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visuomenei apie vei- 
bei veikusias aukš- 

valdžios įstaigose ko- 
šnipinėjimo grupės, 

slapčiausias

Sveikins Lietuvos Vaikučius1
Ateinantį sekmadienį, 

gruodžio mėnesio 19 dieną 
nuo 5 iki 5:30 vai. po pie
tų įvyks International 
Children’s Christmas ra
dio programa. Iš Vašing
tono, D. C. ji bus trans
liuojama ABC stoties vi
soje Amerikoje ir trumpo
mis bangomis užjūryje. 
Columbia Broadcasting 
System televija programa 
bus perduodama Ameri
kos vakarų pakraščiu. Pa- ■ 
čiame Vašingtone ir apy-| 
linkėję televizija bus per-į 
duodama programa WM-. 
AL - TV stočių.

Programoje Lietuvos' 
vaikučius sveikins ir jų 
▼ardu kalbės Gabrielis Ge- , 
diminas Rajeckas, aštuo-; 
nių metų berniukas. Jis 
dėvės tautinius lietuviš
kus drabužėlius ir turės 
lietuviškas kankles. Se
kančią savaitę programa 
bus taip pat sutrumpintai 
rodoma kino teatruose.

valdininkų - komu- 
Maskvos prisiųstų

pradžioje Whittaker 
buvęs komunistų

Raudona silkė ar gyvatė? 
Pumpkinas slėptuvė 
įvardintieji užsigina 
Daug ką paaiškina 
FEI pavadino Trojos gyvate

Prieš pat prezidentinius rinki
mus Kongreso Prieš - Ameriko- 
ninės Veiklos Tyrinėjimo Ko
mitetas atskleidė ir parodė A- 
merikos 
kiančias 
čiausiose 
munistų
kurios vogdavo 
šios valdžios žinias, dokumen
tus ir perduodavo Rusijos šni
pams persiuntimui Maskvon. 
Rinkiminėje kalboje tas Komi
teto tyrinėjimo darbas buvo 
pavadintas “raudonąja silke”. 
Reiškia, tąja pasakiška “raudo
na silkė”, kurios tikrumoje nė
ra. Tas “raudonos silkės” ter
minas buvo skleidžiamas su di
džiausiu uolumu komunistų bei 
jų pakeleivių.

Kadangi tai buvo rinkimų va
jaus įkarštyje, tai jis buvo var
tojamas ir ne komunistų, ne
žiūrint, kad tuos parodymus 
suteikė buvę komunistai, Whit- 
taker Chambers ir Elizabeth T. 
Bentley, kurie veikė kaipo kur
jerei tarp 
nistų ir iš 
agentų.

Gruodžio 
Chambers,
šnipų kurjeres nusivedė Komi
teto atstovus į savo ūkį (Mary- 
land’o valstijoje) ir iš vieno 
pumpkino vidurių išėmęs per
davė visą pluoštą mikro-filmų. 
Mikrofilmas padidinus, pasiro
dė, kad A jų ausidarš net kelių ' 
pėdų ankMio krūva zlapėiąn- 
sių dokumentų, iš Valstybės 
Departamento išvogtų bei nu
kopijuotų prieš 10 metų. Pa
šauktas buvęs Valstybės Sekre
toriaus padėjėjas Sumner 
Wells ir kiti valdininkai rado 
kažkuriuos dokumentus taip 
slaptus, kad ir dabar, po 10 
metų, esą negalima jų viešai 
paskelbti. Iš tų dokumentų 
priešas lengvai galėjęs surasti 
raktą šios valdžios vartojamo 
slaptraščio (code).

Dabar tik Amerikos visuome
nė, per tiek metų gudrios ko
munistų propagandos aparato 
glušinama, pamatė, kad ta 
“raudonoji silkė” tikrenybėje y- 
ra raudonoji gyvatė.

New Yorke vėl Federalis 
Grand Jury pradėjo apklausi
nėti su ta šnipijada surištus as
menis. Ir jau išnešė apkaltini
mą prieš Alger Hiss už melavi
mą, (perjury).

Kaip buvusi komunistų šnipė 
Elizabeth Bentley, taip ir bu
vęs komunistų šnipų agentas 
Whittaker Chambers, kurs nuo 
jų atsimetė dar 1938 m. ir vė
lesniuoju laiku buvo žurnalo 
“Times” redaktorius po prie
saika išvardino visą eilę buvu
sių labai aukštų valdžios parei
gūnų, kurie jiems būk tuos do- 

Tęsinys 2-rame puslap.

IfTTjZTl i ji cukrumi bando 
pMvnlOll KnynRullS
Berlynas, Vokietija — 

Kaip žinoma, Berlyne tarp 
Rusijos ir Vakarų valsty
bių eina kova. Rusai ban
dė pakenkti Vakarams už
darydami visus kelius že
me į Berlyną. Bet nepa
vyko. Vakarai naudojasi 
oro keliu.

Berlyniečiai Vakarų pu
sėje balsavimais pasmerkė 
raudonuosius. Vokiečiai 
Sovietų zonoje taip pat 
nerymauja. Taigi dabar 
raudonieji bando prisivi
lioti vokiečius cukrumi. 
Sovietų Rusijob 
komanda gavo įsakymą 
duoti po pusę svaro cuk
raus dykai kiekvienam 
gyventojui, gyvenančiam

militarė

&

Atvažiavusius Sovietų Rusijos komisarus išvietinti žmonės, ypač kada jie 
pasirodo lietuvių ir kitų Pabaltijo kraštų išvietintų žmonių stovyklose pavaiši
na supuvusiais obuoliais ir atmatomis. Čia matome rusą komisarą, kuris bando 
pagauti į jį paleistą supuvusį obuolį, bet kada į jį paleido daugiau, tai jis pabė
gęs. Jo užpakalyj stovi Jung. Valstybių mĮlitaris policininkas.

(Dėka The Chicago Herald - American per Stasį Piežą) 
--------------------------------------------------------------------- į----------------------------------------------------------

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Vienuolyno Rėmėjų Seimelis
Sekmadienį, Kovo 27,1949 m.

Sv. Petro Lietuvių Parap., So. Boston, Mass.

So. Boston, Mass.
Antradienį, gruodžio 14 
d., š. m., šv. Petro lietuvių 
parapijos rezidencijoj įvy
ko Jėzaus Nukryžiuotojo

Berlyno rytinėje srityje ir ^1^ vienuolyno Rėmė- 
taip pat kiekvienam Ber- jų Tarybos susirinkimas, 
lyniečiui, kuns panorėtų kuriai sėkmingailyniečiui, J
iš Berlyno vakarų srities 
savo maisto registraciją 
perkelti į rytinę sritį, bū
tent, įsiregistruoti pas 
raudonuosius.

Sovietų agentai komu
nistai jau skelbia, kad to
kių jau esą persiregistra
vo 85,000 iš 2,000,000 vo
kiečių, gyv. Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos sek
cijose.

Britai nlgo mažiau mėsos

Londonas — Britanijos 
EkoOoniijoB. Komiteto' ra
porte įrodihėj< kad -Bri
tai suvalgo tik pusę tiek 
mėsos, kiek jos suvalgo 
toks pat skaičius Jung. 
Valstybių piliečių.

Prieš karą kiekvienas 
maž-|

LIETUVA NEPASIDUODA 
OKUPANTAMS

Griežtai priešinasi kolektivizacijai. - 
Gręsina nužudymu tų, kurie gelbsti 
okupantams nusavinti žemes. Lenkai 

nužudę tuzinu raudonųjų valdžios 
agentų.

VVashington, D. C. — 
Šiomis dienomis gautas o- 
ficialus komunistų rapor
tas, kuriame aiškiai pasa
ko, kad Sovietų Rusija tu
ri daug sunkumų primesti 
Lietuvai raudonąjį reži
mą.

A. S. Trofimov, Lietuvių 
Komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto sekreto
rius, pasakęs Maskvai, 
kad “nacionalistai ir kulo- 
kai” — nepriklausomi ūki
ninkai — grąsiną tiems, 
kurie gelbsti okupantams 
atimti iš ūkininkų žemes 
ir jas kolektivizuoti.

Komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto sekreto
riaus raportas tilpo perio
diniame laikraštyj “Sovie
tų Lietuva” gruodžio 2 d. 
Tas raportas užėmė du 
puslapiu. Šio raporto iš
traukas gavo diplomati-

nius gandus, ir trukdo val
džios sistemai, ir taip pat 
dirbtuvėse.

Tas pats raudonųjų Tro- 
fimov’as nusiskundžia, 
kad net Sovietų viršinin
kai kai kada pagelbsti Lie
tuvos opozicijos siekiams. 
Jis sako, kad Sovietų vir
šininkai padaro klaidų 
rinkdami agrikult ū r o s 
produktus ir kad “kulo- 
kai” (suprask, ūkininkai) 
raudonųjų padarytas klai
das panaudoju propagan
dai.

Pi s kavos kainavo 
$2000

Hartford, Conn. — Dau
gumoje vietų puodukas 
kavos kainuoja tik 5 cen
tai, bet Guilford valgyklo
je vienas puodukas kav-^s 

• savinin
kas turėjo sumokėti.■ - ... -

Teismas pripažino, kad 
valgyklos savininkas turi 
sumokėti $2000 Mrs. Bar
bara W. Thompson iš 
Manchester už tai, kad 
ant jos buvo užlietas puo
dukas kavos, kuri apdegi
no jos koją ir kada ji pa
šoko, tai susižeidė koją.

niais keliais Washingtone,I kainavo $2000~— 
iš kurių aiškiai pasirodo, * ’’

_ kad Lietuva griežtai prie-
Į šinasi žiauriems Sovietų 
okupantams, ir ne tik Lie
tuva, bet ir Latvija, Esti
ja ir kiti kraštai.

Diplomatiniai viršinin
kai gavo žinių, kad Lenki
jos ūkininkai nužudė apie 

i tuziną raudonųjų valdžios 
“ūkio agentų” nuo rugsė
jo 1 d. š. m.

Raudonųjų komunistų 
; sekretorius Trofimov nu- 

šv. Mišiomis šv. Petro lie- 128 svarus, o pereitais • siskundžia, kad komunisti- 
tuvių parapijos bažnyčio- metais suvalgė po 155 sva- ’ nio režimo lietuviai priė
ję, W. 5th St., So. Bostone, rus. išai “skleidžia provokaci-

Sesijos prasidės 2 vai. i 
po pietų, Municipal Buil- 
ding svetainėje, Broad-į 
way (tarp G ir H gatvių).

Numatyta kviesti į po
sėdžius J. E. Arkivysku
pas Richard J. Cushing, 
D. D., arba jo pagelbinin- 
ką vyskupą.

Sesijose skaitys paskai
tą apie pašaukimus kun. 
J. Švagždys, J. N. S. Vie
nuolyno kapelionas.

Kun. A. Abračinskas su 
Sodalicijos ansambliu pa
tieks religinio meno prog
ramą — giesmių ir gyvų 
paveikslų vaizdus. Solo 
sugiedos dain. Adomas 
Barauskas.

Seimelio dalyvių didžiau
sias darbas sesijoje — su
sipažinimas ir susirūpini
mas įrengimu senutėms 
prieglaudos namo, Brock
tone, kur jau yra įrengtas 
prieglaudos namas sene
liams.

Į šį Seimelį kviečiami 
visi Vienuolyno rėmėjai ir

— šaukti Seimelį, sekmadie-' Britas suvalgydavo
14 nį, kovo 27, 1949 metais,' daug 119 svarų per metus, 

Šv. Petro parapijoj, So. o 1947 m. suvalgė tik 77 
Boston, Mass. , svarus. Jung. Valstybėse

Seimelis prasidės 11:30 kiekvienas žmogus prieš 
vai. rytą, iškilmingomis karą suvalgė maždaug po jr • vr V> a 1- 1 -o • A. •

pirmi
ninkauja per kelis metus 
kun. Pr. M. Juras, Šv. 
Pranciškaus par. Lawren- 
ce, Mass., klebonas.

J. N. Seselių V. Rėmėjų 
Taryba nuodugniai per
žvelgė tos įstaigos visus 
reikalus ir nustačiusi die
nos darbo programą vie
šam visuomeniniam rėmė
jų svarstymui, nutarė,

Į

Anglies Produkcijos-Perviršis
___________ ♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WMhtngt<m. D. c. - Į Hafaj mažiau mokės už 
Pranešama, kad minkšto- • • —
sios anglies produkcija 
tiek padidėjo, kad anglia-' 
kasiai nebeturi darbo. Dir
ba tik po tris ar keturias 
dienas savaitėje. <

John L. Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas, 
reikalauja pratęsti šven
tes. Jis du mėnesiai atgal 
įspėjo, kad jeigu industri
ja pati nepadalins darbo

™ savo 
pragyvenimui, tai unija Yai ams Pn. . .
turfei tai padaryti. Jeigu ?Y®n!eS1,?r P™1.™?"0 taos 
kaikurie angliakasiai tu- tūkstančius udi įų, u- 
rės badauti, “tai mes visi nepralinksmins jokia 
kartu badausime”, Lewis se??,10 ana'
yra pasakęs UMV seime. iAukas sn<sklte ~

Pennsylvanijoj darbo pa-1 United Lithuanian Relief Fund 
dalinimo planas vykdomas 
jau per kelis metus, ir ten 
nėra badavimo problemos.

duona snanhettiwwwifl£f *WwW> Ite III

Roma — Pasidėkojant 
Europos atstatymo prog
ramai ir vėliausiam susi
tarimui su Argentina, I- 
talijos pagrindinis mais
tas — duona ir spaghetti 
— atpigs — kainos suma
žės.

Jungtinės Tautos Sudarė 
Tarpininkavimo Komisiją 

Palestinos Taikai

Trumanas Interesuotas Popie
žiaus Institutu Dėl Studentų

Vatikano Miestas— šio
mis dienomis viešai pa- šininkams, kad jis iš New 
skelbtas Prezidento Tru- Jersey lėkęs į Lawrence, 
mano laiškas Popiežiui Pi- Mass. aplankyti

Yurka sakęs bazės vir-

mano laiškas Popiežiui Pi- Mass. aplankyti savo gi- 
jui XII, kuriame Prezi- mjnes jr belėkdamas pa- 
dentas pareiškia savo gilų - - - - .. —

I

I

nybės neseniai į 
“Pijaus XII Institutu” ;je.

{Florencijoj Amerikos mer- 
gaitėms studentėms, ku
rios studijuoja dailę.

Naujas institutas užima 
Schifanoia Vilios dalį, ku
rią Popiežiui padovanojo 
Myron Taylor, Prezidento 
asmeninis atstovas Vati
kanui.

I»i

„ . . , t *«* vivaauvijnv iviaavjui aa
Kaieaų; įetejįaj - visos Naujos 
no tuosi\ ... ... .{Anglijos ir plačios Ameri

kos.
I

Koresp.

Jungtim 3 
baigdamos sus’-

Paryžius 
Tautos, 
rinkimą nubalsavo ir su
darė iš trijų tautų, būtent, 
Jung. Valstybių, Prancū
zijos ir Turkijos komisiją 
ir ją įpareigojo tarpinin
kauti tarp žydų ir arabų 
taikos sudarymui.

Abejojama, kad ir šiai 
komisijai pavyktų sutai
kinti žydus su arabais, 
nes Palestinos žydai yra 

l kad ką jie yraOVCiltv Į/aLViony, nuu jbv, «y * <•

įsteigtu'Jis bandęs nusileisti bazė- užkariavę, tai to jie r.ebe- 
grąžins.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

Virta Paklydęs Su Savo 
Lėktuvu Susidaužė

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, gruodžio 18 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

SEK M A DIEN E LIETUVIU KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gruodžio 19 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu-

of America, Ine. 
105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

Mūsų mintvs ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

Manchester, N. H. —Jo
nas M. Yurka, 46 m. am
žiaus, gyv. Ebergen St.Jvių Katalikų Radio Valandos programą. 
Garfiėld, N. J., lėkdamas Kalbės Kun. J. švagždys, Jėzaus Nukryžiuotojo 
savo lėktuvu iš Grenier Vienuolyno Kapelionas.
Air Force bazės, pavojui Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
susidarius, bandė nusileis- siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
ti. Besileisdamas sudaužė 
savo lėktuvą ir pats susi-' 
žeidė. j

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tetephoaai: SOuth Boston 8-2680 aite NOrwood 7-1449
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-• Stalino laiškai Titui

Jau du mėnesiai praėjo 
uo BALF’o seimo Chica- 
je. kur nutarta vajui 
kelti penkis milijonus 
lerių tremtiniams šelpti 
ropoję ir juos atgaben- 
Amerikon. Ligi šiol 

ALF’ą pasiekusios su
os mažos, gauta vos 

110.000.
Jei ir 

iūrėsim 
arbius 

ė šimto 
urinksime.
emtiniai 
atastrofiškoje 1 
iems reikia ne tik maisto 

drabužių. 1 
reikalingiausių vaistu jau '“'j“ 1 
•erzantiems gydyti!-

Tremtinių gabenimas i 
Ameriką pagal naują DP 
įstatymą i Public law 774) 
taip pat reikalauja nema
ža lėšų. Tiesa, iš Europos, 
juos atveža valdžios lėšo
mis. bet tik ligi Amerikos 
uosto. Čia jau valdžia nu
stoja jais rūpinusis. Nuo 
uosto ligi 
vietos kelionę 
keti darbo ir 
tijos davėjas 
organizacija, 
su tais, kurios 
tuviai kviečia, 
giminėms, 
pažįstamiems sumoka, pa
tys. Bet yra nemaža trem
tinių, gavusių darbo ir bu
to garantijas iš svetim-

i J ugoslavijos komunistų 
■partija paskelbė trijų Sta
lino laiškų Titui ir penkių 

(Tito laiškų Kremliui teks- 
!tus. Tie laiškai yra labai 
ilgi ir sudaro ištisą knygą.

Atrodo, kad Stalinis ne-* 
labai orientavosi, jog lito

£

jtoji suma siekia $73,448,- 
1700.00. Vien tik emigraci- 
!jos reikalams jie išleido 
■$10,430,000.00. Arba, štai, 
mažutis Ohio valstijos 
miestelis Mentor Suomijos tvirtai7 sėdi Jugoslavijos 

surinko — soste, ir tikėjosi lengvai jį 
oot- aaa aa I sulikviduoti. Pirmajame

Jeigu kiti gali tokias laiške jis rašo.
milžiniškas sumas suau
koti, tai

i
i

Po šitos operacijos Tito į 
pareiškė Stalinui protestą' 
ir prie progos pažymėjo,! 
kad tų dviejų agentų in-’ 
formacijos suklaidinusios! 
Kremlių. Stalinas atkirtoj 
jog jo informacijos ramia-' 
ai ne tik tų dviejų prane-

VIETINES ŽINIOS*9 į 9 'A f ' Af Vf JJM DABARTIES PASTABOS

p$35,000.00.

— Neturime mažiausios 
i ar&i negalime; abejonės, kad Jugoslavi-

gyvybiškai mes nors vieną~ milijoną |jos partinės masės, jeigu 
_ su pykčiu

Gali kiti, galime ;atmes bolševikų partijos 
tarpu ir mes, tik reikia geros va-i kritiką, kaipo antisovieti- 

:nę svetimą ir priešo mspi- 
Neatidėkime kitai die-jruotą. Spėjame, kad kaip 

. .. nai to, ką reikia dar šianjtik dėl to jugoslavų vadai
dien padaryti. Siųskime; slapta mus kritikuoja, ne- 

; sakydami masėms apie sa
vo antisovietinį nusistaty- 
mą.

rrs __  . . _ _ __ s •__ __ _ ____

toliau taip šaltai
i L . . _ _ r_....... . .

reikalus, tai mes dolerių saviesiems gelbėti liktai sužinos, su pykčiu 
tūkstančių ne- sukelti? C-11 --’1—1

Tuo 1 ‘
yra atsidūrę lios ir noro.

būklėje.’

United Lithuanian Relief Fund 
of America. Ine..
105 Grand Street.

Brooklyn 11. N. Y.

Lietuviai Dalyvavo Progra
mas TramHavme 

I &NR

Gruodžio 4 d..apsigyvenimo
turi apmo- tional Friendship 

buto garan- New England 
arba kuri

Nėra vargo 
patys lie- 
Jie savo

draugams ar

Tuo metu Stalinas nu
siuntė į Belgradą Ark. 
Lavrentievą, gabų ir pati- 

ikimą agentą, kuris yra 
Į'Sulikvidavęs eilę sovietų 
ambasadorių užsienyje. 

■Atrodo jo uždavinys buvo 
sulikviduoti ir Tito. Ta-

Interna- čiau Tito gerai orientavo- 
League, sj jr griebėsi apsaugos

i 

u 
j— 1, Gragalaičiui — 1. Gied
raičiui — 1. Purvūniui — 1, 

, !Keblinskui — 1, Lenkevičiui —
redakcija ir joe1- Varnui — 1, Meno mokyklos 

mokiniams — 3, Šimoliūnui
(prof.) — 1 ir Končiui (prof.) 
— 1 siuntinys. Matęs.

Pradžia 1-me pusi.

kumentus perduodavę įteiki
mui Maskvos šnipams, bet visi 
įtariamieji griežtai užsigina. 
Vienas iš jų Alger Hiss, kurs, 
anot Chambers’o priduodavęs 
jam svarbius dokumentus, buvo 
taip aukštai iškilęs Statė De- 
partmente, kad net su Prez. 
Rooseveltu vyko į Jaltą ir bu
vęs jo patikimas asmeninis pa
tarėjas. Vėliau jis buvęs svar
biausiu asmeniu pagaminime 
Jungtinių Tautų čarterio San 
Francisco mieste.

Atskleidimas faktų, kaip daug 
ir kokių žymių asmenų buvo 
sulindę į valdžios įstaigas, ku
rių tikslas buvo tarnauti komu
nistinei Rusijai, o ne šiai šaliai, 
daug ką paaiškina dėliai šios 
vyriausybės keisto įr tiesiog 
neįtikėtino elgesio komunistų ir 
Rusijos atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
priverstinas pabėgėlių grąžini
mas Rusams; Lenkijos ir kitų 
tautų klausimu visiškas nusilei
dimas Rusijos reikalavimams; 
Jugoslavijos patrijoto kovotojo 
Michailovičiaus iškeitimas į 
Maskvos ^rną Tito; siuntimas 
visokių reikmenų Tito valdžiai, 
net tuo metu, kada jis šaudė 
Amerikos lakūnus ir orlaivius; 
nuolatinis pabėgėlių nuo bolše
vikų žiaurus “skryningas” ir 
daugybė kitokių keistų elgesių, 
kurie nesutapo nei su sveiku 

; protu, nei su Amerikos gerove, 
'tik sutiko su Rusijos groboniš- 
Ikais tikslais.

LDS 74 Kp. fcirinkiiMS ; •

Vėl paitaniav. misų 
tmrtM priešams

“Keleivio”
bendradarbiai taip ir negali iš-

*im«V‘8pij«ma7k»<i tt*,1*** •* *»«•
atukymu pa s k a b i n o ,tth>>»o k“'hra ir ma«<i tautai 

entų iHifra- Ulaitarnavuaių asmenų.
* Bostono lietuviai ruošiasi mi

nėti Lietuvos nepriklausomybės 
) paskelbimo sukaktį. Vietinis

League,
Mutual priemonių. Jis pasistengė 

Hali, Bostone, buvo suruo-( Stalino agentą sekti ir ne- 
šus programą.kurios metu į leisti užmegsti artimesnių 
buvo irekorduota trumpų!ryšių su jUgOslavų komu- 
bangų radio stoties WR-įnistų vadais. Tuo metu jis 
UL pusvalandžio Kalėdinė rašė Stalinui: 
programa transliavimui į i 
Europą. Toje programoje. 
dalyvauti buvo pakviesta 
ir Bostono Lietuvių Tau- 

taučių. kurie atsisako mo-.tinių Šokių Grupė. Daly-j 
keti už jų kelionę. Šiuo vavo jaunesnės mergaitės.! 
atveju geriausiai galėtu- Sveikinimą per radio pa-i 
me pagelbėti 
lietuviai, 
tremtiniui

Lavrentiev neturi teisės 
rinkti informacijų apie 
mūsų partijos veiklą. Tai

riaus pareigoms.
Tačiau gerai patyręs 

. i , - - Lavrentiev spėjo prisivi-
m»s p»tys. sakyti grupes vedeja pa-;lioti du polltbiuro ir lito 

paskolindami,.skyrė 8 mėty, prieš 4 me- vyriausvWs tfiniateriue, 
reikalingą su-;nesius atvykusią tremtinę Hebrangą ir 2ujovičą. Pa- 

mą. tisam tam reikia pi-j Giedrę Natkeviciutę. Ji vi-sirod iw 1948 m . 
..... us SUjaudino lietuvių kal-jsari0 Tjt0 je tai než(no.

ba pasveikindama KalėdųTjktaj kaj išĮęi)o kon. 
■ proga dar tremtyje esanty fliktag jr anie du j at. 
savo teveli Joną (yeten- sistojo staIino ėje abu 
nanjos daktarą) ir 5 metų buvo tuojau suimtj 

į broliuką Aruti ir visus ..............  —
!Eutino stovyklos mokyk- parengime šoktą sol© šokį 
los mokinius. Vėliau visa i “ęjggutę”

Kremliaus agentų iMlfra 
vimą ir skubų likvidavi
mą.

Būtent: Tito davė įsaky- , ..
mą be jokio gailesčio t n- 'Tona
naikinti viaua ISaUkintua ^k”p*
ir galimus Kremliaus a- 
gentus.

Spėjama, kad po tokio 
valymo Lavrentiev jau ne
begalėjo surasti naujų a- 
gentų jugoslavų politDiŪre 
ir jam nepavyko toliau 
sekti komunistų centro 
veiklos.

Taipgi nieko įdomaus 
negali sužinoti nė sovietų 
ambasada, kurios visi tar
nautojai yra izoliuoti ir 
negali laisvai judėti. Ta 
prasme Tito pasinaudojo 
sovietų mokyklos meto
dais.

Komunizmas negali ben
dradarbiauti su kitais. 
Stalino laMkai savo ruož
tu sugriauna kai kieno 
galvoseną, kad komunisti
nės valstybės gali egzis
tuoti šalia nekomunisti
nių. Savo laiškuose Titui 
Stalinas rašo.
— Komunistų partija ga

li gyvuoti ir plėstis tiktai 
atvirai kovodama su ko
munizmo priešais.^
— Pereinamajame laiko

tarpyje nuo kapitalizmo 
prie socializmo klasių ko
va turi mažiau až-

Svarbus Susirinkimas

irLietuvių Tarybos atstovai 
So. Bostono BALFo skyrius, 
kviečia visų draugijų bei orga-į 

jnizacijų atstovus ir pavienius|Briagį ir gen. Černių.
1 Keleiviečiams nepatinka, ir'visuomenės darbuotojus į ben- 
Ijie stato Mausimą: “Kodėl to- drą susirinkimą, kuris įvyks 
ikitts aukštus ‘Cinus ?, ir patys antradienį, gruodžio 21 d. 8 vai. 
Šiaip pasisako: Ivakare Lietuvių Piliečių D-jos

“Kodėl, — mes nežinome. Bet svetainėje, kampas E ir Silver 
kad vyskupas ir St- Susirinkimo tikslas išrinkti 

komitetą ir pasitarti Nepriklau
somybės šventės 16 Vasario mi- 

’nėjimo reikalu. Atsimindami sa- 
jvo brolių kančias rusų okupuo
toje Lietuvoje, šią šventę turi
me kuo iškilmingiau atšvęsti ir 
sukelti daugiau aukų savo 
brangios Tėvynės atvadavimui. 
Laukiame daugiau žmonių atsi
lankant, kurie savo darbu ir 
patarimais padėtų sėkmingai šį 
taip svarbų uždavinį atlikti.

A. L. T. atstovai 
ir BALF skyriaus 

valdyba.
I i
I
I
I
i I

mes žinome, 
generolas atstovauja tas Lietu- 
Vos visuomenės grupes, — ku
nigiją ir karininkiją — kurios 
daugiausiai prisidėjo prie Lie
tuvos demokratijos suniekini- 
mo .

Patriotingieji lietuviai gerai 
žino, kad tik tos Lietuvos vi
suomenės grupės, kurias atsto
vauja J. E. vyskupas ir gene
rolas, iškovojo Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę, ir tik tos 
visuomenės grupės buvo Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės sargyboje.

Lietuvos nepriklausom y b ė s 
metais Keleiviečiai bendrai su 
komunistais dirbo 
darbą. Keleiviečiai ir 
tai kenkė- Lietuvos 
bondsų platinimui, 
gąsdino 
Lietuvos
jhnti, ko visai nebuvo.

Taigi ne kas kitas daugiau
siai prisidėjo prie Lietuvos de
mokratijos suaiekinimo ir Lie
tuvos neprikhcusemybė8 grio-

Amerikos 
ekonominiu

griovimo 
komunis- 
paskolos 

o vėliau 
lietuvius 
susilpnė-

tri; tik dar ‘priešingai — vimo, kaip socialistų ir komu-

B LDS. VEIKIMO

nigų. nes visi gerai zmo-; 
me. kad tuščiomis ranko
mis niekam nieko negali
me pagelbėti.

Gražus pavyzdys šalpos 
darbe žydai. Štai, gruo-, 

. džio 8 dienos “New York 
Times” numeryje skelbia
mos sumos, kurias žydai 
šiais metais išleido 100.- 
000 žydų tremtinių šalpai;

lį. Sveikinimai!
i!
it 
i’ 
it 
lt
? Monteilo,
i; ... ___

broliuką Aruti ir visus

Dar karui tebesiaučiant, kuo
met apie komunistus pasakyti 
teisybę buvo lyg ir . šalies išda
vystė — buvo pavojinga, žmo
gus, kurs jų pogrindinį veiki
mą geriau žinojo, negu bile ku
ris kitas asmuo, FBI viršinin
kas, Edgar Hoover savo kalbo
je Holy Cross Kolegijos abitu
rientams pareiškė, kad Ameri
kos komunistai yra Trojos gy
vatė (Trojan snakel. Jie nei 
kiek nesiskiria nuo bjauriausių A
fašistų. Be to. jie kaip tam tik
ros rūšies driežai, sulig reika
lo pamainą savo odos spalvą. 
Taip darydami jie sugeba įsi- 
briauti į visokias organizaci
jas. mokyklas. įstaigas ir ten

Gruodžio 19 d., 11 vai. ryte, 
(sekmadienį) įvyks Lietuvių 
Klubo patalpose, Manchester, 
N. H. LDS 74 kp. metinis susi
rinkimas. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti, nes turė
sime svarbių reikalų apsvars
tymui.

J. A. Vaičiūnas, sekr.aštresnė ir labiau įtempta.
Stalinas laiko “supuvu

sia ir oporUniistine teori
ja” pažiūrą ,kad kartu su 
socializmo sustiprėjimu 
gali vykti taikus kapita
listinių elementų nykimas. 
Jis atvirai tvirtina, kad 
Sovietų Rusija teikia pa
galbą tiktai tiems, kurie 
bendradarbiauja su ja. 
Kiekviena valstybė ar 
partija, kuri yra antiso- 
vietinė, negali tikėtis jo
kios pagelbos;

Taigi, šitoks atviras Sta
lino pasisakymas visų pir
ma sugriauna legendą, 
kad komunistinė santvar
ka nekliudanti kaimyninių 
valstybių gyvenimui.

"H. D.”

nistų bendras frontas.
Yra pasakyta, kad vilkas vi

suomet j mišką žiūri. Taip ir 
Keleiviečiai negali apseiti be 
patriotingosios Lietuvos visuo
menės ir jos vadų kandžiojimo 
ir

NARTFOn, CONN.

LDS 5 Kp. Susirinkimas

išniekinimo. Sm. Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
2 vai. p. p. paprastoje vietoje, 
parapijos salėje įvyks LDS 6 
kp. narių susirinkimas. Tai me
tinis susirinkimas. Prašome vi-į savo mirtingus nuodus skleisti, 
sų skaitlingai dalyvauti. Ka
dangi didžiumos narių baigiasi 
duoklės su gruodžio 31 diena, 
todėlei prašome , šiame susirin
kime apsimokėti už organą 
“Darbininką".

A. PATECKIS, sekr.

Pasiuntė 31 Siuntinį
Bostono Tremtinių ratelis 

šeštadienį, gruodžio 11-tą, Šv. 
Petro parapijos mokyklos pa
talpose, gražiai supakavo ir pa
ruošė 31 siuntinį, o pirmadienį 
p. Razvadauskas su savo au
tomobiliu nuvežė į paštą ir pa
siuntė Europon lietuviams 
tremtiniams.

Siuntiniai
svarų 
dėžės 
dėžės 
tūriai 
me sudaryta ir priimtą sąrašą 
šiems lietuvių veikėjams, visuo
menininkams, profesoriams ir 
studentams: Dr. Vydufhii — 
Čiurlionio Ansambliui — 
Baltijos Universiteto Hamburge 
lietuviams studentams — 10, 
Krauzai (red.) — 1, Kruminiui 
— 1, Povilavičiui (žurnalistui)

grupė pašoko keletą tauti- Programos vedėjas tur- 
nių šokių, o Giedrutė pa- tuOiįs filantropas M. Ber- 
kartojo grupės metiniame nard Fox pakomplimenta- 

vo lietuvius, ir kokiems 
A! trims šimtams publikos 

pareiškė, kad iš tos mažos 
$ j mergaitės mes matome 

kokios rūšies yra tie at- 
vykstantieji lietuvių “D. 
P.”

Be lietuvių programos 
pildyme dalyvavo Colum- 
bus katalikiškos High 
School mergaičių Glee 
Club ir Harvardo Studen
tų orkestras.

Gruodžio 13 d., per WC- 
OP stotį buvo pakartota 
aukščiau minėta progra
ma. laike kurios nuskam
bėjo lietuviškas sveikini
mas mažytės tremtinės 
savo tėveliui ir broliukui.

Rap.

Knapp Bros. Ine.

A- # . • • ♦ • ♦ • ■ * a * .

Programos vedėjas tur-

g

Taigi, ta neva nekaltoji “rau
donoji silkė” tikrenybėje yra 
raudonoji gyvatė arba kaip Ed- 
gas Hoover, FBI viršininkas, y- 
ra pareiškęs, yra Trojos gyva
tė. Saugokimės jos ir kovokime 
su ja, jei norime gyventi. A.

♦t
i*.
it LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
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it 
it 
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Rusija Panaudaja Vata 
Teisę Prieš Ce^an

1 Carnpello Co-operative Bank į
Ę liną MAINi STREET
Jį “The Onh G*izerathr Bank in Bmcktun” j i

Paryžius — Sovietų 
sija pasinaudojo veto 
se 29 kartus. Šis 29*tas ve
to buvo prieš Ceylon vals
tybę, kurią Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba dau
guma balsų nutarė ją pri
imti i Jungtinių Tautų šei
mą.

Pažymėtina, kad Rusija 
jau antrą kartą panaudo
jo veto prieš Ceylon vals
tybę. Sovietai iš 29 veto 
panaudojo 13 prieš 7 vals
tybes, kurios buvo nubal
suotos priimti į Jungtinių 
Tautų Organizaciją.

Ru- 
tei-

Tavo širdis bus dar link
smesnė, kai žinosi, kad esi 
pradžiuginęs savo dovano
mis tremtyje šąlantį ir 
alkstantį lietuvį. Aukas 
siųskite —
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

susideda: iš 10 
lašinių, 1 sv. kavos, 1 
kakao, 2 sv. arbatos ir 1 
kondensuoto pieno. Siun- 
pasiųsti pagal susirinki-

1.
5,

KUBOS PREZIDENTAS UŽBAI
GĖ VIZITĄ JUNG. VALSTYBĖSE

Ncm York — Dr. Carlos 
Prio Socarras, Kubos pre
zidentas, užbaigė savo vi
zitą Jung. Valstybėse ir 
sek m. gruodžio 12 d. Pre
zidento Trumano lėktuvu 
grįžo į savo kraštą Hava
ną.

Kubos prezidentas, nu
vykęs į New Yorką, daly
vavo šv. Mišiose Šv. Pat
riko katedroje. Po pamal
dų J. E. Kardinolas Spell- 
man pakvietė' jį pusry
čiams, o 11:34 vai! rytą
lėktuvu pakilų iš La Guar- tykių. Kaina 51.w.

♦

dia aerodromo kelionėn.
Prezidentas Carlos Prio 

Socarras pareiškė, kad jis 
vizituodamas Prezidentą 
Trumaną, su juo diskusa- 
vęs Kubos problemas, ir 
patyrė, kad Amerika yra 
pasiruošus įvairiais bū
dais pagelbėti jo kraštui.

NasiiysaM
Surašė J. K. M. Uleteta 1935 

m., 150 puri.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok 1 pripasakoji ’ visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
PlrmMnkh — Eva Markstenė.

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tai. So. Boston 1298.

Ylce-Plrmlninkft — C. Gailiūnlen£, 
8 WbiOci<i 8t, So. Boston, Mase.

Prot Rast — Ona IvažkienC, 
440 E. 6th St, So. Boston. Mass.

Finansų RaSt — B. Cūnienė, 
28 Gould St., W. Roxbury, Mas*.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
TvarMart — Ona Krasauskas, , 

11 Sprlnger St., So. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta AukStikalnytS, 

110 H St., So. Bostofl. Mass.
Draugija Shvo susirinkimus laiko kas 

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

Tisai* draugija* reikalais kreipkitės 
p** ąmtoltohi rastirrfntr*

*V. JONO EV. BL. PASALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmtnlnkas — Juozas SvagMj*, 
601 6th St., So. Boston, Man.

Vice-Pirmininkas — Pranu TuleMa, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot RaSt. — Jonas GHneckls, 
S Thomas Pk„ So. Boston, M*—

Fln. RaSt — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasy* K. GriganavlSus, 
699 E. Seventh 8t, S. BoMon, Mm.

Maršalka — O. Krasausku, 
11 Springcr St, So. Boston, Mas3.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mtaeslo 
2 vai po pietų. Parapijos saMj, 
4*2 E. 7tk SL. So.

Season’s Great ings

People's Saving Bank
221 MainSt., Brockton, Mass.
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LAISVES, LYGYBES, BROLYBES KELIAIS
Anais Lietuvos laisvės, 

savistovaus ir nepriklau
somybės gyvenimo me
tais, kai kuriose vietose 
buvo slaptos jaunimo or
ganizacijos. Tokių organi
zacijų buvo ir Žemaitijo
je. Galimas daiktas, kad 
bus buvę geriausiai susi
organizavusi Žema i č i ų!

1 • • • 9 • • 9
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ir liko visam gyvenimui'pakankamai turtinga, bet 
ištikimais ir pavyzdingais 
Katalikų Bažnyčios sūnu
mis bei dukromis. Ir pats 
Adomas Miką — Adomas 
iš Rojaus prieš savo mir
tį kelius sykius kvietė ku
nigą. Aprūpintas šv. Sa
kramentais 1931 metais 

j balandžio mėn. 23 d. mirė.
Kalvarijoje, kuriai vado- Po jo mirties dar keletas 
vavo Adomas Miką — A- iš senesniųjų veikėjų, ku- 
domas iš Rojaus. Čia vie- rie visą savo 
tos ir apvlinkės beveik vi- buvo pašventę kovai 
sas jaunimas šiai slaptai Bažnyčia, bet, 
organizacijai priklausė, mirties patalą, 
Jos buvo obalsis: “f

paprasta ir be jokio dides
nio išsilavinimo moteris. 
Ji per Žemaičių Kalvari
jos paštą vedė platų susi
rašinėjimą. Dėl to turėjo 
dažnai ir daug reikalų su 
A. M-ka, kaipo pašto tar
nautoju. Kartą jai užėjus 
į paštą, A. M. padavęs jai 
kažkokį švarų ponierą, 
kad pasirašytų, paaiškin
damas, kad buvęs išduo
tas laiškas, bet pamiršta 
jo gavime pasirašyti. M. P. 
nieko blogo negalvodama 
ir pasirašiusi.

Prabėgus gana ilgam 
laikui, pas M. P. kartą į 
jos ūkį pas ją atvažiavęs 
iš Telšių teismo 
kuris paprašęs, 
turto aprašymo 
tinių apmokėtu 
ruotą vekselį 5000, — litų 
sumoje, su protesto, teis
mo ir kitomis išlaidomis. 
Vekselio davėjas buvęs 
kažin koksai beturtis St. 
ir P. V-kų kaimynas, iš 

jkurio tpkios sumos išieš-

Vertė A. Maceina.

NUODĖMĖ AR PAGUNDA?
gyvenimą 

su 
atsigulę į 

kvietėsi 
laisvė, kunigą ir mirė kaipo Ka- 

vienas veda kovą prieš bolševikų pasikėsinimą nuka- lygybė, brolybė”, ši jauni-' talikų Bažnyčios vaikai, 
talikinti bei subedievinti vengrų tautą. Kaip tai vienų mo organizacija dažnai į-.Tai buvo senesniosios kar- 
vienas? Ar jau nė joks Vengrijos pareigūnas — dva- vairiose vietose ruošdavo tos žmonės, o iš jaunųjų 
siškis ar pasaulietis — toje kovoje jam nepadeda? viešus ir slaptus vakarus,į tarpo liko dar vienas ki- 
Dvasiškių pagelbininkų jis turėjo, bet jie jau areštuo- gegužines ir šiaip pasi- tas, kurie nuėjo visai ki
ti ir laukia teismo bei likvidavimo; gi pasauliečių pa- linksminimus su įvairiais tais keliais. Čia ir noriu 

dainomis, apie vieną tokį, anos ka
daise buvusios organiza
cijos narį, kaipo paskuti
niųjų laikų “didvyrį”, pri
siminti.

Aleksas M-kas, kuris 
gyveno nuosavame name 

i Žemaičių Kalvarijoje. Prie 
i to namo dar ir žemės skly- koti būtų buvę neįmano- 
pas buvo. Namą ir žemę ma, todėl vekselio savi- 
buvo paveldėjęs po tėvo ninkas P. V. ieškinį ir nu- 
mirties. Dar jaunas būda- kreipęs į M. P. 
mas, vedė žmoną už save 
keliolika metų vyresnę, o 
iš profesijos siuvėją. A. 
M. pastovaus darbo ir a- 
mato neturėjo, tik progai 
pasitaikius pas ūkininkus 
kaimuose skiedromis sto
gus dengdavo. Šiaip buvo 
ramus, ne girtuoklis, be 
jokio didesnio

Didvyriškas Kardinolas
Vengrijos Kardinolas Josef Mindszenty vienų

reigūnų Vengrija nebeturi: visi vertingieji vadai inte- ( vaidinimais, 
ligentai arba likviduoti, arba įkalinti, arba pabėgę į monologais, žaidimais ir 
užsienį. Dabartįniai Vengrijos pareigūnai yra bolševi- šokiais. Per kiekvieną to
kai, ar bolševikais apsimetę. Jie pasisako prieš Kar- kį pasilinksminimą akty- 
dinolą ir prieš katalikų tikėjimą, bet Kardinolas jų už vieji ir patikimieji nariai 
tai nesmerkia. Jis žino, kad jie priversti tai daryti.; turėdavo dar slaptus nuo 
Savo ganytojiškam laiške Kardinolas štai kaip pasi
sakė :

“Vengrijos katalikus paliečia mirties skausmas, 
nes jie yra kryžkelėje ir turi pasirinkti arba kasdienę 
duoną, arba krikščioniškąją sąžinę. Aš nenoriu, kad 
jie netektų savo duonos. Kiekvienas katalikas, kuris 
pasirašo prieš mane protestą, gali tai daryti, turėda
mas mintyje, kad jis tai padarė ne savo valia.”

Išmintingas ir drąsus Kardinolas. Tais žodžiais 
jis subejėgina bolševikų smūgius, taikomus tikėjimui, 
išlaisvina katalikų sąžinę iš susikrimtimo ir įvaro ne
rimą į priešų širdis. Juk nuo tų žodžių bolševikų va
dams, ypač Maskvos ponams, savaime įstringa mintis, 
kad tariamieji Vengrijos komunistai tai didžiumoj tik 
patriotai, tiksliai komunistais apsimetę, kad išlaikytų 
gyvybę savo tėvynės tarnybai, kuomet išmuš išlaisvi
nimo valanda. Jie palaiko dvasinius ryšius su savo 
Kardinolu ir džiaugiasi turį tokį išmintingą vadą, 
kurs taip sumaniai sunegalina religijos klastas. Bet

kitų dalyvių susirinkimus 
— pasitarimus, į kuriuos 
kiekvieną sykį pasikvies-i 
davo dar po vieną kitą1 
naują, bet gerai iširtą da
lyvį. Tokiuose be pašali
nių susirinkimuose būda
vo kalbama ir dalyviams 
aiškinama, kad Dievo nė
ra, kad tikėjimas tik ku
nigų prasimanymas. Jų 
knygynas buvo daugiau
siai iš prieš - religinio tu
rinio knygų, kuris buvo 
gana turtingas. Nepaslap- 
tis, kad tos draugijos kai
kurie nariai jau buvo atsi
sveikinę su tikyba. Dievo 
ir Bažnyčios Įsakymai

kaip gi su paties Kardinolo likimu? Jis matomai yra'j^en^s buvo nebereika- 
pasišventęs paguldyti galvą už savo žmones. Jis bažnyčią ejo tik
žūti, bet žino, kad nuramino tautos sąžinę, įsąmony-i ~ ~ ~
damas saviškiams tą natūralų principą: kur nėra va- .
lios bei pritarimo, ten nėra nusikaltimo. inU pasalino kryžių ir

"—*•------ > paveikslus.!
Ši organizacija savo vei
kimą buvo pradėjusi dar 
caro laikais, kurios tada 
buvo tikslas kova už lietu
vybę su caro valdžią. Ka
da nuo lietuvių tautos nu
krito jungo pančiai, tada 
šios organizacijos svar
biausias tikslas liko tik 
kova su Katalikų Bažny
čia.

Laikui bėgant ši orga-

Netenka abejoti, kad ir Lietuvoje žmonės taip nu-'^n*° 
siteikę. Kartais oficijalus bolševikų laikraštis “Tiesa” 
paskelbia gana daug smulkesniųjų sovietinių pareigū
nų lietuviškomis pavardėmis. Bolševikai tai skelbia 
propagandiniais sumetimais: žiūrėkite kiek lietuviš
kų pareigūnų Tarybų Lietuvoj. Ar tai ne laisvė, ne pa
lankumas lietuvių tautai?

Tikrovėje tai beveik visi tie “pareigūnai” tik ap
simetę komunistais. Jų tikslas — išsaugoti savo gy
vybę Lietuvos ateičiai. K.

antstolis, 
kad ii be 
ir varžv- 
savo ži-

Kalbėdamas apie nuodė
mę, kaip apie vienintėl’ 
tavo sielai pavoju, noriu 
tau aiškiai pasakyti, kas 
yra nuodėmė, o kas tik 
pagunda.

Jeigu tavo Drigimtis ais
tringa, tai dar nėra nuo
dėmė. Jei tave kankina 
daugybė pagundų, tai irgi 
dar nėra nuodėmė. Jei tu
ri smarkiai kovoti s’> pik
tais savo palinkimais, tai dali ir geru ar blogų pa- 
irgi nėra nuodėmė. Kad ir linkimų, 
kažin kiek savvj pastebė
tum ydų, niekad nenustok 
su jomis kovojęs.

“Bet aš esu toks aistrin
gas!” Nebijok! Aistrin
gumas bus pavojingas tik 
tada, kai duosi jam lais
vę; bet jis gali būti net 
nuopelningas, jei stinrik 
ranka mokėsi ji suvaldyti. 
Kiekvienas didis žmoros 
buvo aistringas. Toki bu
vo net ir šventieji. Bet jie 
mokėjo geležiniu savo va
lios stiprumu palaikyti

I

Vekselio 
“žiruotoją” griežtai atsi
sakiusi ne tik vekselį iš
pirkti, bet iškėlusi bylą. 
Po ilgo ir nuodugnaus tar
dymo pasirodė, kad prieš

mano paveldėta!” — teisi
nasi kai kurie jaunuoliai, 
kvlant sąžinės prikaišioji
mams.

“Tai ęlūdi šeimoje!” 
Rimti žodžiai, ir, deja, 
juose yra dalis tiesos. Pa
veldėjimo esmė yra tame, 
kad vaikai gali iš savo tė
vų gauti ne tik stipresnę 
ar silpnesnę kūno sudėtį, 
bet taip pat tam tikrą

kurį laiką Žemaičių Kai- aistras lygsvaroj mokėjo 
varijos pašte A. M. paduo- Paboti savo geidulius ir 
tasis pasirašyti švarus 
poperiukas buvęs ne re-;

w___ ______ ► išsilavini- gistruoto laiško gavimo!
mo, bet gerokai apsiskai-i pakvitavimas, bet 5000 li- 
tęs. Į bažnyčią nesilanky-'tų vekselis.
davo ir save laikė pažan-į. Žemaičių Kalvarijoje 
giuoju. Po kurio laiko vie- pas Tėvus Marijonus į

'dėl mados ir žmonių akių.ito8,«,įj? ?avo <*arb*' kai-,v'en“olyn* va?ar°? matu- 
Savo namuose U kamta- P°.P ê,stl atva‘ “rj Nors turėjo Mblogą tar-žiuodavo iš Kauno, Man- 

- 1 "Jnybą, namą ir žemės skly- jampolės ir net iš Romos 
pą, o be to, ir žmona kai- marijonai — studentai bei 
po siuvėja šiek tiek už- moksleiviai. A. M-ka, kad 
dirbdavo, bet galą su galu iš vienuolių marijonų pa- 
suvesti negalėdavo. Kad si juokus ir jiems nemalo- 
be sunkaus darbo ir vargo numą padarius, pasisten- 
turėjus pakankamai pa ja- gė trejetą užsiniečių stu- 
mų, jam į pagalbą atėjo dentu taip išprovokuoti, 
jo seni artimi draugai iš kad jie buvo priversti nie- 
Brevikių kaimo du bro-ko nelaukiant išvažiuoti, 
liai: S-ys ir P-as V-kai, “ — -
kurie turėjo stambų ūkį 
ir vandens malūną. Jie vi
si buvo vienos idėjos žmo- Žmogus nematąs gero;

!

»

Bet tai visa ne- 
nuima nuo mūsų atsako- 
mingumo; priešingai, ipa- 
reigoja mus dar labiau 
stengtis kovoti su šitais 
trūkumais. Čia yra di
džiausias ir svarbiausias 
mūsų uždavinys. Kai tik 
gydytojas suranda ligos 
lizdą, tada jau ją nugalėti 
vra lengva, tada jis žino, 
kokių priemonių imtis ko- 
voie su organizmo priešu. 

Galimas daiktas, kad ta
vo kova bus labai sunki, 
kad tu nuolat grįši prie tų 
pačių nupuolimų. Bet ne
suabejok ir neprarask 
drąsos! Galimas daiktas, 
kad tu ne vienas už tai at
sakysi, ir visažinantis Die
vas nuspręs, kiek čia yra 
tavo valios. Bet argi kova 
dėliai to darosi netiksli? 
Anaiptol Ji stiprina doro
vines tavo jėgas.

Pasakysiu tau dar vieną 
dalyką. Pagalvok, mano 
mielas, koks baisus atsa
kingumas bus už tai, ar 
savo jaunystę praleisi do
rovingai. Nuo skaistaus 
tavo gyvenimo priklausys, 
ar vėliau šventoje mote- 
rvstėj neši tolyn gyvybės 
žibintą, ar nesuvaldomais 
savo geismais užtrauksi 
prakeiksmą savo vaikams 
ir vaiku vaikams, kai jie 
gims ligūsti ir silpnava
liai. Tad kovodamas da- 

įbar su blogiu ir griežtai 
j priešinda m a s i s gundy
mams kovoji ne tik dėl sa
vęs, bet ir dėl savo vaiku, 
ir dėl savo anūkų. Vyriš
ka tavo kova bus jų kūno 
ir dvasios sveikatos lai
das.

Ižvgių. Klausyk kaip skun- 
Įdžiasi šv. Povilas dėl kan
kinančių gundymu: “Ką 
aš darau, aš neišmanau; 
nes ne gera, kurio noriu, 
aš darau, bet darau pikta, 
kurio nekenčiu. Nes norė
ti yra arti manęs, bet pa
daryti gera aš neįstengiu. 
Aš, tiesa, gėrėjuos Dievo 
įstatymu, žiūrint viduji
nio žmogaus, bet matau 
savo nariuose kitą įstaty
mą, pasipriešinantį mano 
proto įstatymui ir daran
tį mane belaisvį nuodėmės 
įstatymo, kurs yra mano 
nariuose” (Rom. 7, 15, 18, 
22, 23).

Taigi ir šv. Povilas turė
jo didelių kovų. Ne pa- 
gundos yra nuodėmė, bet 
valios sutikimas. Bet jei 
valia įstengia atsispirti, 
tada gundymai virsta mū
sų nuopelnais. “Nugalėto
jui aš duosiu valgyti iš 
gyvybės medžio”

“Viskas veltui! Aš nieko 
negaliu padaryti! Tai jau

I

Jonas Ervydis. 
(Bus daugiau)

Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje,
Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs- _____ __ ________ _______________
ta, vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė-, nacija pradėjo iš palen- nes ir, kaip tokius, nesais- kituose yra pats nedoras, 
jusio karo aukos. Jie yra komunizmo ir nugalėto na_|gvo silpnėti, narių eilės tė jokie Dievo ir Bažny- Mes patys galime pasi- 
cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo retėti. Dauguma ištikimų čios įsakymai. {rinkti altorių, ant kurio
artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka
ni, visų niekinami.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

ir uolių narių, kurie save Netoli, kaimynystėj Ge- aukosimos — ant savimy- 
laikė pažangiais ir susi- drimų kaimo, gyveno ne- los ar ant Dievo ir artimo 
pratusiais bedieviais, vėl senai iš Amerikos grįžusi meilės altoriaus.

• pradėjo lankyti bažnyčią p. M. P-čienė, kuri buvo Fr. Ozanam.
V. Saurimas.

Kristaus Stovyla
Pasakojimas

ĮVADAS:
II. JIE TIKĖJO, JOG LIETUVA KELSIS

Ir Vaizbučių partizanai buvo apgaulės ir 
klastos būdu iššaukti nelygion kovon. Tam 
buvo iš anksto paruoštas rusų kovos planas. 
Plane buvo numatyta išdavikų — lietuvių 
išgamų — pasiuntimas.

Lietuviai išdavikai, gerų draugų skraiste 
prisidengę, įsiskverbė į laisvės kovotojų bū
rį. Jiems patikėjo gera, neapgauli, lietuviška 
širdis.

Buvo bandyta viskas, kas tuo atveju ga
lima buvo padaryti. Kautynės užtruko apie 
septynes valandas. Pervėlai. Viskas pervėlai. 
O po to kraujas, kančia ir didvyriij mirtis.

Nutilo Lietuvai ir savo tautai plakusios 
širdys sustingo amžinai tėvynės meilės eks
tazėje...

Sužeistieji nė vienas priešui gyvas nepa
sidavė. Paskutinė rankinė granata, rusams - 
mongolams pribėgus, sprogdavo nusinešda
ma į dausas jaunuolio vėlę, bet gi tuo būdu 
išretėdavo ir bolševikų eilės.

Tuo tarpu silpni ir patys negalėję išsi- 
sprogdinti, buvo negailestingai bolševikiškų

banditų badomi durtuvais. Skausmuose besi
raitančius sužeistuosius jie kankino, kaip 
mokėjo, kaip tik išmanė, kaip galėjo. Ir ką 
tik tie sadistai neišdarė? Jie piaustė liežu
vius, badė akis, (jeigu dar jos buvo), paleis
davo pilvo žarnas ir panašiai.

Iš gražaus jaunų bernelių veido beliko 
mėsą primenanti masė.

Vietoj gražių jaunyste spindėjusių akių, 
dabar juodavo, sukrekėjusio, pajuodavusio, 
kraujo, skylės. Paleistų vidurių žarnos vin
gių vingiais vyniojosi kruvinos žolės pavir
šiumi.

Aplinkui girdėjosi rusišką matušką “gar
biną” keiksmažodžiai. Aidas tuos biaurius 
keiksmo garsus keleriopai padaugindavo. Ir 
lietuviškoji giria keista, siaubingai, dejavo. 
— O — o — op — op mat — mat... hu - uuu...

♦ ♦ ♦

Temo. Ir dar tamsiau darėsi. Atėjo lazde
le pasiramstydama naktis. Išskleidė savo 
juodą apsiaustą ant visos Lietuvos. Ramybė 
vėl užviešpatavo čia. Dangus toks gražus ir 
mielas patenkintai šypsojos, žvaigždučių 
mirksėjimas, atrodė, laimino žemėj gyve
nančius žmones ir visą gyvūniją. O Viešpats 
Kūrėjas vėl atsiduso skausmingai... Ant že
mės vėl ramybė išskleidė savo sparnus.

Kartkartėmis pasigirsdavo keistų garsų: 
nežinomos kilmės paukščių ,gal apuokų, klai
kus, lyg vaiko verksmas, ulbavimas...

Dar gerai neįmigę girios gyventojai, žvė
riukai, imdavo urzgėti — vienas kaip šune

lis plonai sulojo, kiti kaip žiurkės cyptelda- 
vo ir kartą ir kitą. Pabudo gamta, bet trum
pam. Naktiniai paukščiai vis labiau ir labiau 
drąsus darėsi...

Vėjas rūstauti pradėjo: ogi radęs pušų 
ir eglių milžinų spygliuotų šakų pynėje ir jų 
storuose liemeniuose pasipriešinimą, taip 
stipriai supurtė, jog tie tik suošė, subraškė
jo, o galiausiai gailiai sudejavo ir pravirko...

Vėjas įtūžo baisiai: na ir pagavo purtinti 
senus ir jaunus medelius. Pasigirdo visos 
didžiulės girios nuolankus maldavimas pasi
gailėti. Ūžė, braškėjo giria. Ir keistai susi
jaudino šilas: jam pagailo didžios Lietuvos 
praeities ir dabarties Lietuvai aukojamų 
žydinčių gyvybių...

♦ ♦ ♦

Ir taip netoli mažo upuokšnio išdygo neži
nomos kilmės kapas. Be antkapio ir be kry
žiaus. Jame didvyriai taip anksti nuėję am
žinybėn. Jie dantimis įsikibę į žemę — lietu
višką žemę — ją gynė ir mirė čia.

Lietuva nedainuoja, nesijuokia dabar ir 
laimė ją apleido... Šimtai tūkstančių nežino
mos kilmės kapų pavertė Dainavos šalį ny
kiu kapinynu.

><: * *

ISTREBITELIAI KERŠTAUJA
Rytas skendėjo ir dabinosi aušros auksu 

nuspalvintais spinduliais. Saulė savo auksi
nį kraštelį nedrąsiai iškišo, lyg vėl norėda
ma pasislėpti, bet vėlgi ji apsigalvojo, ir dar

labiau pakilo, dar daugiau pabėrė auksinių 
spindulių ir šviesos.

Apleistas kapas... vienišas. Tą rytą pro 
šalį jojo bolševikų raitelių būrys. Jie paste
bėjo rusams neįprastą reginį. Išbarstytos že
mės buvo stropiai ir rūpestingai sukastos, 
sulygintos. Naujas kapas, kaip buvo įprasta 
Lietuvoj, su antkapiu... ir iš pušinio medelio, 
postoris kryžius tą kapą laimino ir puošė. 
Iš eglės šakų nupintas, gėlėm išpuoštas vai
nikas kabėjo ant kryžiaus, o pats kapas gė
lėmis užverstas. —

Žiaurūs NKVD “istrebitelių” veidai per
sikreipė nuo įtūžimo ir pykčio.

Atėjūnams buvo nelaukta, keista ir nuos
tabu... tartum tas kryžius savaime būtų iš
dygęs, nes kas gi galėtų, atrodo, jų žiauru
mui pasipriešinti? Rusijoj tas nebuvo įpras
ta.

Tai buvo katalikiškos Lietuvos ryžtingas 
ir griežtas protestas — didvyriškas pasiprie
šinimas okupantų milijonams.

Raiteliai nusėdo nuo arklių ir biauriais 
keiksmažodžiais springdami, šoko šautuvų 
buožėmis ir kardais daužyti beginklį Kris
taus kančios simbolį. Sudaužė, išmetė vaini
kus ir gėles. Kapas liko sutriptas, išniekin
tas, nes ta gauja ir jos vadas neturėjo su
pratimo apie krikščionišką artimo meilę ir 
mirusiųjų pagarbą.

(Bus daugiau).
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

VORCESTER, MASS.

$». Kazimiere Parapija Ruošiasi prie iškilmingo 
bankieto

Gruodžio 12-tą, pereitą ses- 
Mari- madienį po pietų antrą vai. pa

Malonu girdėti iš New Bri-

Sekmadienį, gruodžio 19-tą, 1 
vai. po pietų, Šv. Juozapo pa
rapijos lietuvių mokyklos pa-

žusį. Liūdnas lyg tolimo varpo 
gaudimas mūsų atsisveikinimas. 
Gruodžio 13-tą gedulingas pa
maldas atlaike parapijos klebo
nas kun. Jonas Skalandis. Kle-

M. i sunku. Išsiskyrimas labai liūd-

diedu-į į. stiprybės šaltinis buvo bega- 
žinomi' jįnė savo krašt > ir savo žmonių 
sveiki-į meilė. Dėl tos meilės nieko ne-

žvaigždėtąja * paketbukais ir juose nesinešio- 
tų pinigų-.........d.

valdyba.
žuvusiam kareiviui susirinko'renkama 1949 metams

Staigi mirtis

Gruodžio S-tą prie darbe & 
staiga mirė a. a. Jonas Bakis. ^įlinkų daliny. Kaip žavioji pa- 
45 metų amžiaus. Velionis bu- sa^ia* herojinė legenda
vo nevedęs, paliko nuliūdime s^ambėjo jo nepaprasti žyg- 
motiną ir du broliu, palaidotas darbiai 78-toj Žaibo divizijo- 
iš Šv. Andriejaus bažnyčios Šv. je’ ^aip žaibas nukirto jį 

' . Tai įvyko 
‘Fishbach’e, Vokietijoje. Jaunas 
lietuvis kareivis tarnaująs A-

■ menkos kariuomenės eilėse,
viską sudėjo, viską pamiršo dėl talpose įvyks svarbus Kristaus

Marijos kapuose. Tebūnie švino šūvis,
žiną ramvbė jo vėlei.

1

i Padidėjo šeima

Nuoširdus ačiū
B Mirus mūsų dukrelei.
fanai Tumosienei. dėkojame vi- rapijos salėje įvyko visų drau- 
■ems. kurie mūsų nuliūdimo gijų pirmininkų-kių susirinki- 
falar.doje tiek daug parodė mas. kuzis buvo sušauktas rū- 
faąugiškumo ir užuojautos. Dė- pesniu kunigų J. Matučio ir B. 
fajame šv. Kazimiero par. ku- Benesevičiaus. kad sudarius 
fcr— ir Tėvams Marijonams planus dėl surengimo bankieto. 
fa šv. Mišių aukas: dėkojame pagerbimui mūsų naujo klebo- 
fa-ahornii Juozui Dirsai už ma- no. kun. V. Karkausko. Tam 
fanų patarnavimą. Taip gi dė- tikslui buvo išrinkta komisija 
■ojame šv. Kazimiero parapijos 
faoterų chorui ir jų vadui muz. 
U. Žemaičiui už gieaojimą laike 
fa. Mišių, o taip pat ir parapi
jos chorui už maldas: Seselėms 
BBŽ lankymą ligoninėje ir už 
analdas; Šv. Kazimiero par. mo
kyklos vaikučiams už maldas 
[ir Šv. Mišias: taip pat visiems.
kūne dalyvavo šermenyse ir baigtas malda, aukojant ją už ir subrendimo metus praleido 
laidotuvėse, už šv. Mišias ir gė- tėvynę Lietuvą, bei mirusius gimtajame mieste. Loveli.
les. Dar kartą ačiū. klebonus ir visus parapijiečius. Antrajam pasauliniam karui

Nuliūdę Kitas šiuo reikalu susirinkimas suliepsnojus, jaunas lietuvis ta-
Tumosu ir Blavackų šeimos. įvyks sausio 9-tą. 1949 m. po savanoriu kareiviu. Drąsiai.

Pereitą i 
susilaukė sveiką gražią 
lę. Šios naujos pilietės 
kai yra visiems gerai 
p.p. V. P. šimkai. Tad 
nam. ir iinkim jai laimingai iš-j sigailėjo ir niekas jam nebuvo 
augti. B.

lenkiame galvas ties tavo kapu.
B raškai tė.

savaitę J. V. Lench’gavo tikslo, viską atidavė, net Kančios Arkibrolijos susirinki* 
veiką gražią dukre-savo gyvybę. Jo viso pa jėgumo: mas. Kviečiami visi atsilankyti,

LOVELI, MASS.
Paskutinis Atsisveikinimas 
1945 m. balandžio mėn. 8 

į kurią įeina: garbės pirminin- Vokietijoje. U.S.A. kareivis Ka- 
kas, kun. J. Matutis, pirminin
kas J? Silvester. raštininkė J. 
Valentinienė, iždininkas kun. 
B. Benesevičius.

Šeimininkės numatyta išrink- wellyje. 
ti iš Gildos dr. narių bei kitų giedria savo dvasia, 
patyrusių parapijiečių. gumo jausmu ir sveika išminti-

Susirinkimas pradėtas ir už- mi. Gražiausius savo jaunystės

zimieras Linkevičius paaukavo 
savo gyvybę, gindamas savo 
šalies garbę ir kilniuosius lais
vės idealus. Gimęs ir augęs Lo- 

Kazimieras spindėjo 
pareigin-

neš bus renkama valdyba 1949 
metams.

Pastaruoju laiku, ypač ad
ventų pradžioje, kažkokie vai
kėzai kėsinasi iš moterų paket- 

!nas; mirtis svetimoj šaly, toli bukus atimti. Tokių pasikesini- 
nuo mylimos Amerikos, — ta- mų šių metų adventų pradžioje 

jčiau šiomis dienomis tapo su- jau buvę apie trys. Tad mote-1 
grąžinti tik jo palaikai gimta- rys turėtų būti atsargios su 
jam miestui. Po 
JAV vėliava ilsisi lietuvis ka- 
erivis. Liūdi sūnaus skausmin
gai mylinti močiutė; gailiai ap
verkia sesutės žuvusį brolelį, tam per radijo sekmadieniais 
pačiam vyšnių žydėjime palu-. 10 vai. lietuviškas gražias dai- 
žusį. Liūdnas lyg tolimo varpo nas. Patartina visiems jų pa

siklausyti. M. Liutkevičienė.
— ■ I - ■

MCSŲ NAUJIENBLBS
Gruodžio 19 d., 2:30 vai. po

Hash A

2Finast

Mince Meat Friend’s

Finast

*

2

VjGal
JUS

7 74 OX 
PK3

7'/< ox 
PKG

<6 oi 
CAN$

32 o: 
JAR

16 oz
CAN

L9
CAN

f

9 oi 
PKGS

U <n 
CAN

H 72 o« 
cans

2
& B 

Brand

Finast

Please Leave Your Order 
For

dirbimas Turkeys
Guaranteed Fresh Plump 

Northern

PURK MIRABtL
Cranberry Sauce JAR 19«

*

OCEAN 5PRAY
Cranberry Sauce A 17«

CREAM OF 
TOMATO JOlip

Soup
2 can's 23«

LI/mkv CREAM OF n€lnZ MUSHROOM

Tomato Juice 
Corned Beef 
Mince Meat

Crandmother's »«»<•*••» 
Apple Cider JUS 69* 
Pitted Dalės
Dromedary »*«’ 
One Pie Squash

Ali Pficea LfleuU.e 41 hm

TO1? BNOU6H
T° that

t^fra GiftĮ

your 
"MTMAf 

food 
budcit

PEACHES
SLICED OR 

IN H E AVY

Nnau
Bkhmond

HALVES 
SYRUP

29 oz
CAN ET*
29 oz 97cCAN

Amerikos spaudoje “Brooklyn W 
News” skyrius, kurį gabiai ve-iw. 
da Mrs. S. Sapranas. buvo per- M 
kelttas iš “W. American” į g 
“W. Republican”, kas sudarė įg 
daugeliui nepatogumų. L. K. 
Federacijos susirinkimas šį 
klausimą apsvarstė ir išrinko 
Miss Marcella Andrikis ir Mrs. « 
Nell Meškunas šio reikalo ati-' M 
taisymo dėliai. Mūsų šaunioms: 
atstovėms žygis pavyko, nes'yj 
dabar ir vėl “W. American” j w 
lietuvių veiklos žinias skaitysi- M 
me.

Lietuvos žmonių vargo suma
žinimo dėliai, mes turime kele
tą geradarių, bet ypatingai yra 
šiame labdaringame darbe pa
sižymėjęs Vincas Ramažas, ku
ris kas meta gausiai aukoja A. 
L. Tarybai, BALF šalpos fon
dui. ALRK Federacijai ir daž
nai siunčia
tiems mūsų tautiečiams.

dovanėles išvietin-

Tūlos draugijos yra pagerbu
sios mūsų veikėjas Mrs. S. 
Dumša. Mrs. A. Girdzijauskas 
ir b. vikarą kun. P. Pranckų. 
Girdėjau, kad visi dalyviai tu
rėjo “good time”, tik apgailės-[ 
tauja, kad aš nebuvau kviestas. 
Tad nors dabar, visus tris svei
kinu!

19« 
45« 
29< 
29c 
23c 
39c 
39c 
23c 
25c 
21«

FRUIT 
COCKTAIL 

<£25*.

Klebono kun. J. J. Valantie- 
jaus naujas asistentas kun. A. 
Cabitor, apie penkis metus tar
navęs U.S. .armijoje, (kapelio
nas - kapitonas) matomai lie
tuvių kalbos nepamiršo, nes 
praeitą sekmadienį jo iškalbin
gumu bei pamokslo turiningu
mu, klausytojai tikrai gėrėjosi.

flHAtT

PIB CRUST

HOLIDAY 
FRUIT CARE 
Chock FuII of Choice

Fruits and Nuts

L. N. Politinis klubas, kuris 
gausiai aukojo ($100) Lietuvių 
Tarybai ir kitiems labdaros 
tikslams išrinko sekančią val
dybą: Matas — pirm., J. Jenu- 
šaitis — v. pirm., A. Marcely- 
nas — rašt., A. Dereškevičius 
ižd. Girdėjau, kad šiuose rinki
muose republikonai demokratus 
“nuo sosto nuversti norėjo”, 
bet dar šiuomi sykiu žygis ne
pavyko. Akstinas.

2 LB 
•CAKE

Ch«0»e*

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel- 6-1M4

207 PARK BUILDING 
Worcester, Maš*.

275 Mato St., Web*ter, Ma**.

Geriausia Dovana Kalėdoms
Nesenai išleista ir visoje Amerikoje plačiausiai 

skaitoma knyga
“ŠV. PRANCIŠKUS 

ASYŽIETIS”
Išleido Lietuvos Pranciškonai

Knyga yra gausiai paveiksluota, gražūs viršeliai, 
lengvai skaitoma. Turi 176 psl.

Verta įsigyti visiems
Šv. Pranciškaus mylėtojams! 

Kaina — $1.50
Skubiai siųskite užsakymus:

m FRANCISCAN F ATKERS
Vv Kennebunk Port Maine

| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! S
HAMBLET MACHINE CO. g

Lawrence, Mass.

? r 
n 
'! i!

Linksmų Šv. Kalėdų!
t Linksmų šv. Kalėdų!

Crescent Laundry
Pilnas Skalbimo drabužių

Nashua, N. H.

Bandykite pas mus dėl 
geresnio patarnavimo

aptarnavimas.
Didžiausia skalbykla 

New Hampshire

341 Main St. Nashua 229 
Nashua, N. H.

20 Pcarson St. Tel.

k

Lawrence, Mass

*

luta

Fossas Snow 
White Laundry
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Iš Jauno Kunigo Užrašų
Margieji kasdienio gyvenimo nuoty
kiai: apie jaunavedžius, apie numirė
lius, apie verkiančias dukteris, mote
ris ir žmonas, ir apie vyrę, kurs nak

voja “bomų” namuose.
Visų pirma — pasisakyt žmogų pamatęs labai su

siu teisybę: netaip jau 
jaunas, 40 metų (yra jau 
truputį patyrimo, ar ne?), 
bet žmonės, turintieji 80 
metų mane dar jaunu va
dina, tai, sakau, tokį žodį 
geriau į antraštę įdėti; 
mat, šiais laikais reikia 
ieškoti būdų, kaip skaity
toją pavilioti, kad jis iki 
galo straipsnį peržvelgtų...

Taigi, prie tų užrašų. 
Geriau sakant — prie tų 
kasdienio gyvenimo nuo
tykių nupasakojimo.

VIENAS DIDMIESČIO 
BERNIUKAS

Važiuoju vieną dieną 
gatvėkariu į vidurmiestį. 
Pilna prisėdę žmonių. Pir
mame suole, profiliu į pu
bliką sėdi jaunas, kokios 
keturiolikos metų berniu
kas. Jo megztinukyje iš
austas vardas jo mokyk
los: viena iš Chicagos vie
šųjų mokyklų. Gatvekaris 
prisiartina prie puošnios 
mūro bažnyčios. Berniu
kas pakelia ranką, padaro 
mažą kryželį ant kaktos, 
ant lūpų ir ant krūtinės, o 
tada persižegnoja. Jis ne
sijaudina, kad daugybė a- 
kių jį stebi. Drąsuolis, ką 
pasakysite!

TĖVAS IR DUKTERYS
Vieną sekmadienio rytą 

pašaukė prie ligonio. Vy
ras baisiuose skausmuose. 
Prakaitas pila kaip žir
niai. Veidas tarpais persi
kreipia. Įėjs į kambarį už
darau duris. Gretimame 
kambaryje giliai susijau
dinusios, suki u p u s i o s, 
verkdamos jo dukterys 
kalba rožančių, garsiai. 
Su ligoniu negalima rei
kiamai susikalbėti. Jo be
veik visas gyvenimas bu
vo nuolatinis gėrimas. 
Baltoji karštligė, ar kas— 
pusiau pamišęs. Šitokį 

t; LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

stiprėji įsitikinime: neim
ti stikliuko į rankas. Kas 
ypatinga, kad jo dukterys 
nepaprastai gero būdo. 
Jos viską daro, kad tik tė
vą atverstų. Jų religinis 
gyvenimas taip gilus ir 
stiprus, kad išlydėdamos 
sustabdo ties išėjimu, su 
ašaromis akyse klausda
mos:
— Kokia nelaimė... Jo 

protas pakrikęs... Kaip 
dabar, o jeigu mūsų sūnūs 
norėtų būti kunigais, ar 
dukrelės vienuolėmis, ar 
tas nebūtų kliūtimi?

Kad suprastumėte pilną 
tų žodžių prasmę, reikėtų, 
kad matytumėte ašaras, 
kurios lydėjo tuos 
džius, riedėdamos 
skruostais.
VIDURNAKTI VIENAS 

PRIE N UMIRĖLIO
Jau buvo apie vienuolik

ta valanda nakties kai 
grįžau lankęs parapijie
čius (kalėdojimas). Bu
vau pavargęs ir rengiausi 
poilsiui. Staiga suskambė
jo telefonas ir pasigirdo 
išgąstingas jauno vyro 
balsas:
— Mano tėvas staiga mi

rė... Sukrito dirbdamas 
restorane. Jau bus dau
giau valandos kaip mirė. 
Gal galėtumėte dar su
teikti paskutinį patepimą.

Tą buvo galima padary
ti. Bandžiau pirma sužino
ti, ar mirties vietoje jam 
nebuvo suteikti sakra
mentai. Susisiekti su tuo 
restoranu jau buvo neį
manoma. Teko važiuoti 
toli į kitą pusę, kur —pas 
“graborių” buvo numirė
lis. Kol pasiekiau vietą, 
buvo pati dvylikta nak
ties. Mieguistas graborius 
atidarė duris ir nuvedė į 
rūsį, kur ant neštuvų gu-

žo- 
jų

I

Much of the Christmas buying is done by 
whole families Tor the home—something 
which will make homekeeping*tasks easier. 
For instanse, an eleetrie range, a refriger- 
ator or a water heater.

Telefonas 2606 Nashua, N. H.

for the Home

C 8C B Roofing Co.
Roland Cantara ir Paul Bastien, savininkai

Plytos ir Skardiniai Darbai

If the home already has one of these then 
Christmas is a good time to add another 
until, finally, the kitehen becomes an all- 
clectric one. Look over the ncw stoeks and 
you will see how cach of these appiianccs 
matehes the others to make a ncw and 
completely modern kitehen.

BROCKTON EDISON CO

Įėjo kruvinas lavonas. Pa-Įi 
rodė, ir paliko mane vieną. Į 
Pirmą kartą savo gyveni-] 
me dvyliktą valandą nak
ties, nepažįstamoje vieto
je, rūsyje atsidūriau vie
nas prie kruvino lavono, j 
Nors mes prie laidotuvių 
esame pripratę, bet šiuo 
kartu aplinkybės ypatin
gos, ir tikrai nejauku. Lie
tuvoje, būdavo, kad išug
dyti didesnį drąsumą, 
kartais nakčia nueidavau 
vienas ant kapinių. Apei
davau ratą taku, sukalbė
davau rožančių, ir sugrįž
davau. Nebūdavo taip la
bai jauku, bet pakelti gali
ma. O čia — prie atviro j 
lavono. Tačiau pareigas j 
atlikti reikia, Reikia pa- l 
tepti šventais aliejais, jo I 
ausis, lūpas, akis... Veidas 
apdengtas balta skepetai
te. Atidengiu— akys stul
pu stovi, atviros, niekas 
jų dar neužmerkė. Negaiš
damas atlikau apeigą ir— 
patraukiau į namus gilių 
įspūdžių perimtas. Buvo 
liūdna — žmogus gyveno 
moterystėje be Bažnyčios 
palaiminimo. Gal būt tikė
josi prieš mirtį susitaiky
ti su Dievu, bet mirtis atė
jo staigiai ir nelauktai...

JAUNAVEDŽIŲ PORA
Belankydamas lietuvių 

šeimas užeinu pas jauna
vedžių porą. Jau augina 
dukrelę. Žmonos motina 
džiaugiasi, kaip labai ge
ras jos žentas. Jisai tik ką 
parėjęs iš darbo. Nespėjęs 
nė darbo drabužių pasidė
ti. Su tokia tėviška meile 
dukrelę ant rankų paėmęs 
nešioja, kad motina net 
pasigerėjo:
— Nežinau tokio vyro, 

kad taip vaikus mylėtų. 
Nei jam saliūnas, nei kas 
nerūpi... Miela, kai jauti, 
kokia sutarimo laimė šei
moje vyrauja.

Kita moterėlė, žinau, 
nuo seniai daug kenčia — 
vyras netikintis, ir aštrus 
visiems dalykams, kurie 
su Bažnyčia susieti. Jis 
vis baisiai gėrė, bet dabar 
— gavo žaizdas (uleerius) 
viduriuose. Gydytojas už
draudė imti svaigalus į 
burną. Vieną dieną atėjo 
žmonelė pas mus — vyras 
jau leido Marijos paveiks
lą kambaryje pakabinti. 
Matytumėte, koks tos ge- 

; raširdės moters • didelis 
džiaugsmas. Kodėl gi to
kio džiaugsmo visi nepa
darytų, kas tik gali?!
IR Aš BUVAU ŽMOGUS

Pasibeldė vieną popietę 
vyras į mūsų namus. Ati
dariau duris. Liesas ir su
vargęs. Prašo pavalgyt, 
ar keleto centų. Įspau
džiau į delną. Nesunku 
buvo pajusti— dvokė deg
tinės kvapas... Gėrimas jį 
nugramzdino į gyvenimo 
padugnes. Gal jis suprato, 
ką galvojau. Pakėlė akis 
ir pratarė:
— Ir aš pirma buvau 

žmogus... Darbą turėjau...
Dabar jisai nori suko* 

įlektuoti 60 centų. Už tiek 
i jis galės gauti lovą Madi- 
Ison gatvėje, kur yra visų 
valkatų karalija... Nerei
kės nors tą naktį lauke 
šalti...

APIE DU VYRU
Prie mūsų bažnyčios kas 

šventadienis sėdi toks in
validas — elgeta. Vieną 
rytą, grįžtant nuo ligonio 
sustabdė jis mane, naujie
ną norėjo pasakyti:
— Tą mūsų kaimyną po

licija išsivedė. Girtas ir 
girtas, parėjęs žmoną, 
vaikus daužo. Pakvietėme 
policiją, suąreštavo... ___

Bl
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> Puriausia Kalėdų Dovana-

Tai Laikraštis “Darbininkas”
Prieš Kalėdų šven- 

tęs visi galvoja, suka ■ 
galvas ką čia nupir- j 
kus savo giminėms 
ar draugams dovanų. 
Puikiausia dovana ir Į 
ilgiausiai bus įvertin- F 
ta, tai laikr a š t i s 
“Darbininkas”, kuris r5 
per visus metus ap- I . 
lankys jūsų giminai- Į / 
tį ar draugą du sy- / 
kiu į savaitę. Taigi, 
nieko nelaukiant už- — 
sakyk jį dabar! Metams kainuoja tik S5.00; pu
sei metų — $2.50.-j -- — -- -- -- -- -- --
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $..... ir prašau kaipo Kalėdų dovaną

siuntinėti “Darbininką”:

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

Adresas

■ę

Argi būtinai ranką rei- sūnumi gyvena. Džiaugė- 
kia uždėti, už geležinių si, kad jis niekur neina, 
grotų, kad ji stikliuko ne- vis ją globoja. Atėjęs į 
siektų?! Aną sekmadienį kambarį prie manęs jis 
einu per bažnyčią rinkda- motinai ranką pabučiavo 
mas aukas. Viename šuo- ir įglaudė pinigėlį, kad ji 
le sėdi motina, jos ištekė- sava ranka bažnyčiai pa
jusi duktė, vaikai ir vyras aukotų. 6
šalymais. Ir motina ir Ji geros širdies. Parodė 
duktė pakelia akis ir žiū- savo 
ri su šypsena. Žinau, kodėl kad iškraustys iš jo stalą 
jos taip laimingos: vyras ir įrengs miegamąjį ko- 
buvo išėjęs. Visi dirbome, * 
kad jį grąžinti. Jis sugrį
žo, ir tvirtai pasakė — 
daugiau šeimos nebeap- 
leis. Dabar jų akys 
džiaugsmu kalba:
— Matote, 

šalia mūsų...
JI DIRBA SALIUNE
Kambarių patvarkyti 

pas mus ateina tokia se-j 
nyva moteris. Sakė, kad ji Į 
dvi dieni savaitėje dirbai

valgomąjį, pasakė,

kiems atvykstantiems pa
bėgėliams :
— Reikia juos priglausti. 

Ką čia reiškia kiek susi
spausti. O kaip gi mes se
niau gyvenome? Būdavo, 

jisai klūpo tekdavo ant kanapos gu-
lėti. Spyruoklės taip stan
grios, kad net žiedai būda
vo šonuose išsispaudžia...

JAUNAVEDŽIO 
DOVANA

—----- „ Prieš keletą mėnesių
restorane, kur duodami ir j teikiau šliūbą jaunai

_ : _ jrai. Kai sužinojo, kad
— bloga, kad ir i eisiu aplankyti jų motinos

gėrimai. Ji kalbėjo:

su
po- 
at-

Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

mergaitės dabar eina į sa- 
liūnus. Kitos kabinėjasi į 
vyrus, prašo kad joms gė
rimų pirktų, kitos taip nu- 
silesa, kad vyrai kaip mė
sos gabalą išsineša į au
tomobilį. Jau kunigai tu
rėtų visu j 
drausti, kad nevalia mo-įpašventinti ją. 
terims ar mergaitėms j vyro dovana, 
maišytis saliūnuose. Gal j mėnuo mūsų

šeimą, ir Monikutė su vy
ru atėjo palaukti. Ji tėra 
tik aštuoniolikos metų. 
Vyras truputėlį vyresnis, 
bet irgi labai jaunas. Ant 
stalo stovėjo daili Vaike
lio Jėzaus stovylėlė.lio Jėzaus stovylele. 

smarkumui — Tėveli, gal galėtumėte 
Tai mano 

kai suėjo 
vedybinio

tik kunigų griežtas žodisįgyVenįmo>.— kalbėjo Mo-
čia dar ką galėtų padary- nikutė. 
ti... Aš laiminga, kad ma
no sūnus neina į saliūną, 
negeria. Ir armijoj buvo, 
ir visur, o neima nė į bur
ną. —

Saliūnai — labai prasta 
mokykla būsimos i o m s 
žmonoms ir motinoms.

MOTINOS ŠIRDGĖLA
Lietuviška mamytė dir

ba ligoninėje. Kai atlan
kiau jų namus, radau ją; 
vieną. Sėdėjo už stalo prie) 
lango.
— O kaip sūnus? — pa

klausiau.
— Taigi, sūnus, — atsi

liepė motutė.— Bijai žmo
gus, kad kas nepaklauštų 
— kaip sūnus.

Mamytei pradėjo ašaros 
birėti iŠ veidų. Nubraukė 
jas ir ėmė guostis: jisai 
geria, jo siela pavojuje.

Kodėl tie sūnūs pro deg
tinės stiklą nė motinų a- 
šarų nebemato. Savo atei
tį sužlugdo ir motinos lai
mę palaužia.

TURI ŠIRDĮ
Kituose namuose jau vi

sai pražilusį, mamytė su

I
Beje, motina jai tokį 

vardą parinko nuo savo 
draugės, vienuolės, Šv. 
Kazimiero seselės. Ir ta 
jos duktė šventa kaip vie
nuolė. Taip ir jauti, kad 
jų naująjį vedybinį gyve
nimą saulėta laimė lydi.

PRIE KLAUSYKLOS 
LANGELIO

Pabaigusi išpaižntį mū
sų mokyklos viena mokinė 

i dar pratarė:
— Tėveli, pasimelskitc... 

Aš noriu vieną nekatalikę 
mergaitę į mūsų Bažnyčią 
atvesti. —

Aš pasimelsiu. Dar bū
damas seminarijoje mel
džiausi už tuos, kuriems 
tarnauti Apvaizda mane 
nuves. Aš norėčiau mels
tis, kad žmonoms neberei
kėtų policijos šauktis, kad 
nei vyrai, nei moterys ne
nuodytų savęs alkoholio 
nuodais, kad motinos dau
giau nebeverktų ir kad tė
vai bei vaikai prieš tą pa
tį Meilės altorių draugėje 
klūpotų.
_________ Dr. JdPrunskjs.

I f

“Darbininko” 1949 metų sieniniai kalendoriai yra 
išleisti labai meniškai su Aušros Vartų Stebuklingo
sios Švč. Marijos paveikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lietuvos motina, kurios 
rankose laikomas kūdikis tiesia savo rankutę prie 
Aušros Vartų Dievo Motinos. Pačiame kalendoriuje 
yra kiekvienos dienos šventųjų vardai pažymėti; pas
ninkai ir vigilijos atžymėtos žuvelėmis; sekmadieniai 
ir šventadieniai atžymėti raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Agatha Bubąs, Binghampton, N. Y............
N. N...................................................................
Mrs. M. Williams, Montreal, Canada .........
Pr. Jarvis, So. Boston, Mass........................
Barbora Urbanavičienė, Cliffside, N. J.......
Jonas Mišeikis, East Haven, Conn..............
Z. Zekienė, Waukegan, DI.............................
Leonas Kasetas, New Britain, Conn...........
Mrs. R. B. Yaskus, Linden, N. J..................
W. Kašėta, Brooklyn, N. Y..........................
Eliz. Walters, Bushkill Pike Co., Pa...........
A. Skapinskas, Mattapan, Mass...................
A. Česnauskas, Brockton, Mass...................
A. Desavage, Dorcester, Mass......................
Mr. G. Makstela, Jewett City, Conn...........
Mrs. Josephine Macziulskas, Kearny, N. J. 
J. Mikatavage, Minersville, Pa......................
V. Klevas, Tauton, Mass..............................
Peter Gaidis, Lawrence, Mass......................
Monika Kumpa, Brockton, Mass..................
M. Wallent, Brockton, Mass.........................
S. Ashmenskas, So. Boston, Mass...............
p. Gedmavičius, So. Boston, Mass...............
Jurgis Versiackas, Norwood, Mass.............
Mary Kavoliunas, Nonvood, Mass..............
Jonas Poplis, Nonvood, Mass. ...................
Victoria Grenkevich, Nonvood, Mass..........
P. Svilienė, So. Boston, Mass......................
A. Tamulevičius, Waltham, Mass...............
Kazimiera Kuborska, Bridgewater, Mass. .. 
Zygmund Akstinas, Lawrence, Mass...........
J. Šaukimas, Lavvrenee, Mass......................
Wm. Andriūnas, Dorchester, Mass..............
Romualdas Danielius, Brockton, Mass.......
N. N., So. Boston, Mass...............................
Mrs. Mary Burokus, Mayv/ood, N. J...........
Antanas Pauliukaitis, Montreal, Canada....
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn..............
Felix Aidukonis, Phila., Pa.........................
Anthony Repshis, Nonvood, Mass..............
Frank Zylinskas, Kearney, N. J. ’..............
Arvydas Cimonis, Brooklyn, N. Y. ............
Antanas Dzekevičius, Providence, R. I. 
Katrė Paliulis, Athol, Mass.........................
Sisters of the Immac. Conception, Putnam, Conn. 1.00 
P. Gudelevičienė, Cleveland, Ohio.....................
J. Gildutis, Athol, Mass......................................
Valentine Subatch, Phila., Pa............................
A. Saveikis, So. Boston, Mass. ...... . ..................
Mrs. B. Miciunas, New Britain, Conn................
A. Kopijuodienė, Cambridge, Mass....................
p. Janulevičius, So. Boston, Mass.
Amelia Perekslienė, Nonvood, Mass. •.........
Jonas Avižinis, Nonvood, Mass............. ...........
Mykolas Kuodis, Nonvood, Mass.......................
Ignas Grudinskas, Nonvood, Mass....................
Mrs. Mary Jasinskas, Hartford, Conn. 
Rev. Louis Mendelis, Baltimore, Maryland 
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y...........................
B. Budris, Freehold, N. J..................................

Misiūnas, Phila., Pa......................................
W. Meiciūnas, Prov., R. I..................................
Mrs. C. Rozauckas, Brooklyn, N. Y. 
P. Kirvelevcus, Elizabeth, N. J. ......................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H. 
V. Vaznis, New Britain, Conn...........................
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn.....................
Mr. Anthony Stulpinas, VVaterbury, Conn.........
A. Rakauskas, Dorchester, Mass........................
B. Velička, Bristol, Conn...................................
T. Tamulevich, Branford, Conn. .....................
Mrs. L. Paulauskas Scranton, Pa.....................
V. A. Albina, Waltham, Mass............................
Jonas Leskevičius, Montreal, Canada ............
Mr. John Sniečkus, Waterbury, Conn. ...........
Daniel P. Shapalis, Newton, Mass.....................
T. Kersis, Worcester, Mass................................
Frank Aukštakalnis, Minersville, Pa. ..............
Mrs. A. Molis, VVorcestcr, Mass........................
Jonas Aidukonis, Nonvood, Mass. 
Juozas Vasiliūnas, Nonvood, Mass.
P. Janelius, Phila., Pa.......................................
Veronica Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.
Mrs. Sangailia, Dorchester, Mass.....................
John Pauskis, Lewiston, Maine ......................

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 
L___ _ __ ..“Darbininko” Administracija.

A.

v •
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KOLONIJOSE
LAWRENCE, MASS

VORCESTER. MASS.
Aušros Vartų Parapija

Pirmadienį, gruodžio 6-tą 116 
Vyčių kuopa turėjo savo meti
nį susirinkimą, 
išrinkta nauja 
dovybė.

Pirmininko

kuriame buvo 
šios kuopos va-

Sodalietės. gruodžio 12 d. 
vo susirinkimėlyje 
naują valdybą, kurion įeina: 

Anelė Dovainienė. ’ a. Vilkišiūtė, prefekte; A. Mar- 
vice-prefektė; S. 

raštininkė; A. šven- 
iždininkė; H. Marcin- 
ir M. Phillips — kny-

Lire a. a.
metų amžiaus. Buvo 
ta iš šv. Pranciškaus 
►s bažnyčios gruodžio

laido- cinonytė. 
para- l^aycock. 
16 d. čioniūtė.

• kevičiūtė t
v. Vardo draugijos "Eowling gininkės. 
m” sekmadienį, gruodžio 12 
Andover County Club patai-1 
*, 6 vai.
įogasburd"
o užsikvietę savo žmonas ir 
leido linksmai vakarą. Į v 
ienę buvo atsilankę 
įpijos kunigai.

vakare turėjo 
vakarienę. Visi

H*

mūsų

kasmet 
vaiku- 

ir šiais 
3:30 v.

Ona Miller
Iždininku buvo išrinktas

įvykusį Šv. Vardo draugijos 
Bostono Arkidiecezijos ketvir
tąjį seimą gruodžio 5 dieną.

Kun. A. E. Janiūnas pranešė, 
kad kun. K. Jenkus pasižadėjo 
atvykti su paskaitomis ir pa
veikslais iš lietuvių tremtinių 
gyvenimo Vokietijoje, kurį nors 
sekmadienį po Kalėdų.

Sausio 9 dieną, 1949 metais 
Šventos Šeimynos šventėje į- 
vyks šv. Vardo draugijos iškil
mingos pamaldos ir priėmimas 
naujų narių ir bendri pusryčiai. 
Kun. A. E. Janiūnas stengsis 
visus parapijos vyrus, o ypa
tingai jaunimą, prirašyti prie 
Šv. Vardo draugijos. Jis pats 
suruošia bendrus pusryčius ii 
pakviečia svečių kalbėtoju. Pra
eitą mėnesį kalbėjo tik ką at
vykęs iš Vokietijos tremtinis 
p. Kazys Krasnakevičius, kuris 
daug ką papasakojo apie lietu
vių katalikų gyvenimą ir veiki
mą Vokietijoje.

Parapijiečiai labai džiaugiasi, 
kad klebonas kun. F. E. Nor

učiu, Dievui
ir jau galėjo parapi

jiečiai savo kleboną pamatyti 
bažnyčioje laikantį šv. Mišias 
ir prašo, kad Dievas jam su
teiktų stiprybę.

Kazimiero Amžinam Paminklui
Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos

1. Iš spaudos išeina maldų knyga 
“Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čiu vertingiausiu maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
siu šventųjų «ar kitų Dievo moksluose 
išmintingu žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
poniežiaus apdovanota specialiais atlai- 

. dais.
2. Lietuviams šia maldaknygę parinko, spaudai 

□aruose garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka- 
Nicinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū- 
li. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d, Kaune, Lietuvoje. 
lo kapa mindžioja svetimųjų bolševiku kojos. Įsigy
jamas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
nueina 7 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
ouslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadtvay South Boston 27, Mass.

v
Tėvas Kazimieras

pareigoms buvo 
sa--išrinkta Charlotle Mitchell. Tai 

išsirinko yra pirmą kartą šios žymios:
• * Į
t kuopos istorijoje tenka mergi-. 
;nai jai vadovauti. Charlotte! 
Mitcheil yra viena iš jaunes-j 
niųjų šios kuopos narių, bet ji: 
jau yra šiai kuopai daug pasi-Į 
darbavusi ir nusųtelniusi. Svci-I 
kiname tave, Charlotte. ir lin- nas Pūras. Jonas jau daugelis 
kiir.e geriausio pasisekimo. Mes metų yra mūsų tar|>e. Mes ti- 
žinome, kad, tau vadovaujant, kimūs, kad jis sugebės šį darbą 

.atlikti gerai, nes jis sugeba ir 
Į savo biznį vesti gerai. Be to, 
Ijis yra mėgėjas “Photogra- 
į phy”, nes visur, kur tik jis at- 
.siranda, ten ir pikčius nuima, 
i Linkime tau geriausio pasiseki
mo, Jonai.

Kiti valdybos nariai yra se
kanti : Maršalkai

O.

t
i t 
i

Lietuvos Vyčių kuojM>s na-: 
riai ruošiasi pastatyti juokingą i
komediją sausio 9 d. šv. Pran-jau^s kuopa,
ciškaus parapijos bažnyčios! 
svetainėje.

Motinų Arkibrolija 
eš Kalėdas suruošia
Bs pramogėlę. Taigi 
‘tais, gruodžio 19 d..
■ės vaikučiams papuošta eg
lę. užkandžių ir dovanų.

Šv. Pranciškaus parapijos 
aras, kuriam vadovauja muz. 
gis Šimkus, ruošiasi vidur- 
ktinėms Kalėdų šventoms 
šioms. Mokinasi naujas mi- 
_s ir Kalėdines giesmes. i

Žmonės nusiskundžia, kad 
prieš Kalėdas visose tekstilės 
dirbtuvėse sumažėjo 
Turi tenkintis “Sočiai 
tv".

darbai. 
Securi-

Jo*

Pranciškaus parapijos 
turėjo bažnytinėj sve- 

koncertą. Parengimo 
kun. P.

i ŠV. 
choras 
tainėje
{įeiną mūsų klebonas.
M. Juras, paskyrė choro “good 
time”. Choristai nutarė sausio 
2 d. po Mišių važiuoti Palan- 
gon dėl “Weenie Roast” ir. jei ■ 
bus ežeras užšalęs pasičiūžinėti.

Aušrelė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

1

Dorata butas jau beveik,
Sinkevičiūtė ir Edmundas Vaš- pasveiko 
kas; Iždo globėjai — Jonas 
Andriuška ir Juozas Krasins- 

įkas; Sočiai Committee iždinin- 
jkė — Elena Gvązdauskaitė;
dvasios vadas — kun. Jonai
Jutkevičius. Vytė.

Pranas Butkevičius
Į vice pirmininko pareigas! 

buvo išrinktas Pranas Butkevi-j 
čius, kuris neseniai grįžo iš ka-: 
riuomenės ir vėl pradėjo dirbti j 
kuopoje. Prieš įstodamas į ka-j

CAMBRIDGE, MASS.
LDS 8 Kp. Susirinkimas

Sekmadienį, sausio 9 d., 12:15 
.’ riuomenę jisai buvo du kartu ■ vai. dieną. Nekalto Pras. Švč.

kuopos iždininkas ir vienus me-jP- Marijos salėje, Cambridge, 
tus vadovavę šiai kuopai. Jisai j Mass. įvyks LDS 8-tos kp. me- 

!•’dirba ne tik Vyčiuose, bet ir etinis susirinkimas į kurį nuošir
di parapijos veteranų poste — jdžiai kviečiame atsilankyti ir 
d'Charles Kureiša C.W.V. Pra- J apsimokėti už ateinančius me- 
•j‘nas vėl yra mūsų aplinkumoje. į tus už organą “Darbininką”. 
;♦ Sveikiname ir linkime jam ge- Be to, šiame susirinkime pada- 
J’i riausio pasisekimo.

į Raštininke buvo išrinkta
• Louise Totilaitė. Ji jau seniai

įdirba šioje kuopoje ir visi žino.
ką ji šiai šuopai yra padariusi, 

d Ji yra buvusi Naujos Anglijos 
jj • vice pirmininkė per 3 metus ir 

„ , . „ Centro Finansų raštininkė perBrockton, Mass. .
Tel 196"’ metus’ -rra 4‘t0 ‘aiI)sni° na*

5|jrė; labai darbšti parapijos dar-
bininkė. Sveikiname ir linkime 

-S K-jai ir toliau pasilikti musų tar- 
d p*-

Finansų raštininkės pareigos 
teko Onai Miller. Ji šias parei
gas eina jau du metai. Jos dar
bas yra nelengvas, nes per jos 
rankas eina visos kuopos pini
ginė atskaitomybė. Ji yra vie
na iš senesnių kuopos narių, 
bet vis iki šiolei nenuilstamai

.J. ■ •

i BARBOUR WELTING COCEį į r.
• '-i*

| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
t RIODAN COAL COMPANY

FUEL OILS

Brockton, Mass.

'*!
Į
♦?<

•v__  ___  ___ .• Jį v
•J nas vėl yra mūsų aplinkumoje, j tus uz 

o_ ___ L- __ -___ ___tr.
! rysime planus dėlei šių metų j 
veiklos.

J. Mackevičius sekr.

Tad reikia

91 Ames St. 
i!

i!
i!
i!
i!
i!
«!
i!
i!
i!

d.,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

DIONNE BROS.
FURNITURE, INC.

Complete Homes Furnished 
Refrigerators — VVashing Machines 

“Terms if Desired”
Rear of Citv Hali - Tel. 145 - Nashua, N. H.

uoinrooD. mass
LDS Kp. Susirinkimas

Sekmadienį, sausio 16 
3:30 vai. p. pietų įvyks LDS
3-čios kp. metinis susirinkimas, 
į kurį visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Šia proga prašome 
visų narių užsimokėti savo 
duokles už organą “Darbinin
ką”.

Johson’s Electric Supply
Elcctrical Fhrturcs and Applianccs

209 Main St. — Tel. 386 —

W,J. Chisholm
GRASOMUS

Asmeniškas Patarnavimas’ a
331 Smith St., 

PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Ona Pazniokaitė, sekr.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! 

i!
i!
ii 
it 
*! 
*! Nashua, N. II

Gruodžio 12 dieną įvyko Šv. 
Vardo draugijos narių šv. Mi
šios ir bendra šv. Komunija. 

(Klebonas kun. F. E. Norbutas 
darbuojasi Vyčių naudai. Linki- j atnašavo šv .Mišias Šv. Vardo 
me tau. Ona .gero pasisekimo. !draugijos ir mirusiųjų na. 

•rių intencijomis. Kun. A. E. Ja- 
Įniūnas, Šv. Vardo draugijos 
dvasios vadas pasakė gražų pa
moksią, ragino, kad kiekvienas 

; katalikas turėtų gyventi dorai, 
į katalikiškai ir aktyviai dirbti 
Į dėl Katalikų Bažnyčios.
I Po pamaldų įvyko bendri 
pusryčiai ir susirinkimas. Kun. 
A. E. Janiūnas plačiai aiškino 
lietuvių ir anglų kalbomis apie

Prieš keletą savaičių mūsų 
kolonijoje lankėsi L.R.K. Susi- 
vienymo Amerikoje organiza
torius, Dr. V. A. Dambrava, 
prirašinėdamas naujus narius 
prie Susivienymo.

Dr. V. A. Dambrava yra ma
lonus žmogus ir gabus organi
zatorius. Jis atliko didelį dar
bą ir prirašė 17 naujų narių 
prie Susivienymo.
pasakyti, kad yra didelė garbė 
tiems asmenims, 
jaunimui, kurie rašosi į lietu
vių katalikų organizacijas. Tai 
yra gražus pavyzdys ir kitiems 
jaunuoliams rašytis į lietuvių 
katalikų organizacijas. Jeigu 
visas lietuvių katalikų jauni
mas priklausytų prie lietuvių 
katalikiškų organizacijų, tai 
mes lietuviai katalikai prilyg
tame kitoms kultūringoms ka
talikiškoms tautoms. Tad visi 
jaunuoliai rašykitės į Susivie- 
nymą ir į kitas lietuvių katali
kų organizacijas.

Gruodžio 12 dieną įvyko LDS 
3-čios kuopos susirinkimas, ku
riame dalyvavo daug narių. 

įBuvo išduota raportai iš paren
gimo. Pelno buvo apie 20 dole
rių. Atstovai pranešė apie LDS 
Naujos Anglijos apskrities su
važiavimą. Nutarta surengti 

' kokią nors programą. Buvo 
kalbama apie LDS naujų narių 
prirašinėjimo vajų. Žvalgas.

o ypatingai

Moterų Sąjungos 27 
metinis susirinkimas ir 
mas Party įvyks pp. 
Namuose 25 St. George Avė.,
3 vai. po pietų, sekmadienį, 
gruodžio 19 d.

Narės 
dovanėles 
dalyvauti

kuopos 
Christ- 
Novikų

prašomos atsinešti 
vertės 50 centų 

susirinkime.
ir

d. 
ir

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas...................................................................,...........
Adresas

Kada aistros sėdi soste,L. Vyčių 27 kuopa rengia
Kalėdinę pramogą parapijos protas stovi už durų, 
vaikučiams sekmadienį, gruo-1 
džio 19 d. po pietų, parapijos* 
svetainėje.

Ieškok džiaugsmo ne ap
link save, o savyje.

Antradienį, gruodžio 21 d. 
vyksta Floridon pp. Kazys 
Petronė Naujokaičiai, 
Levis Avė.

iš- I 
iFi 

gyv., I I
p. Kazys Naujokaitis yra bu

vęs ilgametis biznierius —Win-j 
slow Garage savininkas.

Linkime malonių atostogų 
Floridoj. I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
EALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

f Linksmų šv. Kalėdų! Linksmų Šv. Kalėdų!

George's

»

C

Tarlow Cut Sde Super Serviee
Company

167 Center St

R. R. Provencal, sav.

Generalis Autų Taisymas

24 Valandų Patarnavimas

Sekmadienį, gruodžio 12 
tapo pakrikštytas pp. Prano 
Sofijos Nevins, gyv. E. Walpo- 
le, sūnelis vardais — Francis 
VVilliam. Krikšto tėvais buvo p. 
Agnė Novikaitė ir p. Juozas 
Nevins.

Trečiadienio vakare, gruodžio 
15 d., parapijos svetainėje į- 
vyko Moterų Sodalicijos pa
maldos, o po pamaldų susirin
kimas ir Christmas Party.

Pereitą savaitę atvyko pas 
pp. adv. Benjaminą ir Estelą 
Sykes, gyv. 125 Bond St, nese
nai atvykusi iš tremties našlai
tė, p. Vena Budavaitė, lydima 
p. Mulks (čerienės) iš New 
York, buv. BALF pareigūnės ir 
dabar dirba NCWC organizaci
joj New Yorke.

pp. Sykes priėmė p. Veną 
Budavaitę, našlaitę, kaipo savo 
šeimos narę.

BROCKTON, MASS.
Lowell Rd., Nashua 5125

| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! J

! ■ Hytron Radio & Electronics Corp. |
<! Radio Tube Manufacturers
■ į SALĖM, MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į

SOUTH BOSTON CAFE 1

i

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie- 5 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir | 

degtinę, ir visiems draugiškai 5
ir mandagiai patarnauja. g

! 251 We$t Bradiny, South Boston, Mass. f
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VIETINĖS ŽINIOS
*

ŽINUTES
Parvežtas namon. — Gruo

džio 14 d., tapo pargabentas 
kūnas jauno kareivio Stepo Ja- 
neliūno. Pašarvotas pas laido
tuvių direktorių Juozą Kaspa
rą, 187 Dorchester St. Iškilmin
gai laidojamas gruodžio 18 d., 
9 v. r., iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios. Paliko nuliūdusius 
tėvus ir seserį.

Stepas gimęs ir augęs So.

moterų ir merginų sodalicijos 
pagiedoti, ir p. Barauskas su 
solo.

Seimelio programą ir rezo
liucijas patvarkys valdyba.

Buvo pageidavimai reiškiami, 
kad visų kolonijų Rėmėjų sky
riai uoliai pasidarbuotų iki sei
meliui ir seimelio dieną.

Lauksime milžiniško seimelio!

LANKĖSI Iš Susirinkimo
- 4 *

r

RBB

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

Dr. L L PKakanūs
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Bdšton. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

sų Jung. Valstijų, .didžiuose 
miestuose ir miesteliuose (net 
ir Los Angeles, Kalifornijoje), 
tikisi, kad svetainė bus perpil
dyta, nes rengiami šokiai —va
karas, yra mūsų mylimos pa- 

Visas pelnas

Šią savaitę lankėsi “Darbinin- Praeitą sekmadienį L. 
ke” kun. J. J. Valantiejus, Šv. 17-tos Algirdo kuopos 
Juozapo parapijos klebonas iš turėjo susirinkimą savo 
Waterbury, Conn., lydimas vie- pose. Į susirinkimą atvyko 
tinio klebono kun. Pr. Virmaus- daug narių, nes buvo rinkimai, rapijos naudai. Visas pelnas 
kio. Kun. J. Valantiejus yra di- Taipgi buvo išdalinti ir tikietai skiriamas Šv. Petro liet, para- 
delis “Darbininko” prietelius ir .šokiams, numatytiems, sausio - pi jos fondui. Tikietus galima į- 
rėmėjas ir LDS Garbės narys. *

Taipgi lankėsi kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirminin-' 

madienį, gruodžio 19 d., 3 vai. ' kas ir patiekė daug žinių iš Jė- 
p.p., vadovybėje kun. Alberto

Bostone. Būdamas 17 metų jis 
savanoriai įsirašė Jungtinių 

i Valstybių kariuomenėn, gruo
džio 18 d., 1947. Užjūry tarna
vo apie 4 mėnesius. Iš Korėjos 
traukiniu buvo vežamas į Kini
ją. Traukinys užvažiavo ant 
kito traukinio. Daugel kareivių 
tapo sužeistų. Kiti užmušti 2u- Abračinsko ir seselių mokyto- 
vusių tarpe radosi ir mūsų jau- jų, parapijos mokykloj rengia [nutarimų, 
nas Stepas. Tas buvo rūgs. 14"

1 d., 1948.
i

Kalėdinis parengimas. Sek-

zaus Nukryžiuotojo Seselių Rė
mėjų Tarybos susirinkimo ir

Vyčių 
nariai 
patal-

PARSIDUODA Naujas Alas- 
ka Seal fur coat’is. Didelio sai- 
zo, kurio sunku rasti. Nereikia 
taksų! parduosiu labai pigiai. 
Būtų (labai tinkama Kalėdų do
vana. Atsišaukite tarp 6 ir 8 
vai. vakare. 468 E. 8th St., So. 
Boston, Mass. (Antras aukš
tas). (17-21)

LANKĖSI

Kareivio tėvas, taip pat ka
reivis pirmo pasaulinio karo, 
Stepas Janeliūnas, motina Ale
na (Rakštytė) ir sesutė Alenu- 
tė, gyv. 367 W. 2nd St., labai 
yra susijaudinę. Jie daro visą 
ką tik gali palengvinti

Kalėdų programą. Į šį linksmą į 
vaikų parengimą kviečiami visi 
parapijos bernaičiai ir mergai
tės. Taip pat ir tėveliai.

Lankėsi kun. J. Vaitekūnas,
Šv. Kazimiero par., Providence, 
R. I., klebonas, Tėvai Pran-

d. 
kun. Vla- 

iš New 
kun. P.

j SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas.
I Naudoja valiausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 

South Boston, Ma^.
Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8. |

______________________  I

I

■'i

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvtrd Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass.

TEL. PA-7-1233 VV

Norintieji gali gauti plotkelių
— Kalėdinių pyragų, po pa
maldų, pas choristus bažnytinė- 

ką tik gali palengvinti savo; K salėje ir salėje, 492 E. 7th 
mylimam kareivėliui. Užsakė! St. 
labai iškilmingas pamaldas, pa
aukojo atminimui, bažnyčios 
taisai $10. mokyklų fondui $10, 
ir $10 parapijos reikalams, 
ir kviečia visus pasimelsti jo 
sielos labui.

Melskimės už mirusius. Mels
kimės ir už gyvus.

i -------- —
Gruodžio 19 d., po pamaldų, 

bažnyčioje ir salėje, prie durų, 
altorių dabinto jos rinks 'aukų 
Kalėdų gėlėms.

i Gruodžio 14 d., mirė, ilgai 
sirgusi. Pranciška Gintalienė 
(Girdvainaitė), 65 metų, gyv. 
13 Gatės St. Paėjo Laižuvos 
parapijos. Amerikoje pragyve- 

įno per 40 metų. Paliko vyrą 
i Joną, seserį ir brolį. Laido ja- 
[ma gruodžio 17 d.. 9 vai. r.
i Naujos Kalvarijos kapuose, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios.

Pasimelskime.

January 22, 1949, Municipal sigyti pas komiteto narius arba 
svetainėje, So. Boston. Vyčiai, “Darbininko” name. A.E.L. 
padedant parapijos jaunimui, I 
yra pasiryžę sukelti $1000 dėl
"įtaisymo bažnyčioj langų. Ko
mitetas deda pastangas, daro 
susirinkimus, garsina, kad visi 
atvyktų į rengiamus šokius, 
kurie yra geram tikslui. Visi 
kviečiami jaunimui pagelbėti ir

ciškonai ir jų Provincijolas Tė- pirkti tikietus. Vakaras yra 
vas Just. Vaškys. [ruošiamas, kaip senesniems,

“Darbininko” spaustuvės šta- taip ir jaunesniems. Visi gerai 
bas dėkoja T.T. Pranciškonams praleisite vakarą tarp savųjų, 
už Šv. Pranciškaus palaimini- Mes lietuviai turime su lietu- 
mą Šv. Kalėdų proga ir dova- ’> viais dalyvauti. Šie šokiai bus 
neles.

yra kle-

Re*. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fmtfhn Co.
MOVERS — 
IfMured and 

Bonded 
Local A Long 

Oistance 
Moving

326 - 828 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

I

i

Pereitą sekmadienį, parapijie
čiai dar suaukavo kurui $80.00. 
Penki davė po penkinę, vienas 
$10.00. Kunigai yra labai dė
kingi žmonėms už piniginę pa
ramą.

Šv. Valanda dieną pirmiau.— 
Ketvirtadienį, gruodžio 23 d., 
skelbiama Adventinė Išpažintis. 
Šv. Petro par. bažnyčioje išpa
žintys bus klausomos: iš ryto 
per šv. Mišias, 3 v. p.p., ir va
kare, 7:30 vai.

Šį vakarą bus laikoma ir sa
vaitinė šv. Valanda. Ją ves 
kun. Vladas Jaskevičius, Jėzui
tas.

Pagelbai tikimasi svečių ku
nigų.

Najijos Vėliavos 
Pašventinimas

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinė 
Draugija įsigijo naują, gražią 
vėliavą. Tos vėliavos pašventi
nimas įvyks, laike draugijos 
metinių Mišių, gruodžio 26 d., 
9 vai. ryte. 70 proga draugi
ja ruošia šaunų bankietą, kuris 
įvyks sausio 2 d., 6 vai. vakare, 
Lietuvių salėje, E St., So. Bos
tone. Jo ruošimui vadovauja 
Viktoras Medonis. Gros Paste- 
lio orkestras. Galės dalyvauti ir 
ne

Trečiadienį, gruodžio 15 
lankėsi “Darbininke” 
das Vasčila (Washila) 
Mexico, lydimas kleb. 
Virmauskio.

Kun. Vladas Vasčila
bonu New Mexico kitataučių 
parapijoj. Jis dėl sveikatos pa
taisymo išvyks į Europą sausio 
mėn. 1949 m. Yra “Darbinin
ko” skaitytojas ir gražiai var
toja lietuvių kalbą. Jo mamytė 
gyvena Philadelphijoj.

Ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 
“Darbininko” redakci-

išbandymas, ar mes norime 
remti savo parengimą, ar ne. 

‘Pereitą žiemą, nepaisant blogo 
foro, atvyko virš 700 žmonių lankėsi 
'pasitikti mūsų gerbiamą Arki- joj p. Stasys Lūšys, gyv. Dor- 
vyskupą Richard J. Cushing, chester. Jis nesenai yra atvy- 
D. D., kuris dalyvavo lietuvių kęs iš tremties ir jau dirbo 
tarpe. Šįmet, Vyčiai, vienintelė dirbtuvėje, So. Bostone. Bet šią 
lietuviška katalikiška jaunimo savaitę visus darbininkus iš tos 
organizacija, turinti kuopas vi- dirbtuvės paleido “atostogoms”.

Kas norite įsigyt' Saulėtoje 
Californijoje Namu* ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Nesą Avė.,

Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

Seimelis. Gruodžio 14 d., pa
minklinėje mokykloje įvyko Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių Rė
mėjų susirinkimas. Motinėlė 
Generalė Ligorija dėkojo vi
siems Rėmėjams ir prieteliams 
už darbuotę ir aukas Vienuo
lyno ir prieglaudos naudai. Su
sirinkimas, pirmininkaujant 
kun. Pr. M. Jurui, nutarė šauk
ti metinį Rėmėjų ir geradarių 
seimelį, pusiaugavy, kovo 27 d. 
So. Bostone.

Svečiai atvažiavę galės šv. 
mišias išklausyti 10 v. r., arba 
11:30 v. r. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. JO v. šv. Mišiose 
pamokslas yra sakomas lietu
viškai, 11:30 v., angliškai.

2 vai. p. p.. Municipal Buil- 
ding salėje. Broadway prie H 
St.. So. 
mėlis.

Apart 
yra: Jo

Penktadienį taip pat bus 
klausomos išpažintys per šv. 
Mišias, 3 v. p.p., ir 7:30 v. v. 
Tik nebus laikoma šv. Valanda, 
kaip paprastai. , Reikia puošti 
altorius. -

Šv. Kalėdose, šv. Mišios bus 
laikomos šiomis valandomis: 
12. 6, 6:30, 7, 8, 8:30, 9, 10, 11, 
11:30; salėje — 8, 8:30 ir 9:30.

i Išvyko

Boston, prasidės sei-

visuomenės kviečiami 
Ekscelencija Arkivys

kupas Richard J. Cushing, D. 
D., Vyskupas John J. Wright, 
D. D., ir kun. Jonas Švagždys 
kalbėti, Šv. Petro parapijos

Šiomis dienomis buvęs Liet. 
Vyčių pirmininku, Steponas 
Kontautas, ir antro pasaulinio 
karo veteranas, gavęs pakvieti
mą geresniam darbui, išvyko į 
Gardner, Mass., dirbti didelėj 
kompanijoj — J. J. Newbury 
Co. Grįžęs iš kariuomenės, iš
skyrus veikimą jaunimo orga
nizacijoje, S. Kontautas dar 
lankė Northeastern Universite
tą. Jis yra gerai žinomas sūnus, 
pp. Kontautų ir brolis kun. A. 
Kontauto. Linkime Steponui ge- 

pasekmių naujame darbe.
Rap.

rų

D. L. K. Kęstučio 
Draugija

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

Į KORIS BEVERAGE CO.
( J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 £ St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

JS%»»W*W%XM3W3WX3S*3S5rsj»XWW«3WWS3«W«iWSWW3WSW*

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Is'iington, ttass.

TėL Dedham 1304-W ■*
PRANAS GERULSK1S, Namų Tė!. Dedham 13&-R

f

2k

l»w>9» Comportment

-

Radio, Wash- 
Televizijų, Sil- 
tt. Ateikite į 

ištaisytą kran-

nariai. Bilietas tik $2.00.
Narys.

YAKAVONIS 
r uneral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mm*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8*1580

S. Bara$evffiu$ ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadaay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVKIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

FRANK G. WHITKENS, Ine
312 W. Broadu ay So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2155

•odio, 6 Tvbe $49.95

Išrinktas Į Valdybą

. r.r..,—

Mass. 

<US 
ras ir

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambrid^

PRANAS\
Laidotuvių Din

BalsBnraotojBa
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-8-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.Wdtt 
(Waite kūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Kopiyč ia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

jpotiigM $17.25

. j 1,1...^.
* Giart Vn»f

t«or Yf»w Mirror $3A0_
J NvdreuBc 
j Bvmper Jock $9 95

Engėie
Comportment
lomp $1.35

Praeitą pirmadienį po pietų, 
Parker House, Boston. Mass. į- 
vyko Law Society of Massa
chusetts susirinkimks ir valdy
bos rinkimai. Į valdybą vienin- 
telis iš lietuvių btty>. išrinktas 
advokatas A. O. Skalbia, vice S2 
pirmininku, kitas vice ‘pirminin- W 
ku buvo išrinktas Paul A. De- 
ver, busimasis Massachusetts M 
valstijos gubernatorius. Po rin- Jg 
kimų buvo suruoštas bankietas 
pagerbimui naujosios valdybos, 30 
kuriame dalyvavo daugiau, kai 5$ 
400 advokatų ir teisėjų iš vi- 
sos valstijos.

Mes turime labai platų pa
sirinkimą įvairių įvairiausių 
laikrodėliu kaip vyriškų, 
taip ir moteriškų. Platus 
pasirinkimas 
ing mašinų, 
ver setų ir 
mūsų naujai
tnvę ir pasįrinkite Kalėdų 
šventėms gražiausių X-mas 
dovanų.

Kalėdų 
Dovanos

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.Casper
„ _■ (KABPERAS)

LšMbtuvig OtroMortus Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

Duok Fordą Dovanų - Certifikatą

Praeitą pirmadienį, gruodžio 
13-tą L. Piliečių dr-jos patal
pose, So. Boston įvyko DLK 
Kęstučio draugijos valdybos 
rinkimai 1949 metams. į valdy
bą išrinkta: Vincas Balukonis, 
pirmininkas; Feliksas Grende- 
lis, vice pirmininkas, Antanas 
Pastelis, protokolo rast.; A. 
Stankevičius, finansų rašt.; 
Adolfas Ivanauskas, iždininkas; 
Jankauskas, maršalka. Direkto
riai: Vladas Jocis, A. Zaka
rauskas, K. Urbonas, J. Trin
kas, A. Pastelis, K. Adamkevi- 
čius ir Pranas Tnteikis.

Grįio H Ftorktos

Šiomis dienomis, Dr. Mykolas 
Grendclis, skrido lėktuvu į Flo
ridą ir padarė operaciją vienam 
savo kolegai. Grįžo patenkintas. 
Dr. Grendelis yra jaunas gąbus 
chirurgas, praktikuojantis rirš 
penkių metų, ir turi savo ofisą 
Bostone.

vgw$u’

rotoroid Vhor 
$3.60

Vonity Mirrof $1.40
-T"

Anti-Freen

One Gollon Cens

Tum Indžio, $14.93
Foot OperOlOr

Wiod»hieM W*Hr $5.95

Voodlomps, Poir $14.50 i,

»,ar Windew Wioer $11.50

Už «uo» dalyKus, kuris. 
Iniojant reikalinoL pridedamas 

r> . atlyginimas gali būt priskatty-
tae ant celtifTkato.

Pamatyk Savo Draugingą Fordo Dylerį Dabar! ...
M«» parankiai esame Įrašyti į > ietinį Chrssified Telefono Direktorių.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broadway
SOUTH Bq^TON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto ja i 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815 

SOuth Boston 8-2908
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Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo skelbi
mais remia “Darbininką“. Visi skelbkit** “Darbininke“.

Ž LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
I Royl Cleaners & Dyers
yC “Sanitoning is Incomparable”

443 Federal St., Greenfield, Mass.
Dail 6725

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
A. a. Agota Vaznelienė

i
N. G. GURNSEY CO. i

KEENE, N. H.
I

I

DARBININKAS___________________________
* nei ir jos sūnui Caurkliui išj 
Atstovybės Washingtone. Gab- 

Įrielius tik .8 metų jaunuolis pa- Sų bažnyčioje raupuotiems 
įsakė gražias kalbas lietuviškai metą surinkta $4,403.07. ši su- 
(ir angliškai. Slogos dėliai p. ---------
Juozas Rajeckas negalėjo daly
vauti. Svetainė buvo pilna sve
čių. Visi buvo patenkinti prog
ramos grožiu, ypač jos mintimi, 
kad visi kraštai, visi žmonės 
alksta ir trokšta ramybės.

Vardan Sesučių ir mokyklos 
vaikučių tariame ačiū visiems 
kurie bent kokiu būdu prisidėjo 
Prie

Prasidėjo 7:30 v. ir užsibaigė'8*^ 
9:30 v.

Pertraukos metu [ 
pirmą kartą Mokyklos Rėmėjų 

kuri turėjo įvai- 
Buvo didelė

uidarė tikrą kalėdinę nuotai
ką. Programa užėmė apie dvi 
galandi. Niekam nenusibodo.

8

Marlborough Coal Co.
I

iMariboro, Mass. ?!
?!118 Main St.,

Phone 372
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NUOTRUPOS
Ką tik teko sužinoti, kad mū

šį

Užbaigė savo vargus sekma
dienį, gruodžio 12 d., a. a. 83 
metų senukė, Agota Vaznelie- 
nė, gyvenusi Locust Point Ma- 
ryland. Pareiškiant užuojautą 
jos sūnui Jurgiui jo mamytės rėvų Grupė, 
mirties valandoje, pridera taip- „us laimėjimus, 
gi tarti pagirimo ir dėkingumo pintinė gardumynų, kurią lai-' 
žodį už jo meilę ir ištikimybę i mė jo ponia Julė Petrikienė. 
savo motinai. .Taipgi matėsi ant stalo prikep-

Vazneliui mirus, per ilgus namie Pagamintų, gardžių 
metus Jurgis buvo tėvas ir Pyragų. Ponia DeMario, Julius 
duondavis Vaznelių šeimos. Ne- Kastantinaviėius, jo žmona Ali- 
vedė žmonos, kad geriau gale- c*ja, Jonas Bayliss ir jų padė
tų aprūpinti savo motiną. A. a. dirbo Teko‘ sužin°-
Vaznelienė [»er daugelį metui*-*’ kad laimėjimais jiems pasi- 
buvo neregė. Jurgis ne tik sekė padaryti arti $100.00, kurs

kai.
pasirodė ^a*P

šio gražaus vakaro vai- 
kaip meniškai taip pinigiš- 
Tik mūsų Sesutės tegali 
gražiai išlavinti vaikučius, 
svetimtaučių tėvu veikai 

lietuviška kai-
kad
kalbėtų tobula
ba. Valio mūsų Sesutėms Kazi- 
mierietėms, ypač jų Motinėlei 
M. Immaculatai.

- - - - jėjai dirbo sušilę. Teko* sužino-
kad laimėjimais jiems pasi- 

, Įjję! sekė padaryti arti $100.00, kurs 
dirbdavo dieną fabrike, bet pa- buvo pridėtas prie vakaro pel- 
rėjęs iš darbo atlikdavo namų 
ruošą. Ne daug sūnų taip pa
darytų.

Paskutinėje ligoje Jurgis 
vo savo mamytės slaugė, 
naktis be miego vargo, rūpinosi 
savo gimdytojai palengvinti jos 
paskutinės valandas. Dievas 
tikrai neužmirš Jurgio meilės 
ir ištikimybės rodytos savo mo
tinai.

bu- 
Per

no.
Klebonas kun. dr. Mendelis 

(dėkojo Motinai Immaculatai ir 
Sesutėms už programos suren
gimą, nuo kurio parapijai liko 
pelno virš $600.00. Tai tik Se
sutės sugeba tokį pelną už
dirbti su savo kuklia 75 centų 
įžanga. Dėkojo taipgi atsilan- 
kusiems, ypač poniai Kajeckie-

F
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Sodaliečiu Pamaldos Katedroje !

Sekmadienį, gruodžio 12 d., ♦.! 
Baltimorės katedroje įvyko me- 
tinis pagerbimas 
Globėjos, Marijos 
Pradėtos. Katedra 
moterų ir mergaičių 
jančių įvairias 
rapijas. ! 
sodalicijų dvasios vadai. Mūsų įį 
parapija buvo atstovaujama $ 
kun. Jono Mendelio. Jam teko i & 
garbė būti diakonu Palaimini-{e 
me su Švč. Sakramentu, kurį *1 
suteikė J. M. Arkivyskupas y 
Pranciškus Keough. Jo Eksce- į^ 
lencija buvo labai patenkintas' x 
sodaliečiu ištikimybe Marijai. I

1

š

Laidotuvės įvyko ketvirtadie
nį, gruodžio 16 d. Jonas Greb- 
liauckas rūpinosi laidotuvių 
tvarka. Klebonas kun. dr. Men- 
delis, rodydamas užuojautą ir 
pagarbą Jurgiui Vazneliui, lai
dojo jo mamytę kuoiškilmin- 
giausiaL Net penki kunigai at
našavo trejas gedulingas 
Mišias.

Šv.

$15.00; ir Tretininkės $5.00. A- 
čiū visiems aukavusiems.

Mokyklos kalėdinės atosto. 
gos prasidės trečiadienį, gruo
džio 22 d. Tai bus mūsų nau- 

“ t šventosios 
ir į Motinos Pranciškos Cabrini iš

kilmė, pirmą kartą minimos A- 
merikoje. Visi vaikučiai laukia 
atvykstant Kalėdų Dieduko.

Jaunimo Klubas, kaip kitais 
metais, taip ir šįmetą turės 
Naujų Metų Balių, sausio 1 d. 
Juozas Strazdauskas pirminin
kauja šiam piimajam parapi
jos naujų metų parengimui. Ge-

'• ma yra $600.00 mažiau, negu 
pernai, bet kunigai sako, kad'J08*08 amerikietės 
brangumas pragyvenimas irj'* 
trūkumas pinigų abelnai suma
žino aukas tam garbingam tiks
lui.

Bažnyčioje pereitą sekmadie
nį buvo paskelbta, kad papuo
šimui bažnyčios per Kalėdosi 
aukavo šios draugijos: Jauni
mo Klubas $25 00: švč. Vru-’o 
Dr-ja $25.00; SodaEetės $20.00; 
Altoriaus ir Rožančiaus Dr->a riausio pasisekimo, Juozai!
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Nulydėta į šv. Kryžiaus 
epines. Amžinąjį atilsį duok 
irusios vėlei, Viešpatie. Lai 
pats gerasis 'Viešpats
velionės sūnų Jurgį ir visus jos 
gimines jų liūdesio valandoje.

ka- 
mi- 
tas

ramina

Broadway Savings Bank 
Community Savings Bank 

Essex Saving Bank 
Lawrente Savings Bank 

Lawrence, Mass.

Mokyklos Vaikučių Teatras
Iš tikro nebuvo galima gra

žiau paminėti pusadventį (Gau- 
įdete sekmadienį), kaip daly- 
’ vaujant mokyklos vaikučių Ka- 
; ledinėje programoje. Vaizdelis 
j RAMYBĖS KŪDIKĖLIS kaip 
; tik buvo parinktas tinkamam 
pasiruošimui Kalėdų iškilmėms. 
Kaip kostumai, taip ir giesmės

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

Linksmu šv. Kalėdų!

The Co-operative Banks 
of Lawrence

(Bfunstmas!
i jį 

-----------------«
LAWRENCE CO-OPERATIVE

BANK
ATLANTIC CO-OPERATIVE

BANK
MERRIMACK CO-OPERATIVE

BANK

Wheder I Hatting
Radio Pranešėjai

Tik užtelefonuokite ir mes

pranešime per radio. 

Nereikia ilgai laukti.

2 Locke SL

Linksmų šv. Kalėdų!

Tel. 7

Nashua, N. H.

Andy’s 
MotorSenke

Chrysler ir Plymouth 
įgalioti Pristatytojai

Taisome visokių išdirbysčių 
automobilius.

♦?i
i f

I

į84 Lake St., Tek 1010 $ 

Nashua, N. II.

f

C. H. Hartshom, Ine.
Manufacturers of

Maplc Living Room Furniture and 
Fibre Strollers

- - i įj
Sodalici jos! >
Nekaltai į ž 

buvo pilnąjį
atstovau- Į

Baltimorės pa- -į
Sanktuarijoj klūpojo LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

|| 562 Main Street
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Gardner, Massachusetts
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B & L Insulation Co.
J. BREEN, savininkas

Burrows kombinuoti Langai ir Durys iš Aluminum. 
Patvarūs. — Be Petraukos.

Dykai A pskaičiavimas ir Pademonstravimas
Telefonas Nashua 8630

116 Pine gatvė Nashua, N. H.

Vėliaus i s Bostono Edisono kainu nu-
piginimas, kuriuo naudosis 356,000 na-

minių kostumerių, yra jau trečias nuo

1938 m. ir aiškiausia negu

kad ELEKTRA yra ŠVIEČIANTI IŠIM-
kada nors,

Bostone ir 39-niuose
aplinkiniuose miestuose, 
kuriuos aptarnauja 
Boston Edison
Company, vidutinis 
kostumeris, kuris
suvartoja savo butui 
apie 100 kilowattvalan> 
džių per mėnesį,, šiądien 
moka už elektrą mažiau,
negu kada nors istorijoj. 
Mes skelbiam tai
pasididžiuodami.

194b
k,l o

TIS Iš ALKSTU KAINŲ TAISYKLĖS.

BOSTON EDISON COMPANY



DARBININKAS
ANTROJI DALIS

Antradienis, Gruodžio - December 21 d., 1948 m.

Kun. P. M. Juras.

Laukiamasis Vadas
Šioje ašarų pakalnėje iš

tremtųjų Ievos vaikų is
torija kartojasi. Nuo pat 
žmonijos lopšio greta išti
kimųjų Dievo vaikų visa
da būna revoliucijonierių. 
sudarančių piktosios dva
sios pavergtųjų kadrus 
Pastarieji visais laikais 
kariavo ir kariauja prieš 
Dievą ir jo karaliją. Išti
kimasis Dievo tarnas — 
Jobas po daugelio kovų 
su piktaisiais, žmogaus 
gyvenimą ant žemės pava
dino kareiviavimu. Jis vi
sada yra susijęs su pavo
jais, budėjimu ir kovomis

Kareiviams reikalingas 
vadas, ginklas ir kariavi
mo tikslas. Kada pirma
prade nuodėme nuginkluo
ta žmonija nusigrįžo nuc 
savo Viešpaties Dievo, ji 
pasijuto bejėgė ir pradėjc 
klajoti 
Nors 
Dievo 
skelbia 
daugelis dorovės ir gam
tos įstatymų knygos ne
besuprato ir pradėjo gar
binti akmenis, gyvulius ii 
šliužus. Sakoma nėra di
desnės beprotystės, kaip 
sutraukyti santykius su 
Dievu, kuris yra visų ir 
kiekvieno šaltinis.

Pasaulio Kūrėjas nuo 
amžių pramatė pirmapra
dės nuodėmės liūdnas pa-

mirties ūksmėje 
“Dangus pasakoja 
garbę ir tvirtuma 
jo rankų darbus,

f Anie laukiamąjį pasau- 
j lio Iš’aisvintoją daugiau
sia žinių randame trijose 
Dovvdo psalmėse: antro- 
ie, dvidešimt pirmoje ir 
šimtas devintoje. Bet su- 
dėius Dovydo, Izaijo, Da
nieliaus, Agėjaus, Miche- 
io, Zakarijo ir Malachijo 
pranašystes apie Mesiją į 
vieną, gauname pilniausią 
Kristaus gyvenimo vaiz
dą, būtent: Jo Dievystę, 
Žmogvstę, gyvenimo vie
ta, laika. Jo gimimą iš 
Nekalčiausios Panos, Jo 
veikimą, kentėjmą, mirtį, 
orisikėlima. Jo amžinosios 
viso Pasaulio karalystės 
'steigimą ir tt.

Tos pranašystės, Mesijo 
apibudinimas truko tūks
tančiais metų. Dievo Ap
vaizda taip surėdė, kad 
•sikūniius didžiajam tau- 
u Karaliui ir pasaulio 

Valdovui visi galėtų Ji pa
žinti. Be to amžinoji Iš
mintis panaudojo stab
meldžius paruošimui tau
tų sutikti Ramybės Kuni
gaikštį.

Graikai turėjo garsių 
> filosofų. Poezijos, staty

bos ir skulptūros veikalai 
• iki šiai dienai stebina pa
saulį. Net judaizmas neiš- 

, vengė graikų kultūros į- 
. takos. Bet graikai su savo 

menu ir filosofija neišrišo

i

ryti turėjo ateiti kas nors 
kitas.

Romėnai buvo galinges
ni už graikus jėga. Ta 
kraujo ir geležies tauta 
norėjo sujungti visas žino
mąsias žemes į vieną di
džiulę valstybę. Juo dau
giau ji pavergė tautų, tuo 
ji darėsi silpnesnė. Auk
sas, vergai, lėbavimai ir 
nuožmioji tiranija griovė 
valstybę iš pat pamatų.

Nuo graikų ir romėnų 
skyrėsi žydai. Ši religinga 
senovės tautelė galybe, 
menu ir mokslu stovėjo 
daug aukščiau už graikus 
ir romėnus. Mat, patsai 
Dievas buvo išrinkęs žydų 
tautą saugoti Jo duotąjį 

ir paruošti

gimdytojų nuodėmė išplė
šė pirmykšti šventumą, 
teisingumą, nuplėšė gar
bės ir malonės rūbą ir į- 
stūmė žmoniją velnio ver- 
gijon. Gerasis Dievas, 
skelbdamas bausmę už jų 
nuodėmę, pranešė linksmą 
žinią. Jau tada pirmieji 
mūsų tėvai išgirdo, kad 
susilauks iš dangaus Iš
ganytoją. Jis sunaikins 
piktosios dvasios galybę, 
atlygins Dievui už žmonių 
nusikaltimus ir sutaikins 
juos su Dievu. Taigi se
niausioji atpirkimo prana
šystė buvo duota rojuje. 
Vėliausioji pranašystė bu
vo apie 400 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Patrijarkų ir pranašų Apreiškimą 
laikotarpis rengė žmonių kelią Mesijui. Bet ir žy- 
giminę Atpirkėjui. Stebu- duose Senojo Įstatymo 
klingu būdu Dievas sau- tikyba jau nebevaldė žmo- 
gojo pirmykštę žmonių nių sielas ir jų sąžines, 
religiją ir įvairiomis prie- Pariziejai ir sadukiejai į 
monėmis kreipė jų mintis tikybos dalykus jau žiūrė- 
į aukščiausiajį gyvenimo 
tikslą. Taigi prieš ateida
mas Mesijas dvasiniu bū
du jau gyveno Senojo Į- 
statymo tikėjime. Tas ti
kėjimas buvo galingai ir 
nuolat reiškiamas Senojo gas, neturtėlių, mažutėlių 
Įstatymo Dievo tamybo- ir suvargusių Ganytojas 
je, aukose, šventėse ir ma- ir Guodėjas... Jis atėjo, 
lonės priemonėse. Jos vi- Mokė, kentėjo, mirė ir 
sos buvo sėkmingos tik mums dangų atvėrė. O ko- 
per tikėjimą į ateisiantį kia didelė dėl mūsų meilė 
Mesiją ir buvo Naujojo Į- turėjo degti dieviškojo 
statymo Aukos ir Sakra-.Kūdikėlio širdyj! O kaip 
mentų tipai. privalome Jj mylėti!

jo politikos akimis. Taigi 
ir išrinktajai tautai jau 
buvo reikalingas Išgany
tojas Dievas Žmogaus pa
vidale, garbingas ir ken
čiąs, pasižeminęs ir galin-

—B

Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė geros valios žmonėms!
♦
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GARBINGIEMS GEROS ŠIRDIES MŪSŲ 
TAUTIEČIAMS AMERIKOJE

Rašo Gen. St. Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės Vadas.

(TREMTINIO BALSAS tJŽJCRIO BROLIAMS)

Nelaimingojo karo irlstelio esanti tremtinių sto- 
politinių įvykių ištremti vykia nieku ypatingu ne
iš savo Tėvynės lietuviai išsiskiria iš kitų panašių 
tremtiniai, dabar gyveną stovyklų. Stovykloje visą 
Vokietijoje, yra labai dė- laiką gyvena 1000 su vir- 
kingi savo broliams ir se
serims Amerikoje už Jūsų 
patriotiškumą ir tautinį 
solidarumą, už Jūsų dide
les pastangas ir žygius 
grąžinti Lietuvai svetimų
jų jos pagrobtą laisvę ir 
Nepriklausomybę ir už Jū
sų didelę medžiaginę ir 
moralinę paramą, kurią e- 
same patyrę iš Jūsų per 
trejus ilgus ir sunkius 
tremties metus. Mes labai 
gerai žinome, kaip sunku 
ir nemalonu yra prašyti 
paramos iš kitų. Taip pat 
gerai suprantame, kaip j turime
nuolatiniai prašymai gali virtuvę, kur verdama pus- 
nusibosti net geriausiam ryčiams kava ir pietums 
geradariui, ir padaryti jo sriuba, retkarčiais sriuba 
gerą ir jautrią širdį ma-’duodama ir vakarienei, 
žiau atjaučiančia nesibai- šiaip gi vakarienei duoda- 
giantiems prašymams. Ir, mas tik karštas vanduo.

kai sudėtas, ir jame trūk
sta tų maisto dalių, kurių 
žmogui ypatingai reikia, 
pav., riebalų ir vitaminų. 
Mūs atstovai jau daug 
įkartų yra kėlę šį reikalą 

letuviai. Kitų tautų trem-j įvairiose IRO įstaigose, 
tinių pas mus nėra. Mums į net IRO centre Genevoje, 
tenka garbė savo stovyk-j tačiau vsi tie žygiai iki 

’ i .šiol nieko nepadėjo.
2) Mums duodami du 

| tūkstančiai kalorijų netu- 
iri tiek vertės dar ir todėl, 
ikad IRO per vokiečių į- 

i duoda tremti
niams pačios blogiausios 
rūšies maisto produktus, 
kurių vokiečiai savo tau
tiečiams niekada net ne
drįstų duoti: duona iš į- 
vairių miltų atmatų ir iš 
dalies iš kukurūzinių mil
tų, sūris dažniausiai visai 
supuvęs ir nevalgomas, 
bulvės supuvusios (o jos 
sudaro labai didelį % ka
lorijų mūsų maisto davi-

šum tremtinių. Visi jie

loję nuolat turėti ir abudu 
mūsų tremtinius vysku
pus — J. E. Vyskupą Vin
centą BRIZGI ir J. E. 
Vyskupą Vincentą PA- 
DOLSKĮ. Viena tremtinių “^- 
dalis gyvena mažuose me- ® 
diniuose, nejaukiuose ba- I 
rakėliuose, kita dalis ap
gyvendinta senoje, dar iš 
viduramžių, apleistoje pi
lyje. Barakuose ir pilyje 

po vieną bendrą

fMUUCUB> pigumo. XX, UldS UK Adlius YdHUUU. cukrus ne baltaS, bet

jei vis dėlto musų šalpos Kaip, Tamstos, mieli tarpiai rudas ir ne^aly- 
orgamzacijos, jų vadovy-1 tautiečiai, jau ne vieną tas, kurio vokiečiai visai 
bes ir pavieniai atsakingi, kartą esate painformuoti, nevalgo. Paskiausiu laiku 
pareigūnai, išbandę visus -mūsų maisto davinys vie- nradėio davinėti net drus- lritna lrAlins rlrista v£1 5 __ PraaeJ° aavmeu net arus

Dabar, po vokiečių va
liutos reformos, šis dide
lis savišalpos darbas be
veik visai sustojo, nes nė
ra pinigų, net jo pradžiai, 
ir dabar teks vėl organi
zuoti iš naujo. O reikalas 
tokiam darbui ne sumažė
jo, bet dar padidėjo, nes • 
tremtinių vargas, ju svei
kata ir sunki jų medžiagi
nė būklė eina vis blogyn. 
Štai, pav., buvo patikrinta 
visų mūsų stovyklos gy
ventoju sveikata džiovos 
(tuberkuliozės) atžvilgiu. 
Buvo rasta 80 tautiečiu, 
turinčiu daugiau ar ma
žiau aktyvią Dlaučin džio
vą. Jų tarpe buvo 30 vai
kų. Šiuo metu iš mūsų sto
vyklos gyventoju džiovi
ninku sanatorijose gydėsi 
net 27 žmonės.

Visi daviniai rodo, kad 
stovvkloje yra nemažas 
nuošimtis tautiečiu, kurių 
sveikata yra nepatenkina
ma, ir kuriuos turime -re 
tik gydyti, bet ir šelpti. 
Tačiau dėl ištikusio sąry
šy su vokiečių valiutos re
forma smūgio, sugriovu
sio visą mūs savitarpinę 
Dagalbą, mes patys nega
lime padėti tiems savo 
tautiečiams, kuriems mū
sų pašalpa iki šiol buvo 
teikiama, ir kuriems ji y- 
ra ir toliau reikalinga.

Blogėja ne tik mūsų me
džiaginė. bet ir dvasinė 
bei kultūrinė būklė. Pini
ginė reforma Vokietijoje 
padarė dideli smūgį visai 
mūsų kultūrinei veiklai: 
daugumas mūsų studentų 
jau turėjo nutraukti savo 
mokslą, pasunkėjo mūsų 
laikraščių ir knygų leidi
mas, sumažėjo ir pinigin
gų skaitytojų skaičius; 
teatrai, chorai ir kitos 
menininkų grupės dėl 
brangumo jau negali gas
troliuoti po stovyklas, o 
be pinigų likę tremtiniai 
taip pat negali pasinaudo
ti kultūringomis pramo
gomis.

Po valiutos reformos 
mes jau netekome šių dva-

Pabaiga 10-tame pusi.

jkios pat rūšies ir tokio 
1 pat įvairumo produktai, 
' kokie duodami vokie
čiams, su dviem tūkstan
čiais kalorijų galima bū
tų patenkinamai maitintis

Iš šalies dasipirkti mais
to mažai kas Iš mūsų te
gali, nes tautiečiai neturi 
Dinigų. Mūsų piniginė būk
lė ypatingai pablogėjo pc 
valiutos reformos Vokieti
joje. Kad yra mūsų tarpe 
žmonių, visai neturinčiu 
pinigų, rodo toks pavyz
dys: dar prieš pinigų re
formą, kada dar niekas 
nežinojo, kas ir kiek galės 
iškeisti pinigų, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus 
Scheinfeldo skyrius buvo 
paskelbęs, kad visi tie, ku
rie visai neturi pinigų, pa
imtų iš Raudonojo Kry
žiaus po 60 markių pašal
pos, nes buvo žinių, kad 
tokia suma būsianti iš
keista į naująsias vokiš- 

ikas markes. Ir atsirado 
i net 101-os šeimos atstovai, 
visai neturėję pinigų ir at
ėję atsiimti pažadėtas pa
šalpas. Jiems buvo iš viso 
išmokėta 6060 RM. Tiek 
tremtinių šeimų buvo be 
pinigų iki valiutos refor
mos. Įvedus naująją va
liutą, tokių žmonių skai
čius dar labiau padidėjo. 
Dabar geriau gyvena tik 

į stovykloje dirba n t i e j i 
nes jiems mo- 

i net 
gan padorios, algos,' jie 
gauna dar papildomą mai-

kitus kelius drįsta vėl nai dienai susideda » ka ne valeomaia bet tam-i?toV5!k 0JC kreiptis i savo brolius ir 2000 kalorijų. Teoriškai *, eyvultae^sv^ėstas (su-^[remtin1?1’ V 
seseris Amerikoje, tai iš „iima h.-,t., tuo nasiten. J karnos, kai kuriemsseseris Amerikoje, tai iš galima būtų tuo pasiten-. 
to galima padaryti tik vie- kinti, tačiau, praktijoje 
na išvada, kad mūsų trem- tie 2000 kalorijų sudaro 
tinių vargai ir nelaimės visais atžvilgiais daug 
vis dar nesibaigia ir kad blogesnį maistą, negu 
nematyti jų greitos pabai- gauna vietiniai gyvento- 
gos, ir pagaliau, kad tie jai vokiečiai, kurių oficia- 
vargai ne mažėja, bet di- lūs dienos davinys siekia 
deja.

Tebūnie leista šį kartą Taip yra dėl dviejų prie- 
atkreipti Tamstų dėmesį į žasčių: 
kai kurias mūsų dabarti-Į 1) Mūsų maisto davinys 
nio gyvenimo sąlygas ir .yra neracionalus. Juk, pa
savo tvirtinimus pailius-Į vyzdžiui, šiaudai taip pat 
truoti pavyzdžiais iš vie-1 turi kalorijų, ir galima bū- 
nos lietuvių stovyklos, e-'tų kasdien duoti žmogui 
sančios Vokietijoje, ame-; suvalgyti 2000 kalorijų 

okupacinėje zo- šiaudų. Bet ar toks žmo
gus ilgai gyventų? Tas

Prie mažo (apie 2000 gy- pats yra ir SU mUSų maiS-iuunmB iiislibluss uciisisyi
tu. Jis yra neracionališ- mums būtų duodami to-'lose.

augę labai retai jį gauna) 
nešviežias ir dažnai suge-
dęs. Kada nesenai mūsų st ir rūka| toki
stovykla atsisakė priimti laimingesnių

tik apie 1600 kalorijų.

tremt i n i ų 
tik apie 
t. y. apie 

nei darbo, 
papildomo 

maisto, nei rūkalų. Ir tai 
ne todėl, kad jie nenorėtų 
dirbti; ne, jie nori 
bet to darbo nėra, 
negauna.

Pinigų regorma 
žavo ir mūsų pačių suor-

rikiečių 
noje.

ventojų) Scheinfeldo mie-

tok, supuvusi sviestą, iš st kIoje vra 
IRO įstaigos Ansbache 1()0įo viJsi kiti 
buvo gautas įsakymas — 100Q auna 
supuvusias vietas is svies- , aI » nei 
to išimti, ir sviestą įsda- 
linti gyventojams ir suval
gyti. Ir įsakymas turėjo 
būti įvykdytas; sviestas
buvo išdalintas tik nesu
valgytas.

Aplamai reikia pabrėžti, 
kad IRO duodamas mais-ganizuotą savišalpos dar- 
to davinys nuolat blogėja,'bą, kuris reiškėsi per Lie- 
tuo tarpu vokiečiams duo-!tuvos Raudonojo Kryžiaus 
damas maistas gerėja. Jei .skyrius tremtinių stovyk-

darbo, 
ir jie

parali-
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Garbingiems Geros
Tautiečiams Amerikoje

Visus

Pradžia 9-tame pusi, 
sinių ginklų. Jie yra gero
kai palūžę, ir ne visus jau 
pavyks atstatyti. O tų 
moralinių ginklų mums la
bai ir labai reikia,
mus be galo slegia mūsų 
Tėvynės tragedija, nyki 
stovyklos aplinkuma ir vi
sai nežinoma mūsų pačių 
ateitis. Mus baugina ir 
mūsų priešo artumas, nes 
ginkluoto konflikto atveju 
visi mes galime patekti į 
jo kerštingas rankas. Sto
vykloje skelbimų lentoje 
vis dar kabinami IRO pa
reigūnų raginimai repat- 
riuoti, t. y. grįžti į savo 
kraštą ir į savo namus. 
Tie skelbimai nemaloniai 
dilgina ir taip jau suar
dytus mūsų nervus, nes 
mes juk daug geriau, ne
gu IRO valdininkai, žino
me, kad mes neturime sa
vų namų, kad mūsų na
muose sėdi mongolai, ir 
kad peršamas mums re
patriacijos kelias veda 
mus ne į mūsų išsiilgtą 
Tėvynę ,bet į Sibiro kon
centracijos stovyklas, tai
gi ne į laisvę, bet į vergi
ją. Mus be galo slegian
čiai veikia iki šiol dar te
bevykstanti “vergų preky
ba“ mūsų stovyklose: į- 
vairių kraštų misijos viš 
dar atrenka iš mūsų tar-i 
po pačius | 
sveikiausius, raumemn 
giausius, 
ardyti net mūsų šeimų.

■

I 
i

I
I

Puikiausia Kalėdų Dovana
Tai Laikraštis “Darbininkas
Prieš Kalėdų šven

ti tęs visi galvoja, suka 
. galvas ką čia nupir- 
3 kus savo giminėms 
i ar draugams dovanų. 
» Puikiausia dovana ir 
į ilgiausiai bus įvertin- 
į ta. tai laikr a š t i s 
| “Darbininkas", kuris 
i per visus metus ap- 
* lankys jūsų giminai

tį ar draugą du sy
kiu į savaitę. Taigi, 
nieko nelaukiant už
sakyk jį dabar! Metams kainuoja tik $5.00; pu- 

ifįj sei metų — $2.50.

I

Vardas
tAdresas

DARBININKO ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $...... ir prašau kaipo Kalėdų dovaną

siuntinėti “Darbininką”:
Į

Lietuvių Našlaičių Klausimais

10
sietengti prie savo Kalėdoms 
parušoto stalo pakviesti po 
vieną ar kelias esybes, kurios 
dar nėra suradusius šioj padan
gėj savo pastogės. Pirkdami 
sau ir kitiems dovanas, pašiur
kime jų dalį ■ruimingiems mū
sų vaikučiams, kurie seniai ne
bežino namų šilumos, kuriems 
kada tai justa tėvelių meilė tik 
sapne besivaidena. Parodykime 
jiems savo širdies jausmus, o 
ir mūsų pačių dienos galės bū
ti smagesnės.

Visas aukas siųskite j-BALF 
Našlaičių Fondą, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Pr. Lapienė,
Našlaičių Komisijos Pirm.

i 
Į

Naujas Retoriškas laikraš 
tfc Argentinoje

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Iš spaudos išeina maldų knyga 

“Atlaidų šaltinis“. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 

Tėvas Kazimieras popiežiaus a|>dovanota specialiais atlai- 
Kapucinas dais

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos, Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didė
lėmis raidėmis. t

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus Įskaitytas Į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadivay South Boston 27, Mass.
"Darbininko” Administracijai: —

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas .......... .........
Adresas

geresnė, negu anų nelai
mingųjų, nes jie yra ne į 
tik tremtyje, bet ir vergi-; 
joje, jiems nevalia net kal
bėti apie save, tuo tarpu 
mes esame laisvojo pasau
lio dalyje ir dar turime; 
teisę kalbėti, todėl atvirai! 
ir sakome, kas mums 
skaudu, ir ką mes jaučia
me.

Tokie yra mūsų vargai 
ir mūsų nuotaikos. Taip 
yra ne tik pas mus, bet ir 
kitose tremtinių stovyk
lose ,kai kur net blogiau.

šių nepalankių tremties 
gyvenimo aplinkybių ir 
sąlygų jūroje ir apsiniau
kusioje mūsų likimo pa
dangėje mums šviečia vie
na šviesi žvaigždė — tai 
mūsų brolių ir seserų vei
kla Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Mes labai ge
rai žinome, kiek gero Jūs 
jau esate mums padarę ir! 
dar darote. Su dideliu 
džiaugsmu girdime, kad 
Jūsų visų bendromis jėgo
mis suorganizuotas BAL- = 
F’as vėl vykdo naują aukų | 
vajų. Šiam kilniam darbui' 
mes linkime geriausios
kloties ir našausiu vaisių. į Plačioji Amerikos lietuvių

Būkite pasveikinti, mie- \ visuomenė, atrado, yra labai 
Ii Tautiečiai Amerikoje!' susidomėjusi savo tautos naš- 
Garbė ir pagarba Jums UŽ laičiais. Dar vos tik antras mė- 
jūsų sielojimąsi savo Tau- nuo[ eina, kai man buvo paves
tos ir jos tremtinių reika-' tos Lietuvių Vaikų ir Našlaičių 

jlais! Mes tvirtai tikime. Komisijos pirmininkės parei
gos. o laiškais esu jau apvers- 

ita. Nepajėgiu visiems į laiškus 
atsakyti, nors bandau. Pasi
naudodama šio laikraščio re- 
dawtoriaus leidimu, bandysiu I
viešai į klausimus atsakyti.

I

Pirmiau noriu pažymėti, kad 
Vaikais ir Našlaičiais rūpintis 

I Komisija svarbiausiuoju darbti 
(vadina kuo didesnį vaikų skai
čių dar tremtyje gyvenančius 
aprūpinti tinkamu maistu. O 
našlaičiams, tebegyvenantiems 
tremtyje stengiamąsi surasti 
šioje šalyje giminės arba jų tė
vų draugai, kurių pagalba. Ko
misijai tarpininkaujant, gali 

i greit į šią šalį atvykti. Šia pro
ga aš kreipiuos į tokius žmo- 

! nes. kurie žinodami Vokietijoj 
!ar Austrijoj esant jų giminių 
ar draugų, atkreiptų į tai dė
mesio. Kurie galite ir norite 
paimti tokius vaikelius savo- 
jon globon. praneškite mums. 

• o Komisija mielai patarpinin- 
I kaus juos atsivežti.

Antruoju svarbiausiuoju dar
bu skaitome jau rūpinimąsi 
tais našlaičiais, kurie patenka 
šioje šalyje. Mes dedame visas 
pastangas surasti jiems tinka- 

4
mas šeimas, kuriose jie būtų 
auginami ir auklėjami, kaip 
savi vaikeliai. Ieškome ir tokių 
žmonių, kurie galėtų juos įsi
sūnyti. Tieji, kuriems nesu
randama jokia privati globa, 
būna atiduoti į tinkamas mo
kyklas. kur jie irgi Komisijos 
būna aprūpinami 
reikalinga mokslus 
jaunuoliui, 
doma atostogų laiku i 
darbai, kad tokiu būdu 
susitaupytų ir mokslo 
doms.

Iki vienaip ar kitaip 
našlaičiai aprūpinami, 
paprastai tenka kurį laiką pa
gyventi tam tikroj prieglaudoj. 
Tokioj prieglaudoj sutalpinami 
įvairių tautų ir amžiaus vai
kai. Tarpusavyje jie susikalba 
vokiečių kalba, kurios yra pra
mokę gyvendami Vokietijoje.

Lietuvių Vaikais
Komisija juos tokioj 
doj irgi nuolatiniai 
apdovanoja, kaip tai: 
komis vaikams 
knygomis, šiaip 
bandoma parodyti jiems žymes
nes miesto dalis, supažindint'

gražiausius, i kad a‘teig laįkas kada 
raumemn- sį|alsvtnusi lietuviu tauta 

nesivaržydamos jr mes buvę tremtiniai 
l atsilyginsime ir atsidėko- 

Vokiečių aplinkuma taip;sįme jums taip, kaip tai 
pat nepalanki mums. Mes>gaii padaryti garbingos ir 
esame labai dėkingi R* į laisvos tautos broliai ir
RA ai ir IRO ir ypatingai seserys kitiems savo my- 
toms tautoms ir jų vy- Hmiems broliams ir sese- 
ri a.usybems, kurios tas dvi už jų pastangas gel-
organizacijas sukūrė ir vi- savo Tautą ir savo

RA ai ir IRO ir ypatingai seserys kitiems

są laiką jas finansuoja. _
Visi mes, o ypatingai tie atsidūrę 

iš mūsų ,kurių tėvai, vai- džiausiu nelaimių.

kada jie buvo
di-

tautiečius,
: vienoje iš

kai. broliai, seserys ar bi- - ---------------
čiuliai vargsta kitoje dar Žmogus panašus i Dievą 
žiauresnėje tremtyje Si- tuo. kad jis kūrybiškas, 
bire. labai dažnai minime nes Dievas žmoguje yra 
juos ir gerai žinome, kad apsireiškęs, kaip Kūrėjas 
mūsų būklė yra vis dėlto Dr. A. Maceina

•;
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

POVILAS BUSHMANAS
29 SAVIN HILL AVENUE

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

Dorehester,

R-< 4

Massachusetts

South Boston Cafe

su šioje salyje augančiais vai
keliais. Nuvežami jie į lietuvių 
bažnyčią, neminint, kad jie lie
tuvių moterų palydimi į tam 
tikras klinikas, jų sveikatos 
patikrinimui, pristatomi jie lie
tuvių surastas jiems šeimas. 
Visada, kada toki našlaičiai 
susitinka su lietuvišku žodžiu, 

•jų veideliai nušvinta, jų pokal- 
: bio tonas pagyvėja, jie ryškiai 
; prisimena lietuviais esą ir lie
tuvių nesanti pamiršti.

Darbo daug. Išlaidų nemaža. 
Bet dėka susipratusių lietuvių 
darbščiųjų Komisijos darbų, 
darbas galimas. Šiuo pat kartu 
aš kreipiuos į visas savo ben
dradarbes. prašydama tuojau 
smarkiau padirbėti mūsų vaikų 
naudai. Surengkime pramogė
lių, nesidrovėkime paprašyti 
geradarių aukos šiam šventam 
darbui. Taipogi visos ir visi 
ieškokime šeimų, kurios galėtų 
našlaičiams suteikti tėviškus 
namus.

Norint kam vaikutį įsisūninti 
ar paimti globon, užtenka Ko
misijai atsiųsti tik to žmogaus 
vardą, pavardę ir adresą. Jokių 
dokumentų, kaip tai: savival
dybės ar kunigo liudyjimų, nei 
turto ar darbo pažymėjimo ne
reikia su prašymu našlaitį įsi
sūnyti siųsti Komisijai. Tie, 
kurie man yra prisiuntę tai vi
sa. žinokite, kad dalykų eigos 
nepagreitina. Turėti reikia kan
trybės iki jūsų namai bus pa
tikrinti vadinamų Sočiai Wor- 
ker’s ir iki pageidaumas naš
laitis atvyks.

Linkėdama visiems kuo link
smiausių besiartinančių šven
čių, prašau šiuo pat kartu pa-

pirmieji numeriai išleisti 
gražiai, atspausdinti, su 
lietuviškais rašybos žen- 

virše-
lietuviški

viskuo, kas 
einančiam 

Paūgėjusiems ban- 
surasti 

i patys 
išlai-

RUDENS DAINA

mūsų 
jiems

Vincas Balukonis, Sav 
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas

Kas norite gauti gražu Kalendorių 
ateikite pas mus ir paprašykite jo.

260 W. Broadway, So. Boston.
MASSACHUSETTS

rūpintis 
prieglau- 
aplanko, 
lictuviš-

pri taikytomis 
dovanėlėmis,Ma*

Keičia staigūs ir mįslingi. 
Žemės tako vingis vingį.
Ir tu minti negali, -
Kas greta ir kas toli...
Buvo saulė, buvo mėlis. 
Bet užėjo debesėlis, 
Sudundėjo dargana — 
Ir apsiverkė diena...

Nū dar saulė visagalė 
Ir dar visa marga, žalia.
Bet jau. pažibos daržų.
Byra rožės pamažu...

Kas dienūnta degė, žėlė. 
Blįsta, gęsta pamažėle — 
Nyksta lapai ir žiedai. 
Ryto saulės pažadai...

Ir rudens pakalnei vėsiai 
Lieka plėnys ir degėsiai — 
Amžių gaisro kibirkštis. 
Žemės sapnas ir viltis.

J. Dali rusai lis.

Šių metų rugsėjo mėnesį išė
jo Pietų Amerikoje. Argenti
noj. naujas lietuvių žurnalas 
"Laikas”. Tai yra gana reikš
mingas įvykis Pietų Amerikos 
lietuvių kultūriniame gyvenime, 
didelis įnašas į Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijų spaudą, nes ta 
spauda ten iki šiolei dar yra 
negausi.

"Laikas” yra 32-jų puslapių 
mėnesinis žurnalas, leidžiamas 
Buenos Aires mieste redakcinės 
kolegijos, kurios prišakyje sto
vi, kaipo atsakomasis redakto
rius, kun. Kazimieras Vengras. 
Redakcinėje kolegijoje yra su
sibūrę žymiausieji Argentinos 
lietuvių kolonijos poetai ir ra
šytojai. Jo leidimas finansiškai 
yra remiamas Argentinos lietu
vių visuomenės, o jo pirmieji 
numeriai net yra išleisti pas
kirų asmenų lėšomis: 1-asis nu
meris — Prano Ramanausko, 
2-rasis Emilijos Čekanauskie- 
nės.

šie 
labaj 
visais
klais, kreidinio popierio 
liais. kuriuos puošia 
paveikslai .vaizduojantieji Vy
tauto Didž. Muziejaus sodelyje 
Kaune Laisvės statulą, bendrą
jį. Lietuvos sostinės Vilniaus 
vaizdą ir panašiai. Jo vidaus 
puslapiai taip pat gausiai ilius
truoti lietuviškais vaizdais, 
kaip antai: Lietuvaitė Lietuvos 
rugių laukuose. Kauno miesto 
reginys nuo Vytauto Kalno, 
Lietuvos kariuomenė sveikina
ma Vilniaus gatvėse 1939 m. 
spalio mėn. ir kitais, jo straip
snių turinys atitinka tų vaizdų 
turinį, iš kurių dvelkia karšta 
meilė tėvynei ir didelis ilgesys 
gimtojo krašto, bet kartu ir di
delis liūdesys dėl žiauraus oku
panto pamintosios tėvynės lais
vės jr išplėštos jos nepriklau
somybės. "Laikas" turi politi
nei apžvalgai vietelę ir specialų 
skyrelį, kuriame talpinamos ži
nios, p ra>; veržiančios pro gele
žinę užuolaidą iš pavergtosios 
Lietuvos: apie partizanų veiklą 
ir tautinę lietuvių rezistenciją, 
apie lietuvių persekiojimus ir 
naikinimą trėmimais į Sibirą, 
apie sunkją bažnyčios i>adėtį, 
apie nužudytus, ar dingusius 
be žinios Lietuvos vyskupus ir 
dvasininkus. Čia užtinki kai ku
rį straipsnelį parašytą ir vieti
ne Argentinos — ispanų kalba, 
kad ne tik patys lietuviai tais 
raštais pasiguostų, bet kad ir 
platesniam pasauliui pasiskųstų 
dėl žiauraus savo tėvynės liki
mo.

Kaip savo įžangoje “Laikas” 
pasisako, jis eina pas kiekvieną 
lietuvį, nes tarnauja visiems 
lietuviams; jis su niekuo nesi
pyksta, niekam kelio nepasto- 
ja. “Laikas" šaukia visus į vie
ną bendrą lietuvišką frontą. į 
vieną šventą kryžiaus karą dėl 
Lietuvos ir lietuviškumo.

Sveikiname “Laiko” pasiro
dymą ir linkime jam pasiseki
mo, kad jis būtų tuo lietuviš
kuoju švyturiu ir lietuviams 
keliarodžju Tolimuose Pietuose.
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$1.50

Geriausia Dovana Kalėdoms
Nesenai išleista ir visoje Amerikoje plačiausiai 

skaitoma knyga
“ŠV. PRANCIŠKUS 

ASYŽIETIS” 
Išleido Lietuvos Pranciškonai

Knyga yra gausiai paveiksluota, gražūs viršeliai, 
lengvai skaitoma. Turi 176 psl. 

Verta įsigyti visiems 
šv. Pranciškaus mylėtojams!

Kaina
Skubiai siųskite užsakymus: 
FKANCISCAN FATHERS 

Maine$ Kennebunk Port
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Vertė A. Maceina.

DIEVO AKIS VISUR MATO
Būdami mokiniais ir no

rėdami savo liniuotes ap
saugoti nuo vagių, mes 
ant jų užrašydavome šito
kį dvieilį:

“Dievo akys visur mato. 
Tad liniuotės man nevok!”

Bet tikrosios šių žodžių 
prasmės mes tuomet dar 
nesuprasdavome. Iš tikro, 
nėra geresnio būdo nusi
kratyti gundymais, kaip 
prisiminimas, kad Dievas 
yra visur, žinoma, šitą 
tiesą radai ir mokeisi ka
tekizme. Bet to neužtenka. 
Ją reikia dažniau atsimin
ti. Kai nesiseks mokytis, 
kai koks liūdnumas pri
slėgs tavo sielą, mąstyk: 
“Viešpatie, Tu esi su ma
nim ir neapleisi manęs!” 
Ypač tada, kai artėja pa
gundos, kai jauti, kad 
nuodėmė jau pradeda 
skleisti savo vilionių tink
lą, ypač tada šauk su E- 
gipto Juozapu: “Kaip gi 
aš galėčiau daryti pikta ir 
nusidėti savo Dievo aki
vaizdoje!”

Ak, jaunuoli, jei mes da
rydami kiekvieną darbą, 
paklaustume: “Viešpatie, 
aš noriu tą daryti! Ar tuo 
suteiksiu Tau džiaugsmo? 
Palaimink mano norą!” ir 
jei mes viską paliktume, 
ką. tik. Dievas . nelaimina, 
nors mūsų jausmams tas 
ir labai patiktų, — sakyk, 
kaip kitoks būtų mūsų 
gyvenimas!
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Visa, ką tik darau, vi
sur, kur'tik bebūčiau, ką 
begalvočiau, Dievas mane 
mato — šita mintis iš tik
ro duoda jėgos kovoj su 
gundymais ir paguodos 
skausmo valandomis. Ka
reivis daug narsiau kovo
ja, jei žino, kad jį vadas 
mato; vaikas uoliau mo
kosi, jei tėvas žiūri; tad ir 
aš turiu karžygiškiau ko
voti dėl savo sielos, nes ži
nau, kad nesu paliktas 
oats vienas.

Kartą kelionėje užsukau 
i vieną New Yorko stotį. 
Ten man papasakojo, kad 
šito geležinkelio direkcija 
turinti daugybę detekty
vų, kurie stropiai seką 
tarnautojų darbus ir tuo 
būdu kliudą jųjų neran
gumui. Kartą vienas gele
žinkelietis paprašė atosto
gų, teisindamasis, kad mi
ręs šeimos narys. Kai po 
keleto dienų jis vėl norėjo 
stoti tarnybon, viršinin
kas jam parodė jo pačio 
oaveikslą: tai buvo gele
žinkelietis tik ne gedulo 
drabužiuose, bet — links
moj kompanijoj. Detekty
vas buvo jį nufotografa- 
įvęs. Vargšas žmogelis! 
‘Jeigu jis būtų žinojęs, kad 
sekamas kiekvienas jo 
žingsnis, jis tikrai būtų 
nemelavęs. Dievo akis dar 
geriau viską mato, negu 
fotografijos plokštelė. At- 

’simink tai, jaunuoli!
i Vergilijus, keliaudamas

I

I

ROCCO and CHARLES FINI, Reg. Pharmacists
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FINI DRUG
Tel. ŠOU 2754

South Boston

KALĖDOS
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gyvenimo atvejais pasiti
kėti Dievu. Ką tik mes 
Dievo prašome, visa pa
baikime Išganytojo žo
džiais: “Ne mano, bet ta
vo valia teesie!” Būkime 
tikri: Dievo ranka yra 
duosnesnė, negu mūsų pa
čių.

Bramantė, tas didysis 
menininkas, pabaigęs pui- 
’dos šv. Petro bazilikos 
Romoje planą, liepė savo 
sūneliui nunešti jį popie
riui Julijui II. 
džiaugdamasis 
darbu, atidarė 
žutę ir tarė 
“Pasisemk!” “ 
kitę, Šventasis Tėve; jūsų 
sauja didesnė!” — atsakė 
drąsiai kūdikis, nes žino
jo, kad šv. Tėvas jį už tai 
nebars. Aš irgi galiu drą
siai kovoti per visą gyve
nimą, nes pasitikiu Dievu. 
“Spręsk Tu, Dangiškasis 
Tėve, mano likimą! Taip 
bus geriau!”

su Dante per skaistyklą 
sako šiam: “Jei ir šimtą 
kaukiu užsidėtum, tavo 
mintys nepasislėps!” Taip, 
kiekvienas mūsų judėji
mas, kiekvienas žodis, 
kiekvienas net slaptin
giausias mūsų noras esti 
fotografuojamas, ir kartą 
visa tai išeis aikštėn.

Tad dažnai galvok apie 
šitą paprastą tiesą: Die
vas mane mato. Bijok Die
vo, kad nenusidėtum; bet 
mylėk Jį, kad galėtum da
ryti pažangos dorybėse.

Mes vaikščiojame Dievo 
akivaizdoj kaip ore, kuris 
mus apsupa, kaip saulės 
šviesoįe, kuri mus apgo
bia. Mes neturime tokios 
minties, kurios Jis nežino
tų; mes neištariame tokio 
žodžio, kurio Jis negirdė
tų. Ūkininkas, ardamas 
lauką, pakelia akis į dan
gų, ir šis žvilgsnis yra ty
lus Dievo garbinimas. Už
pultas gundymų, žmogus 
ieško pagalbos Dievuje. 
Mirštančiojo lūpos šnibž
da Jo vardą; Jį garbina 
gerieji, Jo bijosi piktieji. 
Kareiviai, eidami į kovą, 
prašo Jo palaimos; kara
liai ties Jo kojomis pade
da savo vainikus; nėra to
kios vietos, tokio laiko, to
kios progos, kada žmo
gaus siela negalėtų kreip
tis į Dievą.

Prieš karaliaus Antigo- 
no palapinę, pasakoja Se
neka, kalbėjosi du sargy
biniai ir keikė karalių. 
Staiga Antigonas pra
skleidžia palapinės uždan
gą ir sako nusigandusiems 
kareiviams: “Eikit toliau, 
kad bent negirdėčiau, ką 
kalbate!” Tarp manęs ir 
Dievo tokia uždanga yra 
pasaulis. Aš Dievo nema
tau, bet Jis mane mato ir 
girdi. Aš negaliu “paeiti 
kiek toliau”, nes man reik
tų tuomet visiška nebūti. 
Tad kur galėčiau pasi
slėpti, norėdamas padary
ti nuodėmę? Niekur! Die
vas žino visus mano dar
bus, visus žodžius, tikslus, 
net ir slaptingiausias min
tis.

Fridrikas Didysis, atė
jęs kartą į Brandenburgo 
kaimo mokyklą, rado geo
grafijos pamoką. Kara
lius paklausė vieną vaiku
tį, kur esąs jo kaimas. 
“Prūsuose!”— atsakė mo
kinys. “O kur yra Prū
sai?” — klausė toliau ka
ralius. “Vokietijoj!” — O 
Vokietija? — “Europoj!” 
— 0 Europa? — “Pasau
lyj’” — O pasaulis?—Vai
kutis pagalvojo valan
džiukę ir galop pasakė: 
“Dievo rankose!”

Jaunikaitis puikiai atsa
kė. Iš tikro, “Dievuje mes 
gyvename, judame ir esa
me”. (Apd. 17, 28).

Je visur ir visada maty
si Dievo visagalybę ir 
meilę, ši mintis labai pa
lengvins ir pagražins tavo 
gyvenimą. Kai siuntanti 
audra laužo šimtamečius 
medžius,*išmok žaibų švie- 

. soje ir perkūno 
muose atsiklaupti 
bėti: “Viešpatie, 
čia, Tu esi didis,
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Linksmiausiu Kalėdų Švenčiu!
V V

ir jo managerius ANTANAS YANKCNAS, nuoširdžiai 
sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 

linksmiausių švenčių.

19 Arthur Street
Tel. Brockton 7748 Montello, Mass.
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Didelis pasirinkimas įvairių gėrimų. 
Patarnavimas malonus ir mandagus.

208 West Broadway,
SO. BOSTON, MASSACHUSETTS

Peter & Diek Tarem

Petras Jarvis ir Richard Šležas, 
savininkai

Besklaidydams vidurnakčio tylą, 
Netikėtai tik varpas prabyla 
Ir, kaip muzika, skamba meiliai; 
įsiklausė jo erdvės aptemę, 
Prisikėlė iš įmigio žemė, 
Nuo žmonių bedūluoja keliai.
Lyg šešėliai, nakties glūdumoje 
Jie keliauja, baltai apšarmoję, 
Ir nudžiugę jiem šviečia skruostai. 
Nesuskaitomos minios jų slenka. 
Bažnytėlę senutę ir menką, 
Kaip bitelės, apspito šimtai.

♦Be vilties tiek dienu ūe kentėję, 
Į užgimusį Kristų atėję, 
Atsiklaupia su meile gilia, 
Ir grynesnė už krikštolą tyrą 
Jiem gaili ašarėlė nubyra, 
Kada guodžiasi savo dalia.
Kūdikėli, skurdžiai paguldytas, 
Tu paguoski širdis pravirkdytas, 
Pažiūrėk: jų apstoję pulkai;
Į laimužę jie pametė kelią,
O suvargusios širdys taip gelia, — 
Tu vienas jiem, Jėzau likai...

V. Stonis.

Popiežius, 
nuostabiu 
pinigų dė- 
vaikučiui: 

Jūs pasem-

PRANEŠIMAS

lydėk mane amžinuoju ke- laimingai perplaukti gale
liu” (Psalm. 138). Įsi tik tada, kai užsikišij

Graikų padavimai paša- ausis nuo gudrių jų vilio-Į 
koja apie drąsų Odisėją, jimų ir ištikimai prisišlie-' 
kuris užmušė slibiną, nu- si prie Viešpaties Kry-į 
galėjo milžiną, prigavo žiaus. “TT> ’ - -
gudrius ciklopus ir nieko nieko be Jo! 
nebijojo, tik sirenų. Sire- įleistų mumyse šaknis,! 
nos pagal padavimą buvo tuomet mes suprastume tą' 
nuostabios jūrų būtybės, didžiausi, išmintį: visais 
kurios žavinčiu savo gie- 
dojimu priviliodavo jun- v 
ninkus prie uolotų krantų $ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! 
ir čia paskandindavo. Lai
vai suduždavo į povande
nines uolas, o žmonės tek
davo sirenoms.

Bet ar žinai, ką darė O- 
disėjas, norėdamas lai
mingai praplaukti pro ši
tas salas? Palydovams jis 
užkamšiojo vašku ausis, o 
patį save liepė pririšti 
prie stiebo. Tuo būdu jis 
laimingai praplaukė pro 
tą vietą, kur šimtai žmo
nių buvo pražudę savo 
laisvę, būdą ir laimę.

Tavo sirenos, mano mie
las, yra tūkstančiai pa- 

no~mintiš""ižtiri"mano ta- Raulio PayojV,ir.tevy?. 
ką ir mano dalį ir prama* venan tieji pikti pahnki- 
tai visus mano kelius, nes mai> ^er gyvenimo jurą

melskis: “Viešpatie, Tūli 
esi čia, Tu matai sunkią 1 
mano kovą, neleisk man 
nupulti!” Ir kai nuodėmė 
vilios tave, kalbėdama, 
kaip pasakyta Šv. Rašte: 
“Kas mane mato? Aplink 
mane tamsybė, sienos den
gia mane ir niekas nežiūri 
į mane; ko aš drovė- 
čiaus?” — atsakyk jai to 
pačio šv. Rašto žodžiais: 
“Dievo akis visa mato. 
Viešpaties akys daug švie
sesnės už saulę. Jos žiūri į 
visus žmonių kelius ir į 
bedugnės gilybę ir pasie
kia slapčiausius kampus 
žmonių širdyje”. (Ekli. 23, 
25-28).

Laimingas jaunuolis, 
kuris iš širdies gilumos 
gali melstis 138 psalmės 
žodžiais:

9

“Viešpatie, Tu tyrinėji 
mane ir pažįsti mane.

Ar aš sėdžiu, ar keliuos, 
Tu tai žinai.

Tu iš tolo supranti ma-

nėra jokio žodžio ant ma-, 
no liežuvio, kurio Tu neži-i 
notum.

Štai, Viešpatie, Tu žinai 
visus naujus ir senus da
lykus; Tu sutvėrei mane 
ir padėjai ant manęs savo 
ranką,

Kur aš eisiu nuo Tavo 
dvasios ir kur bėgsiu nuo 
Tavo veido?

Jei žengčiau į dangų, Tu 
tenai; jei nusileisčiau į po
žemius, Tu čia.

Jei imčiau brėkštant sa
vo sparnus ir gyvenčiau 
jūros pakraščiuose, tai ir 
ten Tavo ranka lydės ma-

Vienatinis 
3-JOPAS paleng
vinimas jums 
PEČIŲ GĖLOS

Brangūs Tautiečiai ir 
Giminaičiai:— 

Esu Alfonsas Vįsackas, sūn. 
Leono, kilimo Ukmergės apskr., 
Gelvonų vaisė., Dabužinės vien
kiemio. Paieškau giminių ir 
pažįstamų ypatingai iš Gelvonų 
valsčiaus: Baguslaviškio mies
telio, Neveronių, Staravygalos, 
Piplįų, špokiškių ir Šeiniūnų 
kaimų ir laukiu jūsų paramos, 
kadangi su vienintele 5 metų 
dukrele esame atsidūrę sunkio
se sąlygose.

Prašome padėti surasti gimi- 
Viską su Dievu, nes ir pagelbėti.

” Jei ši mintis • Reiškiu širdingą padėką 
Vincas Vmackas, 

Munehen 27, Mohl str. 31 
Bavaria, USA Zone, Germany.

VLADAS J. JAKŠTAS
Grosernės Savininkas

* • * • - •*•*•*•*•*■•*• • - •1
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I308 West 4th Street, South Boston, Mass. !•;
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

South Boston Hardware, Ine
J. KLIMAS, savininkas

332 A West Broadway, So. Boston 27, Mass.

•Ja

i LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

trenks- 
ir kal- 
Tu esi
Tu esi ne ir Tavo dešinė laikys 

-galingas!” Kai neprausta- mane. * 
bumiai jaunuoliai pikta
žodžiauja Dievui, sakyk: sybės uždengs mane, tai ir 
“Viešpatie, Tu esi čia, Tu naktis darosi t________
girdi juos; teesie pagar- mano gėriuose, nes Tavo 
bintas niekinamas Tavo. 
Vardas!” Kai sėdėsi vie
nas kambarėlyj ir pagun
dos pradės saldžiai tave 
vilioti, kalbėk: “Nors žmo
nės manęs ir nemato, bet 
Tu matai, ir todėl negaliu! 
būti Tau neištikimas!” 
Kai tylioj vienatvėj pabus 
gašlūs kūno geiduliai,

j

STRAND CAFE

Tel. SO. 8*9210

Comer 6th & H St., So. Boston, Mass. 
Parduodame geriausias mėsas ir groseri.

Savas pas savą — pas W. Marcinkų.
Tel. SO 8-0847

Linki Visiems Kostumeriams, Draugams 
ir Pažįstamiems ir Kviečiame pas mus 

Visus į Svečius —

Savininkai —
K. POCIUS ir V. TAUTVAIšA

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

Pečių plasteriai yra lftlirbiniu pada
rytu 3-jopai palengvinti skausminga 

, _ muskulinę pečiųgčlą..
man Šviesa- Medikali* sudarymas John-

son’o PEČIŲ PLASTERIO paaksti- 
. na cirkuliacija, atgabena gydantį ir, 

akivaizdoje tamsybės ne- '«Wantj kraują į skaudamą vietą, 
tamsios ir naktis šviesi -Tuomet muskulai atsileidžia irtamsios, ir naKUS sviesi,• skausmas palengvėja. <2) Suvaržo
kaip diena; kaip anos muskulų trūkčiojimą — sumažina 
tamsybės, taip Šitos Švie- «kau*mo Parimus. (3) Apsauco- lauiojMVū, taip paduSkaJtė neprfleidžia jalčio.
sa. t Beveik tas pats, ką nešotumetės su

Mėgink mane, Dieve, ir.*^'1™ siunčią paduAkaitę. ; v- , v. j- . j i Daktarų išbandymai parodo, kadpažink mano širdį; tardyk Johnaonoų pečių plasteris pa-i 
mane ir pažink mano ta-' gelbsti arti 9 iš 10 kenčiančių. Jj iš-1 
Ima- rnntvlr ar vrn ma-d-rba Johnson * Johnaon — žinomi 
aus, matyli, ar yra ma M metus puikių produktų išdir- 
nyje neteisybės kelias, ir .bėjai. Galima gauti visose vaistinėse.}

Ir jei sakyčiau: gal tam*

3 
£ 
į

________________ ________________________ ■;

" •

į
!
g£ d g
&$ 
§

i
I

374 Broadway, So. Boston, Mass. |

I



DARBININKAS

Iš Mano Kelionės Po Europa
Aniradiems. Gruodžio 21, 1948

Paryžius - Prancūzijos Sostinė

tarp

Ulijona Valčečkaitė

Paryžaius.
traukinio, kaip pasijutome be-

man ta lyriška daina

Rašo ULIJONA VALČEČKAITE 
iš Baltimorės, Md.

Rašo Lilijana Valčečkaitė iš
Baltimorės. Md.

Po penkių dienų kelionės lai-į 
vu Queen Mary iš New Yorko 
atvykome į Cherbourgą. Čia 
mūsų laukė traukinys vežti į 
Paryžių. Mūsų kelionės dienos 
buvo suskaitytos ir suskirsty
tos. Tad nebuvo galima valandų 
eikvoti.

Važiuojant traukiniu pama
tėme pirmus vaizdus Europos 
gyvenimo. Niekad nebuvusi 
Lietuvoje aš tik galėjau iš ma
no tėvelių pasakojimų ir iš ma
tytų vaizdų knygose lyginti ma
no atsiminimus su tikrenybe.

Pro traukinio langus matėsi 
kaimai susideda iš paprastų na
melių. Ne kartą kelionėje pri
siminė
‘‘Kur Bakūžė Samanota”’. Pran
cūzijos kaimiečių butai tai tik
rai tik bakūžės, daugiau niekas.

Pakelyje matėsi taipgi II pa
saulinio karo žaizdos: visur 
griuvėsiai, vien tik sienos stūk
so kur-ne-kur be stogų, be lan- 
V 
i! 
t! 
ė 

i! 
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gų. Namų vidus tai tik atsimini
mas. kad tai būta ten kieno gy
venimo.

Beveik pusiaukelyje
Cherbourg ir Paryžiaus teko 
matyti miestelio Lisieux didin
gą baziliką, kur ilsisi šv. Tere
sėlės. Mažosios Jėzaus Gėlelės 
kūnas. Man tuoj krito į mintį, 
kad tik 50 metų atgal ta Šven
toji gyveno tame miestelyje. 
Mažai kas apie ją žinojo 1897 
m., kuomet ji mirė, sulaukusi 
tik 24 m. Bet šiandien, kadangi 
ji Dievui gyveno, visas pasaulis 
apie ją žino, ir šimtai tūkstan
čių šaukiasi jos užtarymo.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Tik šešias valandas ėmė atva-

f
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mininkės pačios suminko duo
ną. bet turi nešti į tam tikras 

žiuoti iš Cherbourgo uosto iki kepyklas teste iškepti, nes netu- 
Nespėjome išlipti iš ri tinkamų pečių savo namuose. 

Ne veltui Paryžius yra žino-
esą kaip sapnų krašte. Čia tik- mas, kaipo kvepalų - perfumų 
rai viskas buvo kitoniška. Be miestas, nes ne iš vienos krau- 
galo nuostabu buvo matyti tu vės veržiasi dūjos. kurios tie- 
žmones. nešant duonos kepalus siog žmogų svaigina savo stip- 
pusės masto ilgio iš kepyklos. 
Mums buvo paaiškinta, kad šei-

...................................i
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Co-operative Bank
L

Mt. Washington
f

riu kvepėjimu. Ne veltui Pran
cūzų autorius Louis Veuillot 
pavadino Paryžių miestu 

i‘‘d'odeurs‘’ arba smarvių mies
tu.

i Kas man ypatingai krito į a- 
kį. tai žmonių lėtumas. Net pa
čiame Paryžiuje nėra to skubė
jimo. to lenktyniavimo, kurį 
kiekvienas pastebi New Yorke 

: arba kitame dideliame 
Į kos mieste. Pavyzdžiui
• metu, buvo rugpjūtis, 
į aš ten lankiaus. Visos
' vės buvo uždarytos nuo 12 v. 
’ iki 2 v., kad darbininkai galėtų 
nuo vasaros karščių atsikvėpti.

Ameri- 
vasaros 
kuomet 
krautu-

V

I
V 
ė

miestas, 
skoningai 
Paryžiuje 
matai čia 
Religinis

430 Broadway, So. Boston, Mass. !
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Richard L. Doyle Joseph F. Muliigan
CALENDARS and NOVELTIES į

409 Broadvvay, So. Boston, Mass. I
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Telephone SO 8-2766
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BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

j

Frank G. Whitkens
Watchmaker and Jeweler 

Swiss a Specialty 
312 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

1
i ;< Tel. SOuth Boston 8-1139
Ii

Net ant šaligatvio rasi pavėsy
je žmones kedėje per karščius 
bemiegant.

Paryžius yra meno 
Didžiuma namų yra 
pastatyti. Nematysi 
dangoraižių, kuriuos 
dideliuose miestuose,
centras Paryžius — tai šimtme
tinė Notre Dame katedra ant 
salos, apjuostos Seinos upės. 
Paryžiaus istorija šimtmečių 
bėgyje artimai surišta su šia 
Marijos šventove. Čia Napoleo
nas save apvainikavo XIX am
žiuje. Notre Dame katedra bu
vo liudytoja prancūzų kruvino
sios revoliucijos 1789 m.

Mes šventkeleiviai čia' buvo
me priimti su nepaprasta iškil- 
me.Pontifikalės Mišios buvo at
našautos mūsų intencijoms ir 
Paryžiaus Arkivyskupas asme- 

; niai tarė sveikinimo žodį pran- 
icūziškai ir angliškai, oficialiai 
į priimant mus į Prancūziją. 
1 Kaip iš lauko, taip iš vidaus šis 
' maldos namas yra meno perlas.

GENeva 1909

GORMAN & BRUCEĮ!
C
i!
t!

K
144 F Street, South Boston 27, Mass. £
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MASTER ELECTRICIANS
Leo J. Gofman

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai i 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir- ? 

džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais a 
gėrimais. x

Turėsime specialiai gražią programą. $

Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti
Telefonu SO. 8-4535

5d

A

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave., Islingltm, Mass.

Tel. DE 3-1304-W
Pranas Gerulikis, Namų Tel. DE 3-1304-R

komis, sudėtomis dėkingų pran- jos kūną ir Sesučių Įsteigėjos 
cūzų, užsibaigus prancūzų - vo- Šv. Liudvikos de Marillac, taip- 
kiečių karui tais metais. Šioje gi Šv. Vincento iš Pauliaus šir- 
bazilikoje Švč. Sakramentas y- dį. Čia aš mačiau tą kėdę, ku
rą garbinamas dieną ir naktį, rioje sėdėjo P-lė Švč., kuomet 
Čia visuomet rasi gausią minią ji kalbėjo su Kotryna Laboure. 
maldininkų, darančių atlygini- Sesutės man paaiškino, kad vi
ntą už nuodėmes, kurios yra si lankantieji koplyčią yra lei- 
papildomos tam pačiam miesto džiami palytėti tą kėdę, nes tos 
kvartale, nes Mont Martre yra vienuolės tokiu būdu trokšta 
taipgi ir naktinių klubų - užei- pasidalinti Marija su visu pa- 
gų kvartalas, kurių pats var- šauliu. Leidžiama taipgi prię 
das ,kaip RAT MORT (pastipu- tos kėdės pridėti, palytėti dė
si žiurkė), duoda suprasti, ko- vocijonalus, kaip antai: meda- 
kios rūšies pasilinksminimo ga- liūs, rožančius bei kitus švęstus 
Įima ten tikėtis. * daiktus.

Švč. Širdies bazilikoje buvo 
mums sakomas ypatingas pa
mokslas, kuriame pamokslinin
kas priminė, kiek Prancūzija 
prisidėjo priė išplatinimo tikė
jimo Amerikoje. Jis priminė, 
kad garsioji Motina Seton bu
vo prancūzo vyskupo Du Bourg 

I globojama ir raginama pradėti 
j savo mokytojavimo apaštalavi
mą.

Tur būt nė viena vieta
nęs tiek nesužavėjo, kaip Mei-!
lės Seserų Koplytėlė. 140___ , _
de Bac, visai arti Paryžiaus di- Linksmų ŠV. Kalėdų, 
džiųjų rinkų. Čia 1830 m. P-lė 
Švč. apsireiškė naujokei - Sese- 
rei, kuri šiandien yra gerbia
ma, kaipo Šv. Kotryna Labou
re. Čia yra centras Stebuklingo 
Medalikėlio .kurį Marija įteikė 
Pasauliui per Šv. Kotrynos La- 
bourė tarpininkavimą. Čia aš 
jaučiaus kaip namie ir kaip 
danguje ,nes mūsų Šv. Alfonso 
bažnyčioje kiekvieną pirmadie- ’ 
nį ir antradienį net 14 kartų 
Marija yra garbinama Nove
nos pamaldose.

Man kaipo lankiusiai. Meilės 
Sesučių High School, ši vieta 
iš to atžvilgio buvo itin brangi, 
nes aš čia turėjau laimę sutik
ti dvi Sesutes iš Baltimorės.

• kurios man smulkmeniškai at
kartojo Marijos apsireiškimus 
Šv. Kotrynai Labourei, parodė

Čia man teko išklausyti net 
kelias šv. mišias tuo pačiu lai
ku, nes koplyčioje randasi gale
rijos, kur yra įrengti altoriai, 
prie kurių kiekvieną rytą daug 
kunigų atnašauja šv. mišias. 
Man tas koplyčios aplankymas 
buvo svarbus ir teikė daug 
džiaugsmo prisimenant, kad 
Kotryna Laboure, ta kukli vie
nuolė, kuri čia gyveno 1830 m.,

ma-;
Tęsinys 13-tame pusi. 

Rue " “

Apie Notre Dame katedrą, 
kur. galima sakyti, religinis gy
venimas knibžda, kažkokiais 
nesuprantamais sumetimais, ga
lima ten pastebėti taipgi ir ko
munistų judėjimas. Gal dėl to, 
kad čia krautuvėlėse galima pi
giai pirkti įvairių įvairiausių 
knygų, tad čia susirenka radi
kalai ir kairieji pasidalinti min
timis, kad veikiau galėtų su
kurti naują pasaulį, naują tvar
ką.

Paryžiuje išbuvome tris die
nas: penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Kiekvieną dieną 
autobusais lankėme įvairius pa
minklus. įvairias istoriškas vie
tas, kaip antai: Arch de Triom- 
phe, arba Pergalės Vartus, kur 
ilsisi Prancūzijos Nežinomas 
Karys. Ten pastebėjome negęs
tančią liepsną ir nuolat stovintį 
kareivį sargyboj. Tai I pasauli
nio karo atsiminimas, kaip kad 
mes čia turime Amerikoje Ar
lington kapinėse už Washingto- 
no.

Aplankėme garsųjį Eiffel 
Bokštą, nuo kurio viršaus gali-! 
ma gerai matyti visas Paryžiaus; 
miestas. Patsai bokštas gal ka
da buvo įdomus, bet mačiusiam 
Empire Building New Yorke 
arba kitus aukštus pastatus. 
Eiffel bokštas turi tik istorišką 
reikšmę. Kaip Notre Dame ka
tedra. taip Eiffel bokštas Pary
žiaus įdomybės.

Tarp įdomių vietų turime 
priskaityti San Chapelle koply
čią, kuri buvo šv. Liudviko IX 
Prancūzijos karaliaus pastaty
ta, kaip tinkama vieta priimti 
Kristaus Kančios Erškėčių Vai
nikui. kurs buvo pargabentas iš 
Šv. Žemės. Šiandien tas vaini
kas yra išdalintas po visą pa
saulį ir jo maži gabalai sudaro 
brangiausias relikvijas. San 
Chapelle koplyčioje randasi 
garsūs pasaulio vitražai ir vie
nas iš didžiausių rožlangių vi
soje Europoje. Negalima nepa
minėti Hotel dės Invalides arba 
vieta, kur garsiojo Napoleono 
kūnas yra palaidotas.

Daugiau kaip 100 metų praė
jo nuo Napoleono mirties, ta
čiau prancūzui Napoleono var
das ir atmintis tai šventi daik
tai. Kiekviename paaiškinime, 
kiekvienoje kalboje, kur tik ga
lima, Napoleonas yra minimas 
su pagarba ir meile. Hotel dės 
Invalides tai milžiniška ligoni
nė karo veteranams. Čia koply
tėlėje yra padėta taurė pilna že
mės paimtos iš Amerikos karių 
kapinių, žuvusių II-ram pasau-

i liniame kare.
Į ; Man tačiau viena iš įdomiau- 
’ šių vietų buvo švč. Širdies Ba

zilika ant Mont Martre arba 
Kankinių Kalno, taip užvardm- 

i to dėliai žuvusių Prancūzų re- 
[voliuci.io.ic 1789 m. šita bažny
čia buvo pastatyta 1S70 m. au-

Joseph B. Gailius 
Boston Realty T rust

Real Estate and Mortgages
TeL SO 8-2732

317 E St., So. Boston, Mass.
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| BROADWAY LIQUOR M ART į;
| LIQUOR RETAILERS į!

John Cerullo, Jr., Mrg. Tel. SO 8-9570 į
K

391 West Broadway South Boston, Mass.
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Visiems Lietuviams ir Mūsų Broliams 
Vargstantiems Svetimuose Kraštuose 

William Zinkevicz 
Retai! & Wholesale Groceries

Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis 
pasirinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

\ 17 Arthur Street,
Tel. 2254-M Montello, Mass.

K. PLEVOKAS, savininkas
LIETUVIŠKA KEPYKLA
Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, 

pyragaičius, Birthday keiksus ir tt.
530 E. 8th Street, So. Boston, Mas*.

Tel. SO 8-6796
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E Mano Kelionės Po Europą

Pradžia 12-me puslapy j Į 
tik 1946 m. buvo įrašyta į 
Šventųjų "knygas.

Artimoje gatvėje randasi šv. 
Vincento iš Pauliaus bažnyčia. 
Čia virš didžiojo altoriaus yra 
laikomas ir gerbiamas šv. Vin
cento kūnas. Jis įkūrė Tėvų 
Misijonorių arba Lazaristų 
Kongregaciją ir su pagelba šv. 
Liudvikos de Marillac įsteigė 
Meilės Seserų Draugiją, kuri 
šiandien darbuojasi visame ka
talikų bažnyčios misijų pasau
lyje.

Be tų religinių įstaigų teko 
man aplankyti įvairias valdžios 
vietas, kaip Parlamento butą, 
Louvre meno muziejų,tą platųjį

Linksmų Šv. Kalėdų!

Dr. J. F. Antanėlis
OPTO^ETRIST

515 East Broadwa.v 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-4476

Place de la Concorde, užimantį 
didelį žemės plotą pačiam mies
to viduryje, kur sulyg padavi
mo stovėjo baisi Gillotina, re- 
volucijonierių pabūklas, kurs 

’ nukapojo tūkstančius žmonių 
galvų ,po kuria žuvo ir Pran
cūzijos karalius Liudvikas XVI 
ir jo žmona, daugybė katalikų 
Bažnyčios vyskupų ir kunigų. 
Teko man taipgi atlankyti gar
siąją Šv. Magdalenos bažnyčią 
ir ragauti prancūziško vyno, 
sėdint ant šaligatvio prie Cafe 
de la Paix.

i Kad tinkamai Paryžių ir vi
sus jo meno turtus pamačius, 
reikia ne trijų dienų, bet trijų 

Į mėnesių laiko, nes nuo penkto- 
; šešto šimtmečio Paryžiaus isto- 
irija tai yra Europos istorija. 
Viduramžiais Paryžiaus Uni
versitetas buvo vienas iš gar
siausių pasaulyje. Čia mokinosi 
ir mokė kitus tokie genijai, 
kaip Šv. Albertas Didysis, Šv. 
Tomas Akvinietis, Šv. Ignacas 
Loyola ir Šv. Pranciškus Ksa- 
verietis.

Nors tik trys dienos buvo 
skirtos Paryžiui mūsų kelionės 
sąstate, tačiau kaikurie iš mū
sų pasirūpinome nuvykti į mie
stelį Chartrės, apie 30 mūsų 

įmyliu nuo Paryžiaus. Ten ran- 
‘dasi gal meniškiausi vitražai 
visame pasaulyje. Mums buvo 

i paaiškinta, kad šių laikų stik
lo išdirbystė negali surasti nei 
į tų spalvų nei juos taip sukom- 
J binuoti, kaip tai padarė meni- 
nnikai XIII amžiuje. Tie vitra
žai. tai yra bažnyčios langai, 
tai tikra Biblija nemokantiems
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JOHN’S HARDWARE
Paints, varnishes, wallpapers and 

plumbing supplies.
412 VVest Broadvvay,

Tel. SO 8-3835 South Boston, Mass.
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INTERNATIONAL CAfE

315-317 Broadway, Sr tatai, Mm

PRANAS RAZVADAVSKAS

•JUOZAS GENEVICTUS

Visiems savo draugams ir
rėmėjams,

Slver Cafe
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skaityti, čia stikle rasi atvaiz
duota visa, kaip Senojo, taip 
Naujojo Įstatymo šventąją is- 1 
toriją. Kaip Chartrės katedro
je, taip San Chapelle koplyčio
je Paryžiuje, taip kitose Pran
cūzijos bažnyčiose, bažnyčių 
langai tai lobynas šv. Rašto ir 
šventųjų gyvenimų. Valandų 
valandas laiko galima praleisti 
bestudijuojant langų turinį. 
Chartrės katedra atsižymi tuo, 
kad, gal vienintelė bažnyčia pa
saulyje, kuri turi skirtingus 
bokštus, vienas pastatytas XII, 
o kitas XIII šimtmetyje.

Nežiūrint į tai, ką rašo laik-į 
raščiai apie Prancūzijos bedie
vybę, ištvirkimą ir komunizmą, 
prancūzai yra giliai religingi 
žmonės. Tikėjimo paminklai to
se iškalbingose katedrose ir ki
tose bažnyčiose man ypač pri
minė Prancūzijos praėjusią 
garbę ir viltį, kad ateityje gali
ma daug gero tikėtis iš tų karo 
nukamuotų žmonelių.

Karo metu Chartrės katedros 
langai buvo išimti ir paslėpti, 
kad juos apsaugojus nuo bom
bų sprogimo. Nors jau trys me
tai po karo, tačiau dar nevisi 
jie sudėti atgal Taip buvo da
roma, tiesa, ne tik Chartrės, 
bet ir kitose bažnyčiose, kur 
buvo garsūs vitražai.

Paryžiuje išbuvome rugpiūčio 
20, 21 ir 22 dd. Pirmadienį, 
rugpiūčio 23 d. reikėjo atsisvei
kinti su Prancūzijos sostine. 
Traukiniu išvykome į pietinę 
Prancūzijos dalį, būtent, į Ma
rijos garsiąją Liurdo šventovę.

Kaip žmonės taip traukiniai 
čia nebėga žaibo greitumu, bet 
kelyje dažnai apsistojo. Mums 
teko trumpam laikui sustoti 
Bordeauz stotyje. Čia mes ma
tėme karo pasekmes ir komu
nizmo šmėklą. Žmones be dar
bo, išbadėję nebuvo nė kiek 
draugiški mums amerikiečiams. 
Mes jų akyse buvome buržujai, 
kapitalistai, žmonių išnaudoto
jai, kadangi mes buvome gra
žiai apsirengę ir važiavome pir
mos ir antros klasės vagonuo
se. Ne vienas iš čia stovinčių 
stotyje skersakiavo į mus žiū
rėdamas ir net vienas kitas pa
rodė mums kumštį. Ypatinga 
neapykanta buvo rodoma (dėl 
nežinomų priežasčių) kuni
gams. Iš to galima suprasti, 
kaip propaganda gali užnuody
ti žmonių protus ir širdis, kaip 
melai gali sužadinti neapykan
tą ir sukelti žmogų prieš žmo
gų. klasę prieš klasę.

Džiaugėmės apleidę Bordeauz 
ir pasileidę Liurdo link. Arti 
Liurdo pravažlatome Pau mies
telį, kur garsusis I pasaulinio 
karo generolas Foch buvo gi
męs. Prancūzijos žemėvaizdis 
yra gan jaukus. Važiuojant 
traukiniu, ne kartą man atėjo 
į mintį prancūzų meniniko Mil- 
let paveikslai, kaip Viešpaties 
Agelas arba Varpų Rinkėjai, 
(The Angelus ir The Gleaners). 
Liurdas atvertė naują lapą ma
no kelionėje ,apie kurį parašy
siu vėliau.

Didelėmis Raidėmis

Rinktinių Maldų Maldaknygė

I

Tėvas Kazimieras Kapucinas

trejetą desetkųPrieš
metų Jungtinių Valstybių 
kolonijas lankė su misijo
mis barzdotas misijonie- 
rius Tėvas Kazimieras 
Kapucinas.

Misijonierius Tėvas Ka
zimieras Kapucinas savo

s

“Viešpatie, pamokyk 
melstis, kaip ir Jonas 
savo mokytinius. Jis jiems ta
rė: Kai jūs meldžiatės, sakyki
te: Tėve, tebūnie šventas tavo 
vardas. Teateinie tavo karalys
tė. Duok mums šiandien kas
dieninės mūsų duonos. Atleisk 
mums mūsų nuodėmes, nes ir 
mes atleidžiame kiekvienam, 
kurs mums kaltas. Ir nevesk

mus 
mokė

Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

11

Silvestras Zaveckas, savininkas
b

324 West Broadvvay, 
South Boston, Mass.

“Darbininko” 1949 metų sieniniai kalendoriai yra 
išleisti labai meniškai su Aušros Vartų Stebuklingo
sios Švč. Marijos paveikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lietuvos motina, kurios 
rankose laikomas kūdikis tiesia savo rankutę prie 
Aušros Vartų Dievo Motinos. Pačiame kalendoriuje 
yra kiekvienos dienos švrtitųjų vardai pažymėti; pas
ninkai ir vigilijos atžymėtos žuvelėmis; sekmadieniai 
ir šventadieniai atžymėti raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji:

(Už 1948 metų Kalendorius)
B. Jenalitis, Minersville, Pa.........................
M. Mazgelis, Brockton, Mass......................
: tfrs. M. Uždavinis, Hyde Pk., Mass.............
Mrs. D. Sodaitis, Phila., Pa.......................... 
Joseph Gedraitis Dorchester, Mass.............
A. Šimonis, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. A. Thompson, New York, N. Y..........
A. Zaveckas, Cambridge, Mass..................
Anthony Krylaskas, Brooklyn, N. Y..........
Mrs. Helen Valatka, Norwood, Mass..........
Mikolas Gutauskas, New Britam, Conn......
Alexander Aleksis, Waterbury, Conn..........
Kotrina Kazakienė, Curtis Bay, Md..........
A. Musick, Haverhill, Mass.........................
Elzbieta Adamonis, Chester, Pa..................
Peter Freeman, Cambridge, Mass..............
Kaz. Rusilas, Amsterdam, N. Y..................
J. Jenufevicius, Mt. Carmel, Pa..................
L. Ginkiewicz, Phila., Pa.............................
Mrs. V. Latven, Athol, Mass......................... 
E. Schlafer, Bushkill Pike Co., Pa..............
Mrs. D. Babonienė, Shrewsbury, Mass......
Mrs. J, Yankauskienė, E. Millinocket, Me. 
Mrs. Zakarauskas, New Haven, Conn.........
Kaz. Arlauskas, Cambridge, Mass..............
Pranas Monkus, Cambridge, Mass.............
E. čiočys, Providence, R. I.........................
Z. Pocus, Roslindale, Mass.........................
P. Glugodienė, Cleveland, Ohio..................
J. Sastavickas, Norwood, Mass.................
Mr. K. Pakštis Brighton, Mass....................
M. Maragis, Chicago, 111........ ......................
Frank Stasinskas, Providence, R. I.............
O. Širvinskaitė, Worcester, Mass................
P. M. Yankauskas, Haverhill, Mass............
Alena Bucelevičiūtė, Brighton, Mass.........
F. Jankauskas, Cambridge, Mass................
A. Babulis, Brockton, Mass........................
J. Povilaitis, Lawrence, Mass.....................
M. Sinkevičius, Lawreice, Mass..................
G. Čekanauskas, New Britain, Conn.........
B. Knustienė, Hartford, Conn.....................
J. Kazakauskas, Waterbury, Conn.............
P. Jurksutis, Seymour, Conn.....................
P. Guiopis, Waterbury, Conn.....................
M. Benesevičius, Waterbury, Conn............
E. Nanartavičienė, Cambridge, Mass.........
J. Puzinas, Cambridge, Mass................ .....
J. Zavadskas, Haverhill, Mass...................
Jurgis Neceskas, Scranton, Pa...................
Anna Legis, Belleville, N. J.......................
J. Kalesinskas, New Britain, Conn............
Charles Lacey, Lawrence, Mass........ ........
Ignas Mazgelis, Rochester, N. Y................
Stasys Dirsa, Brighton, Mass...................
Ona Steponaitienė, Rochester, N. Y...........
Mrs. Skupas, No. Abington, Mass............
M. Čeponis, Pittsburgh, Pa........................
Joseph Simokaitis, Brooklyn, N. Y...........
Joseph Sherry, Lewiston, Me.....................
J. Dantelis, So. Boston, Mass....................
Mary Patrick Taunton, Mass.....................

Plasciauskas, Rumford, Me..................
A. Žukas, Brooklyn, N. Y........................

Krulskienė, Chester, Pa........................
P. Lingvinas, Worcester, Mass. ..............
M. Bandelevičienė, So. Boston, Mass. 
Sophie Yagman, Dorchester, Mass...........
James Norbut, So. Boston, Mass.............
A. Maskavičius, Baltimore, Md. 
John Petrulis, New Haven, Conn. 
John Austin, Pittsfield, Mass. 
Anthony Wychulis, Shenandoah, Pa. 
J. Jablanskas, Phila., Pa............................
J. Bernotas, Waterbury, Conn.................
S. Alubpuskas, VVaterbury, Conri.............

Grazdauskis, Waterbury, Conn............
Šmotas, Waterbury, Conn....................

W. Wengraitis, W. Lynn, Mass................
Geo. Aleknevičius, Timmins, Ont. Canada 
G. Dowdorowicz, Methuen, Mass.............
John Akstinas, Nashua, N. H...................
Stanley Rusonis, DuBois, Pa....................

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

---- “Darbininko” Administracija.
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plačiosios minios, kad pa
dėti priartėti prie Dievo; 
kad ta maldų knyga nau
dotųsi Dievą mylinčios 
širdys, semdamos jos pa- 
gelba gausius atlaidus.

Šiandiena toji didelėmis 
raidėmis maldaknygė — 

(“Atlaidų Šaltinis” randasi 
i mašinose, : 

i bet užsakymai jau renka- : 
Imi ir iš anksto užsisakiu
siems leidėjai ją atiduos 
už $3.00.

Maldaknygė bus nedide
lio formato: 3 coliai pločio 
ir 5 coliai ilgio, virš 560 
puslapių, luksusiniais vir
šeliais, auksuotais kraš- 

1 tais, apskritais kampais. 
Kainuos — $3.50.

Šioji didelėmis raidėmis 
maldaknygė tai Tėvui Ka
zimierui Kapucinui pa
minklas, kuris įamžins jo 
kilnią širdį ir užims oku
pantų sunaikintų malda
knygių vietą.

Čia prisimena garsusis 
Lietuvos himno autorius 
Dr. V. Kudirka, kuris eilė
rašty “Maniesiems” šiaip 
eiliavo:
Jeigu audra ištikus verstų 

stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo 

sieną.
Namas negrius — iš baimės 

jūs neišlakstykit 
vieton ano stulpo tąją 
pačią dieną

Tuoj kitą statykit!
Jeigu žūtų iš rankos priešo ar 

likimo
Viens tų, kur augin garbę, 

dvasią jūs kilimo,
Rimkit — tegul jūs širdis 

drąsumo neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyras 

pasišventimo.
Tegul kits kartoja...

Prie šių eilučių valandė
lę susimąstę, stokime visi 
į gretas knygnešių ir vie
ningai vietoj priešo sunai
kintų lietuviškų maldų 
knygų paskleiskimc tūks
tančius, nes 
maldaknygė - 
šaltinis”, yra tas dvasinis 
stulpas, kuris laiko parė
męs žmogaus gyvenimo 
skliautus, ir teikia gra
žiausias mintis kalbėtis 
su Dievu.

Įsigydami didelėmis rai
dėmis maldaknygę — “At
laidų Šaltinį” sau, ar duo- 

i darni dovanų artimie-

giliu maldos galybės paži-LAuaiuų T“““ 
nimu stačiai įkvėpė misi- dar spaustuves 
jų lankytojams Dievo mei- Į 
lę ir nurodė būdus, kaip j 
laimėti maldos pagelba 
amžiną gyvenimą.

Tėvas Kazimieras Kapu
cinas žinojo, kad žodis 
greit užsimiršta, ir ge
riausių norų žmogus pra
randa tą žinojimo mintį, 
kaip naudotis maldos ga
lybe. Todėl jis surinko 
maldas sukurtas garsių 
šventųjų ir kitų Dievo 
moksluose išmintingų vy
rų ir išleido maldų knygą • 
— “Atlaidų Šaltinį, o tos 
maldos apdovanotos pa
ties Popiežiaus specialiais 
atlaidais.

Džiaugėsi tikintieji lie
tuviai tuo vertingu leidi
niu— maldaknyge — “At
laidų šaltinis”.

Bet deja... mirties ange
las pašaukė tą kilnią šie-j 
lą — Tėvą Kazimierą Ka
puciną, gruodžio 26, 1941 
metais į amžinos laimės 
karaliją, o Tėvynės Lietu
vos priešai - okupantai su
naikino maldų knygas ir 
paliko tik brangus atmini
mas.

“Darbininko” vadovybė, 
visa tai turėdama prieš a- 
kis sumanė įamžinti to 
kilniad v a s i o misijonie- 
riaus atmintį ir tą Tėvo 
Kazimiero Kapucino mal
daknygę — “Atlaidų Šal
tinį” perspausdinti didelė
mis raidėmis ir su naujau
siais patvirtintais Popie
žiaus atlaidais.

Naujos maldaknygės lei
dėjai — “Darbininko” va
dovybė, rimtai įsigilino į 
Tėvo Kazimiero Kapucino 
pagrindinį tikslą, kad jo 
didis troškimas buvo sielų 
išganymas ir jo surinktų 
maldų su atlaidais malda

I

Tik

I

mūsų į pagundą.’’ (Luko 11.) knygės išplatinimas tarp

<!
i-
I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

BEN’S SHOE REPAIRING

•

T.

T.

kiekviena 
“Atlaidų

l
First Class Shoe Repairing 

k Work Done While You Wait
įį 146 F St., (Cor. Broadway) South Boston, Mass. 
K Formerly 412 Broadway

mi
t!
i
•Ilsiems, laimėsime nuopelnų 
į i kaip lietuviai ir tikintieji, 
į o a. a. Tėvui Kazimierui 
į į Kapucinui pastatys i m e 
i! Į dvasinius paminklus ti- 
^įkinčiųjų širdyse.

A. 
P.
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DARBININKAS

t

GZRJDE27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

Lonell, Mass.

Manchester, N. H.

Brockton, Mass.

■i
1

I

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. II. Tel. 1880

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

F. X. Robkhaud
Geležies reikmenys
Dažai ir Cementas

Lonell St., Methuen, Mass.

Harry Bass, Ine.
I United Cloak & Suit Co. 
(VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 

166 Centrai St., 
LOVVELL. MASS.

Woodward’$ Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
ACTO KARO. TROKŲ AR BuSO 

Ratus Suvienodina ir Generaiiai Taiso

172 No. Monteilo St.
telš. 3032 BROCKTOV MASS.

NASHUA, N. H P. Elkevičius, J. 
D. Valinskas, A. 

Dievulis. J. Tamu-Sekmadienį, gruodžio 12 d. Į- 
o svarbios prakalbos, ir pa-, 
uotą keletas gražių daine- 
šį vakarėlį surengė vietos

I.F 129 skyrius. Kalbą pa- 
ė gerb. gen. Juozas Černius, 
is neseniai atvykęs iš trem- 
, Vokietijos.

Kalbėjo aiškiai ir labai Įspū-
ai. Kvietė visus darbuotis 
tremtinių, partraukti, kiek 

ima. daugiau tremtinių j šią 
Bisvą šalį. Į Lietuvą prašė nie- 

nesiųsti. nes už geležinės 
angos negalima jiems nieko 

dėti.
Buvo padaryta pertrauka ir 
karnos aukos. Šiam tikslui 

kavo:
N. N. — $2.00;
Po $1.00 : V. Tamulionis, A.
rtienė, A. Latvienė. C. Paš_ _________
vičius, Mrs. Paškevičienė. A. Į Sekmadienį, 12 d. gruodžio 

rikis. K. Koncevičiūtė. S. Au- 
gunienė. S. Kudzma, M. Maz
gelis, V. Murauskas. J. Overka. 
P. Akstinas, P. Sklutas. V. 
Rtitchell. J. Andruškevičius, J.

j Kurauskas. 
į Miknevičius, 
Uleickas, P.
lonis, kun. J. Bucevičius, T. Ki-'
silienė, C. Zapėnienė. O. Skir-I 
kevičienė ir T. Mitchell; kiti po! 
mažiau aukavo.

I Viso buvo surinkta aukų — 
” $38.15.

I Iš pelno nuo kortavimo vaka
rėlio buvo skirta $33.00 ir iš 
narių metinio mokesčio $14.00. . 
Šia proga BALF centrui pa-{ 
siųsta $85.15. Skyrius pasiža
dėjo ir ateityje darbuotis dėl i 
mūsų tremtinių.

Antrą šios programos dalį iš
pildė muzikas Jonas Tamulio
nis ir p. Ona Skirkevičienė gra
žiomis dainomis.

Gaila, kad smarkus lietus
i daug žmonių sulaikė namuose. 
Kurie atėjo, tikrai grįžo namo 
natenkinti.

I —~
įvyko moterų sąjungos 58-tos 
kp. mėtinis susirinkimas ir L._ 
ledinis bankietas. Bankiete da
lyvavo garbės svečiai: kun. J.

Tėvas Ramanaus- 
pasikeitė Kalėdų 
O. Skirkevičienei

Bucevičius ir 
kas. Narės 
dovanėlėmis, 
vadovaujant sugiedota Kalėdų; 
giesmelės ir pritaikintos dainos. j

Dėl 1949 metų išrinkta šios'

Bancroft Package Store,
Ine•D

Gėrimai: Vvnai. Cordials

Alus ir Ak-.

578 South St., Athol, Mass,

Tel. 770

Lavvrcnce & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Shop
"Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essev St.

LAVVRENCE. MASS.

IVestfie’d, Mass.

lanksti Fumiture Co.
t

Pilnas Namų Įforničiavimas
LAIDOTUVIŲ

Cor. Elm A
į Tel. 22 — Westfield, Mass.

OI PEKTOPI Al

Thomas Sts.

Linksniu šv. Kalėdų!

A. J. Namaksy
Real Estate & Insurance 

Office Tel. SO 8-0948
409 W. Broaduay
So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole St.,

\V. Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-1233-W

14
linksma: vakarienė, muzika, šo
kiai, dainos ir linkėjimai Nau
jiems Metams. Visi jau iš kal
no nepamirškite įsigyti tikietv.s. 
Visas pelnas skiriamas Naujos 
bažnyčios statybos fondui. A.

Linksmų Av. Kal&hj!silankius-us su juo paskutinį 
kartą atsisveikinti. Žiūrėdamas 
į jo paveikslą, niekas nenori 
tikėti, kad tame pačiame gra
be guli tik jo palaikai. Prie jo 
grabo garbės sargyboj stovėjo 
iš abiejų pusių Fredriko Sabo
nio Post Nr. 7 I^gijonieriai, jo 
Draugai veteranai. Tai darė 
dar labiau jaudinantį įspūdį. 
Žmonių, kad ir trumpą laiką, 
atsilankė gana daug, ir visą 
vakarą buvo kambariai užsi
kimšę žmonėmis.

Rytojaus dieną, t. y. gruo- 
įdžio 6-tą, anksti susirinko ga- 
į na didelis žmonių būrys jį pa
lydėti į kapus. Grabą nešė visi 
į jo draugai 2-tro karo vetera
nai, legijonieriai. Lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo laiko
mos šv. Mišios prie 3 altorių. 
Per šv .Mišias giedojo gerai ži
noma ir gera dainininkė p. Va
lerija VVaitel. Laidotuvėmis pa
tarnavo lietuvis graborius A. 
Karlonas.

Ant kapų labiausiai buvo 
jaudinantis momentas. kada 
pasigirdo trimito balsas, kuris 
nuaidėjo per visas kapines, ir 
pasigirdo kareivių šūviai. Tada 
įvyko ir nuėmimas vėliavos nuo 
jo grabo.

Nė vienas dalyvių negalėjo 
i sulaikyti asai į, kad ir stip- 
I riausias žmogus.
! Jo gyvenimo bruožai buvo 
sekanti. Jis buvo gimęs Lietu-

■ beta ir pasidalinta mintimis, voje, bet mažas būdamas buvo 
{vieni kitiems palinkėjo laimin- atvežtas į Ameriką ir išėjo čia 
Įgų Naujų metų. N.H. mokyklą. Jam dar į kariuome-

inę nereikėjo eiti, bet kadangi 
jo dauguma draugų jau buvo 

į išėję, tai ir jis pats įstojo sava
noriu į kariuomenę ir buvo iš- a
vežtas į Angliją, vėliau peržy-

I

sudėties valdyba: pirm. U. 
Mills; pagelb. P. Matuzienė; fi
nansų rašt. T .Mitchell; proto
kolų rašt. O. Skirkevičienė; iž
dininkė — J. Rasimavičienė.

Svečiai ir viešnios po prakal- 
ibų buvo pakviesti į muziko p.p. 

Ka=| Jono Tamulionio naujai įsigytą 
į nuosavą namą. 11 Mason St. 
Svečiai — p. Černius, p. Pap
lauskienė ir nashuaiečiai buvo 
pavaišinti, ir maloniai pasikal-

BROCKTON. MASS
Federacijos Susirinkimas

Gruodžio 5 d., parapijos salė
je, Įvyko Brocktono lietuvių ka
talikiškų organizacijų Federaci- 

Jjos sk. susirinkimas. Pirminin- 
ikavo p. Treinavičius. Aktualiais 
i Federacijos reikalais plačiai 
įkalbėjo kleb. kun. P. Strakaus- 
‘kas. Tautos šventės — 1949, 
; vasario 16 d. minėjimui praves* 

kun. A. 
ir p.

Dr. A. L. Kapočius
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Broaduay, So. Boston
Tel. SO 8-2660

' ti išrinkta komisija:
• Klimas, p. Jakavonytė 
; Treinavičius.
i
I
i Į 

vienos 
rekolekcijos Marijos

Marijos Vaikeliai
Gruodžio 5 d. buvo

dienos
Vaikeliams. Rekolekcijas vedė
kun. Simonas Sauiėnas. Naujų 
narių priimta 63. Tikrai gražus 
būrelis lietuvių šv. Roko para
pijos vaikučių! ,

jis
P<> 
ži-

i

Linksmų šv. Kaltdy!

Adv. A. J. Young 
(JANKAUSKAS)

35 Hunneuell Avė., 
Brighton. Tel. STA 8659

Sodalicijos
Gruodžio 6, 7 ir 8 dienomis, 

Šv. Roko parapijos bažnyčioje 
vyko Mergaičių ir Moterų So
dalicijos rekolekcijos ir naujų 
narių priėmimas. Moterų Soda
licijos priimta 12, o Mergaičių 
Sodalicijos 17 naujų narių. Tai
sektinas pavyzdys dar neorga- Surašė J. K. M. Išleista 1935 
nizuotoms moterims ir mergai- m., 150 pusi, 
tems. Jau laikas susiprasti!

giavo visą Prancūziją ir paga
liau, beveik prieš pat karo pa- 
oaigą, nelaimingai žuvo Vokie
tijoje nuo 88 kanuolės.

Hartforde gyvendamas 
lirbo išvežinėdamas pieną 
stubas, užtat jis buvo gerai
lomas visiems lietuviams, kaip 
linksmo ir malonaus būdo jau
nuolis. Jis priklausė prie Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo, 
šventos Trejybės Vyrų Kliubo, 
Lietuvių Susivienijimo Ameri
koje 124 kp. ir dar tada gyva
vusio Lietuvių Jaunuolių Cho
ro. Jis paliko dideliame nuliūdi
me savo abu tėvelius, sesutę 
Anelę Paiskienę ir brolį Joną 
Medonį. Visi jie gyvena Hart
ford, Conn.

Motina yra labai patenkinta, 
kad dabar galės lankyti jo ka
pą, kada tik norės, nes jis da
bar yra visai netoli nuo jos. 
Netik motina, bet ir visi namiš
kiai, taip pat ir jo draugai ga
lės aplankyti dažnai jo pasku
tinę amžino poilsio vietą.

Jo abiems tėveliams, sesutei 
Anelei ir broliui Jonui reiškia
me giliausią 
skausmo 
brangus 
lenkiame 
vo kapą, 
šalis nebuvo tavo gimtinė že
mė, bet žinome, kaip labai tu 
ją mylėjai ir šią brangią šalį 
savo galvą padėjai, vos tik pra- 

! žydus tavo jaunystei. Lai bū-•
Ina tau lengva ilsėtis šioje tavo 
■numylėtoje Dėdės Šamo žemė
je, kurioje tu taip troškai atsi
gulti.

(P. S. Jis tarnavo prie 740 
Field Artilery Bottolion, ir bu
vo truckdraiveris, kur viską 
pristatė į fronto linijas.)

A. Sabeika.

Nusišysok!

Sakoma: juoktis sveika. Nu
sišypsok! pripasakoja visokių

Naujų — 1949 Metų Sutikimas juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
Šv. Roko parapijos moterys! 

ir merginos ruošia parapijos! 
svetainėje Naujų Metų sutiki-j 
mą. Programa bus Įdomi ir j

tykių. Kaina Si.00.
••Darbininkas”,

366 W. Broadvvay, 
So. Ro«tnn 27, Ma«<»

ir
s Linksmų Kalėdų Švenčių!
I
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3 58 Dorchester St
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H. G. Gumsey Co.

užuojautą šioje 
valandoje. O Tau, 
draugai Juozai, visi 
savo galvas prieš ta- 
Mes žinome, kad ši

Wm. Skudris, 
SOUTH BOSTON SUPPLY

WALL PAPER
Hardware, Painst and 

Plumbing Supplies
maloniai ir linksmai f 

' • " Įjo gražus paveikslas į visus at-| Phone SOuth Boston 8-4683

Linksmų šv. Kalėdų!
iI■I

labai liūd- j

paskendęs į
ant kurio į

šypsojosi 385 Broadway, S. Boston, Mass.■

Cpl. Juozą Medonį palaidojus
Visiems hartfordiškiams ge-

ari pažįstamas ir visų labai 
mylimas jaunuolis. Juozas Me- Linksmų ŠV. Kalėdų!

HARTFORD. CONN.

I

Dvidešimts Penki irKETVIRTIS & CO
Penkios Dešimtys Dovanų Vienoje!

Pagarsėję Kokybėje Nuo 1874
East Boston Savings Bank

donis. vos tik 20 metų amžiaus,: 
žuvo bekariaudamas su vokie
čiais. Jis tarnavo 3-čioje U. S.! 
Paton Armijoj ir buvo netikė-I 
tai užmuštas, tik Raino upę pe
rėjus, 1944 m. Kovo 27 d. Jis 
buvo palaidotas Luxemburgo 
amerikiečių kapuose, kur išgu
lėjo apie 4 metus, ir tik šio
mis dienomis buvo parvežtas 

1 atgal į savo numylėtą žemę A- 
meriką. Į savo tėviškę Hartfor
dą buvo atvežtas gruodžio 5 d., 
o sekančią dieną, t. y. šių metų Į 
gruodžio 6-tą buvo iškilmingai; 
palaidotas su bažnytinėmis ap-'. 
eigomis Šventos Trejybės para-į 
pi jos ir kareivių kapinėse Wil-} 

;son, Conn. Jo laidotuvės vi-j 
įsiems, kurie jose dalyvavo, pa-| 
į liko neišdildomą ir 
I nį įspūdį.
i Jo grabas buvo

Petras Shirkus,
Sveikina visus savo kostume- 
rius ir draugus, linkėdamas 

linksmiausių šv. Kalėdų
PETERS MARKET

«25 E. lt h St, S. Boston, Mass. ‘gražiausiose gėlėse,
Tel. SOuth Boston 8-4025 j 

Parduodame geriausios rūšies Į 
mėsas ir groseri. į- - !i. i.i ■■■ ■ —■ ■■■ — l

j

*
i Third Street Cafe, Ine

A. P. Neviera, savininkas

Šie Mėgiami Cigarai
I? LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

BORIS BEVERAGE CO
J. ARLAUSKAS, savininkas

220 E St., Tel. SO 8-3141 So. Boston, Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
Tel. SO 86899 Free Denvery

Peoples ke I Coal Co
Gardner, Mass.

East Boston, Mass.

DBHER

VILLAGE MARKET
Mike Wassan, Prop.

Fresh Meats - Groceries - Vegetables 
332 West Broadvvay, South Boston 27, Mass.

Watches - Jewelry - Diamonds - Radios 
Electrical Appliances

FRIGIDAIRE
X

379 West Broadvvay South Boston, Mass.
Tel. SOuth Boston 8-4649

•‘V-.'VėV .'V-.'Vv!

Duokite vyrams cigaru, kuriuos jie 
mėgsta; dovana bus labai Įvertinta! 
Platus Pasirinkimas Havana Filler 
7-20-4 ir Denter cigarai yra sudėti 
j Kalėdų dovanų dėžutes po 25 ir 
50. Prašykite jų, kur cigarus par
duoda.

R. G. SULLIVAN INC. MANCHESTER, N. H.
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15DARBININKAS
STOŠKAITE, Veronika, dJ TIDRIKAITE - Valaitenė, 0- 

Vinco ir Onos, iš Keturvalakių na, iš Alvyto, jos vyria Valai- 
vl., Vilkaviškio ap. tis, Jonas, s. Jurgio iš Vilkaviš-

STULGINSKIS, Antonette, kio ap. ir sūnus Valaitis, E- 
lankėsi su tėvais Lietuvoje, džius.
gyv. Illinois valst. i TRUSAITĖ - Šidlauskienė,

STUPELIENE (?) - Kidu-1 Juzefą, iš Širminių km., Šauke-
laitė, Anelė, d. Tamošiaus, iš nų par., Šiaulių ap., jos vyras 
Akmenės. ; Šidlauskas, Liudvikas, iš Rau-

ŠUKYS, Povilas ir Šukytė, denų par., Šiaulių ap., jų duktė 
Pranė, gimę Amerikoje, gyvenę Šidlauskaitė, Juzefą ir sūnūs 
Vabalninko vL, Biržų a. Šidlauskas, Kazimieras, Liudvi-

ŠUKYS, Sebastionas, iš buo- kas ir Silvestras.
t

džių km., Naumiesčio par.
ŠUTRIKAS, Motiejus, iš Tei-

I 
I
i 
i 
!

čio vl., Tauragės ap.
PAUKŠTYS (Paukštis), su 

šeima, iš Krokialaukio, Alytaus 
apskr.

PAUKŠTYS (Paukszta,),
Jonas, s. Adomo, iš Daugėliš
kiu vl., Švenčionių a.

DATTV5ravm* u___1-:__ X •

i

I
I 
I 
t 
i

PATEGAITE - Albrechtienė, 
Naumies-

PAUKŠTYTE - Širvinskienė, i 
Salema, d. Adomo, iš Daugelis- 

Sabi- kių vi., Šyenčionių ap.
PAUKŠTYTE, Verutė

Saldutiškio, sesuo Marijos 
d. An- peravičienės.

I PAULAUSKAITĖ - Aleksan
dravičienė, Stefanija ,tremtinė, 
iš Dopulčių km., Kretingos pa
rapijos, prašo atsiliepti vyro' 
brolį Aleksandravičių, Karolį ir- 
kitus pažįstamus.

PAULAUSKAS, Kazimieras 
ir Konstantinas.

i PAULAUSKAS

d. Juo-

- Kar- 
Augus-

- is
Gas-

NAVICKAS, Jonas, s. Igno,
iš Staigvilių ar Jukiškių km., Anna, iš Palendrių, 
Šiaulių ap.

NEMICKIENE - Pitrėnaitė, 
iš Dideliškio km., Obelių vl., 
Rokiškio ap.

NEVERAUSKAS, iš Jotyš- 
kių km., Gelgaudiškio vl., ša
kių ap.

NORD, Walter, gyv. Nebras-
ka.

NORKUTE - Pietkus,
na, iš Trimėsėdžio km., Telšių 
apskr.

NORVAIŠAITE, Agė, 
tano, iš Žagarės vl.

NORVAIŠAITE, Ona,
zo, iš Žagarės vl.

PAMERNACKAITE 
čiauskienė, Gabrina, d.
tino, iš Žiežmarių vl., Trakų a.

PAMERNACKAS. Boleslo
vas, s. Augustino, iš Žiežmarių
vl., Trakų ap. j PAULAUSKAS - Paulavi-

PANAVAS, Juozas, s. Anta- čius. Leonas ,iš Gedrikių km.
no, iš Daugėliškio vi.. Švenčio- PAULAUSKIENE - Navic- 
nių ap. kaitė, Marija iš Staigvilių ar j

PAPLAUSKAITE - Misiūnie- Jukiškių km.. Šiaulių ap.
nė, Kazimiera, jos sūnus Povi- PAULAVIČIUS - Paulauskas, 
las ir duktė Leonas, iš Gedrikių km.

r • PAULIKAITE, Pranė, Chica-PAŠKEVIČIUS, Jonas, iš .
Giedraičių vl., anksčiau gyve- S°^ . TTT TT.T.„KTTO T

’ , ’ , - PAULIUKONIS. Juozas irnęs Montreal, Canada. i
PETRUITIS, Antanas, s. Jo

kūbo, iš Šiaulių ap., siuvėjas,

Linksmų šv. Kalėdų!

Dr. J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
447 W. Broaduay, 

South Boston, Mass.
Tel. SO 8-2805

I
l

Stasys, sūnūs Karolio, iš Tau- gyv. Brazilijoje, 
jenų - Deltuvos vl., Ukmergės' 
apskr.

PAUZAITĖ,
vl., šakių ap., 
Kalvaitienės.

PEČE’aitė -
gyv. Paterson.

PEČINIS. Vincas, kil. iš Bar
tininkų vl., Vilkaviškio
Sausininkų km.

PEČKAUSKAS. Juozas
Pečkauskaitė, Ona, vaikai Jono
iš Batakių vl., Tauragės a.

PETRAITIS, Dzidorius, gy
venęs Mirklių dv., Raseinių vl. 
ir apskr.

I PETRAITYTĖ, Ona. Petro-i
l

nelė ir Ulijona, dukterys Jero
nimo, iš Jurbarko vl.

PETRIKAS, Ferdinandas, iš ■
Šulpetrių km., Ylakių vl., Ma
žeikių ap.

PIETKUS - Norkutė. Sabina.
iš Trimėsėdžiu km., Telšių ap.

iš Griškabūdžio 
sesuo Marcelės

Lausin, Anne,

POVILAITIS, Viktoras, trem
tinys, sūnus Jurgio, iš Kirme- 
linės km., Marijampolės vl. ir 
ap., prašo atsiliepti gimines bei 
pažįstamus.

PRANINSKAITE, Julija ir 
Teklė, d. Augustino, iš Panevė
žio ap.

Ska- 
km.,

! r --------------------------------—

ko ir Antaninos, iš Dotnuvos 
vl., Kėdainių ap.

ŠABLIAUSKAITE, Ona, iš 
Želvos vl?, Ukmergės ap.

SAKALAUSKAITĖS, iš Lep
šių km., Lukšių vl., šakių ap.

ŠAKYS, Jonas ir Jurgis, sū
nūs Kleinaitytės.

ŠALKAUSKAS, Valentinas,
iš Jovaišių km.

SALUČKA, Juozapas ir Ka
zimieras, iš Ustukių km., Pa
svalio par., Biržų ap., sūnus 
Zdanevičiūtės.

SAMUOLIS, Jonas, iš Mik-
naičių km., Barzdų vl., Šakių a. i bėrių vl., Vilkaviškio ap.

ŠAVINYTE, Eleųa, d. Pran-[ ŠVEDAITE - Stalioraitienė, 
Petronėlė, duktė Jono ir Mag
dalenos, iš Vilkaviškio vL ir a.

TAMOŠAITIS, iš Plaučiškiųj 
km., Rozalimo vl., Panevėžio a.' 

TAMULAITIENĖ - Tamulai- 
tytė, Domicėlė, d. Baltramie
jaus, iš Zapyškio vl. |

TAMULAITIS, Vincas, iš 
Dievogalos km., Zapyškio vl.,i 
Kauno ap. i

TAMULAITYTE - Tamulai- 
tienė, Domicėlė, d. Baltramie
jaus, iš Zapyškio vl. į

TARVIDAITE, Ona, iš Va
balninko parap.

TAUBING, Harry, iš Biržų 
m. t

TAUJANSKAITE, iš Taujė
nų km., (ar Sudergio km.), 
Panevėžio ap.

TRUČINSKAS, Napaiis, ir 
žmona Tručinskienė, Natalija, 
iš Obelių km., Pandėlio vl., Ro
kiškio a.

PETRUOKA, J., iš Zablackų 
km., Vajasiškio par., Salako v., 
Zarasų ap.

PIEŠINA. Rapolas, s. Domi
ninko ir Barboros, iš Deltuvos, 
Ukmergės ap.

PILECKAS, Juozas, iš Laz- 
dijų ap.

P ’Į PIETRĖNAITĖ - Nemickie-
. 'nė, iš Dideliškio km., Obelių v., 

Rokiškio ap.
Į PLIPLYS (Pleuplis), Motie
jus, iš Pilviškių vl., Marijampo
lės ap.

j POCAITĖ, Barbora, iš Arkš- 
i vos km., Ylakių- vl.,* Mažeikių a. 
Į POLIKAITIS. Antanas, vie- 
i nuolis.
j POŠKUS, Julijonas, iš Vilkai-

— = čių km., Žarėnų vl., Telšių ap.
POVILAITYTĖ, Petronė, iš 

Kybartų vl., Vilkaviškio ap.
PREIKŠAITIS, Jurgis, iš 

Tauragės ap.

sūnus
iš

Duok Fordą Dovanų - Certifikatą

3

Už tuos dalykus, kurte ,n»u- 
hukjant roikalingi. pridedamas 
atrygtnfchas gali bot priskaity- 

•as ant certifikato.

Pamatyk Savo Drauginųę Fordo Dyierf Dabar!
Mes parankiai esame įrašyti į vietinį Classified Telefono Direktorių.

neaters

SpoHigM $17.25

Gtare Froof
įsi t«ar Vi«w Mirror

Bock-i* Laram |X$o

Gto»»

Ųtility Ijflh* *2-85

Anti-Frctn 
in 

Onn Golfai Com 
t

CourtwZMopli9ht$3.50 Jj Au’on'0l'< Tum Indicafor JM.M

Mlrror $2.93

PRANSVEVIČIENE 
dūke, Ona, iš Jotiškių 
Plokščių vl., Šakių ap.

PREIKŠAS, Jurgis,
Jurgio ir Marės' Tažytės, 
Kretingos ap.

PRIDOTKAS, Jurgis, iš Lan- i 
keliškių km., Vilkaviškio ap.

PUNYS, Mykolas ,iš Paber
žių km., Biržų ap.

PUt)DŽIŪNASr Klemensas, iš 
Anykščių vl., Utenos' ap.. sūn. 
Vinco.

PUSLYTĖ - Mačienė, Cicilija, 
|iš Juknėnų km., Daugailių vl., 
Utenos ap.

PUTINYTĖ - Lukšienė, Ane, 
d. Jurgio, iš Tauragės vl., ir a., 
ir vyras Lakšys Antanas, iš 
Juškaičių km., Naumiesčio yl.. 
Tauragės ap., gjrv. Philadfel- 
phįa, Pa.

RAČKAUSKAS. Aleksan
dras, s. Antano, iš Kelmės vi., 
Raseinių ap.

RADAVIČIUS. Br. iš Rūdiš
kės km., Kaltinėnų vl., Taura
gės ap.

RADER, Ester, gyv. 1842 
St. (?) East St. Louis. Illinois, 
ir sūnūs Maksas ir Jurgis.

RADKAUSKIENĖ - Ado
maitienė - šimulytė, Izabelė, d. 
Povilo ir Barboros Korpaitės, 
iš Veviržėnų vl., Kretingos ap., 
it jos sūnūs Radkauskas, An
tanas ir Adomaitis. Jonas ir 
Pranas, gyv. Brooklyn, N. Y.

RAMANAVIČIAUS, Juozo, 
iš Šakynos m., Šiaulių ap., įpė-j 
diniai prašomi atsiliepti.

RAMONYTĖ - Slaniulienė, 
Domicėlė, duktė Kazimiero, iš 
Veliuonos vl., Kauno ap.

RAMONYTĖ • Aleksandravi- 
čienė, Teofilė, iš Veliuonos vl.. 
Kauno ap., duktė Jono.

RAUDŽIUVIENE - Vizgaity- 
tė, Agota, d. Antano, iš Zapyš
kio vl., Kauno ap.

ROSE, James (Ružinskas. 
Ignacas).

RUDZINSKAS. Baltrus ir 
Vincas, iš Lauskaimio, Kybar
tų vl., Vilkaviškio ap.

RUMBUTIS, Bernardas, ir 
sesuo Rumbutytė. Elena, iš Vė
žaičių, Gargždų vl., Kretingos 
ap.

RUŽINSKAS. Ignacas 
;James), gyvenęs Grand 
Avė., Chicago.

SAKAITE, Agota, iš 
aiškių km., 
Šakių ap,

SAGAIT1S, Juozas, s. Liudvi-

i

ciškaus ,iš Vyžuonų vl., Utenos 
apskr.

SHWABAS, John, turėjęs ū- 
kį prie Pilviškių.

ŠETKUS, šeima, ir dvi sese
rys šetkaitės, iš Vitkaičių km., 
Tauragės vl. ir ap.

ŠEVELIS, Jonas, Juozas ir 
Silvestras, iš Stanaičių km., 
Gelgaudiškio vl., šakių apskr.

ŠIDLAUSKAS, Liudvikas, iš 
Raudėnų par., Šiaulių ap., jo 
žmona Trusaitė - Šidlauskienė, 
Juzefą ,iš Širminių km.. Šaukė
nų par., Šiaulių ap., jų duktė 
Šidlauskaitė, Juzefą ir sūnūs 
Šidlauskas, Kazimieras, Liudvi
kas ir Silvestras.

Šidlauskienė - Laukytė, Zofi
ja. iš Gedgaudžių km., Salan- 

i tų vl., Kretingos ap. 
į ŠILEIKIS, Andrius ir Mikas.

SIMONAITIENE, 
Antano iš Akmenės, 
apskr.

ŠIMULYTĖ - Radkauskienė - 
Adomaitienė, Izabelė, d. Povilo 
ir Barboros Korpaitės, iš Ve- 
viržėnų vl., Kretingos ap. ir jos 
sūnūs Radkauskas, Antanas ir 

; Adomaitis, Jonas ir Pranas, 
; gyv. Brooklyn, N. Y.

ŠIPAILAITĖ, Juzefina d. Jo-
■ no.

ŠIRMULIS, Nikalojus, iš 
Naujų, Bakainių km., Surviliš
kio vl.,- Kėdainių ap.

IRVINSKIENE - Paukštytė, 
Salema, d. Adomo, iš Daugėliš
kiu vl., Švenčionių ap.

SKADUKE - Pranskevičienė, 
Ona. iš Jotiškių km., Plokščių 
vl., šakių ap.

SKUČAITE, iš Belevičių km., 
Veiberių vl.

SKUNDRIS, Jonas, žmo
na, Skundrienė ,Veronika, abu 
iš Jankūnų km., Radviliškio a., 
ir jų duktė Skundrytė, Elena, 
gim. Amerikoje.

SLANIULIENE - Ramonytė; 
Domicėlė, duktė Kazimiero, iš 
Veliuonos vl., Kauno ap.

SLAVINSKIS, Petras, iš Ma
rijampolės ap., gyv. 
Pa.

ŠLIČIUS (Šličas).
Račalių km.. Sedos 
kų vl.

SMAILYS, iš Pažėrų 
Veiverių vL, Marijampolės 

ŠNEIDERIS, Gustafas. 
Plokščių km., ir vl., šakių ap.

ŠNEIDERIS, Pranas, iš Plok
ščių km. ir vl., Šakių ap.

SPEE - Bidarf, Edelina.
STALIORAITIENE - Šve

daitės, Petronėle, duktė Jono ir 
Magdalenos, iš Vilkaviškio vl., 
ir aps.

STALIORAITIS, Antanas, iš 
Jūrės, Marijampolės ap.

STANEIKA, Jonas, iš Am
brasų km., Barzdų vL, šakių a.

STANKAUSKIENE - Karso- 
kaitė, Marta, iš Kučiūnų km., 
Lazdijų vl. ir ap.

STANKEVIČIUS, Juozas, s.
Jokūbo, iš Žiežmarių vl., Trakų 
ap.

STANŠAUSKAS, Motiejus ir 
jo trys broliai iš Gastelionių 
km., Rumšiškių vl., Kauno ap.

STARKAUSKAITE - Banevi
čienė, Ona, ir jos vyras Bane
vičius, Vincas, gyv. Brooklyn.

STATKEVIČIUS, Jonas ir 
Kazys ir Statkevičiūtė, Kaze, 
iš A. Panemunės, Kauno ap.

ŠUKYS. Antanas, kilęs iš 
Debeikių, Utenos ap.

STRAINYTE, Ona. d. Igna
co, is Batakių vl., Tauragės a.

i

(Rose, 
Rapid

Pakai -
Gelgaudiškio vl.,

Prane, d. 
Mažeikių

Pittston,

Juozas, iš 
par., Zidi-

km.,
ap. 

iš

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Linksmų Sv. Kalėdų!

George C. Stukas
PHOTOGRAPHER

453 W. Broaduay, So. Boston
Tel. SOUth Boston 2029

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

)

$ 447 W. Broaduay, SO 8-4295, So. Boston, Mass.

PETCHELL’S

JAMES STRIGUNAS,
i!

THE FAMILY SHOE STORE
Įvairus čeverykų pasirinkimas

Nuoširdžiai Sveikina

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir savi- $ 
ninkas L Street Tavern, nuoširdžiai sveikina vi- $ 
sus draugus, prietelius ir rėmėjus ir linki links- 

miausių šventų Kalėdų švenčių!it

«

Let all the lights which

gleam at Christmas time

carry our sincerest

greeting

MERRY CHRISTMAS

I
i%

HAPPY NEW YEAR

BROCKTON EDISON CO

and
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BALF Pranešimas Kvietinių
Žmonių-DP Imigracijos Reikalu

BALF va'dvba ir jo Įkurdinimo komitetas, vado
vaudamiesi BALF seimo Chicagroje 1948 m. soaliu 16 
dienos nutarimu, tremtiniu imigracijos darbe glau
džiai bendradarbiauja su DP komisija Washingtone, 
su atskirų valstijų (Statės) DP komisijomis ir su val
džios komisijos pripažintomis visuomeninėmis agen
tūromis. kuriems yra suteikta teisė rūpintis tremtinių 
imigracija.

Ligi šiol DP komisijja tas teises yra sutelkusi ni- 
nigiškai pajėgioms ir anksčiau davusioms tremti
niams korporatyvinius afidevitus organizacijoms.

Darbo ir buto garantijas galima siųsti tiesiog į 
DP komisija \Vashin<rtone ar per šalpos organizacijas.

Tarpininkaujančios organizacijos drauge su ga
rantijos davėju yra atsakingos: 1) kad kviečiamasis 
tremtinys bus aprūpintas darbu ir butu. 2) bus sumo
kėtos jo kelionės išlaidos nuo uosto iki paskirtos gy
venamosios vietos ir 3) kad atvykusis nebus visuome
nei našta. Valdžia, žinodama, jog pripažintosios DP 
kc misijos organizacijos yra pajėgios tesėti savo paža
dus. garantijose nurodytų faktų pati netikrina, o pa
lieka tai atlikti pačioms organizacijoms. Tarpininkau
jančiųjų organizacijų atstovai rūpinasi jiems patikė
tais asmenimis, tiek jiems esant Europoje, tiek jiems 
atvykus į Ameriką.

Garantijų davėjų pageidavimu, BALF gautąsias 
garantijas nukreipia:

1) tiesiog į DP komisiją VVashingtone (Displacea
Perscns Commissicn IVashingtcn 25. D.C.), j

2) į War Relief Services — National Catholic ■
\Velfare Conference (NCWC) Resettlement 
Division, 149 Madison Avė, New York, N. Y. Į 
(katalikų organizacija).

3) į Church IVorld Service (CWS East 21st Sreet, I
New York 10. N. Y. (protestantų organiza-; 
cija),

4) į Internaticnal Reseue & Relief Committee
(IRRC), 103 Park Avė., Room 507. New York 
17, N. Y. (liberalų organizacija),

5) j United Service for New Americans, Ine., 15;
Park Row. New York 7, N. Y. (žydų organi-; 
zacija).

Į
Garantuoto jai, siųsdami BALFui blankas, malo

nėkite būtinai pažymėti, I 
toms garantijoms duoti eigą, t. y. per kurią organiza-) 
ciją norite tremtini atsiimti.

BALF. norėdamas garantijų tekstą pritaikyti vi-Į 
siems atvejams, toliau naudojasi DP komisijos nusta
tytu blankų tekstu (forma).

Kurie nori, kad BALF siųstų garantijas tiesiog į 
DP komisiją \Vashingtone, ar Church World Service ' 
(protestantų organizaciją), ar Interpational Reseue 
& Relief Committee (liberalų organizaciją), ar United 
Service for New Americans (žydų organizaciją), turi I 
užpildyti po šešias (6) kopijas blankų kiekvienai šei-i 
mai. įimant nevedusius vaikus iki 21 metų amžiaus.! 
Atskirų garantijų reikia teims vaikams, kurie turi 21; 
metus arba kurie jau yra vedę, nors 21 metų ir neturi, j 
Tų blankų dvi (2) kopijas būtinai reikia notarizuoti.

Norintiems naudotis National Catholic Welfare i 
Conference (NCWC) 
ninkavimu, pakanka užpildyti tik 2 kopijas ir jų no
tarizuoti nereikia. Šiuo atveju reikia taip pat nurody
ti: 1) savo gyvenamosios vietos katalikų parapijos ad-| 
resą ir 2) klebono pavardę.

Kurie jau esate betarpiškai pasiuntę garantijas 
DP komisijai ---------
toms organizacijoms.
BALF. 
America. In 
mes ir 
eigą ir,

• lūs bažnyčios lankytojas 
‘ ir dažnai ėjo prie Šv. Sa

kramentų. Grįžus gyveni
mui į normales vėžes, A. 
M. nustojor bažnyčią lan
kęs ir pamiršo pamaldu
mą. Vėl pradėjo savo se
nąjį ir įprastąjį darbą 
dirbti. Vokiečių karinės 
valdžios parėdymu buvo 
ištremtas iš Telšių į Ma
žeikių apskritį, kaipo pa
vojingas visuomenei žmo
gus. Valdžios dėl akty-
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LAKIUS KREMTIES
Mieli Amerikos Lietuviai!
Karo audrų nublokštas į sve

timą, nesvetingą šalį — Vokiė- 
i tiją, norėčiau iš jos ištrūkti ir 
natekti į Siaurės Ameriką, kur 
daugiausia yra Lietuvos sūnų ir 
dukrų. Jau ketvirtus metus lei
džiu tremtyje, be naudos sau ir 
kitiems. Trokštu darbo savisto- 
vam pragyvenimui. Nors turiu 
virš penkiasdešimt metu, bet 
esu sveikas, tvirtas ir pa.iėyrs

yaus veikimo rusų naudai | ūkio ir kitam darbui. k- 
buvo segamas ir norimas. ęrrindinė profesija — žemės ū- 
sulaikyti, bet pajutęs esąskis; susipažjnęs su trakto- 
sekamas, pasislėpė, ir taip! rjum įr visomis žemės ūkio ma
lki antros bolševikų oku-. šinomi8. Turiu 14 metu prakti

škos — iki tremties valdžiau 50 
‘hektarų nuosavą ūkį. Be to, 
Į tremtyje susipažinau su elek- 
tro-monterio bei šaltkalvio a- ✓
matais ir anglų kalbos pagrin
dais — žodžiu ir raštu.

Bet tam mano troškimui į- 
vykdyti yra rimta kliūtis, nes 
Amerikoje neturiu nei giminių 
nei pažįstamų, kas galėtų su
teikti darbo ir buto garantijas, 

|be kurių emigracija į Ameriką 
neįmanoma.

Todėl kreipiuosiu į mielus už- 
turtas nyko ir jam mažai brolius ^tuvius ir nuo- 
naudos davė. Be to, jis.širdžiai prašau pagelbėti man, 
mėgo išdidumą, save laikė suteikiant darbo ir buto garan- 
mokytu, protingu, daugi11^; 
žinančiu žmogumi. Kaipo į 
toksai, vengė darbo, o y- . . .
pač sunkesnio bei juodės- siu^ amžinai dėkingas^ 
nio. Galą su galu suvesti 
negalėjo. Kad išvengus

pacijos slapstėsi.
A-sas M-kas, nors dar 

buvo jaunas, stiprus, svei
kas, raumeningas ir gra
žus vyras, bet šių ypaty
bių savo gyvenime nesu
gebėjo išnaudoti. Nors tu
rėjo namą ir žemės skly
pą, bet jis nematė reika
lo tinkamai namą prižiū
rėti ir iš žemės gauti tai, 
ką ji galėjo duoti. Namas 
be priežiūros baigė pūti ir 
grūti, žemė dirvonavo. Ir 
taip šis tėvų paliktasis

V •

Į

Sutikusiam broliui ar seseį 
mano prašymą > patenkinti, bū-

Gavęs, iš norinčio man padėti, 
Į laišką suteiksiu smulkesnių ži- 

Kii»-Sv. Pr. Varpelio • skurdo ir var?o~ 'nulio1“"*’ reikahngų garantijoms su- 
Marija gi dėmėjosi sau visus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. taįg keUaig, ku7įais beei-'^1^- 

damas atsipalaidavo nuo 
doro, tvarkingo, sąžiningo 
gyvenimo ir liko savo tau
tos

LAISVES, LYGYBES, BROLYBES KELIAIS

Tęsinys
—
pasislėpė. Kai vokiečiai lyje samišiui bei panikai

ir Tėvynės parazitas. 
Jonas Ervydis.

Ppr našta vietom fikinin- nesulaikoma; veržėsi pir- ir A. M-ka pasirodė, bet; 
kuriuo ..keliu pageidaujate smulkauS kredito drau- myn’ bolševikai visM Pa* Jis kaiP “karžigys” nuver-j 

■gija (bankelis) iš Pieno- gaivai uKciais r _ . _. - - . _
centro kas savaitė gauda- 

įvo stambias pinigų sumas 
dėl apmokėjimo ūkinin
kams, kaipo pieno ir kiau
šinių statytojams. Iš Sė
dos pašto ninigus atvežti 
visad 
pašto 

i M-ka.
,6000 

1’ i tarp 
’ Į Kalvarijos

miške užpuolė ginkluotas 
plėšikas. Pinigai iš A. M.

. x ... . .. atimti be jokio pasiprieši-katalikų organizacijos tarpi- ,nimo įr vįgo *ik da vi.
sako A. M. iššovęs porą 

: šūvių į aukštį, o tariama
sis “plėšikas” su pinigais 

i ir kapšeliu dingęs miško

važiuodavo, kaipo 
tarnautojas, A-sas 

Kartą bevežant 
litų pusiaukelyje 

Sėdos ir Žemaičių 
Užbredumės

: bėgo. tė stiebą, prie kurio buvoi 
Tada visoje Lietuvoje ne- pakabinta tautinė vėliava,) 
tik miestai, miesteliai, bet ją nuplėšė, sudraskė ir'

i ant to paties stiebo, prie 
i kurio plevėsuodavo rau
dona okupantų kruvinoji 
vėliava. 24 d. birželio iš 
kažin kur į miestelį atva
žiavo keletas raudonar
miečių, kurie, ant kelio 
sutiko Antaną Brazdeikį, 
mirtinai jį sužeidė ir po 
dviejų dienų jis mirė. Ki
toje vietoje buvo nušau
tas Vacys Butkus. Į vie
ną ir antrą azijatų šūviai 
buvo paleisti, kaipo į par
tizanus, kurie su ginklu 

A. M. vos grįžus į Že- rankoje buvo pasiryžę ko- 
... ” * ’ . tu°3au voti prieš Tėvynės paver-

.. Brooklyn 11. N. Y.), kad policijos buvo įtartas ir

DP komisijai Washingtcne ar kitoms čia išvardin-
. malonėkite apie tai pranešti 

o centrui (United Lithuanian Relief Fund of mąičių Kalvariją,
, 105 Grard St., „____,_____ z,___ ,

mūsų atstovai Europoje galėtų sekti tų bylų sulaikytas. Taip pat sulai- 
reika’.ui esant, padėti.

Tautiečiai,
Esu lietuvis, nevedęs, 32 m.

Su aukšta pagarba 
Petras Jurgaitis 

DP Camp UF 302, 
(13a) Seligenstadt 

n/Wurzburg USA Zone 
Bavaria, Germany.

t

PčiučtH
BRANGUS LIETUVI, padėk 

sudaryti darbo sutartį ar įva-
miestui, miesteliai, uei ją nupiese, suurasne n ---------’--------~ .—

ir kaimai pasipuošia tau- kojomis sumindžiojo. Ne-; amžiaus, specialistas kepėjas, 
itinėmis vėliavomis. Že- toli, prie pat miestelio,: =5et’*
imaičių Kalvarija taip pat ant Varduvos upės kranto kai tam kas Prisiūs man darbo) Specialybė technikas 
neatsiliko. Miestelio cen- buvo vietos katalikiškojo *1* buto pažymėjimus, r 

!tre buvo iškelta trispalvė jaunimo sporto aikštė, ku-idirbti ir virėjo darbą, nes ir šį dęs. Pneš trumpą laiką atvy- 
. • . • « • • • a v i- • “1 • mIraia IX 1 VZAlZ'kVYrioje tarp žaliųjų rūtų ir r 

žydinčių gėlių buvo iš ce- rekomendacijas, 
mento meniškai padaryta 
spalvota Vytis. A. M-kai 
ir šis Lietuvos valstybės 
ženklas buvo kaip druska 
akyse. Jį išniekino ir su-' 
mušė į smulkius gabale-! 
liūs, o rūtas ir gėles iš
mindžiojo, , pats demons
tratyviai nuėjo savo bul
vių kaupti, bet tuojau vie
tos partizanų tapo sulai
kytas ir po kurio laiko pa
leistas.
nyje, kad gali 
už 
mus 
mos 
gus

toli nrie nat miestelio pasižadu dirbti pusę metų dy- žiavimo galimybes į USA. 

buvo vietos katalikiškojo ’r buto pažymėjimus. Galiu chanikas, turiu 20 metų, neve-

rioje tarp žaliųjų rūtų ir j

• v

- me-

neblogai moku ir turiu anglo kau iš Vokietijos Venezuelon, 
", j kelionės išlaidas galiu pats su

prašau skubiai parašyti se-,mokėti.
kančių adresu:

Mikas Aliejūnas 
(20a) Lehrte b. Hannover 

"Churchill” Lager, Germany

Alfonsas Rundzaitjs, 
Los Teques Edo. Miranda 

Calle Boyaca Nr. 9. 
Venesuela Amerika de Sur.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
“ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėle ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROADWAV. SO. BOSTON. MAAA.

vadovavo vietos

gėjus. Plačiai po to buvo

Turėdamas ome- 
susilaukti 

padarytus nusikalti- 
ir išsišokimus tinka- \ 
bausmės, kad išven-i 
numatomų bausmių! 

jų artimas ir senas drau- viena žydė. Kilus mieste- pasidarė pamaldus ir uo-j 
gas St. V-kus, pas kurį 
kratos metu rasti visi pi
nigai 6000 litų ir kapšelis.

kytas ir jo pusbrolis St. kalbama, kad šiai azijatų
Ligi šiol visos užpildytos garantijų blankos yra M'ka, o sekančią dieną ir gaujai vadovavo -------

□eros ir jų keisti ne: papildyti nereikia.
Garantiją galima siųsti tiktai vienai šalpos orga

nizacijai arba DP komisijai.

Pastaba: Jeigu viena ar kita pagelbstinti organi- Teismas visus 'tris rado 
racija atsisakys padėti tremtiniui atvykti dėl kokių kaltais ir atatinkamai nu- 
nors priežasčių, tai tik tokiu atveju galima kreiptis į baudė, 
kitą organizaciją, prašant užvestą bylą paimti iš vie-j — * — ■
nes ir perduoti kitai organizacijai.

BAFL Valdyba ir BALF 
Imigracijos Komitetas.

Atlikęs bausmę dėl įsce- 
nizuoto pašto apiplėšimo, 
A. M. grįžęs iš kalėjimo ir 
savo namuose atidarė res
toraną (trakterių). Pir
mosios bolševikų okupaci
jos metu savo karčiamoje 
prekiavo degtine ir akty- 

Džiaugsmingoje Kalėdų šventėje malonu mums viai dalyvavo bolševiki
niame judėjime. Lietuviš
kajai visuomenei jis buvo 
didžiausia pabaisa ir jo 
dėka ne vienas taurus lie
tuvis skaudžiai nuo atėjū
nų nukentėjo.

Kilus karui tarp Vokie
tijos ir SSSR, A. M-ka 
nujausdamas, kad gali 
skaudžiai nukentėti, kaip 
uolus ir aktyvus bolševi- 
kiško judėjimo dalyvis,

KALĖDŲ SVEIKINIMAS

ir vėl širdinga; sveikinti mūsų brangias Rėmėjas. Rė
mėjus. Geradarius ir Priedelius Linksmomis šventė
mis.

Pilnomis dėkingumo širdimis, sūdysime maldoje 
Jūsų ir Jūsų mylimųjų reikalus prie meilaus Kūdikė-, 
lio Jėzaus, ypač prisiminsime Jus šventų Mišių auko
je, kuri bus atnašauta Jūsų intencijomis Kalėdų ir 
Naujų Metų antrą dieną.

Linksmiausių švenčių Jums širdingiausiai lin
kime!

Švento Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapota.


