų partijų tikietu išrink- 
zidentas Dutra apie taiįti, tai jiedu ir pasiliks, 
kalbės tautai. Spėjama, kad iš parla-

Dėl to biliaus besiginei-' mento ir kitų valdžios į- 
kurios įant, atstovas Pereira da staigų prašalinti komu-

-1 ’ ____ii— -____ X____ : i—

sabotažavimo, str e i k ų 
kurstymo ir propagandos 
skleidimo darbą.

Kaip žinoma, komunistų 
partija Brazilijoje yra už
daryta, bet komunistai

užima. buvo išrinkti ir
.šeštadienį, sausio 10 d 
10 vai. rytą iš Šv. Cecili- į J 
jos parapijos bažnyčios, dentui Eurico Gaspar Du- 
Belvidere St., (Back tra pasirašyti. Neabejoti-
Bay), Boston. tra pasirašyti. Neabejoja-

ma, 1
PRAKALBOS IR JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI NORWOODE

I
Bilius pasiųstas prezi-' atstovu

shall’o planas) “veda į yra spekuliantų grūdais 
taiką — ne į karą.” 'sąraše.

>

Rusijos Diktatorius
Juozas Stalinas Miręs

Norvvood, Mass. — Sek- LDS organizacija, kurios jant, atstovas Pereira da staigų prašaunu Komu- 
madienį, sausio 11 dieną, 3 kuopa gyvuoja šioje ko- Silva .socialistas, išsitrau- cistai ?uUsj požemį jr tęs 
3:30 vai. po pietų, Šv. lonijoje. Jokios įžangos kė revolverį ir grasino nu-, 
Jurgio lietuvių parapijos nebus. šovimu atstovui Gregorio'
svetainėje, St. Jamesi Rengėjai kviečia visus Bezerra, komunistui. Kiti 
Avė., įvyks prakalbos ir vietinius ir iš apylinkės atstovai, pamatę, kad gali 
bus parodyta įdomūs ju- ateiti pasiklausyti įdomių įvykti kraujo praliejimas, 
darnieji paveikslai. įkalbų ir pamatyti gražių puolė susiginčijusius so-

Šias prakalbas ruošia paveikslų. Bus parodyta cialistą ir komunistą ir 
---------------------------------  ir Norwoodiečių Geguži- juodu pertrenkė ant grin- 

nės procesijos ir su važia- du.
vimo spalvuoti paveikslai. Parlamento priimtas į-

I 
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fuojami policijoje, teismuose, 
kalėjimuose.

•
Vienas Maskvos laikraštis į- 

dėjo karikatūrą, vaizduojančią 
“amerikietiškos kultūros žlugi
mą”. Raudanti motina teismą Į 
prašo nubausti jos sūnelį, ka-į 
dangi blogos filmos (movies) j 
jį padariusios nepakenčiamą. 
Mums toks paveikslas primena 
kai ką ir daugiau. Jeigu teisy
bė, kad blogos filmos ir bloga' 
spauda nuodija Amerikos jau
nimą, tai ne be Maskvos pirštų 
tatai atsitinka. Juk Hollywoo- 
das yra vienas iš stipriausių 
Stalino agentų lizdų. Komuniz
mo propaganda iš ten plinta 
ne tiek tiesioginiu, kiek pri
dengtu pavidalu. Kriminaliz- 

jmas nuosekliai ruošia kelią ko-

I

Nieko sau auditorija svieto ga
dintojams! Ta pati piktoji ran
ka, kuri mokyklose ir jaunimo 
organizacijose planingai sklei
džia bedievybę, iš ekrano mili- 

■ jonus vilioja kriminaliniais “žy-
laikraščio pusią- į giais”. Dabar pradedama jau 

veidai fotogra-* praregėti. C.

briaujasi į kitas partijas '■bern zinia K 
ir organizacijas. ;Pat paduoda

Britanijos Spauda Užgyrė 
Trumano Kalbį

CIO Vairuotojai Nesiskaito 
Su Streikieriais

Bostonas — Jau antra 
savaitė kaip streikuoja A- 
merikos Darbo Federaci
jos 25 lokalo sunkvežimių 
vairuotojai. Kol kas nesi
mato, kad susitaikintų. 
Jau dabar šis streikas pa
darė tūkstančius nuosto
lių.

CIO unijos vairuotojai, 
kurie vairuoja dirbtuvių 
sunkvežimius, paskelbė 
kovą streikieriams. Jų 
vadas Michael L. Ryan 
pareiškė, kad jis pats va-

Londonas, sausio 8 — 
j Beveik visa Anglijos 
'spauda užgyrė Prezidento 
Trumano kalbą Kongre
sui.

Laikraštiš “Manchester į 
” sako: “Vaka-1

Londonas, sausio 8 — 
Reuterio žinių agentūra 

; pranešė šiandien visai ne- 
Į patvirtintus gandus iš 
i Šveicarijos, kad Rusijos 
i diktatorius - premieras 
' Juozas Stalinas miręs. 
Bem žinia Reuteriui taip 

; iš laikraščio 
i“Berner Tagwasht”. 
I laikraštis negavo 
užginčijimo nei 
nimo iš Rusijos.

Kaip žinoma 
ties, kaip tik 
gandai pasirodydavo, tai 
Rusija tuojau užginčyda
vo. Bet dabar kol kas ty- 

i»-

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

Kiek laiko atgal buvo 
žinių, kad Juozą Staliną 
kankina vėžio liga. Vėliau 
buvo tikra žinia, kad iš 
Švedijos buvo iškviestas 
vėžio ligos specialistas - 
gydytojas. Bet Švedijos 
specialistas pareiškė 
'spaudai, kad jis į Maskvą

Šis I buvo iškviestas tik pasi- 
jokio1 tarimui su Rusijos gydy- 

patvirti- tojais, o ligonio jis visai 
.nematė ir nežino kas jis 
yra.

Šias žinias paduodame 
taip ,kaip gautos.

1 I

I

iš praei- 
panašūs

i
!
I

streikierius, kad jie ne- Guardian ____ ___ _
trukdytų maisto, vaistų ir rinio pasaulio likimas” y-' 
kitokių reikmenų, kurie;ra dabar Kongreso ranko-’ 
būtinai reikalingi sveika- se.
tai. ----------------

Gubernatorius Bradford: WaHace Turi Vjenę Rėmėję 
kol kas nenori kistis į ______ • n
streiką. Cambridge polici-j st v, _ '

Ieškok džiaugsmo ne ap
dink save, o savyje.

šeštadienį, sausio 10 d., 1:15 vai. po pietų įvyks, 
kaip paprastai, lietuvių radio programa. Per visą va

landą plauks oro bangomis lietuviškos liaudies dai- 
i St. Johnsbury, Vt. — nos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikinimai iš, • * 1 1 ▲ * ‘ OI* "JV • v 4 1vm, iiiutainvM nuijiuu.1, f-** <***vja yra apginkluota ir pa- Sausio 7 d jvyko šio kai. WESX stoties, Salėm, Mass. moGto naloibufi fvnrlrn r * ____ _ __ ___ ’_ _  _ _ruošta palaikyti tvarką. SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA

Sekmadienį, sausio 11 d., 10:30 vai. rytą įvyks 
išrinktas prezidentu 413 Lietuvių Katalikų Radio Valanda iš tos pačios radio 
balsų prieš vieną. Tas vie- stoties — WESX. šią programą išpildysime giesmė- 

įnas balsas atiduotas už mis, liaudies dainomis, muzikos kuriniais, kalbele ir 
l Henry Wallace, trečiosios i pranešimais.
partijos kandidatas į Pre-į Prašome pasukti savo radio rodvklį ant 1230 ki- 

:locycles ir klausytis lietuvių radio programų šešta- 
Wallace vardas buvo į. dienį 1:15 vai. po pietų, o sekmadienį 10:30 vai. rytą. 

Pagyvensime ir p&maty- rašytas ant balsavimo i DARBININKAS BADIO
i-z------- .------------ i,. . .----- , So. Boston 27, Mm*.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Benus Audra Dar Ateis
Harvardo ir M.I.T. mok

slininkas Harlan T. Stet- 
;son sako, kad saulės dė- 

ateina dar ..
audros Zldentus-

žiuos per piketierių eiles rodo’t jog 
įsu sunkvežimiais ir pri-1 didesnės žiemos 
žiūrės, kad nebūtų jokių ncgu buvo iki iiol
trukdymų.

Massachusetts 
bes i

I

mėlio prezidento rinki
mas. Henry W. Kilis vėl

sachusetts valsty-j sjme ar tas pranašavimas biankos metiniame kaime-’ 366WestBroadway, 
prokuroras įspėja, išsipildys. Ilio susirinkime. • Tel. SOUth Bosi
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Į ĮVAIKIBS ŽINIOS

žinios Iš Pavergtos Lietuvos I

(Rašo “Darbininko" koresp. |tej, prasideda vėl nauji
Vokietijoje St. Devems 

niriMMiv Raudoate- 
siems Okupantams
Kai lietuviai partizanai 

su ginklu rankoje prieši
nasi okupantams ir su
draudžia vietinius komu
nistus sauvaliautojus, vi
si Ėetuvhri gyventojai ve-

_<w a . - •• • v A v v/zvav/V-aia xvcax xvtv/xixvAxv^« ,

, jT"“v?“’ j krasto gilumą ir pnsta-; kad Lietuvos kaimo zmo- e r 1
nes tik prievarta vykdo 
neteisėtus okupantų įsa
kymus. Visi kaip vienas 
kiek galėdami priešinasi. 
Štai ką rašo “Tiesa” apie 
lietuvių tylų priešinimąsį: 
“Joniškio valsčiaus buožė 
Mikoliūnas už prievolių 
pristatymo sabotavimą ir 
karvės nuslėpimą perduo
tas prokuroturai. Troškū
nų kooperatyvan įsiveržė 
tarnauti buožė. Jis išvaly
tas. Marijampolės apskr., 
Gudelių vaisė, surasta 90 
nuslėptų karvių. Veiverių 
valsčiuje išaiškinta 6 sa
botuotojai buožiniai ūkiai, 
kurių bylos perduotos tei
smui. Daugailių valsčiuje 
buožė Petrulionis po per
nykščiais šiaudais slėpė 
šieną. Kenkėjas išaiškin
tas”. -

Iš šių pavyzdžių matyt, 
kad lietuvių priešinimasis 
okupantams labai didelis.

Lietuvos Nepaprastiems 
PaciimfinianK ir 

Igafio tiems Meisteriams
vargai bei bėdos. Rudžiai 
kaip šarančiai apspinta 
visko netekusius žmones 
ir pradeda rūšiavimą, 
skirstymą, šeimos narių 
atskyrimą vienų nuo kitų. 
Vyrai atskiriami nuo sa
vųjų šeimos narių ir vėl! ___________ __
grąžinami į pafrontę kas- suvereninės Lietuvos Ręs
ti apkasų ar stengiamasi publikos reprezentantus, 
juos įjungti savanoriais ir pažada visomis jėgomis 
į vokiečių kariuomenę.! remti Jūsų darbus ir pa- 

stangas Lietuvos Laisvei 
•" ir Nepriklausomybei at- 

statyti.

Pirmasis D. B. Lietuvių 
Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimas, įvykęs 1947 

■ m. lapkričio mėn. 22-23 
d.d., Londone, sveikina 
Lietuvos Nepaprastus Pa
siuntinius ir Įgaliotus Mi- 
nisterius užsieniuose, kaip

tomos fabrikuose 
sunkiausių fizinių darbų. 
Čia lietuvis vyras vėl pa-! 
rodo didelės išminties iri 
drąsos, — rizikuodamas 
savo gyvybe, pabėga nuo 
apkasų darbų ar iš ka-

t

(pas.) Pr. MafttMoms, 
Prezidiumo Pirm.
(pas.) V. IzMckas, 

Sekretorius.

riuomenės, į kurią prie- DarttMį*
vartos būdu paimtas, su
siranda šeimą ir, po kelių 
mėnesių didelio vargo, su
laukia Vakarų Sąjungi
ninkų, kurie jam atneša 
vėl laisvės.

Bet vargas ir 
pasitikusiems tėv y n ė j,
šimtais tautiečių miršta iš į 
bado, skurdo ir kankini-į 
mų tolimose Sibiro taigo
se! Kada gi jiems išauš 
šviesesnės dienos, kada 
baigsis jųjų vargai ir 
kančios?!

J

DARBININKAS

■

Md. ir dar neperseniai gyveno 
Baltimorėje.

Gruodžio 31 d. trejos mišios 
buvo atnašaujamos už vėlę! 
Marcelės Bridickienės per dau
gelį metų gyvenusios Herkimer 
St. Velionė turėjo virš 70 metų 
amžiaus ir mirė daug prikan
kinta baisiosios vėžio ligos. Pa
laidota Holy Redeemer 
se.

Savaimi aišku, kad 
kurias aplankė mirtis,
gan liūdnas Kalėdas, 
tik joms išreikšti užuojautą jų 
skausmo valandoje. Už mirų-į 
sius brolius - seseris privalome 
tarti dievobaimingą Amžinąjį 
Atilsį. Užbaigę savo žemės ke
lionę, lai jie visi ilsisi Viešpa
ties ramybėje.

kapuo-

šeimos, 
turėjo 

Galima

«

Trumpos žtatis
Užuojautą reiškiame kun. 

Dubinskui ir jo broliui Pranui 
jų mamytės ligoje. Ponia Du- 
binskienė apsirgo bažnyčioje 
prieš Kalėdas. Laimė, kad sū
nus kun. Antanas tai pastebė
jo. Randasi ligoninėje. Ligonės 
ateitis neaiški. Gydytojai turi 
laukti ligos išsivystymo. Prašo
ma visų pasimelsti už Onos 
Dubinskienės sveikatą.

Senukė Ona Žolinienė, Lom- 
bard St., vis dar tebegyvuoja. 
Nors į bažnyčią negali ateiti, 

; tačiau po namus dar pavaikš
čioja. Išdžiūvusi kaip skeletas, 
ji skaito sau virš 80 metų am
žiaus. Regėjimas ir girdėjimas 
nėra tobulas, bet protas vis 
dar sveikas. Duktė Onutė yra 
jos slaugė ir draugė. Be abejo 
didelis užmokesnis ją laukia 
pas Dievą už jos ištikimybę sa
vo senelei Motinai.

Kalėdos Šv. Alfonso Par.
Bažnyčioje

Didžioji darbuotė prieš Ka
lėdas mūsų bažnyčioje prasidė
jo šeštadienį, gruodžio 20 d. į 
dvasinę talką mūsų kunigams 
atvyko tėvas Jėzuitas Jeskevi- 
čius. šeštadienį klausė išpažin
čių keturi kunigai nuo 3 vai. 
po pietų iki 9 v. Pirmadienį ir 
antradienį išpažintis buvo 
klausomos beveik per visą die
ną po kiekvienų novenos pa
maldų. Trys kunigai buvo klau
syklose. Kūčių dieną visos še
šios klausyklos buvo užimtos ir 
žmonių buvo du kart apie baž
nyčią nuo altoriaus iki durių.

Bernelių mišioms pas mus 
bilietų nėra. Bažnyčia pasiliko 
atdara visą vakarą. Apie 11 v. 
jau buvo pilna maldininkų. 
Kalėdų giesmės buvo gieda
mos 11:30, o penkios minutės 
prieš dvyliką, altoriaus tarnai 
užtraukė Adeste Fideles ir pro
cesijoj visi maršavo pas Bet
liejų. Kun. dr. Mendelis atna-

Sausio mėnuo yra veikimo 
laikas. ŠvČ. Vardo dr-ja laukia 
Ištikimybės sekmadienio, kuo
met atvyksta garsusis Domi
ninkonas tėvas Ignatius Smith 
išdalinti ištikimybės kryžius ir 
išvysti mūsų Švč. Vardo dr-jos 
veikimo. Sausio 17 d. Kęstučio 
pašalpinė dr-ja turės savo 50 
metų jubiliejinį bankietą.. Sau
sio 18-25 dd. bus laikomas aš- 
tuoniadienės maldos, prašant 
Dievo atsivertimo malonės kaip 
netikėliams, taip 
katalikams. Sausio 
rų Altoriaus* ir 
Dr-ja turės savo
svečiavimą ir susirinkimą.

Extra! Extra! Klebonas kun. 
dr. Mendelis praneša, kad mū
sų bažnyčia turės prieš-už-ga- 
vėninę vakarienę vasario 8 d.. 
paskutinį sekmadienį prieš Pe- 

;šavo mišias. Kun" Antras" D^- ten*- Tai bus vienintėlė vaka- 
binskas ir kun. Jonas Mende-lrienė n«° ^vėnių.
lis jam pagelbėjo. Kun. Jeske-tBiliėtai bUs Par*Pi>-

vie- 
mrofi&į _ .................... ..Jie
dirba po septynias valandas kasdien. Jiems ne
galina su niekuo kitu kalbėtis tik su savo vy
riausiuoju - viršininku. Jie gyvena Conyers, 
Ga. ir jiems tas pašaukimas patinka.

New ¥ork, sausio 8 —
Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijos išėjo 

kanpin^ Prieš Henry Wallace kan- 
- j didatūrą į Jung. Valsty

bių Prezidentus. Organi
zuoti darbininkai nenori 
turėti nieko bendra su 
kandidatu, kurį remia ko
munistai ir kuris savo 
kalbose pataikauja Rusi
jai.

Dauguma unijų užgyrė 
Marshall’o planą.

Suprantama, viena kita 
unija, kurią kontroliuoja 
komunistai arba jų pake
leiviai, gal ir pasisakys 
už Henry Wallaee. Bet 
darbininkai, kūne nenori 
komunizmo įsigalėjimo 
šiame krašte, niekad nesi- 
dės su komunistais, nes 
komunistai tik Maskvą 
remia ir jos balso klauso.

L. Valiukas.

! CraJUlacAnKvIMI nvima Airi

KovįPriešK ii

Amerikiečių viams už suteiktą ir tei
kiamą mums moralinę ir 
materialinę pagalbą. Mū
sų vargingose tremties 
sąlygose tai neįkainuoja
ma parama, daugeliui nu-

galėdami priešinasi kito
kiais būdais, nežiūrėdami, 
kad okupantai už tai bau
džia. Tuo tarpu kai lietu
viams draudžiama net 
karvę laikyti be valdžios 
žinios, Lietuvon atgaben
tieji rusai kiek galėdami 
plėšia Lietuvos turtą ir už 
tai nėra baudžiami.

Apie didelį lietuvių tau
tos priešinimąsį okupan
tams “Tiesa” 152 nr. rašo 
dar aiškiau: “Eilėje aps
kričių kova tiek silpna, Į 
kad r- -»------—'
atvirai sabotuoja pieno 
paruošas. Ukmergės aps
krityje nuslėptų karvių 
skaičius siekia 1970 ir iki 
šiol jų išaiškinta tik apie 
500. Maža kovojama prieš 
buožinį (teisingai sakant 
prieš lietuviškąjį, St. De- 
venis) sabotažą Raseinių 
apskrityje. Tytuvėnų pie
no priėmimo punktas sko
lingas valstiečiams už pie
no pristatymą 20,000 rub
lių. (Matyt rusas pieninės 
vedėjas pinigus pavogė, 
St. Dcvenis). Šiluvos pie
ninė skolinga 10,000 rub
lių, o visas apskritys — 
100,000 rublių.

Athens, Graikija, sau
sio 8 — Graikijos premje
ras Themistokles Sofuiis 
praneša, kad Jung. Vals
tybės leido padidinti Grai
kijos armiją. Taipgi įga
liojo Angliją pervesti 
graikams pusantro mili
jono įvairių šovinių 
ginklų.

Siuvėjai ištraukė CIO 
Unijas IšALP

ir Kruvinos Kautynės Mdė ja 
Palestroje

Rytinės
Zonos Visuotinas Studen
tų Suvažiavimas — Muen- 
chene 
kun. Daktare nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkė
jimus, dėkoja už Jūsų štaočiusi vargo išspaus- 
nuoširdų mūsų darbo su- tas ašaras ir sustiprinusi 
pratimą, o taip pat sveiki- viltį; kad visi lietuviai 
name visa Amerikos lietu- bendromis jėgomis grei- 
vių visuomenę ir dėkoja- ėiau pasieksime laisvės 
me už gausias aukas, ku- mūsų Tėvynei.
rios suteikia mums gali
mybes ruoštis Tėvynės 
atstatymo darbui.

Darbo Prezidiumas.
Muenchen’as, Vokietija.

siunčia Jums

Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Rothenburgo 
o/T. Apylinkės gyvento
jai reiškiame nuoširdžiau
sią padėką Bendrajam A- 
merikos Lietuvių Fondui 
ir visiems jo rėmėjams —
užjūrio broliams lietu- pių.

Visuotinio narių susi
rinkimo įgaliotas 

Bendruomenės komitetas. 
Kothenburg o/ Tauber, 
Bavarija
USA Zona, Vokietija.

Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugija išleidžia li
teratūros žurnalą “Skai
tymai”. Žurnalą redaguo
ja Pulgis Andriušis. Žur
nalas turės apie 80 pusla-

atšalusiems 
25 d. mote- 
Rožančiaus 

metinį pasi-

i New York, sausio 8 — 
priešiški elementai i Įvykusiame Ame r i*k o s 

Darbo partijos susirinki
me kilo labai daug ginčų 
dėl Wallace kandidatūros 
į Prezidentus indorsavo. 
Hyman Blumberg, Amal- 
gamated Clothing Wor- 
kers of America egzeku- 
tyvis vice pirmininkas, 
rezignavo iš tos partijos 
valstybės pirmininko vie
tos. Į jo vietą buvo iš
rinktas Vito Marcantonio, 
komunistų palaimintas 
atstovas.

Rezignavus BlumberguiJ 
iš tos partijos išsitraukė 
visos dešiniosios unijos.

Komunistai, gavę pil
niausią Amerikos Darbo 
partijos kontrolę, indor
savo Henry Wallace kan
didatūrą.

Peržengus Nemuną ir 
atsidūrus nacių karalys-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder

niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau
dos darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyno ir N'ew Yorko Apylinkėje 
turime įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. pas kurį prašome kreiptis spau
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

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

Jeruzalė, Palestina, sau
sio 8 —Irgun Zvai Leumi, 
žydų teroristų organizaci
jos nariai pradėjo smar
kesnį veikimą prieš ara
bus. Arabai taip pat pra
dėjo smarkiau veikti prieš 
žydus.

Susikirtimai įvyksta į- 
vairiose vietose. Šimtai 
užmuštų ir šimtai sužeis
tų.

Jung. Tautų generalis 
sekretorius Trygve Lie 
pareiškęs, kad kelios ma
žesnės valstybės bus pa
kviestos pasiųsti kariuo
menę, jeigu mūšiai tarp 
žydų ir arabų padidės.

South End Moteris, 101, 
Ūko Be Mum

Boston, Mass. — šiomis 
dienomis savininkas na-' 
mo, 38 Village St., dėl ne- 
užmokėjimo nuomos krei
pėsi į teismą, prašydamas 
leidimo išmesti iš gyvena
mos vietos Mrs. Muriel 
Salisbury, 101 metų am
žiaus našlę ir sergančią.

Kadangi toji moteris ne
galėjo ateiti į 
teismas namo 
davė leidimą, 
senutė nežino 
Ji neturi kitos
da jos paklausė, ar turi 
kur eiti, tai ji drebančiu 
balsu atsakė: “Ne, aš ne
turiu vietos. Aš sergu. Aš 
pasitikiu Dievui ir žinau, 
kad Jis mane globos”.

teismą, tai 
savininkui 
Dabar toji 
ką daryti, 

vietos. Ka-

’u-m

✓

Mū*ą Mirusieji (Redeemer kapuose. Tą patį ry-
Gal nė vienais metais Mirtis tą buvo atnašautos mišios už 

taip stropiai nesidarbavo mūsų vėlę Jono Mandravickio, kurs 
kolonijoj prieš Kalėdas, kaip paliko dideliam nuliūdime duk- 
šiais metais. 10 dienų laikotar- terį, Hildą, brolį Antaną ir se- 
pyj ji išpiešė iš mūsų tarpo net . šerį Lukšienę. Dar nėra trijų 
9 gyventojus. (metų kaip jo sūnus Edvardas

Gruodžio 20 d. palaidotas mirė staigiai auka širdies ligos. 
Augustinas Valiūnas. Jis mirė A. a. Mandravickienė mirė apie 
Little Sisters of the Poor prie- SaS{ 
glaudoje. Kun. Jonas Mendelis 
atnašavo šv. mišias ir palydėjo 
kūną į kapus.

Gruodžio 22 d. iš mūsų baž- žinomų Jono ir Prano Cesnų 
nyčios palaidotas Antanas An- brolių, 
dziulis, gyvenęs per daugel me
tų Locust Point, Md., o iš šv. J mišiomis iš mūsų bažnyčios pa- 
Petro par. bažnyčios buvo ap- laidotas Pranas Adomaitis. Tik 
tarnaujamas Vincas Valinskas, devyni mėnesiai atgal apie Ve- 
Pastarasis mirė miesto ligoni- lykas palaidota a. a. Adomai- 
nėje. Buvo giminė Tomui Mar- čio žmona. Seniau jie gyveno 

River, ;New Philadelphia, Penna. A.a. 
per daugelį metų 

dirbo anglių kasyklose. Ten jis 
gavo dusulį, kurs sutrumpino 
jo dienas. Mirė tik 61 metų 
amžiaus.

Gruodžio 30 d. kun. Antanas 
Dubinskas atnašavo šv. mišias 
už a. a. Adomą Balčiūną Šis 

iš Westeruport,

šeši metai atgal.
Gruodžio 27 d. iš šv. Petro 

par. bažnyčios palaidotas Vin
cas Cesna, brolis visiems gerai

vičiūs buvo santktuarijoj. Klie
rikai Kazimieras Pugevičius, 
“Edvinas Giedraitis ir Juozas 
Davella tarnavo mišiose. Cho
ras didingai giedojo mišių lai
ke. Šv. Komuniją dalino du ku
nigai per bertafnį valandos. 
"Bernelių mišių apeigos užsi
baigė 15 min. prieš 2 vai. rytą.

Kalėdų dieną bažnyčioje at
našautos šešerios mišios. 11 v. 
mišias atnašavo kun. Jeskevi- 
čius, S. J. Jam tarnavo kun. 
dr. Mendelis ir kun. Dubinskas. 
Svečias pasakė pamokslą lietu
viškai ir angliškai. Paskutinios 
mišios buvo 12:10 v. vidurdie
nį. Per visą popietį Švč. Sakra
mentas buvo garbinamas. Daug 
žmonių meldėsi bažnyčioje. 8 v. 
vakare patsai klebonas kun. 
dr. Mendelis laikė šv. Valandą. 
Kaip kitais metais, taip ir šį- 
metą bažnyčia buvo gražiai iš
puošta vainikais ir Betliejaus 
stainelė meningai įrengta. Kle
bonas dėkoja vyrams, kurie 
pasišventusiai dirbo prie paka
binimo vainikų ir prie pastaty
mo Betliejaus kūtelės. Ne vie
nas svetimtautis pasidžiaugia 
atlankęs mūsų bažnyčią. Kaip 
Sesutėms Kazimierietėms, taip 
mūsų zakristijonų Ivoškų šei
mai reikia tarti užgyrimo ir 
padėkos žodis už tokį gražų 
darbą.

čtams pasiųsti laišku.
Naujas Arkivyskupas Keotrgh 

užims Baltimorės arkivyskupi
jos pareigas vasario 24 d. Visi 
laukia naujo ganytojo atvyks
tant užimti savo vietą.

Baltimorės Katedroje įvyks 
Dirmavonė sausio 18 d. Jei kas 
kartais nebūtų buvęs dirmavo- 
tas, tai privalo tuoj ateiti į kle
boniją ir gauti tinkamą liūdi
mą.

Per visas mišias Kalėdų die
ną buvo atmintas a. a. kun. 
Juozapas Lietuvnikas. Buvo 
priminta žmonėms, kad gruo
džio 23 d. suėjo 54 metai nuo 
kun. Lietuvniko įšventinimo į 
kunigus ir kad jau keturi me
tai kaip jisai yra pašauktas 
amžinybėn. Taipgi maldose 
prašoma už a. a. J. M. Arki
vyskupo Mykolo Curley vėlę. 
Mylėję juos gyvenime, nepri
valome jų užmiršti mirime.

Gruodžio 29 d. su trejomis

cinkevičiui iš Middle .
Md. Paliko du brolius, vienas į Adomaitis 
gyvena Curtis Bay, Md.

Gruodžio 23 d. iš šv. Alfon
so par. bažnyčios palaidota , 
Marijona Bladžiunienė su tre
jomis mišiomis ir iškilmingo
mis gedulo mišiomis prie di
džiojo altoriaus. Ji palaidota 
greta savo vyro Vladu Hulyjbuvu atvykęs

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

šiuomi siunčiame $______ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai • Lietuvišką Žodyną.______________________________ t

Vardas —--------------------------------- ,-------------——
Adresas----
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Ką Žada Sugniaužtas Kumštis?

Nesekantis Amerikiečių Dosnumas

N3SUARD0MA VIENYBE
Fiat voluntas tua — tai 

žmogaus i " 
kurios — žino

ma, sunkiai kovoiant — 
jos siekimų rū- 

nesugriauna-
Romos miesto dalyje, vadinamoje “Primavalle”, 

Katalikų Jaunimo Organizacija suruošė trijų dienų 
paskaitas, 35 metų Katalikų Akcijos sukakčiai pami
nėti. Paskaitų temos buvo sekamos: “Katalikas kaipo 
žmogus”, “Katalikas kaipo Tėvas” ir “Katalikas kaip 
Pilietis”. Į paskaitas buvo kviečiami visokių pažiūrų 
žmonės, su teise duoti klausimus ir kelti diskusijas. 
Jau pirmą paskaitų vakarą atvyko apie pusantro šim
to komunistų ir pareiškė, kad nori diskusijose daly
vauti. Juos įsileista į paskaitų vietą ir suteikta teise 
stoti į diskusijas. Tačiau komunistai į diskusijas ne
stojo (kur jiems, nemokšoms ,debatuose dalyvauti’), 
tik kėlė triukšmą, dainavo “Bandiera Rossa” (Rau
donoji vėliava), nukarpė elektros vielas ir pradėjo 
deginti katalikų spaudą, kuri jiems, kaip ir kitiems 
svečiams, buvo išdalinta. Triukšmadarius šiaip taip 
sutvarkė, vielas atitaisė ir gaisrą užgesino, bet pa
skaitos ir diskusijos turėjo būt nutrauktos. Sužeistų 
nebuvo, nes katalikų jaunimas, nors smarkiai provo
kuojamas, į peštynes neįsileido. Nėra garbės su tais 
laukiniais barbarais susipešti.

Iš to atsitikimo mes lengvai galime susidaryti 
savo vaizduotėje bolševiko tipą. Pirmiausiai krinta 
jo išoriniai savumai: tai apsileidėlis, akyplėša, triukš- 
madaris ir mušeika. Bolševikų pasisveikinimo ženk
las — atkištas kumštis. Geriau negalima apibūdinti 
jų ideologiją. Muštis, ardyti ir griauti tai jų gyveni
mo tikslas. Ir mums pažįstami panašūs tipai. Andai 
Lietuvoje buvo pagarsėję taip vadinami “buliai”. Tai 
gauja nekultūringų tamsūnų, kurie urmu įsibraudavo 
į vestuves, šermenis, ar šiaip kokius pobūvius, terori
zavo šeimininkus ir svečius, sėsdavo nekviesti už sta
lo ir chuliganiškai svetimuose namuose šeimininkau
davo. Komunistų tais laikais dar nebuvo ir to vardo 
“buliai” nežinojp, bet jie buvo gyvi komunistų pirm- 
takūnai. Ir Amerikos lietuvių išeivija tokius tipus pa
žįsta. Tai būdavo ramių susirinkimų ardytojai, taip 
vadinami “švilpukai”. Dabar tokių tipų kaip ir nėra, 
bet už tai lietuviški komunistai spaudoj atbulinę sa
vo kultūrą gausiai išlieja.

Nuodėmės būklė pasi
reiškia labiausiai tno, kad amžina 
zmomis bejėgiškai pasi- uola, ant 
duoda '"sopiems vilioji
mams. Tai jo pajautu no
rai ji s^nmdo. tai išvidi
niai n^linVimai. tai, ga
liausiai. išoriniai šikš
niai. Jam- nėra nei vieny- mo taisyklė, suprantama 
bes, nei iokio visa valdau- pradedantiems, turinti la- 

i pa
žengusiems šventumo ke
lyj ir amžinai nesupran
tama didžiausiems 
tiesiems.

Tikriausias 
las, kad kuri 
Eucharistinį 
greitas pak’usnumas.

Kas nešioja savyje Kris
tų, tas ir minta Kristaus 
valgiu — o Jo valgis buvo 
“darvti valią to, kurs ma
ne siuntė”.

Didžiausia jėga jungia-

statomi
mai, rūmai 
mi ir nepaimami. Fiat vo- 
luntas tua — tai gvveni-

iečių lietuvių do
snumas jaučiamas visose 
lietuvių stovyklose. Nėra 
nei vieno lietuvio, I 
nebūtų iš Amerikos lietu- vydėtina. Jiems paprastai yra blogai apsirengusių ir 
vio ką nors gavęs per tenka studijuoti ne ten kiekvieną dieną tenka vis 
BALF-ą ar šiaip. Jei ame- kur yra stovyklos, bet labiau susiveržti dėl mai- 

irikiečiai lietuviai būtų ten, kur jie gali ruoštis sto nedateklių, tačiau, jei 
mūsų tarne mes tikrai savo sneciaivbei ir studi- nebūtų ir to, kas gauna- 
juos nešiotume ant ran-i juoti. Dar UNRRA-os lai- ma, būtų dar sunkesnis ir 
kų. Tos dovanos ir šian- kais buvo panaikinti be- blogesnis vargas mūsų 
d*en Sausiai olaukia. Pats veik visur be išimties bu- stovyklose.

" kultūrinis darbas, kaip vę studentų bendrabučiai, 
švietimas, būtų daug lė- Tad vokiečių 
tesnis negaunant šios pa- siuose 
rames. Juk mūsų

vra apie du tūkstančiai medžiagos. Nors žinoma 
studentu. Jų didesnė puse neįmanoma iš gaunamų 
gauna tam tikras pašai- pašalpų tinkamai visus 

kuris pas. Studentų būklė nepa- aprūpinti, nors stovyklose

čin dėsnio. Ne viena valia ^ai didžios prasmės 
viską bet daugy
bė įspūdžių ir aistrų.

Tuo tarpu Kristus 
amžinoū vienybė. Jo bū
de, k"m mums jį piešia E- 
vangehios, šv°l n u ir a s 
jungiasi su pykčiu, kal
bos p°nrastumas su min
ties žilumu, linksma iš
vaizda su. atgamins remtu
mu. Visi Jo vidaus jaus
mai gwenq, nesuardomo- 
je vienybėje.

Šituo atžvilgiu Jis tikrai
yra “Tėvo atspindys”, ku- si su didžiausiu nuolanku- 
riame tvėrimo daugerio- mu. 
pumas turi vieną pradžią, Ir šitoje darbo srityje 
vieną galybę ir vieną tiks- pasirodo Eucharisti n i o 
lą. Kristaus ypatybės.

Todėl Kristus, eucharis- Vaikščiojant Jam Pales- 
tiniu būdu gyvendamas tinoje, “iš Jo ėjo galia ir 
žmogaus sieloj, nieko ki- visus gydė”. Bet dar nuo- 
to nenori, kaip tik pada- stabesnė buvo Jo galia, 
ryti joje tvarką, visa pa- kai, kybant Jam ant kry- 
lenkti vienam principui. žiaus, Dievystė buvo dar 

Ši jungimosi galia kaip labiau pasislėpusi. Tada 
tik ir yra šventasis Die- Jis atpirko pasaulį, 
vo noras. Jam turi nusi- Eucharistijoj pasislėpu- 
lenkti naujai priėmusieji si ir Dievystė ir žmog'^s- 
katalikybę, laikydamiesi tė; ir čia Kristaus galia sielos turi savąjį 
Jojo ir Bažnyčios įsaky- yra pasiekusi aukščiau- 
frų; Jam nusilenkia išti- šią laipsnį: milijardams 
kimi krikščionys, paklus- žmonių Jis dalina išgany- 

tiek mo vaisių jiems pašvęsti
Jam, ir atnaujinti.

Savaime siūlosi klausimas, ką panašia savo tak- galiausiai, lenkiasi ir Kur Kristus yra labiau- pagelbsti diegui:
tika komunistai nori atsiekti? Patraukti žmones? šventieji, klusniai eidami šiai pasislėpęs, ten jis vei- miršta, kūrinys gyvena.
Normalių žmonių tokiu elgesiu niekad nepatrauks, jiems paruoštu kryžiaus kia galingiausiai. Tokių
bet visuomet atstums. Patraukti tamsias minias? Lai
kinai gal. Bet minios palaipsniui šviečiasi ir kultūrė- 
ja, tad sugniaužtas kumštis jokios kultūros ateity 
nežada, tik gyvulišką, brutalią jėgą ir amžinas peš
tynes, arba, kaip jie patys pasisako, nuolatinę klasių 
kovą. Tad komunizmas ateičiai nieko nežada. Jis gy
vena dabartimi ir, nesulaikomas slenka į tamsią bar
barišką praeitį. K.

vra
todėl 
siela 
Jėzų,

šven-

ženk-
myli
yra

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

1.
Babilionijos Valdovas

Gi iš kitos pusės, Europos gyventojai ne
galėjo atsistebėti raudonųjų okupantų skur
džia išvaizda ir žema, barbariška kultūra. Ir 
kokia čia, varge, kultūra. Tai kažkokie vi
duramžio totoriai. Vagia, plėšia, prievartau
ja, žudo. Karininkų žmonos dėvi gatvėse 
naktinius marškinius, manydamos, kad tai 
baliaus suknios... Jie daužo viską, ko nega
li pasiimti: paveikslus, spintas, komodes, 
fortepianus. Išplėšia knygynus, knygas su
drasko, sudegina. Ir visi tokie driskiai, ne
švarūs, amžinai alkani ir rūstūs, nežiną kaip 
žmonių draugijoj apseiti. Tai toks tas iš
garsintas raudonasis rojus ir jo gyventojai!

Valdovui tas labai parūpo. Sprogs jo ro
jaus burbulas, sutruks vergų pančiai. O kai 
vergai gaivališkai sujudės, kas juos sulai
kys Juk milijonai jo vergų pamatė laisvės 
vaizdą ir jų akys išsprogo dėl ligšiol neregė
tų prabangų. Net karo suardytuose kapita
listų kraštuose dar tebėr visokių brangeny
bių bei skanumynų, ir nebereikia leidimo 
juos nusipirkti. Juk Babilionijos rojui nė 
svajoti apie tai netenka, šalin tokį rojų! 
Tai kalėjimas, ne rojus.

Valdovas nerimastauja. Juk čia jau nebe 
rūpestis, o kinkų drebėjimas. Kaip iš jų ma
kaulių išmušti tą svetimybėmis susižavėji

tarpe, tenka ieškoti prieglaudos
! apgriautuose nriemies-

Sčdūti rankas sudėjus ir čiuose ramu palėpėse. Ir 
darbą, palikti Dievo Ap- su maistu jiems blogiau, 
vaizčai — tai nėra tikro 
krikščionio ženklas. Drą
siai pradėti ir be atvangos 
eiti vis į priekį ir Į priekį 
— štai eucharistinio cha
rakterio žymės. Jam nėra 
nieko baisaus, nieko nega
limo; jis nežino ramybės 
nei pasitenkinimo. “Dau
giau ir daugiau!” — štai 
ugningas jo šūkis. O ka
dangi Dievo valia v^a pa
grindinis jo sielos dėsnis, 
tad jo jėgos niekados ne
sibaigia, ir jo darbas nie
kados nenutrūksta 
baigtas. Kaip be galo di
dis yra Dievas, f 
galo didi ir Jo valia, ■ 
didi į tol?, į plotį ir i auk- įį įr vokįškos maisto kor- 
štį, todėl be galo didi ir teles. Jie gaudami nors padėkų ne vienas vra ga- 
josios teikiama galybe. Į retais atvejais pinigines vęs dar ir po siuntinį. To-

Nuolankusis kuklumas. ;pašalpas ir rūbus gali su- kįos staigmenos gavusieji 
l savo skurdą ir buvo daugiau nei nuste- 

\j nemato- didelius nedateklius. Tas binti. Jie tikrai nežino 
kaip Eucharistinis, pats tenka pasakyti ir a- taip ir atsidėkoti tam ne- 

esančius pažįstamam geradariui.
Tos visos dovanos mus 

patekę f*neda- kad mes lietuviai
r — išsklaidyti visame pašau-
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vvklos mokvklns vaiku lvje jaučiamės kaip bro-
į į6 Na* ir sujungdami savo
iarbuose. yra jėgas, kovodami dėl Lie-reklamuo- mis gavę dovanelių, mok-.***’ laisvės laimėsime 
sciomo da- slo priemonių ir tt. Visa nenriklausomvbeieralina ir šincjA siinkiru! ’^ P SOmyDę.

kaip vokiečiams. Vokie
čiai turėdami ryši su kai
mu sočiau ir miestuose 
gyvena už mūsų studen
tus. Tad BALF-o ir ame- 
rikiečų pašalpa ju gyve
nimui sunkioie buitvie 
turi didelės svarbos. Sa
vaime suprantama, kad ta 
medžiaginė parama mora
line nrasme jiems yra di
delis paskatinimas siekti 
užsibrėžto tiks’o.

Tokia pašalpa yra dau
geliu atvejų pasinaudoję 
ir išskrininguotieji lietu
viai: senos moterys, inva- 

. Jie dažnai 
~ i neturi galimybės išsipirk-

ne-

taip te |įjaį, vaikai.

ne- 
Jis 
ne- 
ne- 
lie-

Daug kas gauna ir indi- apgnuvu- vidualiai pa°amą iš savo 
giminiu ir pažįstamų. Be- 

nėra dienos, kad vie
nas ar kitas siuntinėlis ar 
Care pakietas neateitų į 
stovyklą. Kartais siunti
nio gavėjas yra pats 
paprastai nustebintas, 
gauna siuntinį visai iš 
giminaičio ir visai iš 
nažistamo amerikiečio
tuvio. Tokių atsitikimų 
iau daug buvo. Aiškėja ir 
tokių siuntinių gavimo 
pati paslaptis. Mat, kai 
kurie asmenvs gavę rū
bus per BALF-ą rado ad
resus idėt’is rūbuose Jau
sdami dėkingumą iie pa
siuntė padėkas. Žinoma 
siuntėjo padėkos tikslas 
buvo ne siuntinį gauti, 
bet išreikšti savo dėkin
gumą tam jam nepažįsta
mam broliui lietuviui. Ta
čiau po tokių pareikštų

Kaip amžinasis Dievas mažinti 
veikia pasaulyj i_____
mai, ]
Kristus gaivina tūkstan-iPie stovykloje r— 
čius sielų, — gaivina net, senelius, ligonius ir kitus, 
visą žmoniją ir vis dėlto i kurie vienokiu ar kitokiu 
niekam nesirodo, — taip1 būdu yra ]_ ‘ ’
ir Eucharistija mvbnčios teklių ir vargą. Mūsų sto- 

“aš” pa- “
skandinti savo darbuose 

Darbais save i 
ti — tai ne krikščionio da- slo priemonių ir tt. 
lykas. Jis turi būti pana- tai įgalina ir šiose sunkio-; dėkimnimas Ameri-
šus į sėklą, kuri mirdama se sąlygose lietuvių ben-’?lus?. aeKm&umas Ameri- 

kūrėjas druomenei tvirčiau susi-!kos ^tuviams yra amzi-
J glausti, išsilaikyti ir pa-!nas .ir tre™^ «to- 

„ . • 4.' ” rijoje bus įrašytas auksoKaip Kristus savo mir-’gennti savo ekonominę Jį?- . J 4 vii
keliu. ypatybių turi įsigyti ir timi prikėlė pasaulį, taip'būvį. Kiek leidžia sąlvgosj

Juk ir Kristus “pats sa- Eucharistiją mylinė i o s Jis nori ir toliau jį gaivin- mūsų kultūriniai darbuo-,
ve pasižemino, pasidaręs sielos. Visame jų gyveni- ti savo mokinių mirtimi, 
paklusnus iki mirčiai, me turi atsispindėti Eu- • Ne krikščionys turi bū- miršti. Keli šimtai moky- kai kuriuos
mirčiai gi kryžiaus”. Tuo charistinis Kristus. O tai .ti skaitomi, bet krikščio- tojų, f - . -
tautų Anašta’as pažymi reikalauja jėgų didybę su- niški darbai; ne eucharis- panašiu profesijų yra ga- kai kurį laika, bet negali-
svarbiausią Kristaus ir derinti su nuolankumu. 
Juoju sekimo esmę. 1 Jėgų didybė.

J—-_ - 1__
darni tiek dvasinei, 
pasaulinei valdžiai;

lenkiasi

mą? Juk tų laukinių mužikų ištisi milijonai. 
Kur juos dėt? Išsiųst į kitą frontą, kad pra
žūtų? Bet karas jau pasibaigė, žudynių ne
bėr. Nugabent juos miškuosna ir paleist 
darban kulkosvaidžius? Tai būtų pergarsu, 
nes tų durakų devynios galybės. Tai nuga
bent į darbo stovyklas, kad ten greit išmir
tų? Bet ir stovyklų pritruks, nes ten jau de
juoja kokia 15 milijonų tremtinių. Pagaliau, 
į jų vietą reiks atsiųsti kitus, bet kur juos 
imti? Tiesa, “mėsos kanuolėms” plačioj Ba- 
bilionijoj kiek tik nori. Prigimdo jų išvar
gintos, užuitos rusų moterys. Bet ką jie ver
ti? Sušaudyt, žinoma. Ot bėda, kad karo nė
ra. Gi jei saviškius patys šaudysim, tai iš 
kur imsim priešų kanuolėms mėsos? Ir taip 
blogai, ir šitaip negerai. Yra ko krimstis 
Babilionijos valdovui.

Bet jis visur suranda išeitį. Tai toks žmo
gus, kurio nieks nesupranta. Nesvarbu, kaip 
jis vadinasi — Džingis-Chan, ar Džingašvili 
— vardas nieko nepasako. Svarbu apibūdi
nimas, bet ir čia ekspertai plunksnas krem
ta. Kai kurie jį vadina antžmogiu — iš po 
tamsios žvaigždės. Tai nebloga, bet toli gra
žu jo vertingų ypatybių neišsemia. Tačiau 
kokios tos ypatybės, tai nieks apčiuopiamai 
nežino, nes tas žmogus nesiduoda nagrinė
jamas. Tai kažkoks naktinis paukštis. Dirba 
naktimis. Ką veikia dieną — miega? Ir to 
nieks nežino. Gal kiek miega ,0 gal ir ne — 
tarsi koks baziliškas. Visi jo bijo. Visa Babi- 
lionija. Dreba vergai, dreba ir aukštieji pa
reigūnai. Jie norėtų iškilti, bet tai pavojin
ga. Kiek peraukštai iškyla — likviduotas. 
Toks jau žmogus. Nepakenčia sau lygaus. 
Ką čia lygaus. Jau iš tolo įžiūri prie jo artė
jantį ir arčiau neprisileidžia. Toks neapdai

tojai taip pat nebuvo pa- Jūs galite apgaudinėti
II___ 2__ * i žmones visą

■ tojų, žurnalistu ir kitų laiką, arba visus žmones

tinęs sielos, bet eucharis- vę iš BALF-o per Raudo- te apgaudinėti visu žmo- 
tiniai darbai. nąji Kryžių kostiumams nių visą laiką. Lincoln.

rus drąsuolis tuojau kažkur dingsta. Kur — 
nieks nežino, nieks nežingeidauja ir nieks 
nepasigenda. Paliauja apie jį kalbėję, tarsi 
nebūtų gimęs.

Kaip paskirus žmones, taip ir minias jisai 
suvaldo. Ir šiuo kartu suvaldys. Truktels va
džias. paspaus reples, gniūžtels gerklę — ir 
valdžios aparatas veikia kaip veikęs. Tuos 
kariuomenės dalinius, kurie pabuvojo Euro
poj ir užsikrėtė buržujų dvasia, išskirstys 
tarp ištikimo komjaunimo armijos, komisa
rai — politrukai kas dešimtą laisvės para
gavusį kareivį pavaišins kulka į pakaušį, ir 
geležinė cariška tvarka savaime įsigyvens. 
Teroras — kokia puiki priemonė miniai su
valdyti!

2.

Ar Jis Saugus?
Valdovui kartais toptelia mintis: ar jis 

pats saugus? Teroras — saldus išbandytas 
būdas masėms sutramdyti. Tačiau teroras, 
kaip kiekviena lazda, gali mušti abiem ga
lais — ir tuo, kuriuo mušama, ir tuo, kurį 
rankoj laikoma. Vadinasi, ar jis pačiam te
roristui negali suduoti? Valdovas ir apie tai 
galvoja. Jis apie viską galvoja. Jis nuodug
niai tyrinėja Rusijos istoriją, ir su džiaug
smu atranda, kad rusai žudė tik ramesniuo
sius carus ir nekliudė pačių žiauriausiųjų. 
Ivanas Groznyj ir Petras I juk buvo už žvė
ris žiauresni, o bet gi jų nenužudyta; Niko
lajus I ir Aleksandras III nebuvo jau tokie 
žvėrys, bet vis vien žiaurūs ir kieti atžaga
reiviai, o bet gi savo mirtimi mirė. Nužudy
ta Aleksandras II ir. Nikalojus II — už ką 
gi? Valdovas žinančiai šyptelėjo: už tai, kad

revoliucinis sąjūdis jau buvo pribrendęs. 
Atėjo jau laikas carus žudyti, ir tiek. Tiesa, 
nužudyta Petras III ir Paulius I, bet tai bu
vo durakai.

Taip .revoliucinis vajus panaudojo terorą 
carams žudyti. Bet patys teroristai ar kits 
kito nežudė? Ir dar kaip. Tenka tik pažvelg
ti į prancūzų revoliuciją, kaip ji be pasigai
lėjimo ėdė savo vaikus. Veržėsi į valdžią vie
ni per kitų lavonus. O gi jis pats, Babilioni
jos valdovas, kiek yra likvidavęs senų bolše
vikų, Lenino draugų — ha, ha! Bet jie buvo 
durakai. Ar gi ir Leninas durakas? Juk ir 
jis porą kartų buvo pašautas. Ne. Leninas 
buvo genijalus, tik baisiai neatsargus. Lan
džiojo po visas pakampes, ieškodamas kan
didatų į komunistus. Ot ir susilaukė nelai
mės. Gi jis, tikrasai Maskvos caras, nebe 
toks. Po pakampes nelandžioja. Jis sėdi 
Kremliuje. Bet ar ten saugus?

Valdovas giliai susimąstė. Taip, rodos 
saugiai dabojamas. Nėviens caras neturėjo 
tokios apsaugos, kaip jis — ateivis, svetim
tautis, revoliuėijonierius, nužudęs — kiek 
gi? Valdovo kakta susiraukė: kas juos ten 
suskaičiuos? Skaičiuoti, žinoma, reikia mili
jonais. Kiek gi tų milijonų? Tik ranka numo
jo: bala juos žino. Vieni milijonai jau sulik- 
viduoti, kiti tebelikviduojami skaitlingose 
tremtinių stovyklose. Gal 10, o gal ir 15 mi-- 
lijonų. Čekistai teskaitliuoja. Negi jam pa
čiam tokiais menkniekiais galvą kvaršinti. 
Pagaliau, jis savo ranka juk nežudo. Ne 
taip, kaip Ivan Groznyj, ar Petras I teikėsi 
savo rankomis galvas kapoti. Jis tik pasira
šo mirties nuosprendį ,ir atlikta. Arba nė to 
nereikia. Ranka mostelėjo,kaip Pugačiovas.

(Bus daugiau)



DARBININKASPenktadienis,

Šventoji šeima—gėry šeimų pavyzdys.

dangaus kalno, dide
amžius ,

kaip trys palaiminti bokš- teisingumas, kuris nupla 
tai ir kalba šio pasaulio 
žmonėms:

Marija - Seimų Garbė 
Ir Šventovė

kai, tie apleisti vargšai,' 
nueina tėvų papiktinimų! 
keliais ir tik daugina ne
dorųjų žmonių būrius.

Kur nuves tos palaidos 
šeimos ir kas sulaikys jų 
nuodėmių tvaną? Ar Die
vas ilgai pasiliks kantrus 
ir neatsiųs naujos pašau- j 
lio rykštės! Visko gali bū- i

Malonios Sodalietės!
Pro mūsų akis štai pra

ėjo Kalėdos, paskui jas 
žengia Naujieji Metai ir 
Trys Karaliai. Tų gražių 
švenčių dienose mes dar 
aiškiau matome Mariją, 
jos Sūnų Jėzų Kristų ir 
šv. Juozapą. Ta šventoji 
Šeima stovi tartum ant

yra didelis .r Jo 
kaip trys palaiminti bokš-.teisingumas, kuris nupla-, 

r - ka nedorėlius.
Jūs, Sodalietės, kurios!

- Žiūrėkite ir mokyki- esate. .Marijos ištikimos!
- - -__ - j tarnaites, susimąstykite!

išardomais šventos ištiki- šventąją Šeimą. Kai- i 
mybės ryšiais. Būkite to- .bėkit apie tai garsiai ir į 
kie neišardomi ir jūs, šios 
žemės vyrai, moterys ir 
vaikai!

Tą valandą mes susimą
stome ir tuoj klausiame: 
kokios mūsų laikų L„ 
mos? Ar pasiliko jos ne
suteptos ir tvirtos kaip, 
pavyzdžiui, Marija, Jėzus 
ir šv. Juozapas? Ar nie
kas nesumindžiojo kai ku
rių šeimų meilės ir jų gra
žiųjų papročių? Ir nors 
mums graudu, tačiau mes 
atsakom: taip, nesuval
domieji mūsų dienų pik
tadariai .visokios karo ne
laimės ir kitokie šių die- susikaupia mal d i n g o j i parapijos darbų.

• - .... 1______ ______ ...

tės! Štai mes sujungti ne-
bėkit apie tai garsiai ir 
plačiai. Šventosios Šeimos 
paveikslai tegul spindi ne 
įtik mūsų bažnyčiose, bet 
'jie tegul atsiranda ir jūsų ---------- įr vįsur> kur 

šei- tikini gyvena Mariją my
linčios sielos. Užtat jau 
šiandien turi jus maldin
gai šildyti tie šv. Šeimos 
spinduliai, kuriais Marija 
jums spindi kaip skais
čioji Sužadėtinė ir dieviš
koji Motina.

Marija šeimos gyveni- ■ 
mui ruošėsi kantriai ir 
pamaldžiai. Anksti ji pa-j 
niekina pasaulio tuštybę,'

TRUMPA ŠV. PETRO SODALI 
CIJOS ISTORIJA

4
buojasi įvairiuose parapijos "NIeko.Pripnri.OJelNe. 
reikaluose ir Naujosios Anglį- — - - - — —
jos Apskrities ruošiamose su
eigose. Šitai pastebėsime iš se
kančio sąrašo įvairių įvykių, j 
paimtų iš paskutiniųjų metų 
veiklos.

Visai neseniai buvo įsteigta 
nauja sodalicijos šaka Šv. Pet
ro parapijoje — Jaunų Ištekė
jusių Moterų Sodalicija (Young 

įMarried Ladies’ Sodality). A- 
biem šakom susibūrus tikimės 
atsiekti daugiau dalykų dides
nei Dievo garbei. 
Marijos pavyzdžiu, 
gomis stengiamės ir kitus 
traukti arčiau Marijos ir 

! Mariją arčiau prie Jėzaus.

Sekdamos 
visomis jė- 

pa- 
per

SODALICIJOS VEIKLA

Tai Padvėsi...

Dr. Margolinas Palesti
nos žydų laikraštyje “Ha- 

; mashkif” spausdina atsi
minimus iš sovietų pri
verčiamojo darbo stovyk
lų. Jis rašo:

“Kiekviena darbo rūšis 
šiose stovyklose turi grie
žtas darbo normas. Kuo 
darbas yra lengvesnis, juo 
darbo norma yra didesnė., 
Išviso, kiekvienas darbas 
turi totalinę normą tikslu j 
išsemti dirbančiojo visas 
jėgas. Sovietų valdžia j 
šias darbo vietas išsiuntė 
mases lenkų, lietuvių, lat
vių bei estų inteligentų. 
Pristatydami prie darbo

no, kad toks bandymas 
negali apseiti be aukų. 
Stovyklos, į kurias buvo 
išsiųsti šie nelaimingieji 
žmonės, yra jų kankinimo 
vietos. Sovietų kaliniai, 
ilgamečiai tų stovyklų gy
ventojai, naujai atvyku- 
siems savo draugams sa
kydavo: “nieko, priprasi- 
te, o jei ne, tai padvėsi
te...”.

Visai teisėtai So. Bostono šv. lės vedama buvo gyva ir veik-
! Petro Sodalicija gali pasidi- Ii. 
džiuoti savo atliktu darbu per; 
30 savo gyvavimo metų šioj 

: parapijoje. Kun. Tomas Žilins
kas 1917 m. ją įsteigė. Kun. 
Pranciškus Juškaitis sodalici- 
jai vadovavo 1918-1919 metais. 
Tuo laiku. 1919 m. Kun. Kazi
mieras Urbonavičius, dabarti
nis Prelatas, buvo atkeltas į 
Šv. Petro parapiją. Jis pamatė, 
kad sodalicija buvo labai veik
li ir parapijai naudinga organi
zacija. Iš tikrųjų, jinai buvo, 
tartum, nugarkaulis, daugelio 

Kai Kun. 
nų vargai išblaškė milijo- kambarėlio tyloj, čia dir- • Pranciškus Strakauskas 1924 
nūs šeimų po tolimiausiu^ ba kasdieninius darbus,*m. buvo atkeltas į So. Bosto-

-dtampns, ifeklaicfer: stiprina save maldingais
kaip kokius nereikalingus mąstymais, dažnai lauky- tis su sodalicija. Jo vadovybėje
lapus. O kalėjimai, ištrė- dama Dievo namus. Susi- jinai pilnai pražydo. Tarp įvai- cija tęsė toliau savo energingą 
mimai, žudymai, bėgioji- laukusi dieviškojo Kūdi-lrių tuo laiku atliekamų darbų veikią ir dar praplėtė veikimo 
mai nuo į 
kitokios neteisybės rykš- motiniškąją meilę L 
tės dar labiau atplėšė vy- paliaujamą rūpestingumą. Ischool). vaidinimai 
rus nuo žmonų, _ _ _ _ _ _ .
nuo tėvų ir motinų, ir mi- ir paaukoja dangui, saugo kuose, parengimuose 

šian- jį nuo persekiojimų ir vi- ruošė, dalyvavimas iškilmingo- 
są tolimesnį savo gyveni- se procesijose įvairiose Bažny

čios šventėse, altoriaus puoši- 
kantrioji ir ištikimoji Mo- mas, etc. Vienu žodžiu Katali- 
tina. kų Akcijoje sodalicija nesnau-

Begalinis tikėjimas, ne- dė — Dievo bei Marijos mei- 
žemiška kantrybė ir nuo
latinė meilė — štai Mari
jos gyvenimo papročiai, 
kurie gaivina

; Balandžio mėn. 1945 m.
i Po susirinkimo sodalicijos jiems pareiškė: “duodame 
nariai užsiima sportu ‘bovling’. jums tris savaites laiko 

Sodalicijos nariai perka so- prisitaikyti. Pirmą savai- 
dalicijos laikraštį *Queen’s 
Work’.
Gegužės mėn. 1945 m.

Motinos Diena — Bendra Ko
munija.

Sodalicija paaukojo $100.00 
naujam Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų Namui Brockton, Mass. 
ir pasiryžo sukelti dar $500.00 Daughter”, rodomo Mission 
tam tikslui. .Church.
Birželio mėn. 1945 m.

Atsiekė tikslą ir surinko
$500.00.

Įvyko metiniai rinkimai.
Liepos mėn. 1945 m.

“Weenie Roast” iškila Brock
tone.
Lapkričio mėn. 1945 m.

Buvo surengti šokiai ir par
davinėjamos laimėjimo knyge-! 
lės, kurių pelnas skirtas Šv.; 

! Petro Vienuolynui. <

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
207 P ARK BUILDING

Worcester, Mass.
273 Maln St., Webster, Mass.

tę pakaks, jei jūs išdirbsi- 
te 20'< normos, antrą sa-|jd 
vaitę — 50'< ir trečią sa-i^ 
vaitę — 90%, o po to jūs 
jau būsite laikomi pilnai 
įsijungusiais į darbą”. Be?^ 
abejo, Maskvos valdžia ži-|jj

Geaeral MiUs, Ine.

Šienas-Grūdai

Farmų Įrankiai
Gražus sodaliečių būrys re

prezentavo sodaliciją savaitga
lio rekolekcijose, kurios buvo 
laikomos Brocktone.

Šv. Petro Sodalicija 
pirmyn su Marija!

Taipgi Kun. Pr. Strakausko 
laikais daugelis sodaliečių pasi
rinko vienuolinį pašaukimą. Iš 
viso galime sakyti, kad mūsų 
parapija turtinga pašaukimais 
į kunigų ir vienuolių luomą.

1929 m. Kun. Pr. Strakaus- 
kas buvo iškeltas į Lowell, 
Mass.. ir Kun. Pranciškus Vir- 
mauskis paskirtas Šv. Petro i 
jjarapijos klebonu. Apie 6 mė- j... .. . ..1 .1 . .. 1 ‘ >uo sausio men. iki birželio įi

i mėn. 1946 m. p
Patarnavimas prie stalų Šv.jį 

Vardo Draugijos nariams per į® 
pusryčius po bendros Komuni- Įį! 
jos.
Vasario mėn. 1946 m.

Sodalicijos ir Šv. Vardo 
Draugijos nariai pravedė ban- 
kietą Raudonojo Kryžiaus dar
buotojams ir sugrįžusiems 
teranams.
Birželio mėn. 1946 m.

Iškila Cancbie Lake.

nesiūs tuo laiku vikaravęs Į 
Kun. Feliksas Norbutas darba-j 
vosi su sodalicija. 1931 m. j 
Kun. Kaz. Jenkui atsikėlus į 
So .Bostoną jam buvo pavesta 

, sodalicijos globa.ną, jam buvo pavesta darbuo-
Jo uolioj vadovystėje sodali-

persekiojimų ir kio, ji atiduoda jam visą i pažymėtini šie: sodalietės buvo dirvą. Keletas tų atliktų darbų 
‘teisybės rykš- motiniškąją meilę ir ne-j tikybos mokytojos (Sunday buvo: gegužės mėn. procesija 

i ir progra- So. Bostono gatvėmis, kuri lai- 
vaikus Ji tuoj neša Jį į bažnyčią mos. pagalba parapijos pikni- kyta geriausiai pasisekusia iš 

ir baza- aplinkinių parapijų: daug labai 
puikių vaidinimų išpildė; Kun. 
Jenkus suorganizavo ekskursi
ją į New York Jėzuitų Kanki
nių šventovę; p. Rapolo Juškos 
ir sodalicijos pagalba suruošė 
koncertą Jordan Hali. Arkivys
kupo Cushing Charity Fund 
paremti — pavyko sukelti virš 
tūkstančio dolerių pelno. Kun. 
Jenkaus pasišventimas sodali- 
cijai ilgai bus atmenamas, nes 
jo širdis tikrai buvo visiškai 
jai atsidavusi. 1943 m. jis įsto
jo kapelionu į U.S. kariuome
nę ir kun. Al. Abračinskui te
ko žengti toliau sodalicijos 
aukšto idealo keliu.

į kutiniuosius keturis metus Šv. 
Kun. St. Būdavas. Petro Sodalicija vis gyvai dar-

mą ji šviečia mums kaip

ir tų

• A.

ve

1946-1947 Metų Žymesnie-: įį 
ji Šv. Petro Sodalicijos !« 

Veiklos Įvykiai
Šv. Petro Sodalicijos mene- p

žengia

Nashua, N. H.

Linksmų Naujų 1948 Metų!
HUDSON BRIME SHELL SERVICE

R. E. Houle, savininkas
Aukštos rūšies naudotus automobilius perka 

ir parduoda. Užlaiko Shell produktus Lubrika- 
cijai. Goodyear ir Firestone padangos.

Telefonas Nashua 5144
191 E. Hollis St. Nashua, N. H.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

lijonai šitų vargšų 
dien jau nebesusisiekia 
nei gyvais žodžiais, nei 
jautriais laiškais.

Bet yra dar didesnių pa
piktinimų. Kasdien mes 
girdime ir skaitome laik
raščiuose atsitikimus, kur 
patys žmonės savo pikta 
valia ardo šeimas ir skel
bia nelaimingus divorsus. dingas šeimas. 
Girdim, kaip vyras pasi- rijos pavyzdžių sau stip-i 
traukia nuo tikros žmonos rybės busimajam gyveni- ( 
ir prisišaukia sau kitą, o mui semiasi i. ,.
moteris, paniekinusi Baž- Toj maldingoj dvasioj ir t 
nyčios palaimintąją prie
saiką, dedasi su svetimu 
ir gyvena nedoruose 
“džiaugsmuose”. Ir vai-
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venimui ruošiasi
vVsas mal- seimų vaikai,
Iš tų Ma- kune’ ka>P sako - -

mos sekmadienio
'Hja, “

kiekviena šeima, pagal 
Dievo valią, lengvai neša 
visokius vargus L_. 
džiaugsmus. Tokiam gy-

sv. Sei- 
evange- 

auga išmintimi, me- 
rrsodSj**8 ir n!aion€ pasTDįev^ 

žmones . Tokios 
šeimos yra džiaugsmas 
dangui ir garbė bei stip- 
rybė šiam pasauliui. Per pas-

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
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JANUARY SALE

Bernardas Koraitis

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

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

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

sinė dvasinė programa: Visos Į 
sodalicijos narės priima Šv. i įi 
Komuniją 10:00 vai. Šv. Mišių 
metu pirmą mėnesio sekmadie- ?! 
nį. Sekantį trečiadienį būna pa- 
maldos ir mėnesinis susirinki- į! 
mas. Pamaldų tvarka tokia: 

Prefektės vedamos sodalie
tės bendrai kalba rožančių. Vi- 
ce - prefekte praveda Švč. Pa
nelės litanijos kalbėjimą. Visos 
sodalietės gieda “Avė Maria”. 
Dvasios Vadas pasako kalbą ir 
pamaldos baigiamos Švč. Sa-! 
kramento palaiminimu. Po to,

! seka reikalų susirinkimas para
pijos salėje.

Mūsų sodalicija dalyvavo 
.■daugelyje artimo meilės darbų; 
t ir pasilinksminimų rengime, 
į Buvo maloni pramogėle — 
I “weenie roast” ir dainos Sese- 
ijrų Vienuolyno patalpose Brock- 
i! tone.

Gruodžio mėn. 6, 7, 8 dd. 
mūsų Dvasios Vadas vedė tri
dienį mūsų motinoms prieš 

; Nekalto Prasidėjimo šventę. 
Pabaigoj to tridienio įsirašė 
naujos sodalicijos narės.

Suruošėme mūsų parapijos 
vaikučiams Kalėdų pakietėlius 
ir išsiuntėme keletą pakų Kun. 
Jenkui, kuriuos prašėme išda
linti tremtiniams vaikučiams.

Mūsų sodalicija šeimininkavo 
® visoms sodalicijos kuojoms |ier 

Pašaukimo Dienos šventąją 
Valandą.

Dalis sodaliečių išvyko žie- 
gg mos sportams į kalnus ir buvo 

pasižiūrėti ’-aidinimo “Pilate’s

FRANCES LANGFORD siūlo rūkymo “treat” Prank Morgan ir 
Don Ameche Old Gold Komedijoje ir Muzikos Valandoj, kuri 
įvyks Sausio 2 d.. Penktadienio vakarais iš W.E.E.I. 9 P. M. At
sukite savo radio ant C. B. S. stoties kiekvieną Penktadienį, pa
siklausant “treat’’ ir rūkymo Old Gold dėl “treat”.
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Ką Čikagos Darbininkai Galvoja 
Apie Karą Ir Rusiją

- Ką jie mano apie rusų išgabentus 
vokiečių fabrikus. - Kų kalba vetera
nai, kų - moterys. - Ar rusai vartotų 
atominę bombų? - Karas ar revoliu
cija-

— Vieną dieną atrodo 
blogai, kitą dieną — ro-t 
dos dar yra vilties. Mes, 
kurie jau esame perėję 
per fronto ugnį, karo ne
norime ir nelaukiame, bet 
atrodo, kad su tuo ruskiu 
turėsime “trubelių”. Tik 
nežinia, kiek toli juos lei
sime. Amerika, aišku, ka
ro nenori, nusiginklavo, o 
Rusija — savo karo pra
monę stato.
— Dar vis sako, kad ka

rė nebaigta; gal ir ne
baigta, — pridėjo savo 
žodį čia pat stovėjusi ma
mytė. Dabar ji dirba fa
brike. Nuo to laiko, kai 
jos sūnų pašaukė į ka
riuomenę, kai, nerasdama 
kito nusiraminimo, išėjo į 
darbą, tebedirba ir dabar.

Pora kitų veteranų reiš
kė nuomones, kad Rusija 
dar per silpna kariauti.
— Rusija turi žmonių, 

vyrų, bet kito nieko netu
ri. Jei ne Amerikos pagal
ba ar gi Rusija būtų atsi
laikiusi šiame kare?
— Aš buvau armijoje, 

arti Rusijos, — atsiliepia 
kitas veteranas.

Mačiau rusų karius. Ne
atrodo, kad jie norėtų ka
riauti. Rusija nepasiruo
šusi.
— Jei*ne Rusija, — kal

ba kino teatro kiemsargis 
(“dženitorius”), — dabar 
būtų taika ir ramybė pa
saulyje.

MOTERŲ BALSAS
— O ką jūs, mamyte, 

manote apie karą? — pa-

ATSILANKYMAI DAR
BO ŽMONIŲ ŠEIMOSE
Per visą žiemos laiko

tarpį, nuo pat Visų Šven
tės iki Velykų kas savai
tę po trejetą vakarų pra
leidžiu belankydamas mū
sų darbo žmonių šeimas, 
po kokį 15 šeimų kasdien.

Ir kuo daugiau juos pa
žįsti, tuo labiau pamilsti 
— jie tokie draugiški, 
malonūs ir įdomūs su sa
vo planais ir rūpesčiais.

Dabartiniu metu jie 
daug kalba apie galimus 
karo pavojus.

PRIE EGLUTES
Štai vieno inteligentiško 

spaustuvės darbin i n k o 
šeima — jisai, jauna žmo-] 
na ir dvi dukrelės. Sėdi-! 
me prie skaidriai žiban
čios eglutės.
— Na, sakykite, ką jūsų 

darbovietėje kalba apie 
karą? — klausiu jo.
— O, mes pasikalbame 

nemažai. Nemanau, kad 
karas greit galėtų būti. 
Bet nustoti Rusijai patai
kauti, tai jau reikia. Ga
na to “appeasemento”. 
Kuo daugiau Rusijai duo
di, tuo daugiau ji nori. A- 
merika iki paskutinės die
nos tiek maisto sukišę 
Rusijai ,o patys rusai sa
vo kviečius propagandos 
tikslais siunčia į Prancū
ziją; dabar susitarė mais
tą tiekti Anglijai.

Nieko neduoti Rusijai 
veltui. Jei nori, tegu už
moka.

Rusija — turtingas kra
štas, o žmonės — badau- klausiu vienos pagyvenu- 
ja. Nėra abejonės, Rusija sios šeimininkės, 
ruošiasi karui. Atitraukia — Mes nieko nežinome, 
maistą nuo žmonių bumų, j Tik ką iš laikraščių, o jie 
• ’ ’ vieną dieną rašo taip,
ro atvejui. Rusija tiek fa- kitą kitaip. Mes tai neno- 
brikų išgabeno iš Vokieti- rime, kad būtų. Sūnus jau 
jos, tiek mašinų. Ameri- išbuvo pusketvirtų meti 
kiečiai vokiečių karo fa- kariuomenėje, žentas taip 
brikų mašinas sutirpdė į pat. Gal turėtų eit atgal, 
geležį, o rusai — ne. Kam Nenorėtume leisti. Džiau
gi jie jas sustatę paleido giamės, kad tik sugrįžo, 
veikti Rusijoje, jei nesi- Daugelio nesugrįžo... 
ruošia karui?! 1 Ale, to Stalino, sako, ki-

Mano nuomone, jei jau taip negalima nuveikti — 
turi būti karas, geriau — reikia mušt. Daug nori, ir 
kol dar Rusija silpna.

KĄ KALBA VETE
RANAI

Antrame aukšte nuo tos 
šeimos gyvena iš marinų nas pasakojasi: 
grįžęs karys. į — Apie karą

ii pavasario karo nebus, 
tušai kad ir kaip kvaili, 

nesileis į karą, kol javų 
neįsės.. Nereikia perdaug 
baimintis ir dėl atominės 
jombos. Hitleris turėjo 
jaisių, nuodingų dujų, bet 
ar pavartojo? — Nedrįso. 
Žino, kad tuo pačiu bus 
atsakyta.

Bolševikai šeimininkau
ja Rusijoje, pagal savo 
nuomonę viską pertvarko, 
bet — gali auklėti kaip 
nori, žmogus širdyje vis 
ko nors bijo... Aš nema
nau, kad Rusijos žmonės 
būtų netekę tikėjimo.

Aš ir mano draugai bu
vome kare. Kai mes da
bar susieiname, kalbamės, 
kad mes dabar mosikuo
jame vėliava, ne šautuvu. 
Bet jei reikės eiti, eisime; 
ir savo atliksime. Mirti 
ar taip, ar taip reiks, tik 
bailys, dezertyras miršta 
vietoje, o padorus žmogus
— miršta besiverždamas 
pirmyn...
JAUNIEJI — VERŽIASI

Užeinu į šeimą, kur gau
siai jaunųjų: 
dvi dukterys, 
tėvas kalba:
— Stalinas 

klauso, gali 
drausti ginklu. Tie, kurie 
jau buvo fronte, naujo 
karo nenori, bet jaunieji
— tik laukia ko nors. Ma
no sūnus — aštuoniolikos 
metų ir jo ilgesys — nors 
šiandien siųski į Rusijos 
frontą.

APIE REVOLIUCIJĄ 
RUSIJOJE

— Mano nuomone, — pa
sakojosi vėl kitas rimtas 
šeimos tėvas, — blogai, 
jei kuri valstybė perdaug 
įsigali. Buvo stipri Vokie-

I

Argentinos lietuvių moterų ir mergaičių Draugija 
te” savo sukaktį atžymėjo gražia švente. Čia lietuvaites, tau
tiniais rūbais pasipuošusias, matome prie Aušros Vartų baž
nyčios, Avellandoje.

I

^Lietuviai

£P. Černenkos

du sūnūs, 
Apsišvietęs

žodžio ne
tekti jį su-

Mine jo Garbingu Sokaktj
Lietuvaičių katalikių Draugi

ja “Birutė” Argentinoje minėjo 
savo 40 metų sukaktį. Gruo
džio 14 d. religinė ir pilietinė 
lietuvių moterų šventė buvo į- 
spūdingai pravesta Aušros 
Vartų bažnyčioje ir naujoje pa
rapijos salėje. Kalbos, dainos, 
deklamacijos, mokyklos sode 
tautiški žaidimai sutraukė 
daug publikos. Pritaikytas kal
bas pasakė kun. A. Grauslys, 
p. O. Kairienė ir p. A. Kindu- 
rytė. Lietuvos Aidų vedėjas p. 
Z. Juknevičius ir muz. V. Ry- 
mavičius per radio transliavo

5
specialią programą. Šventės 
pelnas paskirtas lietuvių mo
kyklai ir tremtinių šelpimui.

Kor.

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

*

WJ.Chishohn
GRABORILS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namą: PI. 6286

mynus taip pat pasirodo 
informacijų ir straipsnių 
Montevideo spa ūdoje.

Į Argentiną yra jau at- Daug palankumo parodo 
vykę keliolika lietuvių tokie dienraščiai, kaip 
tremtinių iš Europos. Visi “Ei Dia”, “EI bien Publi- 
jie čia gavo šiokius tokius co”, “La Maniana”. šituo 
darbus ir gali pragyventi, atžvilgiu judrumo įneša 
Vietiniai lietuviai patrio- įsikūrusi labai naudingais 
tai apgailestauja tik, kad tikslais lietuvių - urugva- 
iš atvykusiųjų dauguma jiečių kultūrinio suartėji- 
sudaro įspūdį žmonių be 
įsitikinimų. Ypač keista, 
kad toks, sakysim, rašy
tojas, laisvoje Lietuvoje 
prie tautininkų turėjęs vis 
neblogai apmokamus pos- 
telius, čia susidėjo su ži
nomais visuomenės išnau-

Keisti Lietuviai

mo draugija. R.

tija, buvo stipri Japonija p0^0^8’ triukšmingai be- 
ir reikėjo karo jiems ra* sireklamuojančiais savo 
gus aplaužyti. Nebus ge- laikraštuku, vadinamu 
rai. kad dabar, anas vals- Wubu ir visokiais patar-

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

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

w y Abu v\\\\V

kad surinktų atsargas ka-'

vis jam negana.
MOJUOJAME VĖLIA

VOMIS, NE ŠAUTUVAIS
Vėl vienas buvęs vetera-

žmonės
— Kaip jums rodosi? — daug kalba, bet — kol tik 

klausiu jo. kalba, nieko pavojingo...

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948

rai, kad dabar, anas vals
tybes sužlugdžius, Rusija 
bus nenuvaldomai stipri. 
Rusijos nepageidaujamą 
persvarą gali numažinti 
arba karas, arba revoliu
cija. Geriau būtų, kad ne 
karas. Ir taip gali įvykti. 
Rusijoje — kiek ten tau
tų. Negalės gi žmones su
spaustus visą laiką taip ir 
laikyti. Stalinas — išsilai
ko, bet gi jis mirs. Gali 
kiti pradėti varžybas dėl 
valdžios. Jei dar iš užsie
nio pinigais parėmus vie
ną ar kitą grupę, ir subi
ręs be karo, 
geriausiai, 
darbininkas.
VISI KALTINA RUSIJĄ

Kiek man teko aplanky
ti darbininkų šeimų, visi 
kaltina Rusiją už dabarti
nį įtempimą. Stalinas da
bar darosi labiausiai ne
mėgiamas diktato r i u s. 
Radau tik vieną darbinin
ką, kurs sakė, kad Ame
rikoj — kraują čiulpia, o 
rojus — Rusijoje. Jis pats 
buvo rusas. Kai pasiūliau 
jam kuogreičiausiai sku
bėti į rojaus linksmybes, 
tikėtą jau mes parūpinsi
me, vis dėl to pareiškė į 
Rusiją važiuoti nesiruo
šiąs...

ir tas būtų 
- atsiliepia

navimais. Tai šitokie tipai 
minėtąjį poetą globojo, jį 
reklamavo ir mokė, kaip 
reikia visiems būti “ge
ru” . Ir atsitiko taip, kad 
jų globotinis parašė 32 
nislapių brošiūrėlę apie 
Lietuvą, uždėjo kainą 
renkis kartus didesnę, ne- 
ju galima, ir susitikda- 
nas naujai atvykstančius 
lietuvius bernaičius iš Eu
ropos jiems aiškina: “Ne
kalbėkit nieko blogo prieš 
komunizmą; galima su vi
sai gražiuoju su gyventi”. 
2inoma, už tai galima ti
kėtis dažniau pasivaišinti 
pas raudonikius ir parau
donavusius. Taigi, esama 
ir tokių “patriotų”. Tikra 
teisybė: su kuo sutapsi, 
toks pats tapsi. D.P.

Apie Baltijos Kraštų 
Padėtį

Dabar Atidarytas

į w i

r A L A

L ull

i
“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 

administracija persikelia į naująjį
ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNERUNK PORT, MAINE

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

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

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Dr. J. Prunskis.

Hnnieji į Kolumbiją
Gruodžio pradžioje į Ko

lumbiją atvyko pirmoji 
lietuvių ateivių šeima. Tai 
inž. Kazys Gabriūnas su 
žmona ir dukrele. Jis yra 
radio stočių specialistas, 
moka daug svetimų kalbų, 
įsitikinęs katalikas. Vieti
nių lietuvių, ypač Salezie
čių rūpesčiu, į šią šalį lau
kiama ir daugiau lietuvių 
iš Europos. Kor.

Katalikų dienraštis “EI 
Pueblo”, leidžiamas Bue
nos Airėse, įsidėjo ilgą ir 
labai nuoširdžiai parašytą 
Dr. R. Triumpf straipsnį 
apie “tragišką Lietuvos 
pavyzdį”. Remiantis pa
imtais iš sovietinės spau
dos faktais, nušviečiama, 
kaip dabartinėje Lietuvo
je vykdoma bolševikinio 
mokymo ir auklėjimo sis
tema. Sakoma, kad nega-- 
Įima nutylėti, kai nuo 
Kauno ir Vilniaus iki Bel
grado milijonai jaunimo 
nuodijami marksistiniais, 
antidemokratiniais ir an
tireliginiais nuodais.

Tas pats dienraštis savo 
reguliarinėse politinėse 
apžvalgose ir dažniau pri
simena Baltijos kraštus.

Apie Lietuvą jr jos kai:
I

*

*

★

NEW

SOUTH BOSTONE
DIDŽIAUSIAS - NAUJAUSIAS - 

GRAŽIAUSIAS

Aukščiausios Kokybės Marketas
Broadway, arti "L" Street

Šimtai Pinigus Taupančių Dalykų 
Moderniškas Kepyklos Skyrius 
Didele Dykai Vieta Parkinimui

ENGLAND’S LARGEST RETAILER OF FINE FOODS



Sv. Juozapo Parapijos

(PIPE ORGAN)

§V. JUOZAPO PARAPIJOS CHORAI

,1948
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Penktadienis, Sausio 9, 1948 f ./T.- -A
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Kviečia į Talką OLD - TIMEK’S Reunioii
SURUM BURUM - ŠOKIUS

%

Šeštadienį Sausio ■ January 17,1948 - Municipal Svetainėje, South Boston, Massachusetts
Lietuvių Tautinių Šokių grupė, vad. p. Onai Ivaškienei. Pradžia 7:30 vai. 
lkų, Valtzų kontestai it tt. Tikietus galima įsigyti “Darbininke”, 366 W.

Programoje dalyvaus ir Boston’o '
vakare. Įžanga 75c. Taipgi bus ir Polkų, Valtzų kontestai 
Broadway, So. Boston, - ‘Tel. SO 8-2680 arba pas L. Vyčių 17 A^. kp. komiteto narius.

▼

f v

VIETINES ŽINIOS
*

V A*Lt__ iro . » -n. UMrO IMCBIIVU 
Psgcrbtiivčs

lt®n* Dambrauską, riai ir k. Meninę programą pil-
» . - MIC., kun. fecmanauską, O.F. dyti pakviesta: Parapijos, Ga-

Sausio 4 d., bažnytinėje salė-

M., Vt rštąį. V. Valatką, A. bijos, Dainos chorai ir vieti- 
!voką, p. Jaka- niai tremtiniai. Įžanga dykai. 

Pradžia 2 vai. p. pietų. Rap. 
Ivenytę ir daugelį kitų.

DAKTARAI ŽINUTES
Bankete dalyvavo apie 200

i
Ije įvyko nepaprastai jaukios- žmonių, nuoširdžių ir artimų p. 

rašytojo - žurnalisto, Čibiro draugų ir gerbėjų. Rap.
«♦---------------------------------------------

į ŠOU 4476

Dr. Joseph F. AntaneRs
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. BoMon, Maro.
Ofiao Valandos ižskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
* Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Sežtadieniais nuo 2 iki 8-tal.

I* ---- »

Sekmadienį, 9 v. r., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, Šv. Var
do vyrų draugija priims Šv. 
Komuniją. Po šv. mišių turės 
bendrus pusryčius, bažnytinėje 
salėje. Bus svečias kalbėtojas. 
Visi vyrai kviečiami 
ti ir bendradarbiauti 
draugijoje.

I

prisirašy- 
šv. Vardo

įdomios
Kazio Čibiro išleistuvės ir pa- 
gerbtuvės. Išleistuvės, nes jis 
sausio 15 d. išvyksta į Pietų 
Ameriką, pagerbtuvės, nes su
kanka 20 metų jo darbuotės 
žurnalistikoje. Jose dalyvavo 
įžymių asmenybių — vadų, 
darbuotojų. Bankieto 
mą pradėjo šio darbo įžymiau-j 
sias sumanytojas ir vykinto-į Lietuvos

i •
UdvvHį JMnimo Šokiai I Pereitą sekmadienį pradėjo-! 

UlMriRSS NMNhi nau^a Lietuviu Kataliku

šeštadienį, sausio 17 d., 8 v. 
vakare, Municipal Building sa-

me naują Lietuvių Katalikų' 
Radio Valandą iš 
ties, Salėm, Mass. 
mos susilaukėme 
nimų ir linkėjimų 
mą išlaikyti.

Suprantama, radio 
išlaikyti nėra taip jau

WESX sto- 
Po progra- 

daug sveiki- 
progra-šią

ruošėsi su

: u*;1 nb

*

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Br.J.C.SeynKxr
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROvbridge 6330

IRcikHs, M. J. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Atidėjo. Sodalicija 
parengimu sausio 25 d. Sužino-j 
jusi, kad Balfas rengia tą die- 
:ną prakalbas, savo susirinkime, 
trečiadienį, nutarė atidėti 
parengimą iki vas. 1 d.

Jonines Nariams

Piloto Doktiž
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Juras, 1943 m. 
Kaina — 35c.

Šventoji Valanda
Į Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 

Į1937 m. Kaina — 20c.
DARBININKAS

306 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

MUZIKA
THREE ART8 8TUDIO 
Balso - likalbos - Piano

P-l* Amelia Tataronaitė. turinti 
Master oT Arta in music laipsni 
duoda dainavimo ir piano Iekci- 
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rąžykite 

4B0 BOYL8TON ST„ BOSTON 
KENmore 3971

40 CONCORD AVĖ, 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Ellot 9222.

Kas norite Įsigyti Sauktoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė., 
Hoūywood 38, Calif.

PARSIDUODA 3-jų šeimynų 
namas. 2 fl. po 5 kambarius ir 
1-4 kamb. Pirmas ir antras 
steamu apšildomas su vienu 
boleriu. 3 fl. šildomas pečium. 
Flatai neša po $5.00 savaitėje. 
Kaina $7.000. Atsišaukite: J. 
Schultz, 6 Lawrence St., South 
Boston, Mass. (8-t-20)
 u. 

I NORIU pirkti vartotą pianą. 
Kas turite pardavimui, prašau 
kreiptis: Mr. John Lucas, 17 
Sanger St., So. Boston 27, 
Mass. (6-9-13)

progra- Broadway, So. Bosto
ne, įvyks šokiai, kuriuos ruošia 

_____ _____  ____ i Vyčių 17 kuopa ir 
jas, vietos "klebonas kun. PrJpe^ skiria Carney ligoninės

• < ■ , gįstono darbas. Tačiau su Dievo pagel-
ba ir geraširdžių ir patriotingų 
lietuvių parama tas darbas ne
bus taip sunkus.

Pereitą sekmadienį gražią ir. 
turiningą kalbą pasakė žurna-l 
listas Kazys Čibiras, kuris yra 

kun. ney ligonines statybos fondo pasiruošęs išvykti iš šio kraš- 
virši- .globėjas. i to ir savo gabia plunksna dar-

Dr. Jagminas, i Bostono Lietuvių Tautinių buotis pavergtos Tėvynės ir 
grupė, vadovaujama savo tautiečių gerovei kitame 

W 'Ęj 'Pranciš- mokytojau p. 4>os Ivaškienės, kraite.

Virmauskis įžangine kalba, ir statybos fondui per 
! pakvietė p. Čibiro kolegą - ben- Lietuvių Komitetą.

savo

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpmė 
‘D-ja ruošia' savo metinę vaka
rienę vasario 1 d. (prieš pat 
užgavėnes) Lietuvių salėje, S. 

i Bostone. Bus geras orkestras. 
Bilietas tik $2.00. Nariai turė
tų suskubti įsigyti bilietus tuo- 

jjaus, nes bilietai bus parduoda- 
jmi ir nenariams. Vakarienei 
; vadovauja: Medonis. Valatka, 
ip-nifa Lukoševičienė, Griganavi
čius ir kiti. V. Narys.

Sveiksta

valandą 
lengvas

dradarbį “Darbininko” redak- Rengimo Komisija praneša, 
torių A. F. Kneižį vesti progra- kad į šį parengimą, nors trum- 
mą. Sekė eilė nepaprasUi pui- Pam laikui, pasižadėjo atvykti 
kių kalbų, kurias sakė šios žy-,^- Arkivyskupas Richard J. 
mios asmenybės: J. P. Prelatas Cushing, D. D., kuris yra Car- 
Dr. K. Urbonavičius,
Pr. Juras, Marianapolio
ninkas kun.
MIC., ką tik iš tremties atvy- Šokėjų

So. Badai Fumifun Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama U anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

S89y2 West Broadiray.
Tel. ŠOU 2758

a

Remkitc tuos profOsi joną lūs Ir b|z- 
nlerlus. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

GBABOUAI

Gruodžio 30 d., Carney ligo
ninėj padaryta sunki operacija 

!p. Kastancijai Stakutienei, vei- 
jkliai šios parapijos darbuoto- 
Įjai. Ligonė, nesenai išėjusi iš 
šios ligoninės turėjo grįžti šiai 
numatytai operacijai. Dabar 
sveiksta ir neužilgo galės grįž
ti į namus. Rap.

I

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

kęs kun.
konų atstovas kun. Dr. L. An- 
driekus, rašytojas kun. St. Bū- 
davas, kun. J. Borevičius, S. J., 
poetas Aistis - Aleksandravi
čius padeklamavo savo kūri
nius “Kelionė” ir “Klajūnas”, 
majoras A. Svilas, Dr, Pr. Ga
linis, kun. J. Vaitekūnas ir 
kun. J. Švagždys.

Visi kalbėtojai didžiai įverti
no žurnalistą K. Čibirą, jo ide- 
ališkumą, pasišventimą ir svar
bumą jo misijos kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
skleidimo krikščioniškos idėjos 
raštu ir žodžiu. Visi didžiai ap
gailestavo jo išvykimą, linkėjo 
“gero vėjo”, o kiti pageidavo, 
kad jis Argentinos nepasiektų, 
bet sugrįžtų atgal prie laikraš
čio “Darbininko”, kurio redak
cijoje jis darbavosi per 10 mė
nesių.

Meninę programos dalį išpil
dė smuikininkė Alice Plevokai- 
tė, jaunutė gabi pianistė Shir- 
ley ShimkuB (kap. ir p-nios 
Shimkų dukrelė) ir mėgiamoji 
dainininkė, p-nia Birutė SvHie- 
nė jautriai sudainuodama, “Oi

pasižadėjo išpildįyti tautinių šo- Mes tikimės gauti kalbėtojus, 
kių programą. * j kurie pasakytų trumpas kai- į

Jaunimas — Lietuvos Vyčiai bas, kiekvieną sekmadienį.
Kviečiame visus klausytis šių 

ir išklausę, parašyti 
atvirutę, pranešda- 
įspūdžius. Rašykite 
vedėjui A. F. tf.nei- 

W. Broadway. So.

kviečia jaunimą ir senimą iš 
visos Naujosios.- Anglijos at- programų 
vykti ir linksmai ir naudingai laiškelį ar 
laiką praleisti. Imi savo

Rengimo Komisijoje yra šie: programų 
pp. Anelė Marksaitė, Patricija žiui. 366
Žibutytė, Anelė Pečiulytė, Al. Boston 27. Mass. 
Kleponis, Steponas Mickevičius, Į 
L. Švelnia, S. Kontautas, Sta
sys Griganavičius, Feliksas A. 
Zaleskas, V. Valatka, Jonas 
Petrauskas, J. Matačinskas, 
Antanina Grabijoliūtė ir Felici
ja Grendalytė.

Komisija labai energingai 
darbuojasi ir tikisi susilaukti 
gausios paramos iš visų —jau
nimo ir senimo. Paremkime 
kilnų labdarybės darbą.

Kongrėsmtfno McCormack 
Dovana Tremtinei

So. Bostono - Dorchesterio 
distrikto kongresmonas John 
W. McCormack Kalėdų proga 
prisiuntė vienai lietuvėi tremti
nei sveikinimą
padarė sužinojęs, kad jai pa
galba dabar reikalinga. Rap.

I

su čekiu. Tai

I

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jaknbėnas, savininkas

323 W. Broadwoyf So. Boston. Mosk
TeL ŠOU 6651

Užsbokykito Toniko Pat Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Kc^MfSeiMaiMb

Myopia Club Beverage Co.
vviuiiun įsniigiviif nass*

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Res. Šou. 3729 Šou 4619

Lftteawsi Fumtiae Co.
MOVERS —
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanco 
Moving

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

Į

S. krest vietas ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK9 . 

Lietuvių Groborius-Balsamuotojss 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadw*y
80. BOSTON. MASS 

Tai. SOUth Boston 2990

Sūnaus gyvenamoji vieta -
938 Dorchester Ava.
Tel COLumbia 2987

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. GailiūnienS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke

•V. JONO EV. BU PA9ALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Ra3t. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadsvay, So. Boston, Mase 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 
492 E. 7th St. So. Boston. Mase

Į

!

i

CASPER .
FUNERAL HOM9*

187 Dorchester Streef 
South Boston. Maso 

Joseph f.Casper ■ 

(KA8PERA8) 
caldotuvių Direktorius 

Baisa m uotoJas 
NOTART FSJBLJC 

Patarnavimas Dienų ir Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tat 8OU Boston 1437 
ŠOU Boston 3990

Kas”, “Mano Steloj Šiandien 
Šventė” ir “Plaukia Sau Laive
lis”. Jai ir Plevokaitei akompa
navo Algis Šimkus.
' Paskutinį žodį tarė pats so- 
lenizantas p. Kazys Čibiras sa
vo sklandžioj kalboj pasakyda
mas, kodėl jis palikdamas ge
resnes gyvenimo sąlygas vyks
ta į prastesnes, nes žinąs, kad 
ten galėsiąs daugiau Lietuvai 
naudos padaryti, gindamas is-1 Commission leido pakelti gabe- 
panų kalba einančioj spaudoj nimo kainas traukiniais ir 
Pietinėj Amerikoje Lietuvos vais. 
vardą ir jos reikalus. Kaip ži
noma K. Čibiro parašyta kny
ga ispanų kalba apie bolševi
kų siaubą Lietuvoje turėjo di-! 
delio pasisekimo, ir jo straips
niai mielai talpinami tenykš
tėje spaudoje. Be kalbėtojų 
programos vedėjas perstatė vi
są eilę žinomesniųjų asmenų, 
kaip Ui Bostono Kolegijos pro-i (prieš ketos savaites atvykęs

*RANt*»IAS

Anglies pardavėjai praneša, 
kad nuo sausio 7 d. š. m. mink
štosios anglies kainos pakelia
mos 10 nuošimčiu. Tai padary
ta, kada Interstate Commerce 

i - ..........................- -

Kalbės Laučka ir 
Inž. Budreika

Sausio 25 d, Patrick

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų fr 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

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

lai- f
i
1

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Gavin 
mokyklos auditorijoj, įvyksta 
svarbios prakalbos su menine 
programa. Kalbės BALF Cent
ro reikalų vedėjas Juozas B. 
Laučka, inž. R. Budreika

Vincas Balukonis. Savininkas.

fesorių J. šarką, “Darb.” adm.įsu šeima į Bostoną), 
p. A. Peldžių, kapitoną Šimkų,. ninko” ir “Keleiviu”

“Darbi- 
redakto-

251 W«t 8roadwiy,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko goriausi alų, vyną ir degti* 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda* 

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 9-1590

t T. WAMB0W
Fanerai Service

24 Ftold SL, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 Waahington SL, 
Norwood, Mass.

Tel Nonvood 1503

f

ZALETSKAS
FUNERAL

564 1
SOUTH 

B. A. Zaletakas,
Oratoriai Ir Balsamuntojal.

Patarnavimas dieną ir nakfi 
KsplyMa šermenims Dykai. 

NOTART PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0819 

BOU Boston 2908
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MANCHESTER.N.H.T

veteranas, neužil- 
inžihif-i iaus nioks- 

ifižinieriaur 
valstybėje,

ten išvyks vasario mėnesi, 
kad iš visu kolf- 

mokslus bai- 
kompanija 

ir tarpe tų 
Aleksandras.

Aleksandras, 
g«» užbaigs 
itlS. Jis ja U 
darbą Now Jersey 
ir
Pažyniūtna, 
gi jos inžinerijos 
gianėių studentų 
pasirinko penkis 
penkių y -a inž.

A. t A.
JONAS Zl’BAITIS

Lapkričio 29 d. mirė Jo
nas Zubaitis, ilgametis 
LDS 74 kuopos narys ir 
buvęs jos iždininkas. Pa
laidotas iškilmingai gruo
džio 3 dieną iš šv. Onos 
par. bažnyčios šv. Juoza
po kapuose, šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo gau
sus lietuvių ir kitataučių 
būrelis. Buvo pašarvotas 
savo namuose, 381 Cent
rai St.

Velionis paėjo iš Lietu
vos. Kėdainių apskr., Bai
sogalos parapijos, SirutiŠ- 
kių kaimo. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Mar
celę (Masavičiūtę) Zubai- 
tienę, dvi dukteris— Kos- 
tyną ir Florenciją (Mo- 
nastą) ir žentą ir gimines. 
Amerikos pragyveno 45 
metus.

A. a. Jonas Zubaitis bu
vo ramus ir nuolankaus 
būdo, uolus katalikas ir 
nuoširdus LDS ir “Darbi
ninko” rėmėjas.

LDS 74 kuopos valdyba 
ir nariai giliai užjaučia 
velionio žmonai ir dukre
lėm, mirus jų mylimam 
vyrui ir tėveliui, o už jo 
vėlę užprašė šv. mišias.

J. A. Vaičiūnas.
LDS-Centro Valdyba gi

liai užjaučia a. a. Jono 
Zubaičio žmonai ir dukre
lėm, o mirusiojo vėlei lai 
Dievas suteikia ramią am
žinybę.

j karo tarnyboje jis buvo su-
; žeistas. : Sveik inam e!

Palaidotas su bažnytinėmis _______
ir militarėmis apeigomis iš ko-, pp Kneižių sūnus klierikas 
plyčios Ariington National ka- Antanas buvo sugrįžęs iš šv. 
puošė, Ariington, Va. ;Jono Seminarijos įr duktė An-

Paliko dideliame nuliūdime £ela šv- Juozapo Kolegijos, 
sergančią 
Vaškienę 
seseris — p. Margaretą Glėbas, atostogas, ir 
gyv. Irvington, ir p. Oną Stak- S1^0 atgal, 
nienę, gyv. Fanwood. du bro- ----
liūs — Antaną ir Praną, gyv.- p Kazys Viesulą, 
Newark su savo motinėle, ir karo veteranas ir L. 
daug giminių. įp. 4-to laipsnio narys,

A. a. Vincas Vaškas nuo pat kiek laibo atgal buvo automo- 
jaunų dienų buvo veiklus lie- bilio sužeistas, randasi Vetera- 
tuvių katalikų <------ '—
ypač L. 
Jis daug 
Lietuvos 
buvo Švč. 
šv. Cecilijos choro ir Amerikos ra p. B. Kudirka, ruošia 
Legiono Berkley posto nariu, nion”.

Pažymėtina, kad Vaškų šei- apie šį 
ma neteko kelių savo šeimos giau. 
narių. Pereitais metais mirė 
mokytoja Barbora Vaškaitė 
(Vaškevičiūtė) ir du broliai — 
Jurgis, laikraštininkas, 
zys mirė 1946 m. Tai 
nelaimė Vaškų šeimai.

Vaškų šeima buvo ir yra la-1 , XT D . . .. , ., . i T. . . id. iš N. P. bažnyčios palaidotas; Pne Lietuviųbai patnotinga. Nuoširdžiai re- . ,, , , ,... . , ... , (Šv. Mykolo kapuose. Velionis jungos,mia lietuvių katalikų spaudą.! ... ....., ... _ , . . , „ paliko nubudime seseris — p.
ypač laikrašti -Darbmmką . A. Pakalniški ir A Jaile.| 
kurio skaitytbjais yra nuo pat- 
jo įsikūrimo. Taigi netekus dar 
vieno patriotingo šeimos nario, 
“Darbininko” Redakcija ir Ad
ministracija reiškia likusiai 
Vaškų šeimai ir giminėms 
lią

i 
Į
I

motinėlę Barborą Emmitsburg, Md.. 
(Vaškevičienę), dvi lėdų *r Naujų Metų 

šiomis

praleisti Ka- 
švenčių 

dienomis

Ispanijos
Vyčių 27 

kuris

I

t

organizacijose, nų ligoninėje. Linkime pasveik- j 
Vyčių organizacijoj, ti.
dirbo ir kovojo dėl -------------

nepriklausomybės; šv. Jurgio lietuvių parapijos
Trejybės parapijos komisija, kurios pirmininku y- 

“reu-
Tikimės, kad komisija 

parengimą parašys dau-

I

I

užuo jautą.

NEWARK,N.J.

CAM3R1DGE, MASS
ir Ka- 
skaudi

NORVOOD, MASS.

Gruodžio 10 d. mirė a. a. An
tanas Sudentas, gyv. Burling- i

K<2ra------

1$ BROOKLYN (N. Y.)
LIETUVIŲ GYVENIMO

8

t
I Apylinkės Lietuvių Katalikų 

Seimelis
KVIETIMAS DRAUGIJOMS DALYVAUTI 

SEIMELYJE

į GERBIAMIEJI,
Jau ke’eri motai vykdomas įgyvendintas gražus 

naprotvs — ka^m?t turėti šios Apylinkės Lietuviu 
Kataliku Seimeli, kurin visos lietuvių katalikų drau
gijos kviečiamos ir raginamos atsiųsti savo atstovus. 
Seimeliuose nnsverstomi ir išsprendžiami labai svar
būs šios apylinkės ir lietuvių katalikų organizuotos 
visuomenės veiklos reikalai. Visi buvę apylinkės sei
meliai yra a’liko daug svarbių darbų.

i Apylinkės So'melis šaukiamas 1948 m. Sausio 18 
i d., sekmndier5 2 ai. popiet. Angelų Karalienės para
pijos salėje. Bron’Jyn, N. Y. Seimelio darbotvarkėje 
labai svarbūs kausimai, kaip Lietuvos žmonių na"”‘- 
hos teikimas, ja” dmo palaikymas, savos spaudos 
tvirtinimas ir t.t. Maloniai kviečiame Jūsų draugija 
da’nvaut.i šiame Seimelyje ir tuo tikslu prašome iš
rinkti atstov”s. kurines aprūpinkite reikabn^is ’iu- 
'dijimais su Dvasios Vacio, pirmininko ir sekretoriatu 
I parašais.

Seimelis baigsis iškilmingu Palaiminimu Švč. Sa
kramentu bažnyčioje 6 vai.

Tikime, kad garbinga Jūsų Draugija šį kvietimą 
naujų narių, kad būtų galima tuvių Tarybos skyriaus prakal- maloniai priims, tad drąsiai sakome: Iki pasimatymo

to į. * *
t* *

k* ir

New Yorko miestas nakties rūbo pridengtas 
suspindi mažytėmis šviesomis, kurios marguo
ja iš dangoiaižų langų. Tai ypatingas vaizdas, 
prieš kurį žmogus glūdi kaip mažytis vabalėlis. 
O ką bekalbėti prieš visatos neišmatuojamas 
platybes’?

[ton, Mass. Velionis gruodžio 13į juos maršruto
1 J V T> V^x___ z:____________________ 1 išvirk T

metu prirašyti 
Darbininkų Są- 

AJ).

gi-

! * ‘ I
liunienė, gyv. Cambridžiuje, 
taipgi brolį Adomą, gyv. So- 
merville. Velionis buvo pašar

votas p. F. Vaitkaus naujoje 
koplyčioje. Likusiems nuliūdi
me velionio giminėms reiškiame 
užuojautą.

Whately, Mass.
A. a. Juozas Baronas, 

94 Metų Amžiaus
Gruodžio 12 d. mirė Juozas 

Baronas, sulaukęs 94 metų am
žiaus. Palaidotas iškilmingai su 
trejomis šv. mišiomis iš St. 
James par. bažnyčios Kalvari
jos Kalno kapuose, Greenfield, 

į mass., gruouziv u.

bos. Programa pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, vado
vaujant pp. Andrikytei, S. Sa- 
pranienei ir N. Meškunienei ir 
akompanuojant komp. A. J. 

'Aleksiui. Pastarasis buvo ir 
programos vedėju.

Į Turiningas kalbas pasakė p. 
Alena Devenienė, kuri lankėsi 
Europoje, Dr. Zenonas Danile-! 
vičius, neseniai atvykęs iš 
tremties — Vokietijos ir inž. 
Juozas Kazlauskas.

Apylinkės Seimelyje.
Kun. N. Pakalnis, Dvasios Vadas 
S. K. Lukas, Apskr. Pirmininkas 
D. J. Averka, Apskr. Sekretorius.

i PASTABA: Atstovų‘registracija bus pradėta 1:30 
į vai. popiet, tad atstovai prašomi nesivėlinti. Kadangi 
kai kurioms draugijoms siųsti laiškai dėl netikslių 
adresų grįžo, tad prašome draugijas savo atstovus 
rinkti pasiremiant šiuo kvietimu.

Kalėdų ir Naujų Metų šven
tės praėjo ramiai šioje koloni
joje. Kūčių ir Kalėdų dienoje 
vietiniam kleb. kun. F. Norbu- 
tui į talką buvo atvykęs kun.

Mirė Pirmojo Pasaulinio Karo J‘ Mačiulionis. MIC. iš Maria- 
Veteranas .napolio Kolegijos.

Naujų Metų dienoje, sausio 
1. mirė po ilgos ligos Newton 
D. Baker Veteranų ligoninėje. 
Martinsburg. Va.. Vincas Vaš
kas (Vaškevičius l. Jis buvo 55 
metų amžiaus, gimęs Nevarke 
ir baigęs mokslus. Pasaulinio 
• — _____ “■ ___

|

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorins

694 Chalkstone Avė.,
PROVTDENCE. R. I

i

Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 

i taisymo.

Gruodžio 14 d., laike 8:30 v.'
mišių prie Šv. Vardo vyrų Į Mass., gruodžio 15 d.

, draugijos priėmė priesaiką 7 l šermenyse ir laidotuvėse da- 
i nauji nariai. Po mišių ,parapi-; lyvavo daug žmonių ir atidavė 
jos svetainėje, įvyko bendrus ’ seneliui

; pusryčiai ir naujų narių priė-
Į mimas. Naujų narių daugiau-
’siai prirašo pirmininkas p. A.
Stankūnas.

Antradienį sausio 13 d., 8 v. 
vakare. lietuvių svetainės 
kambaryj įvyks BALF 22 sky
riaus valdybos svarbus 
kimas. Visi valdybos 
kviečiami dalyvauti.

Naujų 
rencija 
St. John

susirin-:
inanai.
i

p. Flo- 
. gyv. 

susižiedavo su 
Florence Avė.

tautai ir Bažnyčiai — bažny
čioje gieda ir svetainėje dai
nuoja. Choras turi ir gerų so
listų - solisčių, kurie gražiai

BROOKLYN.N.Y.

Metų šventėje ] 
Kavaliauskaitė. 
Avė.,

p. Dwane. gyv. 
Sveikiname'.

__________

Sausio 4 d. įvyko Moterų 
draugijos metinis susirinkimas 
parapijos svetainėje. Valdyba 
liko beveik visa ta pati. Tik iž
dininkė išrinkta p. Smelstorie- 
nė.

į

Šiomis dienomis gauta at- 
skaita iš Balfo Centro. New 

•in- ;York, kad iš Cambridžiaus per 
p. B. Jakutį ir A. Daukantą 
priimta 500 svarų konservuoto 
maisto ir rūbų Lietuvos trem
tiniams. Čia tik pasidarbavimas 
p. Daukanto ir Jakučio, o mai
stas ir rūbai tai aukos gerašir
džių Cambridžiaus lietuvių. No
rintieji savo aukomis prisidėti, 

' esate širdingiausiai kviečiami 
savo aukas priduoti Daukanto 
krautuvėje.

paškutir.ę pagarbą. 
Karstnešiais buvo visi naūkai. 
Šv. Kazimiero draugijos šeši 
nariai buvo garbės sargyboje. ; 

Velionis paėjo iš Lietuvos. 
Gimęs rugsėjo 5, 1853 m. Ame
rikoje pragyveno 55 metus. Jis 
buvo seniausias gyventojas šio-

Padaryta rinkliava Lietuvos, 
išlaisvinimo reikalams. Surink-įmoka lietuviškai kalbėti ir dai- 
ta $200.25. Taipgi perskaityta' nuoti. Būtų gerai, kad ir dau- 
ir vienbalsiai priimta rezoliuci-, giau, o ypač mergaičių įsirašy- 
ja. Visi buvo patenkinti kalbo
mis ir bendrai visa programa.

Korespondentas.

Lietuvių Alumnų ir Studentų 
klūbas kviečia visus, kurie yra 
baigę dviejų metų ar daugiau 
kolegijos mokslą ir yra lietu

ty į c orą. .viai, įsirašyti į klubą. Klubo
Pas mus šiuo laiku buvo vi- susirinkimai įvyksta kas 

šokių nelaimių. Vienas nusken- nuo antrą sekmadienį, 
do, vieną rado negyvą gatvėje,1

HARRISON-KEARNY, N. L i kitą labai supjaustė, kuris'buvo 
net ligoninėje, o kitą nušovė: 
žinoma, daugiausia tai buvo 
dėl blogo pasielgimo, ir kiek

Sekmadienį, gruodžio 28, 
Pranciškietės Seselės surengė 

je apylinkėje. Gyveno pas savo įdomią programą 2 valandą po žinoma, tai iš girtumo. Ar ne- 
sūnų Aleksandrą Baroną. Pri
klausė prie St. James parapi
jos. South Deerfield, Mass., šv. 
Kazimiero draugijos ir L.R.K. 
Susivienymo.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus — Aleksandrą ir Jo
ną ir dvi dukteris — p. Vai- Atsilankusieji buvo 
čiulienę ir p. Kurčinskienę. 22 ti puikia programa, 
anūkus ir 31 pro-anūką. {

Mirus a. a. Juozui Baronui/
mes reiškiame gilią užuojautą gaičių ir 
velionio šeimai, o mirusio vėlei 
gerasis Dievas suteikia amžiną tuviškas dainas Catholic Youth 
ramybę. A. Dėdinas.

pietų ir 7 valandą vakare L.A. 
P.C. salėje. Kearny.

Programos vedėju buvo Juo
zas Kasperas. Programą išpil
dė parapijos maži 
jaunųjų Sodaliečių 
moterių Sodaliečių

būtų geriau, kad tą nelaimę, 
kaip nors pašalintų iš savo tar- • 
po.

mė-

pa- 
kad

vaikučiai, 
grupės, ir 
Glee Club. 
užganėdin- I

Stuko Radio Valandos 
Pramoga

—
Mūsų parapijos jaunųjų mer-l 

moterų Sodaliečių 
grupės sausio 4 d. dainavo lie-

Philadelphia, Pa. — Pasta
ruoju laiku pasiekė net ir Phi- 
ladelphiją gražūs, iliustruoti 
plakatai garsinanti Jokūbo

Šiais metais klūbas yra 
ruošęs plačią programą, 
pagelbėti lietuviams DP stu
dentams Europoje, pasiunčiant 
jiems knygų, maisto, drabužių 
ir mokykloms reikmenų.

Norintieji gauti daugiau in-
O. formacijų, kreipkitės pas se

kretorę adresu: Miss Bess Ber- 
zetis, 85-16 85th Rd., Woodha- 
ven, L. I., N. Y.

•
Stuko Radio Valandos koncer
tą ir balių, kurie įvyks 11-tą 
sausio, Lietuvių Laisvės salėje, 
269-273 Second St.. Elizabeth, 
N. J. Reporterius.

į......................— ”
S
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J Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina —
Ji 25 centai.
y
v Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50.centų.
t* šias knygas galima gauti (užsisakant ir nėr paš-

ta) “Darbininko” administracijoje: —
I
I.____ 1 _

Šiomis dienomis mūsų para
pijos klebonas kun. P. J. Juš- 

|kaitis gavo laišką iš Vokieti
jos, Eichstatte esančios semi- 

pp. Jonas ir Ona Kavaliaus- narijos> kurioje yra 40 lietuvių
kai, gyn-. Willow St., suruošė' kherikų Klierikai dėkoja kun 
Naujų Metų lauktuves savo na- p j Juškaičiui už materialę 
muose. pp. Kavaliauskų sūnus ;paramą kurją jiemg jig 

formoje sutanų, kalnierių ir 
bažnytinių daiktų. Klierikai ra
šo, kad esą labai sunku su 
moksliniais reikalais ir maistu.

GRAŽIOS IR NAUDINGOS
KNYGOS

Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 
Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks

luota ir gražiame popieriuje knyga. 95 
pusi. Kaina — 1.50 dol.

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

•!
j, Kun. Juškaitis jau yra pasiun
ti tęs keletą siuntinių į Eichstat- I
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te seminariją, kurioje daugu
moje yra lietuviai. Vokiečių e- 
są tik 15 ir tie patys karo fron
to invalidai.

1
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. i

1948 metai yra skirti laikraš
čio “Darbininko” platinimui. 
Būtų labai gražu, kad kiekvie- 

j nas skaitytojas surastų bent 
$ | vieną naują narį. Platinti kata- 

, likiškos spaudos, LDS apskri- 
čio suvažiavimas nutarė turėti 

t’I laikraščio “Darbininko” plati- 
»’ nimui maršrutą. Patartina LDS 

i kuopoms kolonijose prisirengti 
iš anksto ir turėti prirengtų

WATERBURY, CONN.

Amerikos" Skaitytojų ŽiniaiOrganization Radio programoj 
iš stoties W.A.A.T. nuo 5:05 
iki 5:30 valandų vakare.

I Juozas Kasperas, Šv. Vardo 
draugijos ir 90 kuopos Vyčių 
pirmininkas, atitinkamai kal
bėjo angliškai apie mūsų tėvy
nę

Sausio 4 d. šv. Juozapo 
tuvių parapijoj labai gražiai 
pagerbtas šv. Vardas. 4 vai. 
po pietų į bažnyčią susirinko 
visų parapijų Šv. Vardo drau
gijų nariai, kur įvyko šv. Va-Į 
landa.

Pamaldoms vadovavo kun.
Žvirblis, Domininkonas. Palai- J. V. Kazlauskas išdavė para- 
minimą Švč. Sakramentu šutei- pi jos atskaitą. Parapija turėjo 
kė kun. Dr. A. Bružas. Asista- įplaukų $25,600. Viską apmo- 
vo kun. Ražaitis ir kun. Prane- kėjus, dar tūkstantis liko pa
kus. įrapijos kasoj. Parapijiečiai yra

Po šv. Valandos visi suėjo į | labai dėkingi klebonui už gerą 
svetainę, kur įvyko susirinki-1 parapijos tvarkymą. Praeitą 
mas, kuriam vadovavo kun. Di-, metą turėjo daug pataisymų, ir 
lionis, Šv. Juozapo lietuvių par. Į bažnyčioje įtaisyti minkšti 
Šv, Vardo draugijos Dvasios 
Vadas. Susirinkimui pasibai
gus, visi buvo pavaišinti už
kandžiais.

lie-

Lietuvą. A.E.S.

BRIDGEPORT, CONN.

Kaip “Amerikos” laikraščio skaitytojai gerai ži- 
“Amerikos” leidimas buvo laikinai sustabdytas 

nuo šių metų liepos 17 d. Taip įvyko todėl, kad “Ame
rikai” teko išsikelti iš turėtų patalpų, o naujų dar 
nebuvo įsigyta.

“Amerikai” reikalingos patalpos yra gautos, bet 
į jas dar negalima įeiti, nes jų ligšiolinis nuomininkas 
neužleido. Dabar naujų “Amerikos” patalpų užleidi
mo reikalas yra teismo rankose. “Amerika” pradės

no,

Praeitą sekmadienį kleb. kun. vg| eiti, kai tik įstaiga galės įsikurti savo patai-
pose.

Kadangi šiuo metu dar nevisiškai aišku, kada 
“‘Amerikos” 

‘Amerika”
bus galima įeiti į savo patalpas, todėl 
leidėjai dar negali tiksliai pasakyti, kada 
pradės lankyti savo ištikimus bičiulius.

čia malonu pranešti, kad “Amerikai” 
džia talka atėjo “Darbininko” vadovybė, 
siuntinėti “Darbininką” visiems 
meratoriams tol, kol “Amerika”
talką “Darbininko” leidėjams reiškiame nuoširdžiau
sios padėkos.

Visiems “Amerikos” skaitytojams, bičiuliam*, ir 
rėmėjams siunčiame geriausius sveikinimus Kalėdų 
švenčių išvakarėse, linkėdami Dieviškojo Kūdikėlio 
gausiausios palaimos.

“AMERIKOS” Leidėjų Valdyba.
Tą pačią dieną, 48 Green St. 

svetainėje įvyko Amerikos Lie-

t klauptukai.

! Parapijos choras pradėjo 

! mokintis operetę “Adomas ir 
•Ieva”, kuri bus perstatyta tuo
jau po Velykų. Tikrai yra gra
žu kaip jaunimas darbuojasi

su nuošir- 
sntikdama 

“Amerikos” prenu- 
prodės eiti. Už šią


