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Iškreivintos pavardes 
Senieji ir naujieji
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• Bendrai paėmus, mūsų 
na.įai išeivijai reikia
daug, o labai daug nuopelnų 
už gerą lietuvybės išlaikymą. 
Tačiau, vis dėlto, jų tarpe yra 
nemaža ir negeistinų išimčių. 
Yra šeimų, kurios, pagyvenu
sios pora desėtkų ar kiek dau
giau metų šiapus okeano, nors 
angliškai kalbėti neišmoko, bet 
lietuviškai
atvejais pasitaiko, netgi, kuri- 
jozų.

Esti taip ,kad vienas iš tėvų 
išmoksta angliškai .kitas —ne 
Gi jų vaikai — tik angliškai 
tekalba. Ir kas tuomet belieka? 
O gi, jei pav., toks tėvas pa
norsta pasikalbėti su savo 
ku — turi kviestis motiną 
ri anglų kalbą moka) už... 
tėją. Arba — priešingai,
kai kas pasakys, kad tai yra 
iš piršto išlaužtas teigimas? O. 
kad, gi, taip būtų!..

Deja, šis reikalas gyvais pa
vyzdžiais būtų galima pailius
truoti.

Ir, sakykite, ar tai neprime
na vištos, išperėjusios žąsiu
kus? Kai “vištinės giminės” 
motina nusiveda “savo vaikus” 
prie kūdros — jie — “nenau
dėliai” — supliumpsi į vande
nį, o višta, bėgiodama krantu, 
kvaksi — šaukia, bet anie... ne
supranta...

O, vis dėlto, taip neturėtų 
būti. Tėvai vaikus — pirmų 
pirmiausia — turi išmokyti lie
tuviškai, o angliškai — jie pa
tys išmoks. Savo tėvų ir pra-r 

^boStf tarifom Tnesmieirer ir nie
kad neturime gėdytis ar jos 
ignoruoti. Tai yra mūsų šven
ta pareiga. Tuo labiau, kad to
ji kalba yra seniausia ir gra
žiausia indoeuropiečių kalba. 
Ja žavėjosi ir tebesižavi įvai
riausių tautų atstovai. Čia pa
imsime tik prancūzo ir anglo 
pasisakymus dėl mūsų kalbos 
grožio. Palmieri teigia: “...Si 
la valeur d’une Nation dans 
l’ensemble de l’humanite de- 
vait se mesurer a la beaute de 
sa langue, les Lithuanien serai- 
ent au premier rang parmi les 
habitants de FEurope” (Jei 
tautos vertė būtų sprendžiama 
pagal kalbos gražumą, lietuviai 
būtų pirmoje vietoje 
tautų šeimoje).

B. D. Dwigt sako: 
nian is a language’
value to the filologist. It is the 
most antique in its forms of 
all living languages 
vvorld, and most akin 
substance and spirit 
primeval sanskrit”.

•
Panašūs reikalai 

tarpe ir su pavardžių 
vinimu”. Daugelis
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

VyflkupM Kettelerta.
----------------- -----------------------------------#
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Pranciškaus lietuvių parapijos parapijiečiai ir įžymūs biznieriai. Susirinkusieji linksmai ir šei
myniškai praleido šventę ir ta proga visi nusifotografavo.

Štai pirmoje eilėje matome (iš kairės į dešinę) pp. Yanukonių anūkes: Patricia Ann Dris- 
coll, Lorraine Gagnon, Christine Gagnon, Corrinne Gagnon, Rosemary Driscoll ir Kathleen Dris- 
coll; (antroje eilėje, iš kairės į dešinę) žentas Alfred Gagnon; p. Rožė 
anūkę Marjorie Miller; p. Petras Yanukonis, laikant anūką Peter Michael Driscoll; žentas 
Arthur Miller, laikant Arthur, Jr., ir žentas James Driscoll; (trečioje eilėje, iš kairės į dešinę) 
— pp. Yanukonių dukrelės — Genovaitė Yanukonytė, Mrs. Ruth Miller, Mrs. Anna Gagnon ir 
Mrs. Lillian Driscoll. Tai yra trijų generacijų šeima. Sveikiname!

TRYS GENERACIJOS (KARTOS) — Kalėdų švenčių proga pas pp. P. Yanukonius, gyv. 
Whitman Street, Lawrence, Mass., susirinko jų vaikai ir anūkai. Pp. Yanukoniai yra Šv.
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Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

DP Laivas Atplaukia Į Bostoną
Washington, D. C. —

Prezidentas Trum anas
(sausio 11 d. bn”o i
(bes lėktuvu » Pinehurst,
iN. C. ir anlankė s-'r^antį
i George Marsha’l, valsty-

«tenW.oriu.
I Prezidevt*^ 
savo netikėtu 
labai nust^b’nn laikrašti
ninkus. Kai jis sugrįžo,' 
tai laikrašt>ni”k?i bandė 
sužinoti in kelionės tikslą.1
Pet Prezidentas 1 ~ _ __
kad iam buvo reikalinga žmonėmis, tarp kurių yra1 jų šeimą L _
sn valsU’bės 'm nnunu-^og vaikai. Laivas sustos pasirašys, tai turėsime 50 
nasikeisti ;vnrnonemis.ĮCominonwealth - -
.T»s sako, kad sekretorius Rostone 
Marshall’as dabar geriau' 
atrodo negu pirmiau.

Atveža 550 tremtinių iš Vokietijos. - 
nuvy- Bus trumpos pasitikimo ceremonijos, 
hurst. f 1 k , »

Dalyvaus Gubernatorius Paul A. 
Dever.

T""manas 
>š”vkimu i

1I
Boston, Mass. — Massa-. ti jas, būtent, Alaską ir 

chusetts Valstijos DP Ko- Hawaiį, kurios dabar yra 
____• .... • • _   Į Į  I A • 1 T ir 1 * • • A •misija praneša, kad pir-,tik Jung. Valstybių teri- 
madienį, sausio 17 d. at- tori jos.

_ plaukia “Marine Flasher”! Jeigu Kongresas priims 
Įaiyas su 5^0 išvietintais' Alaską ir Hawaiį į valsti- 

ir Prezidentas

CK) Pirmininkr fc>'»ddn- 
to Trumam Vdtia

1.

New York, N. Y. — Phi- 
lip Murray, CIO preziden
tas, labai pagyrė Prezi
dentą Trumana. kad jis 
taip greit pradėjo vvkinti 
savo duotus pažadėjimus 

rinkimųm.laike 1948 
cou ir nauiieen "r!3-kampanijos
Yanukonienė, laikanti Pirmininkas Murrav la

bai patenkintas Preziden
to Trumano pasakyta kal
ba Kongresui.

A

(Photo by Al White)

Nanking, Kinija

Connally pakvietė visę Senatą

Boston, Mass. 
madienį, .sausio

KHjas miMeji sugavo

' • *** • y - »

Pier, So. valstijų.

Šis bus antras laivas at- IfMfanrtiitt klfri fihadHll 
plaukiantis j B o s t o n ą.l • — -
Pirmas laivas su tremti
niais atplaukė lapkričio ___
mėn. Dar atplauks du ki-1 skaičiuota, kad Olandijai 
ti laivai su tremtiniais sj išlaikymas armijos ir oro 
menesį j Bostoną. I jėgų 1948 m. Indonesijoj

Kaip pirmuoju laivu at- kainavo $436,297,874.
vykusius tremtinius iškil-| Taigi Olandija daugiau 
mingai pasitiko ir pasvei- įgjgįdo Indonesijoj negu ji 
kino, taip ir dabar Massa- gavo Marshall’o plano, 
chusetts Valstijos DP. N balandžio 1948 iki 
Komisija ruošia pasitiki-, kovo 1949 m. 01andijai y. 
mo trumpas ceremonijas.: skirta $402,800,000 
Dalyvaus ir Gubernato
rius Paul A. Dever.

brdnęiii kiimioji
Batavia, Java — Ap- 

, kad Olandijai

Kongresas pripažins dvi 
naujas valstijas

Pnodizija vėl įšaldė 
If^inyc ir

Washington, D. C. — 
Dean G. Acheson, Prezi
dento paskirtas užimti 
George C. Marshall kaipo 
valstybės sekretori aus 
vietą, turės progą išdės
tyti savo nuomones link 
Sovietų Rusijos J. V. Se
nato susirinkime, kurį su
šaukė Senato Užsienio

Europos

“Lithua- 
of great

« 
ko-

Pir- munistų kontroliuojamas 
" ‘ i 17 d., 8 radio skelbia, kad komu-

val. vakare, New England nistai sugavo gen. Tu Yu- 
Mutual Hali ruošia gražią ming, dviejų armijos gru- 
programą pagerbti du pių vadą, kurios buvo ap- 
naujus vyskupus, būtent, suptos Suchow’e. 
vyskupą Stephen A. Ap- Komunistai skelbia, kad 
pelhans ir vyskupą Lęo jie visiškai sunaikino tas 
C. Arkfeld, kurie nesenai armijos grupes ir jų vadą, 

kurie buvo konsekruoti. gen. Tu Yu-ming suėmė.
______ politi-l Abu vyskupai vyks į Gen. Tu Yu-ming esąs ko

kos su Rusija pasibaigus • New Guinea, Pacifiko sa- munistų sąraše kaipo “ka- 
karui. Acheson’o vardas Į las, misijų darbui. ro kriminalistas”,
buvo įtrauktas vedantį

žss “s,; ““.s Vokiečiai planuoja atgauti 
Ruhro industrijos kontrolę

yraDean G. Acheson 
buvęs valstybės sekreto
riaus pagelbininku, ir jis 
buvo šalininku tų, 
norėjo “švelnios”

Santykių Komiteto pirmi-’Mr. Acheson niekad nebu-! 
ninkas šen. Tom Connally 
iš Texas.

,vo “įtariamas”, kad . jis 
j būtų padaręs nusikalti-

VVashington, D. C. —Sa
koma, kad J. V. 81-si 
kongresas pripažins 
paskelbs dvi naujas vals-

Paryžius — Prancūzijos 
ministeriu kabinetas vėl 
nutarė “įšaldyti” (už
drausti kelti) kainas ir al- 

Ų būtent, paliekant
aip buvo gruodžio 31.

KATALIKŲ TARYBA SVARSTĖ 
DP įstatymą

of the 
in its 

to the

Kaip žinoma, Senato 
Komitetas turi užgirti 
Prezidento '

mą.
Taigi nestebėtina, kad 

šen.

New York — Sausio 12‘mininkas, dar kartą pažy- 
d., McAlpin Hotel įvyko mėjo, kad dabartinis įsta- 
National Catholic Reset- tymas nediskriminuoja 
tlement Council atstovų i nei vienos grupės nei pa- 
susirinkimas svarsty t i, vienių asmenų. Jis tą pa- 
naujus pasiūlymus pakei- reiškimą tur būt padare 
sti išvietintų žmonių įsta-, todėl, kad žydų organiza- 
tymą. cijų vadai pakartotinai

šiame susirinkime daly-,sako’ kad dabartinis įsta- 
----  — tymas diskriminuoja zy- 

!dus ir katalikus”.
Šiame susirinkime dah - 

ir lietuvi’i 
kad padi- katalikų atstovų, kurie

t nediskriminuoja
atstovų'nei vienos grupės nei pa-

- * • • A__  —_

Frankfort, Vokietija —,tui Trumanui, renka au-
Tom Connally su-į Įžymūs vokiečiai, kurie įkas bylos vedimui, o sau- 

——4.—j— I-:- io SUVaŽlUOS į
iuiu v/umiauv , įžymus voKiecuu, Kunejnas uyius v C'

Trumano pa- kvietė visus senatorius iš-'turi įtaką valdžioje, dar- šio 17-18 dd. 
skirtą Acheson’ą sekreto- girsti Mr. Acheson nuo-' bininkuose ir industrijoj, Washingtoną. Komunistai 
rium. ’mones Rusijos atžvilgiu. !susivienijo ir paruošė pro-,sako, kad tikrai žemė pa-

į gramą, kad atsiimti iš ne judės.
r nACTTTveiniA i vnlrioZhi 'RnhrA inrllicfr-i-1 — - , -

t

BEVIN GAVO PASITIKĖJIMĄ į vokiečių Ruhro industri-i

PALESTINOS KLAUSIMU j Pereitą savaitę vokie-: 
__________________ Ičiai turėjo savo susirinki- 
Anglij“

Izraelis ir Egiptas 
Pasirašę Deryboms

vavo didžiųjų katalikų or-, 
ganizacijų atstovai iš viso( 
krašto ir visų diecezijų.! 
Dalyvaujantieji pareiškė vavo nemažai 
savo nuomonę, T " . _____ _______ ,, __
dinus DP kvotą iki 400,- plačiai išaiškino lietuvių 
000 per 4 metus, tai būtų tremtinių būklę. Dalyvavo 
diskriminuojantis daly-ir Edward M. O’Connor, 
kas, jeigu nebūtų prisilai- DP Komisijos narys, Wa- 
kyta teisingos proporcijos shington, D. C. Jis sakė, 
pagal išvietintų žmonių kad kitą mėnesį bus padi- 
rasę ir tikybą. dinta atvažiuojančių kvo-

Msgr. Edward E. Swan- ta ir po to iki gegužės mė- 
strom, National Catholic nėšio kvota pasieks 10,000 
Resettlement Council pir- asmenų.

išeivijos
“iškrei- 

mūsų tau
tiečių dar tebenešioja tas pa
čias pavardes, kurias nešiojo 
jų tėvai ar tėvų tėvai, nors jie 
ir gyvena jau ilgesnį laiką ne 
savo Tėvynėj .Kiti —- savo pa-

Tęsinys 2-rame puslap.

/

Jom the

MARCH 
OF 

DIMES

Londonas 
valdžios kabinetas pilnai 
užgyrė Užsienio Sekreto
riaus Bevino Palestinos 
reikalu politiką.

Valdžios aukštieji parei
gūnai sako, kad nebus jo
kių permainų Britanijos 
politikoje Vidurinių Rytų 
atžvilgiu.

Kaip žinoma, Bevinas 
buvo smarkiai plakamas 
kaikuriuose laikraščiuose 
už pasiuntimą lėktuvų į 
Izraelio - Egipto kautynių 
sritį, kur penki Britų lėk
tuvai buvo nušauti. Smar
kiai kritikavo Beviną ir 
Konservatyvų parti jos 
kaikurie vadai, ypač An- 
thony Eden. Bet kada Be
vinas išaiškino kabinetui 
kodėl jis turėjo pasiųsti

1 . . -i T ocacuu,. Rhodes, sausio 13 —
ro laivus į Trans-Jordano Jįe u nor9 £ Praneša, kad Izraelio ir

J? £aVO JO P‘ ną facto kontrolę ir įtraukti EPPto delegacijos jau 
pasitikėjimą, . ^^„4^ komitetą pa- l R^odes_^rtlSI.d,e

čius įžymiausius vokie
čius.Trys pabėoo is Laconia 

kaleHnio I
Komunistę vmH bus 

teistai
Wkshington, D. C. — 

Jung. Valstybių Aukš
čiausias teismas atmetė

paliaubų. Tai pirmas įvy
kis, kad bet kuris arabų 
kraštas sutiktų tartis su 
Izraeliu kaipo valdžia.

Sakoma kad darbotvar
kėje yra tik grynai mili- 
tariniai veiksmai.

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Laconia, N. H. — Trys 
kaliniai nuginklavo sar
gybinius ir pabėgo vien
marškiniai iš Belknap ap
skrities kalėjimo sausio 
12 d.

Vieną iš pabėgusių kali- komuiiistų vadų prašymą 
nių, Johh Dempsey, 30, panaikinti kaltinimus iš- 
gyv. Somerville, 7 “ 
surado miške apie mylia 
nuo kalėjimo, o kiti du te- mas prasidės sausio 17 d. 
besislapsto. Tame kalė ji- š. m. New Yorke. 
me ir buvo tik tie trys Dabar visi komunistų 
kaliniai, kurie laukė teis- laikraščiai ragina visus 
mo už nusikaltimus. siųsti prašymus Preziden-

Mass., davyste ir sąmokslu.
_ . Komunistų vadų teis-

Rusija vėl planuoja pakels- 
TI savo VMUfy

Paryžius — Praneša, 
kad diplomatiniuose rate
liuose kalbama, kad So
vietų Rusija planuoja pa
daryti pinigines permai
nas, būtent, rublį pagrįsti 
auksu.

šeštadieni, sausio 15 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, sausio 16 d„ 9 vai. rytą iš WV0M sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. Pranas Bulovas, MIC., iš Marianapo- 
lio Kolegijos, Thompson, Conn.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOUR
TetephoMi: BOuth Boston 8-8680 arta NOrvrood 7-1449 
366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
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BALF’o PIRMININKAS RŪPINA- if
SI ĮKURDINTI TREMTINIUS

tų sunkiųjų-darbų kalėji
mam Taipgi ir už kitus 

' nusikaltimus, nors baus
mės didumas nenumaty-Laikraštis “Burlingtonjkad maisto kainos negali tas dekret 

Free Press” s 
š. m. sausio 6 d. plačiai j užtikrintos tos pačios kai- skaudžiai 
aprašo apie BALF’o Pir-;nos už jų produktus. Taip į 
mininko kun.
Končiaus daromas pa-'sumažės per kelis 
stangas surasti kvietėjų Taigi ir maisto kainos 
ir įkurdinti liet u v i u s 
tremtinius pas ūkininkus 
Vermonte. Laikraštis ra
šo, kad BALF’o Pirminin
kas tuo reikalu susitiko 
su vietos tremtiniams į- 
kurdinti komitetu ir apta
rė visas galimybes trem
tiniams iš Baltijos valsty
bių parsigabenti. Jis yra 
gavęs iš komiteto užtikri
nimą suteikti 700 tremti
niu reikalingas garantijas 
dėl parsikvietimo jų pas 
ūkininkus 
tybėje.

Klimato 
kultūros 
mont valstybė yra panaši 
į Lietuvos sąlygas ir todėl 
tremtiniams, kurie ; 
nukentėję nuo komunisti
nio režimo, bus surasta 
tinkama 
ti.

Kun. 
praleido 
dienas 
Rev. W. J. Cain, 
tiems asmenims 
ton diecezijos 
riaus ir p. Hugh Doyle iš 
New York, N.C.W.C. di
rektoriaus.

Pasitarimuose dalyvavo
p. Arthur Paękard. Vals- tastamentų iš svetimų ša-į -
tybinio Komiteto Tremti- U, per Valstybės Depar-UJJ/rba^ Japonija, prašo-

BurnngionjKaa maisto Kainos negan tas dekrete, bus baudžia-' 
savo laidoje sumažėti, nes ūkininkams Ypatingai bus

Dr. J. B.;pat darbininkų algos ne-į 
metus 

ne
gali sumažėti.

1

I
I

Bucai žiauriai hauc iiujui lksui lui iraiid 
vokiečius

baudžiami tie,i 
kurie pasipriešins nuosa- 

i.vybės ar socializuotos in- 
įdustrijos veiklai.
i Tas parodo, kad Sovietų 
Rusija visuose okupuo
tuose kraštuose įveda to
kią pat tvarką kaip ir Ru
sijoj.

i
I

Užmušė du gaisrininkus

Vermonto

ir žemės 
požiūriu

vals-

ūkio 
Ver-

Berlynas, Vokietija — 
Krikščionių Demokratų 
organas “Der Tag” pra
neša, kad Sovietų Rusijos 
militarė administracija iš
leido tokį griežtą dekretą, 
kokio nėra buvę ir nacių 
nėžimo metu. Naujas de
kretas įsigaliojo sausio 1 
d.

Pagal šį naują rusų de-» 
kretą kiekvienas, kuris aukštų name prie Chest- 
padarys nepilną ir netei- nu t ir West 
singą raportą apie ekono- Nashua

Nashua, N. H. — Sausio 
12 d. gaisrininkai važiuo
dami gesinti gaisrą suti
ko nelaimę. Jų sunkveži
mis susimušė su automo
biliu. Du gaisrininkus už
mušė ir tris kitus žmones 
sužeidė.

I Gaisras buvo keturių

___1 _____
yra minę padėtį sovietų zono- $50,000 nuostolių.

Pearl Sts., 
centre. Padarė

vieta apsigyven-

Dr. J. B. Končius 
Vermonte 

ir buvo
dvi 

lydimas 
išvietin- 
Burling- 
direkto-

Imigracijos Smulkmenos
Kaip Gauti Gimimo, Mir- ’ f iso, pav. American Con- 
ties ir Kitus Certifikatus ' sulate General, Antwerp, 
per Konsuliarinę Tarnybą iBelgium (kur vieta būtų).

Protective Serviees of'^ prašymaspasiųstas 
the Department of Statė Į Valstybes Departamen- 
neseniai pranešė, kaip ga-^“ * 7^“
Įima gauti patvirtintus ,?®“^/,.^ »f the 
dokumentus gimimo, mir- Pnite^ Statas • Jeigu pra
lies, vedybų ir registruotų S-V,masv hecla. ,ok“P/T šalis, kaip antai: Vokieti-

tamonta ima sil?sti prašymus per
f Department of Statė, Wa- 

Prašytojai tuo reikalu, shington 25, D. C.
gali kreiptis tiesiog į ata-1
tinkamą Amerikos konsu- Pažymėkite, kam reika- 
Iarinį ofisą svetimoje ša- lingas toks dokumentas, 
lyje arba į Division of Prašyme turi būti 
Protective Serviees, f 
partment of Statė, Wa- 
shington 25, D. C. Abie
juose atsitikimuose reikia 
su prašymu pasiųsti certi- 
fikuotą čekį, arba “bank 
draft” arba pašto piniginį 
laišką sumoje $5. Iš tų pi
nigų $2 eina padengti pa- 

i tvirtinimo išlaidas; kaip 
Į to reikalauja Tariff of U- 

Los nited Statės Foreign Ser- 
Angeles, National Ameri- vice Fees, ir $3.00 vietos 

tarnybiniams iškaščiams.
Kai išlaidos mažesnės, at
liekami pinigai bus su
grąžinti.

Kai prašymas siunčia
mas konsulariniam ofisui 
užsienyje, čekis privalo 
būti vardu kohsularinio o-

niams pirmininkas, Les 
Eaton, Vermanto Deve- 
lopment Komisijos atsto
vas, E. Reynold Johnson, 
Darbo įstaigos vadovas, 
Harris W. Soule, Komite
to Sekretorius ir W. Ar
thur Simpson, Socialio 
Gerbūvio komisijonierius.

Susitikimas ir pasitari
mas įvyko gubernato
riaus Gibson įstaigoje.

BALF.

Maisto Kainos Nesumažės
Atlantic City, N. J.

Arthur W. Lutz iš

can \Vholesale Grocers’ 
organizacijos pirminin
kas. kalbėdamas šios or
ganizacijos metiniame sei
mo, pareiškė, kad maisto 
kainos dar bus aukštos 
per kelis metus.

Arthur W. Lutz sakė,

I

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar- geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie- savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 liest Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

* *

• <

i visos
De- reikalingos žinios. Gimi

mo metrikams reikia nu
rodyti tikrą pilną vardą, 
abiejų tėvų pilnus vardus, 
tėvų adresus gimimo me
tu, bažnyčios vardą, ku
rioje krikštas įvyko. Mir- 

i ties certifikatams reikia 
nurodyti mirusio pilną 

į vardą, mirties dieną ir 
vietą, dieną ir vietą pa
laidojimo, paskutinį adre
są, vardus abiejų tėvų, 
jeigu žinomi. Vedybų cer
tifikatams — pilnus var
dus abiejų asmenų, dieną 

į ir vietą, kurioje įvyko 
į (vardą bažnyčios arba 
teismo, jeigu buvo civili
nė ceremonija) paskutinį 
žinomą adresą abiejų. Te
stamentų kopijoms reikia 

> nurodyti tikrą pilną var
dą testamento pildyto jo,- 

■mirties dieną ir vietą, jei
gu miręs. Vardas ir adre
sas vietinio pareigūno, 
kuris užregistravo testa- 

[mentą, jeigu žinomas.
Šiuos dokumentus gali 

įgauti tik Amerikos pilie
čiai. Ateiviai gyventojai 
Jung. Valstybėse 

į kreiptis į savo šalies 
sularinius ofisus.

Reikia atsiminti,

Išvažiavimo Le'Jiinai Ne- 
bcreikAlaujami Nuo’ 

Priešų-Ateivių 
Valstybės Departamen

tas. sutinkant Generali
niam Prokurorui, išleido 
įsakymą ,pagal kurį išva
žiavimo leidimai neberei- 
kalauįami nuo vokiečių ir 
japonu. Dabar tokiems 
ateiviams nereikia išsirū
pinti išvažiavimo iš Jung. 
Valstybių leidimai, nors 

į ateivio išvykimas atski- 
I ruošė atsitikimuose gali 
būti draudžiamas. Atei
viai, kurie nori aplankyti 
Vokietiją, Japoniją, Korė
ją ir Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos ir U8SR 
piliečiai, kurie vyksta į 
Austriją, turi gauti mili- 
tarinį leidimą vykti į te-: 
nai. Aplikacijas tokiems 
leidimams reikia pasiųsti! 
Military Permit Section, 
Givil Affairs Division, De
partment of the Army, 
Washington 25, D. C. Vo
kiškos tautybės ateiviai! 
turi kreiptis į Interim Of-į 
fice for German Affairsj 
Department of Statė, 515 
22 Street, N. W., Wash- 
ington, D. C.

Pkkeitimas Pilietinės 
Būklės

Apie 3,600 tremtinių 
šioje šalyje lig šiol prašė 
Immigration and Natura
lization Tarnybos pakeisti 
jų pilietinę būklę pagal 
Section 4 of the Displaced 
Persons Act of 1948 m. 
Šis skyrius parūpina, kad 
iki 15,000 ateivių gali pa
keisti savo pilietinę būk
lę, jeigu jie legaliai atvy
ko į Jung. Valstybes prieš 
balandžio 1 d. 1948 m., 
kaip non - imigrantai, pa
gal Section 3, arba kaip 
studentai J^gal Section E 
Imigracijos įstatymo, jei
gu jie negali grįžti atgal į 
šalis savo kilimo, tauty
bes arba paskutinės rezi
dencijos, bijodami perse
kiojimo dėl rases, tikybos 
arba politinių pažiūrų.

C. C.

Berlyno “peddlers” — pardavinėtojai ant 
vežimukų reikmenų biznieriai, kai vyksta per 
zonų ribas ypatingai prižiūrimi, kad nebūtų ant 
vežimukų draudžiamų pergabenti reikmenų. Jei
gu kartais atsirastų tai čia pat areštas ir kalėji
mas. Šis vaizdas parodo vieno tokio pardavėjo iš- 
egzaminavimą jam važiuojant per zoną.

1
DABARTIES PASTABOS

•t

turi 
kon-

kad 
tais atsikimais, kai reikės 
gauti gimimo arba vedy- 

' bu metrikai svetimtau- 
jčiui, kuris įleistas į Jung. 
Valstybes, kaipo imigran
tas po liepos 1 d. 1924 m. 
fotostatinę kopiją doku
mento prisekto prie imi
gracijos vizos galima gau
ti iš Commissioncr of Im- 
migration and Naturali- 
zation, Washington, D. C.

i

vardes sutrumpino, kad leng
viau būtų ištarti angliškai kal
bantiesiems, tačiau nors pa
vardės šaknis — ta pati tebe
liko. Deja, yra daug tokių, ku
rie pavardes jau taip “suang- 
lino”, jog nė menkiausios žy
mės neliko, kad tai lietuviškos 
būta...

! Čia taipogi reiškinys nepagir
tinas, greičiau, smerktinas. 
Savoji lietuviška pavardė, tai, 
sakyčiau, yra tartum lietuvy
bės štampas. Kas jos bodisi — 
tas. tuo pačiu, ir tą štampą iš
trina, tas paneigia ir brangaus 
atminimo tėvus, kurie, jam, 
dar mažam būnant, lygiagre
čiai su žodžiais: “mama”,
“tėte” ir kitais — mokė ir sa
vo pavardę ištarti...

Taigi, nesikaišykime sveti
momis plunksnomis, o gerbki
me savas, tuomet būsime tikrų 
lietuvių vardo verti, o mūsų 
brangi Tėvynė — džiaugsis, 
nes matys, kad tikrai nepra
randa savo sūnų ir dukterų, 
nors gyvenančių toli nuo jos.

Isvyko Dr. Tenteris vo nuvykęs į Katalikų Vetera
nų Kureišio Posto koncertą, 
Worceater, Mass. Jis tais kul
tūringais lietuvių parengimais 
susižavėjo. Užmezgė nemaža 
pažinčių, taip, kad jam buvo 
gaila apleisti šią lietuvių kolo
niją. Dr. Tenteris didžiuojasi

šeštadienį iš Bostono išvyko 
Dr. Ignas Tenteris. Jis čia, 80. 
Bostone, išgyveno virš metus 
laiko. Per tą laiką jis miesto 
ligoninėj vėliau Pratt’s Diag- 
nostical Clinics 
liūs praktikos ir studijų dar
bus, ruošdamosi į širdies, bei įr aplankyti Lietuvą. Bet
vidurinių ligų specialistus. Iš
vyko savo 1 
toną Beach, Florida, kur jis i 
žymesnėse Floridos ligoninėse 
dar apie metus laiko atliks 
praktikos ir studijų darbus su
lig nustatytos programos nau
dodamosi G. I. Bill of Rights, 
nes kariuomenėje gydytoju - 
majoru išbuvo 4 metus. Dabar 
yra-atsargos paUdaMuis.

Dr. Tenteris yra gimęs ir 
augęs mažame, arti Philadel- 
phijos, miestely, Paulsboro, N. 
J. Su Bostono lietuviais pradė
jo susipažinti tik atsilankęs j 
“Darbininko” metinį koncertą. 

Į Vėliau su Bostono jaunimu bu-

atliko specia- esąS lietuviu. Būdamas karino-
menėje su “džypu” norėjo pa-

rusai nepraleido pro “geležinę 
automobiliu į Day- ^dang^. JUp.

Marketas Nugauna 
Leidimo

Okeanas šmo metu — mūsų 
tautiečiams pasidarė tarytum 
negilus ir siauras upelis. Per 
jį kaskart vis daugiau ir dau
giau lietuvių pasiekia ir Dėdės 
Šamo žemę, ir atsiduria “po 
Klevo Lapu” — Kanadoje bei 
kitur — Pietų Amerikos kon
tinente.

Tuo pačiu, žinoma, jau ir su
sidaro lyg ir “dviejų laidų” 
imigrantai. Dabar, jei kas pa
klaustų: ar visi jie vieni kitus 
supranta? Deja, reikėtų atsa- 

Ikyti, vis dėlto, rezervuotai —
Jau devintą kartą Boston • *****’ *r ne‘

Licensing Board atmetė Su- Pasiskaičius “Vienybėj” kaž- 
preme Market, So. Boston, per- kokio
kelti gėrimų leidimą iš 323 W. Naujų Metų linkėjimus, randa. 
Broachray į 464 - 470 W.*me:
Broadvvay.

Beveik visi gyventojai pro
testavo ir todėl taryba ir atme
tė Supreme Marketo prašymą.

juokdario parašytus

ne- 
kad “kovote teiško- 
teises.”

ŽODIS TREMTINIAMS
Atvykusieji į Jungtines 

Valstybes tremtiniai daug 
kur yra grašiai užsireko
mendavę ir teigiamai pri
sideda prie bendrojo liku
siųjų dar Europoje trem
tinių šelpimo, štai skaito
me spaudoje, kad pav. 
Clevelande, Chicagoje ir 
kitose vietose, tremtiniai 
uoliai bendradarbiauja su 
esančiais vietoje • BALF 
skyriais ir savo darbu ir 
lėšomis gelbsti savo bro
liams ir sesėms tremti
niams, kurie dar neturėjo 
laimės išvykti iš neramios 
Europos. Yra džiugu gir
dėti, kad tremtiniai, nese
nai patys atvykę ir dar 
nepakankamai savo gyve
nimą šiame krašte susi
tvarkę ir apsirūpinę, o 
jau įsijungia į bendrą mū
sų tautiečių šelpimo dar
bą.

BALF yra vienintelė 
mūsų šalpos organizacija, 
kuri Šelpia pagal turimus 
išteklius visus lietuvius 
tremtyje, nedarydama jo
kio skirtumo dėl pažiūrų 
ar religijos. Tremtiniai, 
kurie geriausiai žino iš 
savo patyrimo mūsų tau
tiečių gyvenimą Europo
je, stovyklose, gali geriau 
negu kas kitas apibūdinti 
ir nušviesti šalpos reika
lingumą organizuotu bū
du. Tiesa daug kas siun
čia siuntinėlių tiesiai gi
minėms bei pažįstamiems, 
tačiau tokių laimingųjų 
yru ne daug ir jie sudaru,

da-palyginamai, nežymią 
Iį mūsų tremtinių.

20,000 tremtinių, ypač 
našlaičių, ligonių, senelių 
ir šiaip vargan patekusių
jų, tegauna pašalpos tik 
per BALF. Yra daug kuk
lių tremtinių, kurie kad ir 
vargsta ir gyvena dide
liuose nedakteliuose, bet 
nedrįsta patys prašytis 
geros širdies Amerikie
čių, ypač jei jie neturi gi
minių bei artimų pažįsta
mų. Visada esti, lengviau 
duoti negu prašyti. BALF 
šiandieną yra naujų užda
vinių akyvaizdoje. Jam 
tenka rūpintis ne tik šal
pa, bet ir imigracija. Tai 
vis plačios darbuotės sri
tys, kurios yra būtinos į- 
vykdyti, kad išgelbėjus 
mūsų tautos likučius 
tremtyje. Todėl kviečia
me visus tremtinius pa
remti BALFą savo darbu 
ir aukomis, ypač dabar, 
vykdant jam piniginį va
jų. Veikime, aukokime pa
tys ir raginkime kitus tai 
daryti. Parodykime, kad 
mums rūpi mūsų tautie
čių likimas. Neatidėlioda
mi aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Skaitykitc ir platinkite 
katalikišką spaudą— laito 
rašt] “Darbininką”.’

Jaunimas Kviečia Visus
U žsavaitės laiko, įvyks dėl 

visų laukiami šokiai, kuriuos 
rengia South Boston Vyčių 
kuopa, sausio - January 22, 

i 1949 m.. Municipal svetainėje, 
South Boston. Tikslas yra su
kelti $1,000 dėliai įrengimo šv. 
Petro Lietuvių parapijos baž
nyčios lango.

Tikietai yra platinami. Komi
tetas laikys visus, kaipo gar
bingus svečius ir rėmėjus. Jau
nimas iš visos Naujos Angli
jos, kur tik randasi Vyčių kuo-į visi: 
pų. rengiasi atvykti į šiuos 
milžiniškus šokius, o kuopų 
randasi Cambridge, Lawrence. 
Worcester. Westfield, Athol, 
Brockton, Providence, R. I.,į 
Lewiston, Maine, Waterbury ir 
Hartford, Conn., Nonvood. Vy
čių organizacija 
pagelbėti vienas kitam, 
kant kilnius darbus ,ar tai Die- kiai įvyks Municipal Svetainė- 
vo ar Tėvynės labui. Todėl, ti- je, South Bostone. Tad nerei- 
kimės. kad visi lietuviai iš arti kės toli eiti nuo gatvekario, 
ir iš tolo atvyks į šį parengi-; jeigu lytų ar snigtų. Specialiai 
mą ir turės progos ne tik gra
žiai praleisti laiką, bet susipa
žinti su Vyčių jaunimu, kuris 
jau virš 35 metų, kaip darbuo
jasi Amerikoje.

Be to. gros puiki orkestrą:

— Seniems amerikiečiams — 
saugok Viešpatie, niekur neuž
sileisti dypukams.

— Dypukams — niekad 
užmiršti, 
vosi savo

Juokas juoku, bet panašių 
“kovų”, vis dėlto, pasitaiko 
tarp senųjų ir naujųjų. O čia, 
reikia pasakyti, esama kaltės 
ir pas vienus, ir pas kitus. Pir
miausia, kad dažnai užmiršta
me kas esame. Užmirštame, 
kad visi esame iš vieno kelmo 
spirti, visi lietuviai, vienos mo
tinos — Lietuvos vaikai. O čia 
— visiems vietos ir darbo pa
kanka

: visi: iri 
ir

I • jauni...
Tad, išvadoje — 

nei pyktis, nei peštis...
Pr. Al.

yra sukurta 
atlie-

8

ir pakaks, 
bagotią ir 
bagoti ir

Sutilpsime, 
biedni, 
biedni.

ir 
ir

ir nėra ko

bus polkų ir valcų. Įžanga vi
siems prieinama. Bus registra
vimas visų į šį parengimą atsi- 
lankusių svečių ir rėmėjų. Šo-

komitetas kviečia visus lietu
vius ir draugus iš anksto prisi
ruošti. Tikietus platina komite
tas ir nariai, taipgi galima 
gauti tikietus ir “Darbininko” 
name. A.E.L.

I LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
| SKAITYTOJŲ DĖMESIUI .

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity- i 
tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. j 

j Taigi, kad sutaupius "Darbininko” administraci- 
i; jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
« visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
| prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
S "Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Admhttetrecijs. j
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DARBININKAS
(THE WORKER)

••inliKhed .s^Hii-VVeekly except holiday weeks, when issued weekly 
--------  by ---------

>aiM jOSLPh'S LITHUANIAN r. c. association of labor 
‘ntered >u< »e<ond-claa8 matter Sept. 12. 1915 ai Ule po»i office ai Bocror.

Mass under the Act of March 3 1870
><xeptance fui malling at speci d rate of pastage pr video for in S^cuot 

1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION KATES

Domestic yearly ..................... $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly............ ........... $5.50
•’oreign once per week yearly $3.50DARBININKAS
166 West Broadvvay South Boston Mas-

Telephone SOuth Boston 8-2680

Federaliniai Teismai žmogaus teisių sargyboje •-------------- -*•

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..............  $5.0t
Vieną kart savaitėje metama .... $3.00
Užs;env metams ....... $5.50
Užsieny 1 kart gav-tžj metams- $3.50

Aukščiausias Teismas nepripažįsta galios ap
ribojančioms sutartims; Teismo nutarimais 
buvo suteikta teisė balsuoti Amerikos neg
rams ir indijonams; teismai gražino 5.500 A- 

merikos japonų nilietybę, kuri buvo atimta 
laike karo. _

*

pažiūras (programa) at
žvilgiu civiliniu teisiu. 
Tos Dažiūros yra pagris
tos konstitucinėmis mūsų 
tradicinių laisvių garanti
jomis ir egzistuojančiais 
civilinių teisiu įstatymais, 

j___  __ __ pagerinimo [ kuriuos prezidento civili-
SU‘Į Amp» i’ os maž’”pų g»*nnių nių teisių programa nori 
4- o « ■« — . • a •• _ J —   __ ________________

Nors fO-toii Kongreso 
sesi i? nvedė jokio ci
vilinio teisiu įstatymo, 
kain tai Jung. Valstybių 
prezidentas siūlė, bet vis 
tik paštam ju metn bėrv- 

į je btrro padaryta šiek tiek 
i pažangos dėl

Buvusis Valstybės Sekretorius Marshail tiek 
negalėjo nuo sunkios operacijos, kad buvo priverstas 
pasitraukti iš savo posto. Jo vieton Prez. Trumanas 
paskyrė pirmiau buvusį Sekretoriaus pagelbininką 
D. Achesoną. Tas paskyrimas turi būt patvirtintas 
tam tikros Kongreso Komisijos, kuriai vadovauja Se
natorius Connally. Toks patvirtinimas paprastai 
būna tik formalumas, bet šiuo atveju susidaro gana 
nejaukus kliuvinys: pasirodo, kad Acheson yra, ar 
bent buvo labai artimas draugas Algero Hisso, kurs 
yra kaltinamas bendradarbiavimu su rusų šnioais, įįcija pabrėžia, kad fede- • Valstybių 
tuo laikotarpiu, kada iš Valstybės Departamento buvo raijniai teismai turi savoįTeismui, nes tokios apri- 
išvogti labai svarbūs dokumentai, tuo tikslu, kad jie j ------------------------------- ibojančios sutartys iš at-
patektų į Maskvos agentų rankas. Tą faktą išvilko!nių trėmimą iš Lietuvos,'žvilgio rasės ir tikybos 
aikštėn buvusis komunistas Chambers, dabar atgai-; Lenkijos, Latvijos, Esti- ’ ” ‘ J— *-------- ----
laujantis atsivertėlis, duodąs informacijas Valstybės jOs? — Komunistai!
Departamentui. Dar kitas nemalonus šešėlis seka vi. — Kur moralinis

padėlios, /menkos Pilie- dar daugiau sustiprinti, 
tinių I-aisvių Unija (Ame- dar daugiau praplėsti, 
rican Civil Liberties U-Į Vienas iš svarbiausiųjų 
nion) neseniai savo išleis- tų teismų sprendimų pa
to je metinėje knygoje pa-, liečia amerikiečio teises 
mini svarbesniuosius fe- gyventi, kur jis nori. Da- 
der aliniu teismų snrendi- lykas, kuris liečia legalią 

liečiančius žmonių apribojančių sutarčių ga- 
civilines teises, ši oraani- lia, buvo perduotas Jung. 

i Aukščiausiam

mus.

sulaikydavo žmones nuo 
pirkimo 
butų.

ar nuomavimo 
Pritaikinti varžo-Departamentui. Dar kitas nemalonus šešėlis seka

Achesono asmenį: jo brolis yra lenkų bolševikų vy- pakrikimas yra pasiekęs mieji patvarkymai neg- 
riausybės narys. Brolis už brolį neatsako, bet vis dėl- aukščiausio laipsnio? Ku- rams buvo vartojami ir 
. • i • i • • ________ 1 1 *   •  . _ _ _ _ — . .... . . w w

JOd&iaiL^ Š

Vertė A. Maceina.
AMŽINAIkraustę. Šis sprendimas 

neliečia žmogaus teises 
atsisakyti parduoti arba 
nuomuoti butą negrui, 
žydui ar japonui, nors tai 
nesutiktų su žodžiais, ir 
dvasia Jungt. Valstybių 
Konstitucijos. Amerikie
čiai, kurie tiki į demokra
tijos principus, džiaugiasi 
susilaukę tokio Aukščiau
sio Teismo sprendimo, ku
ris panaikino 
giu žemesniųjų 
sprendimus.

Teismai taip pat kreipia 
dėmesį dėl atmetimo bal
savimo teisiu iš atžvilgio 
rasės ar spalvos. Teismo 
nutarimas buvo suteikta 
Amerikos indijonams tei
sės New Meksikos ir Ari
zonoj, vienintelėse valsty
bėse, kur negrai neturėjo 
teisės balsuoti. Praeitais 
metais pirmą kartą Ame
rikos istorijoje visi indi-

tuo atžvil- 
teismų

nejaukūs supuolimai: draugas bolševikų šnipų riame krašte milijonai pa- prieš milijonus kitų mažu-j įonaj turėk) teise balsuotito --  1
bičiulis, o tikras brolis komunistų valdininkas... i

Ir Šen. Vandenbergas ir komunistų tardytojas teguojami abortai, lengvi- 
Mundt mandagiai apie Achesoną atsiliepia: tai esąs narni susivedusiųjų išsi- 
labai apsukrus, mokąs prie aplinkybių prisitaikyti skyrimai, išardyta šei- 
advokatas ir žinąs savo pareigas valdininkas, bet — ma?Kas masiniai prievar- 
nuodugnaus ištyrimo reikalingas, ar jis tik nebus tauja moteris okupuotuo- 
perdaug jau “minkštas” komunistams. Mundtas tie- se kraštuose? 
siog reikalauja pastatyti Achesoną akis į akį su 
Chambersu, kad paaiškėtų, kiek Achesonas žinojo a- 
pie Hisso išdavikišką poelgį, o viens laikraštininkas i mę, žmonių turtus, apgro-

vainikių vaikų, viešai pro- mų, kaip antai: žydus, lo- prezidentini u o s e

Komu-
nistai!

VII. — Kas nusavino že-

rinki-

iš Manchester, N. H., parašė Prezidentui laišką, kad 
atšauktų Acheson kandidatūrą. Čia reikia pridurti, 
kad Achesonui apleidus tarnybą, buvo atleisti iš val
džios 134 valdininkai, kaipo neaiškaus lojalumo tipai. 
Reiškia, Achesonui jie buvo geri. Dabar Achesonas 
grįžta į valdžią, ir dar į patį svarbiausią postą. Ne
nuostabu, kad tautos vadų nervai pradeda nerimas- 
tauti.

Dar vienas dalykas smarkiai jaudina Amerikos 
visuomenę — tai Valstybės Departamento politika 
Kinijos atžvilgiu. Tiesiog šiurpu, kokiu lengvapėdiš
ku abejingumu Washingtonas žiūri į bolševikų lai
mėjimus Kinijoj, visai nepajėgiąs suprasti, kas bus 
su Amerika, kai raudonieji pavergs kinų tautą. Ir 
pati Amerikos visuomenė tyli, tarsi čia nebūtų jokio 
pavojaus. Gerai, kad nors vienas toliau matąs protas 
išdrįso tarti perspėjimo žodį. Tai Bostono Arkivys
kupas R. J. Cushing.

‘‘Aiškus moralinis paralyžius trukdo pagalbą 
laisvai kinų tautai ir jų teisėtai valdžiai — sako Arki
vyskupas. Kažkokia nejauki, tyla lyg atima drąsą pa-

bė ir ūkininkus, ir darbi
ninkus ir vargšus; išplėšė 
bankus, nacionalizavo fa
brikus, prekybos, pramo
nės įmones, ūkius, trans
portą, žodžiu visą kilnoja
mą ir nekilnojamą turtą?
— Komunistai!

VIII. — Kas klastoja is
toriją, mokslą, kultūros 
faktus? Kas akiplėšiškai 
meluoja literatūroje, laik
raščiuose ir per radiją, 
susirinkimuose, mitinguo
se ir privačiuose susitiki
muose? Kas šmeižia ki
tus, nesiskaitydami su jo
kiais moralės principais?
— Komunistai!

IX. — Kas suardė šei-
i

smerkti begėdiškiausią, nedoriausią ir pavojingiausią m4» panaikino moterystes 
raudonojo imperializmo žygį per sutremptas laisvę sakramentąKas« 
mylinčias tautas... Ir ne tik Kinijai, bet ir Amerikai zuotai 
teks sumokėti baisią kainą, kol Raudonojo fašizmo ^V^mą 
dienos bus suskaičiuotos.” K.K.

Kaltinamasis Aktas Komunistams

tynų amerikiečius, kinus, įjuose.
indėnus, japonus, graikus, j Užpraeitais metais fede- 
armėnus, asyriečius, fini- raliniai ir valstijų teismai 
kiečius, korėjiečius, a ra- svarstė daug atsitikimų, 
bus ir kitus. Paprastai tas kurie lietė kitas amerikie- 
diskriminacijos punktas £įų grupes, žemesnieji fe- 
randasi sutarties SaIe»' deraliniai teismai sugrą-
prirašytas smulkiomis^ piktybę penkiems 
raidėmis, taip kad naujas tūkstančiams penkiems 
savininkas arba nuomi- Šimtams japonų Amerikos 
ninkas, pasirašydamas su-kilimo, kurie karo metu 
tartį visai jo nepastebi. i buvo priversti išsižadėti 

Šalies aukščiausias teis-' Amerikos pilietybės. Že
mas savo 6—O Sprendimu mesniojo federalio teismo 
pripažino, kad tokia apri- sprendimas leido meksi- 
bojanti sutartis yra nele- kiečiams vaikams lankyti 
gali. Šis sprendimas sulai- Texas aukštesniąsias mo
kė daugelio negrų, žydų, kyklas. Kalifornija buvo 
japonų ir kitų Amerikos pirmoji valstija priėmusi 
gyventojų išmetimą iš bu- tokį įstatymą, 
tų, kurie, nežinodami apie 
buvimą tokio juos diskri- čiausias 
minuojančio punkto su- rūpinasi apsauga žmonių 
tartyje, buvo į -butus įsi- civilinių teisių. C.C.

Jungt. Valstybių Aukš- 
Teismas tikrai

Viską žmonės apdrau-’ gyvenimo metais? Gal aš- 
džia: ir namus nuo ug- tuoniasdešimtaisiais? Kas 
nies, ir javus nuo ledų, ir gali žinoti! Kiek tikra, 
laivus nuo sudužimo, ir kad aš mirsiu, tiek neži- 
darbininkus nuo nelaimin
gų atsitikimu, ir net pačia 
gyvybę. O sielą? esi 
aDdraudęs savo sielą ? 
Nuo ko? Nuo amžinojo 
pasmerkimo!

Žinoma, mes ne dėl to 
esame ištikimi Dievo vai
kai, kad vengiame pražū- manęs apyskaitos. Ir var- 
ties, tik dėl to, kad myli- gas man, jei būčiau nepri- 
me Dangiškaįi savo Tėvą, sirengęs. Kai blogas mo- 
Bet vis dėlto pasitaiko kinys neišmokęs lotynu 
silpnybės valandėlių, ka- kalbos ar geometrijos esti 
da ištveriame gerame ir pašaukiamas ir gauna 
nugalime gundymus tik dvejetuką, jis gali dar pa- 
dėl to, kad atsimename siguosti: “ 
savo atsakingumą ir tą 
didelę apyskaitą, kurią 
mums reiks duoti amžina
me gyvenime. “Eikite ša
lin nuo manęs, prakeiktie
ji, į amžinąją ugnį” (Mat. 
25, 41), — grasina Kris
tus. Ir grumdamasis 
dažnomis pagundomis, 
vis prisimenu šituos 
džius.

“Būti amžinai pasmerk- ! 
tam?” Ne! Ne! Aš noriu į 
laimingo gyvenimo! Aš j 
noriu amžinojo gyvenimo! : 
Daug mačiau pasaulio i 
grožybių, daug regėjau 
gamtos ir žmonių sukurtų 
nuostabių dalvkų, — bet 
viso to man dar negana! 

' Mano siela trokšta vią, 
daugiau ir daugiau! Ma
nęs nepatenkina šitos pa
skiros dalys. Aš noriu vie
nos vienintelės, amžino
sios Grožybės. Manęs ne
patenkina prabėgantieji 
šešėliai. Aš trokštu nesi
keičiančios, amžinosios 
Tiesos!

“Ir didžiausi žemės 
džiaugsmai su dangiškais 
negali būti nė palyginti” 
(Brockes). “Dabar mes 
matome atspindyje (Die
vą) lyg mislę, tuomet gi 
veidu į veidą. Dabar aš 
pažįstu dalimi, tuomet pa
žinsiu, kaip ir esu pažin
tas” (1 Kor. 13, 12). Ir 
kai man bus sunku laiky
tis kurio Dievo įsakymo, 
atsiminsiu, kad dėl amži
nosios garbės vainiko vis 
dėlto verta paaukoti šį 
vargingąjį žemės gyveni
mą. Mirė vienas jau
nas vyras. Ant jojo ant
kapio buvo iškalta nusvi
rusi pilna varpa, o apa
čioj du reikšmingi žo
džiai: “Quia pieną”, — 
“Kadangi pilna”. Ir tu 
kasdie kalbėk šią trumpą 
maldelę: “Mano Viešpatie 
ir Dieve! Duok, kad mano 
siela subręstu pirmiau, 
negu ateis piūtis!”

Ir kuomet ateis ta piū
tis? Aš nežinau! Gal še
šiasdešimtaisiais mano

v •

v •

ir kad aš mirsiu, 
nia, kada. Vienam bokšto 
laikrody i Leipcige para
šyta: “Mors certa, hora 
incerta!” “Dėl mirties e- 
same tikri, dėl valandos 
netikri! '

Dievas kiekvieną valan- . 
dą gali pareikalauti iš

su
aš 

žo-

Dabar neatsa
kiau, bet kitą kartą pasi
taisysiu!” Tuo tarpu Die
vas pašauks tave tik kar
tą. Ir jei būsi tuomet ne
prisirengęs, paskiau bus 
jau per vėlu. “Todėl budė
kite”, — perspėja mus Iš
ganytojas, — “ir jūs pri
sirengę, nes tą valandą, 
kurios jūs nežinote, žmo
gaus sūnus ateis” (Mat. 
24, 44). Gyvenime mes e- 
same lyg kareiviai atosto
gų metu: kiekvieną aki
mirksnį galime būti pa
šaukti, bet tuomet nepa
sakysime: “Viešpatie, aš 
dar nesu pasirengęs!” Ne
žinai, kur mirtis tavęs 
laukia, tad tu jos lauk vi
sur!

“Nebūk išdidus, žmo
gau! Nors ir vainikuotas 
būtum, mirčiai tu esi, 
kaip pelai vėjui. Smėlio 
grūdeliai teka, valandas 
laikrodis muša, ir nespės 
vėjelis nupūsti lapo, kaip 
išmuš ir tavoji” (Geibel).

Koks bus Dievo paveiks
las tavo sieloj mirties va
landą, toks bus ir amžina
sis tavo gyvenimas. Kur 
medis kris, ten ir pasiliks. 
Bet nė apie 
nežinome, į 
sę virs. Jis 
daugiausia 
Koks bus žmogaus gyve
nimas, tokia 
mirtis.

Nuo geros 
reina ir geras 
gyvenimas. Epaminondas 
buvo kartą paklaustas: 
“Ką labiau vertini: Chab- 
rią, Ifikratą ar save?” — 
Jis atsakė: “Lukterk, kol 
numirsime, ir tuomet pa
aiškės!”

Ant vieno seno antkapio 
parašyta: “Decessit in ai- ;

“Jis mirė baltuo
se drabužiuose”, vad. į ke- * 
lėtą dienų po krikšto, nes 
senovėj buvo paprotys po 
krikšto baltus drabužius * 
nešioti. Duok, Viešpatie, 
kad mirties valandą ir 
mano siela būtų lyg tuoj 
po krikškto!

JONUKAS IR MUSE
Jonukui vienąsyk musė įkando, 
Supykęs vaikas tą nelabą musę 
įmanęs buvo perplėšti per pusę.
Bet nagi ją pagauk! Štai še, jau ji ant lango 
jau palubėj, jau ant grindų rėplioja, 
jau ore nardydama zimbia 
ir vėl Jonukui prisitaikius kimba — 
visai nė negalvoja, 
kad tas vis peršįlęs bėgioja 
ir kaktą raukia.
“Padūkėlė!” jis šaukia. 
O kur dabar lakioji? 
Užmušiu, nelaboji!” 
Bet nors ir laksto, keikia, 
musės jis neįveikia.
Galų gale, dėl tos biaurybės, 
netekęs jau visai kantrybės, 
atsinešė iš kiemo kuoką, 
o dar sakuotą, 
pritykino, kur nelaboji bėginėjo, 
ir taip patogiai 
jai smogė, 
jog net per visą namą nuaidėjo.
Tačiau musė sveikų sveikiausia 
vėl vaikui suka apie ausį.
“O, nelabasis padare!” sušuko vaikas. 
“Seniai tave užmušti laikas!
Dabar tu nepaspruksi!” 
Ir vėl jis puolė musę.
Bet ir dabar tik stalas subildėjo.
Tik jau ir tėvas išsigandęs atskubėjo, 
Su kuoka sūnų švaistantis pamatęs 
ir visą reikalą supratęs, 
taip sako jam: “Paikuti, tavo darbas—juokas. 
Ar reikia musei kuokos?
Kas uodus lapių spąstais gaudo' 
Kas žvirblius anuotomis šaudo?”
Ir tėvas paprastą atsinešė skiedrelę 
nusižiūrėjo vikriąją muselę, 
lengva ranka sukirto, 
ir ta nuvirto.

vieną medį 
kurią jis pu- 
kris ten, kur 
išaugę šakų.

verčia ištvirkauti 
kom jaunu o 1 i ų 

sąjungoje? Komunistai!
X. — Kas nepripažįsta 

privačios nuosavybės? 
Kas grobia visa, kas tik 
po ranka pakliūva? Kas 
tyko atimti iš artimo ne 
tik daiktą, bet laisvę ir 
gyvybę?

Komunistai 
visiems 
mams!

Tad, kas- jie? — auto
rius klausia. Ar jie nėra 
tamsos valdovo — šėtono 

Ar komunizmas

I
l

bus ir jojo

mirties pa- 
amžinasis

Neseniai išleistoje Ar- žudo kunigus? — Komu- 
gentinoje Jurgio Manto nistai! 
knygoje “Lietuva bolševi
kų okupacijoj”, tarp kitos • visas religines šventes, vi- 
įdomios medžiagos, yra sus pasninkus, Dievo ir 
atspausdinta ir 10 punk- j Bažnyčios įsakymus? — 
tų, kaltinančių komuniz-į Komunistai! 
mą. Skaitytojai, persi-! IV. — Kas verčia vai-
skaitę juos, tepasako arikus išdavinėti NKVD sa-į įnagis? 
tai nėra teisingi kaltini-J vo tėvus, skųsti brolius, ne Šėtono valdžia? Ar ne
mai? į seseris, kaimynus7 Kas pragaro jėgos parinko ne

štai, tie punktai: i šnipinėjimą pavertė gar- laimingąją Rusiją kruvi-
I. — Kas visiškai panei-'bės tarnyba, o draugų ir najai komunistų 

gė Dievą? Kas tikėjimą * artimo išdavimą — vals- 
pavadino tautas nuodijau-1tybiniu nuopelnu? — Ko- 
čiu opiumu? Kas Dievo munistai! 
namus pavertė javų ir 
mašinų sandėliais,

III. — Kas panaikino

IV. — Kas verčia vai-

V. — Kas valdo žudy- 
kino^mais, klasta, kruvinu te- 

teatrais, klubais, restora-įroru, milijonų žmonių 
nais, antireliginiais mu- Į kankinimu priverčiamojo 
ziejais, o tūkstančius baž-1darbo stovyklose? Kas iš- 
nyčių sugriovė? — Komu- • žudė Rusijos, Gruzijos ir 

• - j kitų tautų šviesuomenę,
, Ukrainos ūkini n k u s ?... 
i Kas surengė nekaltų žmo- 
I nių skerdynes Katyne, 
Vinicijoj, Telšiuose (Rai
nių miškely), Pravieniš
kėse, Panevėžyje, Ukmer
gėje ir kitur, masinį žmo-

nistai!
II. — Kas tyčiojas iš 

Dievo kasdien? Kas bedie
viškumą padarė valstybi
ne religija? Kas išniekino 
Šventųjų kaulus ir relik
vijas, kas išgrobė bažny
čių turtus, kas kankina ir

Komunistai! 
^nusikalsta 

Dievo įsaky-

bis!”

į šutvei 
organizuoti greitesnei pa
saulio pražūčiai?

Milžiniškuose Rytų Eu-į 
ropos ir Azijos plotuose: 
viešpataująs Raudonasis 
Šėtonas yra paskutinis į- 
spėjimas pasauliui, kad 
jau artėja Vakarų Euro
pos kultūros mirties va
landa.

Kada pabus ir sukils 
pasaulio tautos?

Šėtono nukankintų žmo
nių kraujas šaukia pa
saulį į kovą prieš komu
nizmo pabaisą!

Pranys Alsėnas. A. Giedrius.

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, krautuvėje ir pa- 
nąšiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MA**,
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CAMBRIDGE MASS. draugiškumo bankietas. Ban- 
_________ kiete dalyvavo viešnių ir iš So.

Bostono, p. E. Daukantienė. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, akompanuojant p. M. Karbaus-

- ipas savo tėvelius, p.p. Petru- išpildė keletą solo “Mano 
šauskus. lankėsi jų sūnus Jo- Rožė” ir “Lietuva Brangi ša- 
nas. J. Petrušauskas, 
mokosi Floridoje, Miami 
versitete.
šauskui
moksle.

kuris leiė". Taipgi p. £ Daukantie- 
um* nei vadovaujant, visos Sodalie- 

J. Petru- tės bendrai sudainavo keletą 
sėkmės liaudies dainelių Visos Sodalie

tės buvo patenkintos bankietu, 
kuriam sumaniai vadovavo p. 

pas p. A. A. Sipowich. Bankietą parengė 
jos Raulinaitienė. J. Lenkauskienė, 

navigatorius i E. Stankūnienė,
leitenantas A. Mažutaitis. Lei- ir kitos Sodalietės. Programai 
tenantas A. Mažutaitis, eida- vadovavo kun. J. Daunis. Cam- 
mas tarnybos pareigas išbuvo 
apie dvejus metus. Vokietijoje, 
Afrikoje ir Italijoje. Po vaka- 
cijų Įeit. A. Mažutaitis, pasira
šė naujai tarnybai ir, supran
tama. jis tuo nori pasiekti auk
štesnį karišką laipsnį. Linkime

Linkime 
geriausios

dienomis,šiomis
Mažutaitienę svečįuojasi 
sūnus, aviacijos p. Tocionienė

bridge Moterų Sodalicija tikrai 
gražiai veikia.

Sekmadienį, sausio 16 d. 
8:30 vaL šv. Mišios bus atna
šaujamos Šv. Vardo vyrų 
draugijos intencijai. Visi nariai 

mTamS.S’‘'linkmių'-!Koml“W- 
šių atostogų.

IVorccsterio Lietuvių Profe
sionalu ir Biznierių Draugija 
(Worcester Lithuanian 
ness and Professional 
Association» vasario 20 
vai. i>o pietų. Lietuvių
svetainėje, 12 Vernon gatvės 
ruošia tautišką bankietą pami
nėjimui gimtadienio pirmojo 
Jung. Am. Valst. Prezidento, 
George VVashingtono. šiuo sie
kia Worcesterio Amerikos lie
tuviai pareikšti pagarbą Am. j 
Jung. Valstybių valdžiai ir 
meilę savo gyvenamajam kraš
tui.

Bankietan yra pakviesti šie 
žymūs svečiai: Major General. 
R. W. Grow ir jo žmona (Com-] 
mander Fort Devens, Mass.),] 
Colonel VVilliam J. Bigelowj 
(Mass. National Guard 181st.Į 
Infantry Div.), Lt. Govemor. 
Charles Jeff Sullivan, Chief of' 
Police William P. Finneran 
(VVorcester). Atty and Mrs. 
Anthony Shallna (Lithuanian 
Consul f rom Boston), Con- 
gressman Herald D. Donohue 
(4th Cong. District), Statė Se-į 
natas IVilliam Fleming, Wor-

Tave užplaka tironai, 
Užkapoja Bimbalai, 
Tiktai BALF’o makaronai, 
Sūris, kumpis, riebalai 
Gelbsti kūną nuo mirties, 
Na, ir vėl žmogum jauties.

Neišgyvens tremtinys be Amerikiečių pagalbos. 
Neleiskime jam palūžti.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Beiief Fund of Ameriea, Ine. 

105 Grand SL, Brooklyn 11, N. Y.

si įspūdžiais ir apsimainė dova
nėlėmis.

Vėliaus atsilankė ir klebonas 
kun. V. Karkauskas, kun. J. 
Matutis ir varg. V. Marijošius 
su žmona.

Linkėtina Sąjungietėms ir 
ateity veikti gražiai ir vienin
gai.

. A. L. Tarybos Skyrius irgi 
veikia

į Praeitame susirinkime buvo 
perrinkta valdyba sekantiems 
metams, būtent: pirm. J. Mak
simavičius; vice pirm. Fr. Nar- 
kum; rašt. K. Steponaitis; ižd. 
kun. J. Matutis.

Paskirta iš iždo pasiųsti 50 
doL Baltui ir 50 dol. ALT. Nu
tarta rengti laimės vakaras, 
kuris turės įvykti sekmadienį, 
sausio 30-tą po pietų parapijos 
salėje. Nutarta uoliai rengtis 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bės Vasario 16 dienos paminė
jimo. Laikas numatytas pami
nėjimui vasario 20-tą, sekma
dienį po pietų Lietuvių 
354 Park St

salėj,

šaukiamas kitas platesnis drau
gijų atstovų susirinkimas.

dėkin- 
sveiki- 
širdin- 
giędo-

Buvo atsilankęs naujas vika-! turėjo savo metinį susirinkimą, 
ras, kun. P. Pranskus, kuris kuriame .buvo išrinkta valdyba

Prieš porą savaičių, mūsų 
parapijoje pravedė sėkmingas 
rekolekcijas, atvykęs iš Romos 
kunigas filosofijos daktaras. . 
Tulaba. Jo lankymosi tikslas, 
kad sukėlus lėšų, išlaikymui 
lietuvių kolegijos Romoje, ku
rios Rektoriumi yra pats kun. 
Dr. J. Tulaba. 
bonas. kun. J.
gijos reikalams aukavo tūks
tantį dolerių.
200.00 dol.. taipgi ir parapijie-į 
čiai duosniai pasirodė su auko-j 
mis. j

I 
I

Sekmadienį, sausio 9 d. pa-! 
rapijos svetainėje įvyko Cam
bridge Moterų

bendrai prnms sv. Komuniją, natas WiUiam Menung, Wor- svcikino draugiją su Naujais 1949 m. Ture jo savo metinį 
i Po mišių parapijos svetainėje cester Countj Sheriff William linkėdamas geriausių šeimynišką vakarėlį Kiekviena
(įvyksta bankietas ir. bus rodo- A. Bennett. Taip pat gyvaus; paaekmių y&rdu Prelato Ambo_ ivo su savo vyru 
ima snnrto filmns Visi nariai Worcesterio Veteranu Dosto'. . . ~ ~ ' '.V. ...

Praeitą šeštadienį vakare pa
rapijos choras turėjo savo pri
vatinį vakarėlį, kuriame daly
vavo visi choro nariai ir buvo 
svečių. Klebonas, kun. J. V. 
Kazlauskas, kun. J. Pranskie- 
tis ir kiti. Choras įteikė dova
ną varg. A. Stanišauskui, kuris 
choristams buvo labai 
gas, kun. J. Pranskietis 
no chorą ir, tikrai labai 
gai įvertindamas choro
jimą bažnyčioje ir koncerte, 
sveikino jį nuo savęs ir klebo
no. Vakarėliui vadovavo choro 
pirm. P. Sitavičius. Tikrai šie 
choro nariai yra daug pasidar
bavę: P. Sitavičius, V. Brilvi- 
čius, J. Batcevičius, S. Ryboka, 
broliai Jurkšaičiai, J. Barnotas, 
Raišelis, J. Juškevičius, Ona 
Radvilaitė, L. Argust, H. Ci- 
bulskienė, F. Ruoos, H. Cook, 
Y. Šimkus, L. Jurkšaitis, B. 
Budzinskienė, K. Andriulaitie- 
nė, A Vilsonaitė, O. Grudins- 
kaitė, C. šulinskaitė, SL šulin- 
skaitė, M. Spelman, ir kiti. Va
karėlyje dalyvavo ir šie sve
čiai: pp. Batcevičius, p. Česi- 
kienė, V. Meškelis, Brilvičienė 
ir

Mirė
Sausio 2 dieną po trumpos 

ligos savo namuose mirė a. a. 
Ona Danesevičienė 75 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime ke
turias dukteris ir du sūnus, aš
tuonis anūkus ir vieną proanū
kį. Velionė buvo narė sekančių 
brolijų: Šv. Rožančiaus, Treti
ninkų, M. Apaštalavimo, Sese
lių Pranciškiečių ir Marijonų 
rėmėja. Buvo pavyzdinga mo
tina, išauklėjusi gražiai šeimą, 
ir rėmė visuomet aukomis įvai
rius kilnius darbus. Palaidota 
iškilmingai su trejomis šv. Mi- 
šiomis šv. Marijos kapuose. Te
būna Amžina ramybė jos vėlei, 
užuojauta likusiai šeimai. BJL

4

Argustas.
ima sporto filmos. Visi nariai Worcesterio Veteranų postonuo Mvęg ir kun p ar
raginami dalyvauti. Įžanga vie- atstovai. 
nas doleris. > Vakarienė bus iš kalakutui

-------------- mėsos ir gėrimų. Bilietų kaina
tik $2.50 vienam žmogui. Visi 
lietuviai kviečiami šiame iškil
mingame bankiete dalyvauti.

V. G. Skrmska,
Draugijos Pirmininkas.

šiais metais pirmieji parėmė 
lietuvius tremtinius šiex asme
nys: p. F. Mankus. p. M. Urbo
navičienė. p. P. Burokienė ir 
p. S. Leleckas. Tremtiniams pa
siųsta 4 maisto siuntiniai, ku

priuos geraširdžiai lietuviai su- 
p. M. Norbutas iaukavo- Visi e“te raginami

... !aukoti maisto ir drabužių savo 
Įbroliams tremtyje. Drapanas ir 
■aukas galite priduoti A. Dau
kanto krautuvėje.

Parapijos kle- 
Juškaitis, kole-

Vakarėlį atidarė 
kun. Bucevičius malda. Po už
kandžių prasidėjo programa. 

Sausio 16 d., 2 vai. po pietų Vadovaujant vargonininkui Ta- 
įvyks LDS 6-tos kp. susirinki-; mulioniui, padainavo J. Tamu- 
mas. Kurie dar nesate atsilygi- lionis, O. Skirkevičienė, Jonas 
nę už “Darbininką” ir už ka- Karauskas. Vėliau Tamulionis 

gru- 
ReporL peš pagal jų kilmę, kaip pav.:

lendorių galima bus čia pri- iššaukdinėjo darbininkų 
duoti raštininkui.

Švento ji Valanda

Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay,

8o. Boston 27. Masėj

HARTFORD, CONN.
Jono

Sodalicijos j*3 
__________ nes

W. J. CtisMin
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith SL, 
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Šiuo tarpu sunkokai serga 
i. Stuteedos. Taipgi dar vis 

Jesveikuoja p. K. Tamkutonis, 
p. J. Tamošauskas. “Park 
Lunch” savininkas, jau ilgokas 
laikas kaip nesijaučia gerai 
sveikatoje. Linkime visiems li
goniams greitai pasveikti.

Metų dienoje, auto- 
užmušė a. a.

Sausio 2 d. įvyko Šv.
Evg. Draugijos metinis 
rinkimas, kuriame nauja 
dyba užėmė vietas: K. Kasmo- 
naitis — pirmininko, P. Laba
nauskas — vice pirmininko, 
Albinas Staniulis — nutarimų 
raštininko, Juozas 
finansų raštininko, A. Kelenas 
iždininko, Albertas Petraitis — 
3-čio raštininko, M. Sabeckis— 
maršalkos, Aug. Gai Jataučius 
ir J. Petraitis — iždo globėjo. 

Buvusieji valdybos nariai už- 
Praną leisdami vietas palinkėjo naujai

Šv.

vilniečius, kauniečius, Marcin
konių, Perlojos ir kitų kilimo 
vietovių. Kiekviena grupė turė
jo padainuoti senoviškų savo 
kilmės krašto dainų, atsivežtų 
iš Lietuvos, kas pridavė labai

bet tikslo PŪna^daug vakarėliui gyvumo ir su- 
neatsiekė, nes dar skola, nors 
ir nedidelė, bet vis tik Ūko. Gal.^^^ ukias progmmas

NASHUA, KI
Kazimiero lietuvių par.

susi- skolos panaikinimo vajus davė
vai-į gerų vaisių.

’’ tas vajus teiktų buvęs sekmin-j vegti> neg kainuoja draugi-
1 omenie -ioioni mncu mvlimua '

Barolis —

Naujų
mobilia
Majušką. Tai buvo pirmas be-‘valdybai gero pasisekimo ir] 
tuvis tragiškai žuvęs šiais 1949 naujai užimdami vietas pasiža-1 
metais. A. D., dėjo darbuotis draugijos labui. į
________________________________________________________________________ i I

Nei Už

PAMATYKITE MUS ŠIANDIEN! Gaukite 
faktus ap>e Fordo Trokus 194# kaip vir
iui modelis parodytas arba kitus 139 skir
tingus Fordo troku modelius. Platus pasi
rinkimas. pritaikintas kiekvienam darbui. 
Mes juos turime su Bonus Built DIDELIUS 
...ir Bonus Built MAŽUS... Bonus Built 
atlikti bite kokį darbą

PADARYTI KAD ILGIAU DEVETUSI 
Sutaupo LegiotruojoRt 5.444,000 trokus. Ap- 
0 ra ūdos eksperUri pripažįsta, kad Fordo tro

kai ilgiau tveria

Nilijną Dolerių
Jūs Negausite 

Tokio Kito Trako
SU VISAIS TAIS ĮRENGIMAIS

gesrns, jeigu 
klebonas, kun. 
nebūtų susirgęs, 
sidėjus vajui jis 
sigulė ligoninėn, 
daugiau neišėjo, ir ten mirė. Jo n®> 
buvo labai didelis noras tą sko- Gaidienė, Alena Svioklienė, O- 
lą panaikinti ir tam tikslui jis n* Kasparavičienė, Anelė Le- 
jau buvo surinkęs išlaimėji- vesque, Kast. Zapėnienė, Mali
mams apie vieno tūkstančio i011* Matijoškienė, Marijona 
dol. vertės dovanų. Nors ir jo Nadzeikienė, Julija Akulavičie- 
pagelbininkas, kun. Bucevičius, ** *r Marijona Ulcičkienė. Už- 
daug dirbo, bet pasekmės ne- kandžių susinešė pačios narės, 
buvo tokios, kokių buvo laukta, j Todėl liko keli doleriai pelno. 
Dabar visi laukia, kas bus pa-] draugija turi virš šimto 
skirtas parapijos klebonu ir ar narių, finansiniai stovi gerai, 
pavyks šiais metais panaikinti > daug prisideda prie bažnyčiai 
skolą ,nes mūsų kolonijoje yra Į M nors įtaisymo ir net remia 
daug bedarbių.

mūsų mylimas;
M. Cibulskis, 

Deja, vos pra- 
susirgo, ir at- 
iš kurios jau;

jai labai mažai, o gyvumo pri
duoda labai daug..

Prie šio vakarėlio pasidarba
vo: Pirmininkė A. Tamulionie- 

Z. Tamulionienė, Agota

Ateinantį sekmadienį mūsų 
koloniją atlankys Lietuvos ope
ros dainininkas, Jonas Butėnas, 
kur numatoma ateityje susitar
ti koncerto reikalu.

i
East Bestai Stvinęs Benk

East Boston, Mass.

Praeitą ketvirtadienį buvo 
ALT vietinio skyriaus susirin
kimas, kuriame iš svarbesnių 
nutarimų buvo, kad rengtis I 
prie Lietuvos Vasario 16 šven-1 
tės minėjimo. Buvo numatyta* 
rengti vasario 19, šeštadienį. Į] 
rengimo komitetą įėjo šie as
menys: J. Stanislauskas, A. 
Klimaitis ,J. Minalga, K. Rudis 
ir A. Stanišauskas. Toliaus bus

PeopleskeKCoalCo.
Gardner, Mass.

Bancroft Paduot Store,BFMIIsHVBB B

Ine.,
Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

Foro Modelis F-6 čia pa
rodomas. Gross trokas 
sveria iki 15,.700 sv. su 
8.25-20 padangomis. Ka
da vartojamas kaipo 
traktorius, gross kombi
nacija siekia iki 28,000

Per Kalėdas, kaip ir kas me
tai, buvo įspūdingos pamaldos, 
į kurias atsilankė daug žmonių. 
Choras, vadovaujant vargoni
ninkui Tamulioniui, labai gra
žiai giedojo. Jam pritarė smui-^ 
kos. Praeitos Kalėdos buvo ne- 
linksmios dėl mirties mūsų! 
mylimo klebono, kun. dr. M. 
Cibulskio.

laikraštį “Darbininką”.
Pašalpos moka per 6 mėne

sius po $3.00 į savaitę ir per 6 
mėn. po $1.50 į savaitę; pomir
tinės — $100.00.

Būtų labai gera, 
neles įrašytų savo 
šią draugiją.

578 South SL, Athol, Mass.

TeL 770

K 6.6mst) C«. Brockton, Mass. ,

Jūsų Fordo Dyleri.s kviečia jus pasiklausyti 
Fred AUen Show. Sekm. vak. — 

N’BC Network 8:00 E.S.T.
Klausykite Fordo Teatro. Penkt. vak. 

CBS NetM-ork 9:00 E.S.T.

FORI
1 4 L

1

] TRUCKS
1 9 S 3

MATYK SAVO ARTIMIAUSI FORDO DYLER| DĖLEI SKUBAUS PRISTATYMO

Draugijų veikimas yra silp
nas, nes senesnieji, kurie pir
miau daug veikė, dabar jau su
silpnėjo, o jaunesnieji neprisi
rašo.

LDS 65-tos kuopos veikimas 
buvo irgi apsnūdęs. Dabar šau
kiamas susirinkimas sausio 16 
d., 3:30 vai. po pietų, bažny
čios svetainėje, kuriame bus 
renkama nauja valdyba 1949 
metams: bus svarbių nutarimų 
ir nariai turės progos užsimo
kėti už laikraštį “Darbininką”. 
Po susirinkimo įvyks šeimyniš
kas, kaip kas metai, vakarėlis. 
Nariai gali atsivesti vyras 
žmoną ar žmona vyrą, bet dar 
geriau būtų, jeigu kiekvienas 
atsivestų naują narį prisirašy
ti prie šios kilnios organizaci
jos. Kviečiame visus dalyvauti. 
Bus dainų, muzikos ir, užkan
džių. įžanga nemokamai.

Šv. Onos pašalpinč draugija

kad moti- 
dukreles į 

Kazys.

MEW BMTMU COHN.
Iš Sąjungiečiu Veikimo

Sausio 3 dieną, pirmadienio 
vakare įvyko metinis susirinki
mas, kuriame nariai skaitlingai 
dalyvavo. Buvo išklausyti ko
misijų raportai ir valdybos me
tinės veiklos raportas. Pasiro
dė, kad gražiai pasidarbuota ir 
paaukota įvairiems reikalams, 
rimtai apsvarstyta Motinos die
nos reikalas, nutarta rengti 
vakarienė su programa. Šių 
metų valdybą sudaro: pirm.— 
J. Valentienė; vice pirm. P. 
Gradeck; raštininkė B. Mičiū- 
nienė; iždininkė E. Gelevičienė; 
iždo globėja K. Savickienė; 
tvarkdare O. Jeniūnienė.

Po susirinkimo lošta 
Dovanėles paaukojo M. 
liauskienė 
mezgimų, 
ir dėkojo 
gei. M.
gražias dovanėles. Po to visos 
narės susėdo prie kuklaus sta
lo ir užkandžiaudamos dalino- ....... . - •

Keene, New Hampshire

u

te

WestfieW, Mass.

himiture G).
Pilnas Namų Įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Ehn A Thomas Sts. 
TeL 22 Westfield, Mass.

Lawrence & Methuen, 
Mass.

bingo. 
Kava- 
darbovisokių rankų 

Laimėtojos džiaugėsi 
savo brangiai drau- 
Kavaliauskienei, už

----- ■—*- ei------- cu___VlNNralCi S rivWer Onop

Į

“Gėlės {vairioms Progoms”

162 Essez SL

LAWRENCE, MASS.

>

Woodwanl's Auto Spring 
Shėp

SPYRUOKLES D£L BET KOKIO 
AUTO-KARO, TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. MoBtello SL
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON, MASS.

Manchester, N. H.

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

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. TeL 1880
_____

Lowell, Mass.

Nary tas, Ine.
United Cloak A Soit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai SL, 

LOWELL, MASS.



Penktadienis, Sausio 14, 1949 mm m?
Antireliginė Propaganda

Žemėje vyksta nuolati
nė kova tarp blogio ir gė
rio, tarp bedievystės ir gi
laus tikėjimo, tarp pikto
sios dvasios ir Dievo.

Laimingi tie, kurių sie
lose dega gyvo tikėjimo 
liepsna. Tiems ir vargas 
ne toks baisus atrodo, ir 
gyvenimas ne toks sun
kus: Dievo meilė visa pa
švenčia.

Šv. Pranciškaus, lieps
nodamas giliu tikėjimu ir 
nepaprasta Dievo meile, 
giedojo:

Tegarbina Tave, o ma
no Viešpatie, visi Tavieji 
sutvėrimai...

Tačiau ne visi žmonės 
garbina Dievą, ne visi Jį 
išpažįsta. Vieni užaugo 
netikinčiose šeimose ar 
tautose, kiti patys nuėjo 
klaidžiais netikėjimo ke
liais. Visais laikais ir vi
suose kraštuose betgi yra 
tokių, kurie didžiausiu 
didvyriškumu gina savo 
tikėjimą. —

SOVIETŲ KALĖJIME
A. Krakowiecki “Kny- 

gose apie Kolimą” aprašo da; 
tokį atsitikimą sovietų 
kalėjime — . ______ _______

Traukiniu vežami suim- kurį laiką. Ten Koly- kaipo šv. Bernadeta, 
tieji. Juos saugoja gin- moję, taigoje, 
kluoti sargybiniai, kurie 
iš nuobodumo mėgsta pa
siginčyti su kaliniais ti
kėjimo klausimais.

Nepaprastai stebėjosi, 
kai beveik visi kaliniai, 
paklausti, ar tiki į Dievą, 
atsakydavo:
— Taip, tikiu.

Tada pradėdavo burno
ti...

Su mumis važiavo jau
nas žmogus, berniukas. 
Nebuvo baigęs šešiolikos 
metų. Buvo kilęs iš Ha j-j 
novkos ir mokėsi gimna
zijoje.

Vieną kartą, kai stovė
jo prie krotų, iš po jo bal-

ir pradėjo diskusijas apie 
Dievą. Kalbėjo, jog Dievo 
nesą. Aiškino, jog Dievo 
juk niekas nematęs.

“KVAILY, AR MATEI 
DIEVĄ**

— Kvaily, ar matei Die
vą? — paklausė berniuko. 

Ir tada suskambėjo pui
kus atsakymas. Vagone 
degė elektrinės lemputės.
— Tai tu esi kvailys, — 

atsako ramiai berniukas. 
— Ar matai tą lemputę?

— Matau.
— Ar šviečia?
— Žinoma, kad šviečia.
— Vadinasi, matai lem

putę ir matai, kad 
čia?

— Matau.
— O ar žinai, kas 

padaro, kad lemputė 
čia?
— Elektra.
— Tad perkirsk, idiote, 

vielą ir pažiūrėk į vidų! 
i Ar galėsi pamatyti elek- 
įtrą- Ar galėsi pamatyti 
kaip ji atrodo?” 

Aprašęs šitą aštrų pasi- 
Y" kalbėjimą, autorius pride- ] 

_ ; į 90 metų atgal apsireiškė netur- 
Ištisų metų bėgyje kar-j tingai, nemokytai, piemenėlei, 

tojau sau šitą pasikalbę ji-: kuri šiandien yra gerbiama, 
Romoje 

jei buvo jis trokšta matyti tuos krikš- 
proga, rėkiau visa gerkle, čionybės paminklus, kurie sus- 
Barakuose jį patylučiaisI tiprina kiekvieno f 
kartojau. Kad nepamirš- 
čiau. Kad kada nors jį už
rašyčiau.

Atlikta. Parašiau. —”
“REIKĖJO KRISTI IR

UŽSIMUŠTI...”
M. Rudzka “Nelaisvės 

namų” I 
mokyklas, 1 

Ičiau buvo seselių veda
mos. Dabar ----------

jokių pamokų apie tikė
jimą, apie istoriją. Abiejų __ __________
mokyklų vadovybę su^a'į likamečio berniuko 
ro žydų — komunistų ko-’ 
misija.

tinių pasirodė medalikas Vadovybė rengia jauni- 
ir škaplierius. Sargybinis mui privalomus antireligi- 
staigiu judėsiu įkišo ran- nius susirinkimus. Aiški-

*

t

švie-

taip 
švie-

I

Prieš kurį laiką buvo garsinta, kad Grenlandijos leduose yra nelai
mingųjų būrys, kurie šaukiasi pagalbos. Tada Lt. Pulk. Emil Beaudry 
ryžosi skristi juos gelbėti. Ir jam pasisekė. Kai jis grįžo į La Guardia 
aerodromą, New York’e, pirmoji jį sutiko jo žmona ir štai jį pasveikina 
su nuoširdžiu bučkiu. Šiame būryje yra ir ano išgelbėtųjų būrelio asme
nų. Lt. Pulk. Emil Beaudry iš South Handley, Mass.

Iš Mano Kelionės Po Europą
Rašo Ulijona Valčečkaitė 
iš Baltimore, Maryland.

LIL'RDAS — DANGAUS 
VARTAI

Esu tikra, kad kiekvienas ti
kintis žmogus manąs aplanky
ti Europą nori būtinai aplan
kyti dvi vietas, būtent: Uurdą 
ir Romą. Liurde jis nori pama-į 
tyti tą Marijos šventovę, išgar-! 
sėjusią visame pasaulyje, kur j

vas suteikė tą malonę, ir aš tu
rėjau šią dvejopą laimę rugpiū
čio - rugsėjo mėnesiais 1948 m. 

Savo įspūdžiais iš Liurdo 
šventovės nemanau ką naujo 
pasakyti, nes raštų apie Liur- 
dą netrūksta nė vienoje kalbo
je. Visiems lietuviams, be abe
jo, yra gerai 
Vyskupo Bučio 
CIAUSIOS P. 

jSIREISKIMAINekaltai Pradėta Dievo Motina L.

tikėjimą ir, 
jei galima, jis nori matyti 
Kristaus Vietininką čia ant že
mės ir iš jo lūpų gauti apašta
liškąjį palaiminimą. Man Die-

“ločikas” (lakūnas). Ne 
i kartą skraidžiojau aukš- 

, „ . į tai, labai aukštai, prie pat
knygoje rašo apie■ dangaus. Ir cįainausi. 

kurios anks-1 jokį0 £>įevo nemačiau.
! — Reikėjo nukristi ir už-I 
simušti. Tuojau būtumėte 
Jį pamatęs!

Tai autentiškas keturio-
► atsa-

"Dailininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
“Darbininko” 1949 metų sie

niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai 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:

imti. Miestelyje randasi kelios 
ligoninės ir taip pat poilsio na
mai. Kas gadina visa šventovės 
nuotaiką, tai yra nesuskaitoma 
daugybė krautuvių ir ant šali
gatvių išsistačiusių pardavinė
tojų įvairių įvairiausius devo- 
cijonalus, kaip antai: rožan
čius, stovylas, medalikėlius, 
žvakes ir taip toliau. Tas jų į- 
kyrus siūlimas, ta jų konku
rencija piktina, ypač tolimą a- 
merikietį, atvykusį 
tikslu. Tos rinkos
maldininko mintis ir kiek silp
nina religinę nuotaiką.

Tiesa tai yra tik miestelyje 
Franz jr gatvėse, kurios veda į sven- 
------- ■ tovę. Kaip tik įžengi į švento-

A. Dičiūte - Trečiokienė, Chicago, III..................... 2.00
J. Schultz, Burlington, Mass................................ 2.00
Fel. Šlapelis, Rochester, N. Y...............................  2.00
Mr. Rapolas Baliauskas, Chicago, III.................... 1.30
Mrs. Frances Jusis, Cleveland, Ohio .................. 2.00
Joseph Žemaitis, Waterbury, Conn......................... 1.00
Karolina Verseckienė, Waterbury, Conn............. 1.00
Peter Belis, Terryville, Conn................................ 1.00
G. Macijauskas, Cleveland, Ohio ......................... 1.00
Kazys Bagdonas, Detroit, Mich............................ 1.00
Mrs. Delia Ginewicz, Boston, Mass......................... 1.00
Monika Belazionytė, Lowell, Mass.................  1.00
W. Mickūnas, Cleveland, Ohio ............................. 1.00
Antanas Lengvinas, South Boston, Mass............. 1.00
Joseph Giebas, Plainfield, Conn............................ 1.00
K. Kudzma, Waterbury, Conn. ............................. 1.00
V. Ramazauskas, Plantsville, Conn......................  1.00
Isabel Paulauskienė, Roselle, N. J........................ 1.00
Mrs. P. Sheporaitis, Cleveland, Ohio ...... ».........  1.00
Zigmas Luksys, Providence, R. I.............................L00
J. Spranaitis, Paterson, N. J.................................... 1.00
Mrs. A. Peskus, Elizabeth, N. J............................ 1.00
Mrs. Josephine Bronusas, Chicago, UI................. 1.00
William Jarasitis, Charlestown, Mass................. 1.00
Jonas Petkūs, Brockton, Mass................................. 1.00
Marta Berneckienė, Wilkes -Barre, Pa..............  1.00
Viktė Sulinskienė, Wilkes - Barre, Pa................  1.00
Ona Yuskienė, Wilkes - Barre, Pa........................ 1.00
Mrs. J. Yencharis, Wilkes - Barre, Pa................  1.00
Mrs. Anna Andruskevich, Scranton, Pa................ 1.00
Ursula Sarkus, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
V. J. Kudirka, Nonvood, Mass............................ 1.00
Anna Balevich, Detroit, Mich................................ 1.00
Mr. & Mrs. Wš Znaidowsky, Laconia, N. H.........1.00
A. Balsis, Chicago, Dl............................................ 1.00
Joseph Gedraitis, Dorchester, Mass...................  1.00
Mr. & Mrs. A. Savickas, Cleveland, Ohio ............... 1.00
S. M. Zdanis, Oakville, Conn.................................... 1.00
Anthony Padigimas, Somersville, Conn................ 1.00
Vincas Blauzdsunas, Waterbury, Conn................  1.00
K Jutkevičius, Westfield, Mass............................ 1.00
Mr. John Makauskas, Waterbury, Conn............. 1.00
Veronika Paulonis, Baltimore, Md........................ 1.00
Peter Yanukonis, Lawrence, Mass........................ 1.00
Sofija Tūbelis, Brockton, Mass............................ 1.00
Juozas Banys, Cambridge, Mass...........................  1.00
M. Tumasonis, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
V. Frenkienė, Baltimore, Md................................ 1.00
Julia Juškevičienė, Detroit, Mich........................ 1.00
C. Jankūnas, So. Boston, Mass............................ 1.00
Nicholas Vervecka, So. Boston, Mass.................... 1.00
Mrs. Rose Valinskas, Brooklyn, N. Y................  1.00
Mrs. M. Navickas, So. Boston, Mass. .............. 1.00
John Galvydas, So. Boston, Mass........................ 1.00
M. Kazlauskas, No. Andover, Mass....................  1.00
Frank Galinis, Dorchester, Mass.......................... 1.00
Casimir Bukauskas, Cicero, III. ......................... 1.00
M. Galinis, South Boston, Mass............................ 1.00
F. Martinkus, Jamaica Plain, Mass...................... 1.00
George Klimas, Pottsville, Pa......................  1.00
E. Stumbis, Binghamton, N. Y................................ 1.00
S. L. Zapenas, Lawrence, Mass............................ 1.00
Mrs. A. Vasil, Roslindalc, Mass...........................  1.00
Amile Plekavičienė, South Boston, Mass. 1.00
K. Šeštokas, Cleveland, Ohio ............................. 1.00
Mrs. Morta Šmitienė, Phila., Pa...........................  1.00
A. Sakavičius, Baltimore, Md.................  50
Mrs. J. E. Casserly, Los Angeles, California ......  50
Mrs. R. Ruksa Wasel, Phila., Pa................................ 50
Mike Jonikas, Wilmerding, Pa...............................  50
Mrs. Anna Zakarauskas, Ashley, Pa......................... 50
Antanas Urbonas, Hartford, Conn.............................50
Mary Charnetski, Wilkes - Barre, Pa. 50
Anna Svagzdis, South Boston, Mass........................50
J. Selukas, So. Nonvood, Mass...............................  50
Mrs. Growdis, South Boston, Mass........................ 50
F. Didjurgis, Pittsburgh, Pa...................................  50
M. Stanley Žakas, Chicago, III. ............................. 50
Mr. & Mrs. Peter Miltenis, Brooklyn, N. Y.............. 50

žinomas J. E. 
veikalas ŠVEN- 
MARIJOS AP- 

LIURDE; o 
i tiems, kurie vartoja anglų kal
bą, nekataliko - žydo F 
Werfel THE SONG OF BER-
NADETTE yra tikrai padėkos rjų, tuojau tie pirmieji įspū- 
giesmė, sukurta Marijos gar- dįjai dingsta ,nes pasijunti lyg 
bei už jo stebuklingą išgelbėji- beesąs kitame pasaulyje. Čia 
mą iš nacių nagų. Šie keli i 
bruožai mano apsilankymo 
Liurde yra mano dėkingumo 
malda gerajam Dievui ir Jo 
Motinai Marijai, kad Jis mano 
amžiuje leido man vaikščioti 
ant tos žemės, ant kurios Ber- j 
nadeta vaikščiojo; matyti tą 
uolą ir bučiuoti tą akmenį, ant 
kurio Marijos koja papuošta 

Aukso rože stovėjo.
| Kelionė iš Paryžiaus į Liur-
dą buvo ilga apie 20 valandų, 1858 m. pakeitė Liurdo veidą, 
bet nenuobodi, kadangi Pran-j 
cūzijos žemėvaizdis yra įvairus, 
įdomus. Žmonės pietinės Pran
cūzijos yra šiek tiek sįiirtin- 
gesni nuo šiaurinės dalies. Pat
sai Liurdo miestelis, tai jau 
buvo kampelis kito pasaulio.

dvasiniu 
išblaško

įvairūs paminklai: įvairios sto- 
vylų grupės ant šventoriaus 
prieš tas bažnyčias pastaty
tos prie apsireiškimo uolos.

MARIJOS ŠVENTOVE
Negalima lankyti Liurdo ne- 

[ prisiminus tai, kad 90 metų 
atgal Liurdas visai buvo neži
nomas pasauliui. Marijos apsi
reiškimas ten vargingai mer
gaitei Bernadetai vasario 11 d.

Pereitame amžiuje Liurde per 
Bernadetą Marija skelbė pa
sauliui reikalingumą maldos ir 
atgailos. Tą pačią žinią iš 
dangaus Marija per kitą mer
gytę Luciją Fatimoje, Portu
galijoje .garsino 1917 m. Liur- 

Toliau ta pati autorė;Čia galima buvo pastebėti tik-įde prie Masabielle uolos Ber
nadeta matė Mariją ne vieną 
kartą, bet turėjo 18 apsireiški- 

susirinkimo nepatinka, ankstybiausiųicūzų, taip ir kitataučių gilų ti- mų nuo vasario 11 d. ikt lie- 
“ pos 16 d. 1858 m. Kuomet Ber

nadeta. vyresniųjų pamokyta, 
ta Marijos šventovė, kuri tik- kovo 25 d. paklausė nepažįsta
mi yra DANGAUS VARTAI mos ponios, 
čia žemėje. Sunku yra išreikš- jai buvo duotas atsakymas: 
ti apvilkti žodžiais tuos jaus-į “Aš esu 
mus, kuriuos žmogus jaučia į- ” 
žengęs pro vartus į tą erdvų 
šventorių, vadinamą Esplana- 
de, kuris veda prie bazilikos ir 
Apsireiškimo uolos. Visų pir
ma krenta į akis airių Ynaldi- 
ninkų paaukota stovyla, atvai
zduojanti Mariją prikeliančią 
ligonį iš jo ligos patalo. Ant
raštė yra reikšminga “SALUS 
INFIRMORUM" — LIGONIŲ 
SVEIKATA, nes čia šimtai 
tūkstančių, milijonai važiuoja, 
ieškodami sveikatos.

kymas”.
SOVIETŲ KARIAI 

MELDŽIASI

ką pro krotas ir stengėsi narna, paskum diskutuo- rašo: 
nuplėšti škaplierių. Ber- jama. Vaikų laikysena 
niukas žaibo greitumu su- puiki. Vieno i_________
siorientavo, spjovė sargy-į metu aiškintojas klausia 
biniui į veidą ir atsitrau-! susirinkusių  jų: 
kė. Vagone visi nutilo.) — Kur jūs matote tą sa- 
Drebėjome, kaip nubaus vo Dievą? Kur Jis yra? 
berniuką. Tuo tarpu sar-j — Danguje.
gybinis nusišluostė veidą — Ot ir netiesa! Esu

I

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas.
Adresas —-——-i—r*w~r

1'

!rą Prancūzijos dvasią, jos ka-
Nors valdžiai tai labai talikybę ir, kaip vargšų pran-

Šv. Mišių metu bažnyčio
se galima sutikti sovietų 
karių. Prie durų. Kampu
tyje. Nedrąsiu. Kepurė su 
žvaigžde guli šalia ant 
grindų, o didelės, sunkios 
rankos ant šinelio žymi 
netobulus, pravoslaviš
kus kryžius.

Buvo taipgi kelios tylios 
jungtuvės tarp tų iš Kije
vo baleto.

Dažniausiai vogčia, slap
ta nuo vyro, komandyrų 
žmonos atneša klebonams 
vaikus apkrikštyti. Vieną 
jų naktį žadina varpelis. 
Atidaro. Tarpduryje Smė
lis. Yra tikras, kad tai 
suėmimas. Ne. Išpažinties 
reikalu. Atlieka ją naktį 
tuščioje, uždarytoje baž
nyčioje..?’

kėjimą. Patsai Liurdo miestelis 
gal nebūtų taip įdomus, jei ne

LIURDO MIESTAS

kas ji per viena,

Ir

antAtvykęs į Liurdą. jau 
----------- stoties pastebėjau tuos aukštus

Yra žmonių visuose kra- Pirenėjų kalnus, tarp kurių 
štuose, kurie tiki į Dievą slepiasi Liurdo miestelis. Ne- 
ir randa kelius pas Jo at- trukus taipgi pamačiau ir tą 
stovus. istorišką, su Liurdu artimai su-

Yra tikinčiųjų net ten, rištą Gavės upelį, kuris vin-- 
kur UŽ tikėjimą persekio- giuodamas srauniai teka pagal j 
jama ir baudžiama. i apsireiškimo uolą, kuri visiems;

Bet yra žmonių laisvuo- yra žinoma, kaip Masabiellc; 
se kraštuose gyvenančių, akmuo.
kurie pamiršta, jog yra- Patsai Liurdo miestelis yra; 
Dievas... i mažas. Kiekvienas namas tai

Kun. J. Kuziu irkis. viešbutis keliauninkams pri-]

t

i Nekaltas Prasidėji
mas”. Tai buvo iš dangaus aiš
kus patvirtinimas Katalikų 
Bažnyčios mokslo, kad Marija 
buvo nekaltai pradėta; kad 
nuo pat jos sielos sutvėrimo ta 
siela buvo papuošta pašvenčia
mąja Dievo malone. Tą Tikė
jimo tiesą Pijus IX, kaip tik 
buvo galutinai paskelbęs pa
sauliui prieš keturis metus, t. 
y., gruodžio 8 d. 1854 m.

Marija prašė Bernadetos, kad 
ant apsireiškimo vietos būtų 
jai pastatyta bažnyčia. Ji pa
geidavo, kad maldininkai at
vyktų Liurdan, kad minios 
žmonių čia susirinktų maldai, 
atgailai ir malonių įsigijimui. 
Visa tai įvyko dar 
laikais, nors pati 
turėjo iškęsti daug 
mų. kaip iš civilės, 
telpa trys lovos.

(Bus daugiau)

Bernadetos 
Bernadeta 
persekioji- 
taip ir iš

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią njū- 
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

v •

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

“Darbininko” Administracija.



HASHOA, N. H

ir muzikos

padėką broliams lietu- 
gyvenantiems Ameriko-

narius, ku- 
priklauso.

.Komunijų per tas šv. 
Savo pamoksluose jis 
apie mūsų tėvynės da- 
tragišką padėtį ir apie 

randasi trem-

metinis Lietuvių 
Sąjungos vietinės 
susirinkimas įvyks 
sausio 16 dieną. 4

Svarbus 
Darbininkų 
05 kuopos 
sekmadienį.
vai. |x> pietų, tuojau mišpa
rų, bažnyčios salėje. Bus ren
kama nauja valdyba 1949 me
tams ir padaryta daug svarbių 
nutarimų. Po susirinkimo tu
rėsime skanius užkandžius, lai
ke kurių bus dainų 
programa.

Kviečiame visus 
rie tik prie kuopos
vyrus su savo moterimis ir mo
terys su savo vyrais atvykti 
kartu, kad tuo padarytume 
mūsų vakarėlį šeimynišku.

Būtų labai malonu matyti, 
kad kiekvienas narys ar narė 
atsivestų dar vieną naują 
narį ar narę prie šios organiza
cijos prisirašyti.

Jonas J. Tamulionis,
Pirmininkas, giau naujų narių 

draugiją.
! Pažymėtina, kad 
jai priduoda daug 
dvasios vadas,
nas. Susirinkimas savo dvasios 
vadui ir buvusiai valdybai iš
reiškė padėką.

maldų įvyko susirinkimas 
bendri pusryčiai. Į draugiją įsi
rašė ir buvo priimti šie nariai:! 
Petras Iuisinskas, Kazys Mik
šys. Kazys Novak, Pranas 
Kneižys. Vincas Kneižys ir Jo
nas Baliliūnas.

Susirinkimui vadovavo dva
sios vadas, kun. A. Janiūnas. 
Gražią kalbą pasakė p. Leonas 
P. Smelstorius, Norwoodo 
miesto rekreacijos departamen
to viršininkas. Jis neužilgo iš
vyks į Cincinnati. Ohio. kur 
užims svarbias pareigas.

Nauja valdyba 1949 m.: pir
mininkas Bronius Kudirka: vi
ce pirm. Jonas Perekšlis; rašt. 
Pranas Nevins; ižd. Gabrys 
Kakanauskas. Atstovai — Juo
zas Pazniokas ir Jurgis Ver
siackas: programos — Anta
nas F. Kneižys: publikacijos— 
Kasperas Pazniokas, Jr.; mar
šalka — Raymondas Vitartas.

Kitą mėnesį bus priimta dau- 
į šv. Vardo

Sausio 9 d. šioje parapijoje 
rinkęsi svečias J. E. vyskupas 

Brizgys.
Kadangi tas sekmadienis bu

vo šv. Vaido draugijos sekma
dienis, tai visi draugijos nariai 
ėjo prie šv. Komunijns per pir
mąsias šv. Mišias, kurias atna
šavo 7:30 vai. ryto vyskupas 
V. Erizgvs. ir iš jo rankų priė
mė šv 
Mišias, 
kalbėjo 
hartinę 
lietuvius, kurie 
tyje. Gražiais žodžiais išreiškė 
didelę 
viams 
je-

Šios

NORWOOD. MASS
LDS 3 Kuopos Susirinkimas
Sekmadienį, 

3:30 vai. 
svetainėje, 
vyks LDS
susirinkimas, 
čiami ateiti.

I

šiai draugi- 
gyvumo jos 

kun. A. Janiū-
sausio 16 d., 

po pietų, parapijos 
St. James Avė.. į- 
3 kuopos metinis 

Visi nariai kvie- 
Bus gera proga

užsimokėti už organą “Darbi
ninką”. Taipgi pakalbinkite ir 
kitus prisirašyti prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos. Valdyba.

šv. Vardo draugijos diena
Pereitą sekmadienį įvyko šv. 

Vardo draugiios šv. Mišios ir 
bendra šv. Komunija. Po pa-

Įdomus parengimas
Sekmadienį, sausio 23 d., Į 

3:30 vai. po pietų, Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje, St. 
James Avė., įvyks nepaprastai: 
įdomus ir linksmas parengi-, 
mas. kur į rengia LDS 3 kuopa. | 
Programą išpildys plačiai žino-' 
mas ir visų mylimas muzikas 
Jonas Tamulionis. ir dain. Ona 
Skirkevičienė iš Nashua, N. H.,

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE. — Ši grupė, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, sek
madienį, sausio - January 23 d. atvyks į Norvvood, Mass. ir 3:30 vai. po pietų, Šv. Jurgio lietuvių par. sve
tainėje, St. James Avė., suvaidins juokingą komediją “MUZIKANTAI”, pašoks tautinius šokius, gros. Mu
zikas Jonas Tamulionis ir dain. Ona Skirkevičienė atvyks iš Nashua, N. H. ir padainuos gražių lietuviškų 
liaudies dainų. Šio parengimo programa bus tikrai graži, linksma ir įdomi. Rengėjai kviečia visus Norwoo- 
diečius ir iš kitų lietuvių kolonijų ateiti į tą parengimą.

brolius. Jam, Dievo ma- 
padedant, pavyko iške- 
į Vokietiją, ir tik tuo 
išsaugoti savo gyvybę.

ir pasižymėjusi Bostono Lietu
vių Tautinių Šokių Grupė, va
dovaujama p. Onos Ivaškienės.

p. Onos Ivaškienės grupė 
vaidins juokingą komediją 
“Muzikantai”, šoks tautinius 
šokius .gros. Muz. Jonas Tamu
lionis ir dain. Ona Skirkevičie
nė dainuos lietuviškas liaudies 
dainas ir gros akordionu.

Tikimės, kad ir vietiniai to-’ 
lentai pasirodys. Sužinojęs jų į 
vardus paskelbsiu “Darbinin-į 
ke”.

LAffRENCE, MASS
Lietuvos Vyčių kuopa, diri- j°s’ kurioms 

guojant tėveliui P. Šakeliui, 
i sekmadienį, sausio 9 d., i...
Pranciškaus parapijos svetai
nėje, buvo suruošęs programą i 
vakarėlį, susidedantį iš lošime-: 

jlio, šokių ir dainų.
lankę Vyčiai iš

, Worcesterio. Be
i dar kalbeles pasakė mūsų kle- į
bonas, kun. P. M. Juras, dėko-idienb 82,1810 9 d-»

Moterų Sodalicijos pamaldos
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JANUARY CLEARANCE

SALE!
i

p. Mykolas Kodis, gyv. Tre- 
mont St., grįžo iš ligoninės į 
namus ir baigia pasveikti.
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I. J. FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma 
Amerikoje, šį mė
nesi skelbia JAN- 
UZ R Y CLEAR
ANCE SALE 
DAVIMA. šiame išpardavime kailinių kainos 
vra numažintos. Šiuo kainų numarkiavimu 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės yra 
kviečiamos pasinaudoti.

DIDELĮ KAILINIŲ IŠPAR-

ir

BE TAKSŲ
Mūsų krautuvėje galima pirkti kailinių 

be taksu. Mes turime ant nekuriu kailinių 
spccia’u leidimą, parduoti juos be federalių
taksų. Perkant be taksų susitaupo daug pini- 
g’Į-

Kailinius galite įsigyti labai prieinamo
mis sąlygomis — duodame išsimokėjimams ir 
pritaikome mėnesinius mokesčius pagal rei
kalą.

Jei kas turite senus kailinius, mes išmai
nome i naujus, duodami už senus gerą kainą. 
Taigi, kam nešioti senus ir nudėvėtus kaili
nius, kad pas I. J. FOX galite įsigyti elegan
tiškus ir labai prieinama kaina? Ateikite pas 
mus šiandien ir prisimieruokite šių metų ma
dos gražiausius kapinius. Atėjusios į krautu
vę visuomet reikalaukite, kad Jums patar
naut’' šios krautuvės lietuvis atstovas p. Ber- 

uas Koraitis.

parapijos parapijiečiai 
labai dėkingi savo parapijos 
klebonui, kun. Klevinskui, kad 
dėl jo rūpesčio buvo suteikta 
mūsų parapijiečiams proga iš
girsti iš paties J. E. Vyskupo 
V. Brizgio lūpų, kaip jis per
gyveno tą baisų laikotarpį Lie
tuvoje, kai bolševikai teriojo 
mūsų 
lonei 
liauti 
būdu

Lai Visagalis jį laimina jo 
ganytojiškame darbe ir tesu- 

j teikia jam progos sugrįžti my- 
| limojon tėvynėn Lietuvon prie 
likusiojo savo avelių pulko, kad 
jis tenai vėl galėtų laisvai ir 
niekeno netrukdomas skelbti 
Dievo žodį.

Tą pačią dieną, po Mišių, Šv. 
Vardo Draugija turėjo savo 
metinį susirinkimą, kurį atida
rė jos dvasios vadas kun. Ne- 
varauskas malda. Į tą susirin
kimą buvo atvykęs gražus na
rių būrelis. Valdyboje pasiliko 
visi tie patys, kurie buvo pra
eitais metais, kai jiems susi
rinkimo buvo pareikštas visiš
kas pasitikėjimas.

Aš, kaipo šios draugijos pir
mininkas, pareiškiu padėką vi
siems Šv .Vardo Draugijos na
riams, kurie uoliai lankosi susi
rinkimuose ir gražiai pasirodo 
bažnyčioje, visi eidami prie Šv. 
Komunijos.

Pirmininkas Jurgis Klimas.

I Sekmadienį, sausio 16 d.,| Dorata Sinkevičiūtė, Ona 
mūsų parapijoje prasidės misi-1 Morkvenaitė , Marijona Luko-

> vadovaus žymus šiūnaitė ir Louise Totilaitė bu- 
Kazimiero vo paskirtos dalyvauti svarbia

me BALF’o susirinkime sausio 
30 d. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios salėje.

Girdėjome, kad Dovydas 
Vaškas buvo paskirtas redak
toriumi kuopos laikraščio “The 
Eąuistreon”. Linkime jam ge
ro pasisekimo.

Marijona Lukošiūnaitė, Lou
ise Totilaitė, Juozas Augusti
nas ir Vyčių Centro dvasios 
vadas, kun. Jonas Jutkevičius 
buvo nuvykę sekmadienį, sau
sio 9 dieną į Lawrence, Mass. 
pamatyti vaidinimą “šnipšny- 
čio vestuvės”, kurias surengė 
Lawreniciečių 78-ta kuopa. Bu
vo labai linksmai praleistas lai
kas.

Buvo pranešta, kad per Kalė
das susižiedavo sekantieji kuo
pos nariai: Rita Kasperaitė su 
Ed. Fleming; Albina Barysai
tė su Al. Karol; Luce Meški- 
niūtė su Kaziu Adomaičiu. E- 
lena Kašėtaitė praneša, kad 
jos vestuvės įvyks vasario 5-tą 
dieną.

Sveikiname visus šiuos na
rius ir linkime viso gero. Vytė.

- - mokslininkas: šv.
-v’ Lietuvių Pontifikalės Kolegijos 

rektorius, kun. dr. L. Tulaba. 
į Dievas duoda palankų orą, ir, 
be abejo, žmonės gausiai lan- 

Buvo atsi-’kysis * bažnyčią klausyti gilių 
Bostono irir »domil* Pamokslų.
programos,:

- - j Federacijos skyrius, sekma-
‘ , turėjo susė

damas, kad lietuviai gausiu at-;rinkim^ ir nutarė šiais metais 
silankymu parėmė Vyčių kuo-įv®^ ruošti paminėjimą
pą ir paskatino darbuotis. Tė
velis Jutkevičius, L. Vyčių

vasario 16-tos dienos. Iškilmės 
bus bendros visų srovių. Į ren-

ir susirinkimas įvyko sausio 12 Centro Dv. Vadas pasakė pat-.^j1^0 komisiją ~ išbrinkta mūsų 
d. parapijos svetainėje. Buvo ir riotinę kalbą, įpindamas 
programa. Sekmadienį, sausio 
16 d., 8 vai. rytą parapijos
bažnyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios draugijos intencija.

Šiomis dienomis p. Petronė 
Mickūnienė. gyv. 153 Winslow 
Avė., pasidavė Norvvoodo ligo
ninėn. Linkime pasveikti.

B
1
£

DAYTON, OHiO

LDS 49 Kp. Susirinkimas

............................... “ 3 ^uoJ klebonas, kun. P. M. Juras, jo- 
kų, kas žmonėms labai patiko. jj° asistentas, kun. J. Bemato- 

: Lošime dalyvavo: J. Stanavi-Įnis’ P- F- Krancevičius, sky
lėms, F. Suslavičiūtė, H. Mar-!riaus Pirmininkė p. L. Venčie- 
I cinkevičiūtė, A. Marcinonytė,1 ir skyriaus iždininkė, p. E. 
i A. Jezukevičiūtė, M. Blake, S. i §venčionienė. Komisijai paves- 
ĮSapka, J. Pavilionytė, J. Wil-U su tautininkais ir so-
lan, W. Bruzgulis, A. Vilkišiū- j Ralistais.
tė, W. Mansean ir J. Breton. !

■ Šokėjų grupėje dąlyvavo: E. i Pasimirė a. a. Adelė Dvarec- 
iUnick, E. Turonytė, N. Phil-ikienė’ Danielson’ Conn., kuri 
lips, D. Sacco, P. Jaskal, K.ibuvo 8311810 8 d- Palaidoto ka- 

™ In.bni ! pmėse Lawrence. Aušrelė.

Sekmadienį, sausio 16 d., šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
ton, Ohio, įvyks LDS 69 kp. 
metinis susirinkimas, 
me visus
atnaujinti organą 
ką”. Be 
veikimo 
metams.

M|M XX v

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Jaskal, M. William, M. Jaskal. Į P10®86 Lawrence- 
L. Slosik.

Solo padainavo: P. Rimas, D.i 
Jukins ir F. Suslavičiūtė. Taip-f 
gi dalyvavo: S. Laycock, G. 
Marcinonytė, H. Skrodis, P. 
Bingalis, A. Marcinkevičiūtė, J.

.Stevenson ir D. Gulezian.
Po lošimo buvo iššauktas ko

medijos autorius. Vytis Lola iš 
So. Boston. Mass.

WORCESTER MASS.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1644 

207 PARK BUILDING 
H’orcester, Mass. 

275 Main SL, M’ebster, Mass.

Kviečia- 
narius dalyvauti ir 

"Darbinin- 
to, turėsime padaryti
planus ateinantiems

Mūsų kolonijoj vėlesniais lai
kais įsikūrė 
ponai Lušai 
lis. Tik tiek, 
laikais labai
larbų. Beveik 
mažai veikia.Pranas Gudelis rašt.

. . —

ty
tyV

&
v ♦M ty 
tyv

išvietintieji D.P.: 
ir Adolfas Arma- 

kad dabartiniais 
sunku dar gauti 

visos dirbtuvės

Nevystančios Rožės
Naujai parašyta domininkono Tėvo T. Žiū

raičio knygelė, kurios turinys sekantis: 
įvadas.

I Marijos Rožančius?

rožančiaus esmei bū- 
supratimas. Rožan-

Skyrius: Kas yra Švč. Mergelės
1. Rožančiaus vardo kilmė..
2. Rožančiaus esmė — a) Kas 

tina. Rožančiaus apibrėžimo
čiaus esmės supratimas, b) Kodėl tas rožančiaus 
esmei būtina?

II Skyrius: Rožančiaus Atsiradimas.
1. Dabartinės rožančiaus formos kilmė.
2. Rožančiaus atsiradimas ir šv. Domininkas .
3. Rožančius — ypatinga Dom. Ordino nuosavybė, 

m Skyrius: Rožančiaus Kalbėjimas.
1. Rožančiaus maldos supratimas.
2. Bendras rožančiaus kalbėjimas ir jo reikšmė. 

IV Skyrius: Rožančiaus Mylėtojai.
1. šventieji.
2. Bažnyčios vadai.
3. Karaliai, mokslininkai ir kitos žymios asmenybės. 

V Skyrius: Rožančiaus Reikšmė Žmogaus Gyvenimui.
Rožančius — dorybių ir krikščioniškojo gyvenimo 
mokykla.

VI Skyrius: Aš ir Rožančius.
Priedas: Rožančiaus Atlaidai ir Lieteratūra.

Visų norinčių įsigyti šį vertingą leidinį prašau kreiptis 
šiuo adresu:

. REV. CASIMIR ŽVIRBLIS, O. P. 
Dominican House of Studies,

487 Michigan Avė., N. E., Washington 17, D. C. 
Vienas egzempliorius kainuoja 30 centų.

KLAUSKITE
"Lietuvos Atsiminimų'' Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)
1330 ki!., 5000 watts

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v. 

Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 meg„ 20,000 tvatts
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Walnut St.,

Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-536*3

Eikš

Naujienos L. Vyčių 116 Kp. 
Aušros Vartų parapijos 

Pirmiausiai reikia pranešti, 
kad prisirašė prie kuopos dvi 
naujos narės: Bemice Burdu- 
lis ir Julė Sinkevičiūtė. Bemice 
yra duktė mūsų parapijos var
gonininko. Ji yra labai darbšti 
darbininkė. Julė yra kunigo 
Bakano giminaitė, raštininkė 
Marijos Vaikelių organizacijos.

• Sveikiname naująsias nares ir 
linkime ilgiausių metų.

Robertas Zinkus, socialinio 
komiteto pirmininkas, praneša, 

Yį kad šokiai centro naudai įvyks 
v j šeštadienį, sausio 26 d.,
ji Home, Elm St Įžanga 80 centų 
t! Į su taksomis. Gros George Hip- 
| put orkestras. Visi yra kviečia- 
$!mi atsilankyti, nes šį šeštadie
ninį šokiai paskutiniai prieš už
eiga venos.
£l Naujų narių vajaus komite- 

tas praneša, kad pirmadienį, 
’m sausio 24 d., 7:30 vai. po pietų 

bažnyčios salėje įvyks sociali- 
Inis vakaras. Kviečiamas para
pijos jaunimas nuo 16 m. am-Į 
žiaus atsilankyti. Bus muzika, 
šokiai ir užkandžiai. Tėvai žiū-! 
rėkite, kad jūsų vaikai daly-, 
vautų šiame vakare.

Šie nariai buvo išrinkti į ritu
alo komitetą: Pranas Butkevi
čius, Vincas Montvila, Marijo
na Minekauskaitė.
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DARMKINKAS
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Penktadienis, Sausio 14, 1949

» t

LIETUVOS VYČIŲ 17-tos ALGIRDO KUOPOS
PIRMIEJI 1949 ŠOKIAI

Rengia Lietuvos Vyčių 17-tos Kp., Šeštadienį, Sausio - January 22,1949 Municipal Svetainėje South 
Boston, Mass. (arti ‘G’ St.) Gros Krakoviaki Orkestrą Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 83c, taksų 17c. Viso — ■ ■ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - *- - - - - -  - - - - - - - - - - ■ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■

Jaunimas steagiMi sukelti $1000 dėl įrengimo šv. Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje lango. Kviečiame visus atvykti j šiuos milžiniškus šokius. Remkime 
savo jaunimą. JOsų parama bus įvertinta. JAUNIMAS — VYČIAI lauks visų atvykstant. KOMITETAS.

AS 6 S D

vietinės žiniosĮUej-M ri fająUPMUUM"a

Kanauninkas Kunigas Myko
las Vaitkus ieško savo brolio 
Aleksandro šeimos. Kas ką ži
note apie Aleksandro ir Mari
jonos (Gakevičiūtės) Vaitkų 
sūnus ir dukrą malonėkite pra
nešti “Darbininkui”.

"O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos;
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos”...

žiams užgesintų tai, kas visai 
žmonijai brangiausia — žmo
gaus teises ir laisvę.

Jau treji metai kaip liovėsi 
žvangėję ginklai ir 
kraujas. Treji 
"trys didieji” 
taiką ir laisvę, 
juk tik už tai
kraują liejo žmonijos sūnūs, o 
jų tarpe ir lietuvės motinos sū
nus. P6 trijų metų tariamos 
taikos, kada tautos, kurios nie-

.liejęsis 
metai, kaip 

žmonijai žada 
nes, pagaliau, 
kovojo ir savo

kioms reikmenims reikia lėšų. kun. Kontautui prieš vasario 9 
Jaunieji tikisi jų sukelti su d. Tikime, kad atsiras gabių 
“Sporto Vakaru” įvykstančiu jaunuolių, kurie laimės didelius 
šį penktadienį parapijos salėje, laimėjimus. Kun. Kontautas dė- 
Paremkime juos savo atsilan- koja visiems, kurie remia šitą 
kymu. Rap. kontestą savo aukomis ir taip-

■■ . ------ į gi “Darbininkui”, kuris malo
nės išspausdinti geriausią 
sfraipsnį.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

gražus pavyzdys. Pranešta, Į J*"*1!* ** ,r
kad N. A. Vyčių bowhng 
tournament” įvyks vasario 20 1 
d., Huntmgton Avė. 
Alleys .taipgi N. A.
metinis suvažiavimas ov..
Bostone balandžio - April 23-' 
24 d.

Bouling 
Apskričio 
įvyks So.į

A.E.L.

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Breadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

t
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

Tel. SO S-2S05

Dr.lLF,
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Breadwsy
So. Boston. Mass

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

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

-A<i, r Tuis

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broaduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MII.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

J. Repshis, MJ>.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Km norite įsigyti Sauktoje 
Califomijaja Namus ar kitas 

musavyOes
kreipkite* pas:

OJAS. IMSIS
Realstatiniukas

710 N. Vao Ness Avė., 
HoUyvood 38, Calif.

Artinasi vasario 16 diena. _ 
diena brangi kiekvienam pado- ka<? n®ra turėjusios savo nepri- 
riam lietuviui, nes tą dieną 
Lietuvos Taryba Vilniuje vi
sam pasauliui proklamavo, kad 

į Lietuva yra Nepriklausoma 
į Demokratinė Respublika. 
! Kadaise didi, galinga ir gar
binga Lietuva, siekusi nuo Bal

otųjų iki Juodųjų jūrų, dviejų 
į didelių kaimynų pavergta ir 
į prispausta, savanorių krauju ir
1 
Į 

I

ši

ištikimų jos sūnų užsienyje 
pasišventusiu darbu ir i____
mis 1918 metų vasario mėn. 16 
dieną galutinai numeta vergo
vės pančius ir kelįasi nepri
klausomam

Jaunutė, 
ir laisvės 
gaivalingai 
didelių valstybių tarpan gyven
ti ir, bujoti, lenktyniauti ir būti, 
pavyzdžiu visiems tiems, kurie 
savų tautų egzistencijos būti- 

I numą remia klasta ‘ ir jėga. 
Garbinga ir taiki, svetimų te
ritorijų niekada netroškusi tau
ta, parodo nepaprastą politinį, 
ekonominį ir kultūrinį pajėgu
mą per 22 metus, sugebėdama 

! užimti netik lygiateisę vietą 
i Europos tautų šeimoje, bet 
kaikurias iš jų, ypatingai savo 
Rytų kaimynus, pastatydama į 
šešėlį.

Tačiau teisė ir jėga retai te- 
siderina. Hitleriškas nacizmas 
ir jam giminingas raudonasis 
barbariškas komunizmas niek

; ir kelįasi 
gyvenimui, 
bet pilna energijos 
ištroškusi valstybė 
stoja kitų, mažų ir

Sekmadienį, sausio 23 dieną, 
š. m., 3 vai. p.p. “Darbininko” 
patalpose, 366’W. Broadway,! 
So. Bostone, įvyks LDS 1-mos 
kuopos susirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba ir svars
tomi kiti svarbūs klausimai. 
Gera proga visiems atsilyginti 
už organą ‘T 
čiami visi nariai dalyvauti.

Vaidyba.

Vyčių Veikimas
9

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą^ laik
raštį “Darbininką”!

Pereitą sekmadienį,. sausio
Vyčių 17-tos 

susirinkimas,
d., įvyko Liet.
Algirdo kuopos 
savo patalpose, So. Boston’e, 
kuriame susirinko apie 80 na
rių gražaus jaunimo. Buvo ste-

ĮVAIRŪS skelbimaiklausomybės ir savo istorijos 
bei nėra sukūrusios savitos 
kultūros tampa nepriklausomo
mis, lietuvių tauta tebėra en
giama ir smaugiama raudonojo 
slibino, nešdama dar negirdėtą 
pasaulyje vergiją, šėtoniškas 
raudonasis maras, klasta ir 
smurtu užgrobęs Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir daugybę kitų 
Europos valstybių, vykdo ne- 

auko- žmonišlcą terorą ir baigia nai
kinti mūsų tautą. Pavertęs Pa
baltijį avangardiniu bastijonu, 
kaip plėšrus žvėris tyko likusio 
laisvo pasaulio. Jis begėdiško
mis priemonėmis kovoja prieš 
savo buvusį maitintoją ir iš
gelbėtoją nuo vakarykščio ben
drininko
pavergti likusį laisvą žmogų, 
jų tarpe ir tave — Amerikos 
lietuvi.’

Tad brangūs broliai ir sesės 
lietuviai ryžtingai stokime į 
kovą už savo tautos ir savo as
mens laisvę! Padvigubinkime 
savo pastangas, suburkime vi
sas jėgas už Laisvę ir Nepri
klausomą Lietuvą!

Vasario 13 dieną vieningai ir 
suglaustomis gretomis 
monstruokime pasauliui 
meilę Laisvei ir Tėvynei, 
kaip vienas dalyvaukime 
tautos ir valstybės nepriklauso
mybės minėjime, kuris įvyks 
So. Boston’o High School au
ditorijoje, 2 vai. po pietų. Kal

• •

šinga 1939 metų sutartimi su
gniuždo kaip gėlę pražydusią
Lietuvos Nepriklausomybę.
Melu, klasta ir tankais remia
ma raudonųjų ariatų hs&ga už
lieja ramios ir tik taikos te-
trokštančios tautos taip šven
tai saugomą neutralumą, degi
na jos sodybas, žudo jos gy
ventojus ir tremia juos į Sibi
rą, Vorkutą ir Uralą, kad am-

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

UŽBteakyite TohUmd Fm Mhb 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130441 “

Ameriką. Jis nori

pade-
savo
Visi
savo

bas pasakys Vyskupas Vincen
tas Brizgys, generolas Černius,
p. Audėnas ir kiti žymūs veikė
jai.

Visi jau dabar ruokkimės tai
brangiai šventei!

Šalin priespauda ir vergija!
Šalin raudonasis fašizmas!
Tegyvuoja Laisva ir Nepri

klausoma Lietuva!
Bostoa’u Lietuvių Komitetas
Lietuvos Nepriklausomybei

siekti
Pirm. Adv. K. J. Kalinauskas

Sekretoriai: A. Januškevičienė,
V. VnfaMBK.

Lietuviai Supliekė Airius

Sausio 10 d. South Boston
High School gymnasiume įvy-
ko energingos “basket bafli«
rungtynės tarp šv. Petro lietu
vių parapijos ir Šv. Patriko, 
airių iš Dorchesterio, ratelių. 
Lietuviai airius skaudžiai nu
pliekė, laimėdami žaidimą sen
tikiu 41 prieš 21.

Iš lietuvių daugiausia punktų 
padarė Vytautas Maneikis — 
20, A. BenzaviČius 8, A. Medo- 
nte 6 ir tt. Be minėtų rately 
žaidė dar šie jaunuoliai: J. Ve- 
nis, R. Tamulis,
Plevokas ir L. Kešis. 
rūpinas kun.
Buvo atsilankęs ir kun. A. Ab« 
račinskas. Ratelis įsigijo nau
jas uniformas. Tam ir kito-

L. Sanda, A. 
Rateliu 

A. Kontautas.

IŠSIRENDAVOJA apšildytas GRABORIAI
Darbininką”. Kvie- bėtina, kiek jaunų veteranų at- puikus kambarys, tinkamas y- 
nikiai zloltfT/oiii-i ! .« « * • . . . • —; v • * • • a* ■_« « •■ silanke į sį susirinkimą. Buvojpac vasarai,

svarstoma svarbūs dalykai. 
Taipgi nutarta įsivesti lietuviš
kus kursus ketvirtadienio va
karais, kuriems vadovautų ne
seniai atvykęs iš Europos 
“Darbininko” redaktoriaus pa
dėjėjas, p. J. Lapinskas; taipgi 
Catholicism kursus, kurie būtų 
vedami kuopos dvasios vado, 
kun. A .Kontauto. Taip pat į- 
žymus tremtinys, tik 20 dienų 
kaip atvykęs iš Europos, ly»ii- 
mas Dr. Prano Galinio atvyko 
į šį susirinkimą ir pasakė kele
tą žodžių, kuris buvo priimtas 
kaipo nuoširdus tremtinis sve
čias. Po susirinkimo sekė už- 

Ir dabar jaunimas nori veikti jkandžiai ir aPie valandą susi-
_________ —--- -------- — -------“‘i nariais, 
Bet jaunimui:kune prisirašė prie kuopos.

f.fniramseų Vakaras

senesnius para
šu pasižymėju- 
sportininkais ir 

jaunųjų mūsų 
‘Praeityje

Penktadienį sausio 14 d. So. 
Bostoniečiai turės progos daly
vauti nepaprastame įvykyje. 
Tą vakarą Šv. Vardo Draugija 
ruošia įspūdingą sporto vakarą 
supažindinimui 
pijos lietuvius 
siais lietuviais 
tuomi paremti
sportininkų veiklą, 
mūsų susipratusieji lietuviai 
mėgdavo matyti liėttivišką jau
nimą veikiantį savo parapijoje, 
ir uauar jaunimas nori veiKtii 
su lietuviais ir susijungti su' pažinimas su naujais 
parapijos veikla.
reikia paramos iš susipratusių- Taipgi raportą išdavė J. Mata- 
>1 ir veikliųjų parapijiečių. chinskas, kad “Lithuanian Af-

Kad suteikus progos visiems ^a*rs Committee gražiai veikia 
išreikšti savo paramą jaunimo ir rūpinasi atvykimu, kai kurių 
darbuotei, Šv. Vardo Draugija tremtinių iš Europos su pagal- 

’ ba Vyčių organizacijos. Taikviečia visus atsilankyti į ne
paprastą Sporto Vakarą. Ed- 
die Waitkus, vienas iš žymiau
sių dabartinių sportininkų, ka
pitonas Shimkus, Roy Kelley, 
Tony Plansky, Vito Tamulis, 
Juozas Zapustis, ir Vito Ana- 
nis yra pasižadėję dalyvauti.
Taipogi bus rodomi krutami
paveikslai apie įvairius sporto
įvykius, ypatingai apie World
Senes of 1948, kurių paveiks
lai bus pirmą kartą rodomi So.
Bostone.

Komitete, kuris ruošia Spor
to Vakarą Septintos Gatvės sa
lėje, atvyksta kun. Kontautas,
Jonas Akunevičius, Juozas Les-
činskas, Al. Jakmauh, A.
zevich ir J. Venis.

Essay Contest

Ben-

Esaay Contest

Kun. Kontautas

$40. nepaprastame

praneša, 
kad jaunuoliai ir jaunuolės jau 
pradėjo rašinėti, kad laimėtų

Rašybos
Konteste. Jis kviečia visus tė
vus raginti savo sūnus ir duk
teris pamėginti savo gabumus 
rašyboje. Bus trys laimėjimai: 
$25; $10, kuriuos aukavo Lith
uanian Melodies Hour; ir $&, 
kuriuos aukoja Lietuvos Vyčių 
17-ta kuopa. Visi jaunuoliai 
lankantieji arba High School 
arba Grammar School, yra 
kviečiami dalyvauti ir rašyti 
800 - 1000 Žodžių straipsnį apie 
“The Coming of Christianity 
in Lithuania”. Tik lietuvių jau
nuolių gyvenančių šv. Petro 
parapijoje straipsniai bus pri
imti. Straipsniai bus įvertina
mi atsižvelgiant į tikrumą isto
rijoj duomenų ir anglų kalbos 
vartojimą. Turi būti paduoti

nes tik 3 blokai 
nuo byčių, arti busai ir gatve- 
kariai. 614 E. 7th St., So. Bos
ton. (14-18)

A J. NAMAKSY
Real Eetate A 

Insurance
MM W TtrnaOaiaV

SO. BOSTON, 11AS8.
Offtce Tel. SOuth Boston S-M4S 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maas.

TEL. PA—7-1233-W

ShrasfYifiM ir Smhk
Fuasral Heme

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Fstarnarima* Dteną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. SOuth B**ton *-2590 

A Vemta 2-240*

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase.

Jeseph f.C < •-.1
iii — IKAsFERAS) 
U LaMetuvty Direktorių. 111'
į NOTAitY PUBUC

ir

> 1

Re*. SO 8-3729 SO 8-4618
| *>1 ---- g-,—Lnnilolnafi I Ulini UI c VO.

MOVERS— 
Incured anS 

Bonded 
Local AL*ng 

OtetaM* 
Movlng

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

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. SO 8-1437 
•Outh Beston S-3M0

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BU PAAALPINtS 

DRAUGIJOS VALDYBA
Ll ET U VOS OUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVS.
-^rmlninkė — Eva MarkstenS,

625 E. Sth St., So. Boaton. Ma**
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininke — GafHOiUenL
8 WLnfield SL, So. Boston. Maa*

►Tot RaM. — O»a Ivaikienč,
440 E. 6th St, So Boston, Ma**

Finansų RaM. — B. COnienS,
29 Gould St, W. RoKbury, 

Tel Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

SI Tampa St, Mattapan, Mass.
rvarkdarė — Ona Krasauskas,

U Springer St, So. Boaton, 
<a*o* GL — Elsbieta Aukttikalnyta.

110 H St, So. Boston, Maaa
< draugija savo susirinkimu* laiko ka* 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
Parapija* salėje,- 492 E. 

Seventh St, So. Boston, Ma**.
Visais draugijos reikalai* kreipkite* 

DPOtnlrrUu raStlnlnke

vakare.

POPIERIUOJAME ir MALIA- 
VOJAME NAMUS 

Esame ekspertai maliavotojai — Turime RoOing Stage. 
Darbininkai apdrausti ir Bondsuoti SpeciaUzuojnmts . 

Bažnyčių Darbą. 8a malonumu apkainuojame.
THEODORE WISKONT A GORDON A CO.
41 Stoughton St., Stoughton, Mass.

Tel. Stoughton 1323-R.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Soflh Bostai, Mess.; 258 West Broadway, xum mstoii, ras.

YAKAVONIS
ruaeral Kome

741 No. Main SL
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 

Patarnavūna* Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TOL Brsckton S-1560

VAITKUS
FURORAI. HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
LaMotmdą Direktorius ir

(Katery PubBc)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemttka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnadja Cam- 
brMge ir Bostono kolonija* že- 

’ nuaustomis kainomis.
Kainos tos pačias ir į kitus 

miestus.
Reikale Mukite; TeL TR-6-S434.

/

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia terma n ims Dykai 

NOTARY PUBUC 
ToL SO S-US15 

•Outh Boston 8-2409
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21 Metai Kunigystės

’gar'»"
jos •-.'Jin- o 
nario žo*’.' 
ną. Ne v k
Mariin veltui. Ji visus 
ji vis’ems pagelbsti 
gie:'.r:jė čia aidi nuo 
vakaro. IVevas tikrai 
Novci os darbą.

i ’.itri, o. ,’v.« rier-j 
ti i::;'ip.ldo kas die-1 
>as <’:a nesikreipia į 

išklauso:
Garbės 

ryto iki 
laimina

jčioje sausio 10 d. 1935 m. Per 
trumpa dviejų metų laiką kun. 
dr. Mendelis pasistengė šią no- 
vena taip išplatinti, kad 1937 
metu gale jau tos novenos pa
maldos buvo laikomos net 14 
kartų į savaitę: 9 kartus pir
madieniais ir 5 kartus antra
dieniais.

I

Kun. Antanas Dubinskas sek- 
mad’enį. sausio 9 d. iš sakyk
los pranešė visiems, kad šešta
dienį. sausio 15 d. mūsų kleb., 
kun. dr. Mendeliui. sukanka 21 
metai nuo jo įšventinimų į ku
nigus. Kun. dr. Mendelis buvo 
įšventintas kunigu Romoje.. 
Pirmas iškilmingas šv. MišiasI Apskaičiuojama kad per 14 
jis atnašavo Viekšniuose, Lie- metų mūsų bažnyčią aplankė 
tuvoje. Po sugrįžimo Ameri- nemažiau, kaip 7 milijonai 
kon jis buvo paskirtas už pa- maldininku, katalikų ir nekata- 
dėjėją mūsų išeivijos didžiajam likų. Per 10 metų tos novenos 
patriarkui, 
tuvnikui. i 
jon. kur jis ir dabar uoliai te
besidarbuoja. šeštadienį, sau
sio 15 d. visos šv. Mišios yra 
užprašytos už kleb., kun. dr. 
Mendelio, intencijas. Ilgiausių 
metų, geros sveikatos ir ištver
mės mūsų klebonui jo apašta
liškuose darbuose!

gramą i.šp!ldė šv. Juozapo pr 
choras,
‘ lėk si u i.
luozi.j>o
vun.

vadovaujant I
Kalbas pa-’’' 
parapijos k!e'x>nū : 

J. Valantiejus, Prela*:.
Jonas Ambotrs. miesto r ?--o 
ras R. Snyder, J. šaliūnas, k u i. 
Dr. V'. Tulaba iš Romos, J. IJ. 
I^aučka, T. Matas, kun. Dr. A. 
Jagminas, Statė Šen. R. Fo- 
rester, kun. J. Kazlauskas. D. 
Mahoney, V. Kulbokas. NH'Z< •- 
tęs Aleksis ir komp. A. J. A- 
leksls. Der padainavo keletą 
dainelių B. Darlys ir- M. Kizis. 
Publikos buvo pilna svetainė.

į Svečių atsilankė ir iš tolimų 
(kolonijų. Telegramomis sveiki
nimų buvo labai daug, kurias 
skatiė panelė M. Andrikytė.

Sausio 16 d., 2:30 v. po pie
tų Šv. Juozapo par. senojoje 
mokykloje įvyksta LDS 5 kp. 
kortų vakaras. Prašome visus 
dalyvauti. Korespondentas.

• I

švr. Jė-zana Vardo Dr-jos 
Vvrn iventė

‘ Jei re’dvstu. tai ien h”s 1R 
met” l'c’n antra kiekvienais

■ metai* ”*av«:o »»»ėn. sekma
dieni ivvksta didelė mūsų vv-i 
rų dr-ios šventė. Šis sekmadie
nis v-a ''inom-s. kaijto IŠTI-; 
KIMYEr~ DIENA. Kiekvie-į 
nais ti»s -i sekmadienį per( 
šv. M;ši’s 8:30 v. vra suteikia-į 
mi Ištikimybės kryžiai visiems 
švč. Var-’o Dr-jos nariams, ku-i 
rie pereitais metais nepaleido j 
nė vieno mėn. šv. Komunijos, 
savo draugi ioie.

j šįmetą 106 iš suaugusiųjų ir 
11 iš jaunamečiu nariu turėjo 
tą džiau^sma. kad jų 1948 me
tų darbas buvo apvainikuotas 
ištikimybės kryžiumi. Du na
riai buvo pašaukti amžinybėn 
pirm sekmadienio, būtent: Juo-j 
zas Mikelaitis. tėvas, i

Šiomis dienomis pastarasis lietus buvęs rekordinis daugelyje Nau
jos Anglijos vietų. Štai Hudsdn upė, kurį plauna Albany, New York 
krantus irgi išsiliejo virš krantinės ir paplukdė to miesto dalį.

DETROIT, MICH.Nuotrupos

i Ne seniai įsikūrusi mokyklos 
tėvų grupe per vaikučių teatrą 
gavo pelno bažnyčiai arti $50. 
Sveikiname mūsų rūpestingus 

i mokyklos ir parapijos padėjė- jpuui bcmiouriririv, auv-;.
i- " ižas Mikelaitis, tėvas, ir kon-;^ , . . ,. I
i Novenos vaisiai vienam tik vertitas Wallace Juozas Glenn. | . AItoriaus ir Rožančiaus Dr-{ 
Dievui tėra žinomi. Tūkstančiai jų kryžiai buvo atiduoti jų šei- ’^ turės metmi Pasjsve-Į
išpažinčių yra išklausoma kas moms. jčiavimą ir susirinkimą sausio ;
metai, šimtai atsivertimų į ka-! už gražų dr-jos gyvavimą23 parapijos moteris j

i' '• ’ * ii Garsusis kunigas Jokūbas 
Keller, kurs įsteigė Kristoforų 

į Amerikoje, THE 
CHRISTOPHERS, ir kurs pa
rašė svarbią knygą YOU CAN 
WIN THE W0RLD, yra pa
kviestas mūsų klebono kalbėti 
per šv. Mišias sekmadienį, sau
sio 23 d. ir per visas novenų 
pamaldas sausio 24-25 d. Bus 

............... i kalbant vi-; 
siems apie jo milžinišką krikš
čionybės darbą.

J. E. Arkivyskupas Keough 
pranešė laišku visiems, kad at- 

ikmidiS. 7veiktao ‘visus lai. i * ■nišrio9e "<**-
mėjusius iStiktaybės luyiius.! ““as asmuo turės gauti 6 pa- 
Beveik pusė narių, kurie pri.:mokas l‘atidik'' t,kžjime Pa
klauso prie dr-jos neapleido nė negu galfs Priimti "“‘erystės 
vieno mėn. šv. Komunijos, ne-:Sakrt,mcnt4' Arkivyskupas 
žiūrint nei žiemos šalčių nei P'"’!'5* katalikus, kad
vasaros karščių. Be abejo, 8U di’omuotais
tik vyrai džiaugiasi savo ištiki-11““- kad kada nors «aIės aP- 
mybe Kristui Karaliui, bet'**™*“ kltalikų 
taipgi, džiaugiasi ir jų šeimos, Toks Sugavimas yra sunki 
k.i„ motino, t. t™---- - nuodėmė, neš tai yra papiktini-

kun. Juozapui Lie- gyvavimo du kunigai atliko vi- 
šv. Alfonso parapi- są jai vadovavimo darbą, bū

tent: kun. dr. Mendelis ir kun. 
Antanas Dubinskas. Kuomet 
kun. dr. Mendelio sveikata kiek 
jau pairo, tai buvo gautas pa- 
gelbon trečias kunigas.

14 Metų Novena
Visame pasaulyje mūsų iš

garsėjusiai Novenai praeitą 
pirmadienį, sausio 10 d. suka
ko 14 metų. Pirmos pamaldos 7" . . .... .
r, « J vi-v xr ciai sv- Mišių jau buvo atna-Stebuklingo Medalikelio Nove- . . , . . . . .. .b ; šauta uz dalyvių intencijas, sv.

i NOVENOS 
dėliai J. M. Arkivyskupo My
kolo Curley buvo pavadinta 
POWERHOUSE OF PRAYER. 
Tai yra tikrai Marijos švento- 
vė ir šaltinis dangiškų dovanų. 
Čia bet kurį pirmadienį ir ant
radienį sutiksi kaip baltus taip 
juodus, kaip katalikus taip ir 
nekatalikus įvairių tautų žmo
nes susirinkusius pamaldoms 
vienu tikslu, būtent, kad pa-

talikų tikėjimą įvyksta iš no- 'ypatingi nuopelnai priklauso įyra kviečiamos dalyvauti.
venos dalyvių. Arti puse mili- ^oS dr-jos dvasios vadui, kun. 
jono dolerių aukų buvo suteik- Antanui Dubinskui. Jis tai
ta katalikų misijoms. Tūkstan-' draugijai vadovauja nuo 1936 s’iunK*

nos buvo laikytos mūsų bažny Į

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

I ~ -

metų. Jam ilgus metus gelbsti, 
į buvęs ilgametis pirmininkas, 
į Valerijonas Strazdauskas, ir jo 
' brolis Antanas. Pastaraisiais 
i laikais daug padeda dabartinis 
‘dr-jos pirmininkas, Julius Kas-, 
tantinavičius, vice-pirm. Juozas ? 
Kašinskas, iždininkas Feliksas i^omu jį išgirsti 
Rėkus ir maršalka Kazimieras
Wilchinski.

Kun. Dubinskas, atnašauda
mas dr-jos intencija šv.

I

BROCKTON, MASS.
LDS 2-ros Kp. Susirinkimas
Sekmadienj, sausio 23 d., 

tuojau po Mišparų įvyks LDS 
2-ros kp. metinis susirinkimas. 
Prašome visų narių atsilankyti 
ir dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug naudingų da
lykų aptarti. Taipgi šia proga 
prašome narius atsilyginti už 
organą “Darbininką”. Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

Užpraeitą sekmadienį Šv. 
Jurgio parapijiečiai atsilankė į 
sumą ir turėjo progos pamaty
ti ir išgirsti per pamokslą jau
ną kunigą, Kazimierą Butkevi
čių, kuris prieš pat Kalėdas 

; buvo čia atvykęs iš Romos. Iš 
o iš 

ten keliaus į Corpus Christi,
pas ją atsilankęs kunigas su čia jis išvyko į Chicagą, 
paskutiniais šv. Sakramentais.
Buvo laidojama sausio 7 d. iš Texas, kur mano pasilikti ir 
Šv. Juozapo parapijos lietuvių 
bažnyčios su trejomis iškilmin-;-
gomis šv.' Mišiomis ir po to Kalėdų vakarą buvusioje lie-

darbuotis.

Tėra® Kazimierai 
Kapucinas

kaip antai: motinos ir žmonos. 
Lai gyvuoja mūsų parapijos 
pažiba, Švč. Vardo Jėzaus vyrų 
draugija!

Reiškiame Užuojautą

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiera 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 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

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

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal-

katalikai, jie 
rūpinasi tą minėjimą apvaikš
čioti katalikiškai. Vasario 5 d. 
šv. Mišios 10 vaL bus atnašau
jamos jų intencija ir, kaip jie 
patys taip jų giminės, priims

mas visiems ir stato kataliką į 
didelį nuodėmės pavojų.

Giz*dėjau, kad Aleksandras 
ir Veronika Medzveckai rengia
si minėti 35 metų savo vedybi-

A. a. Liudvikas Pūdymas bu- nio gyvenimo sukaktuves. Bū- 
vo lietuvis, bet nekatalikas, lžu-Įd*mi sąmoningi 
teronas. Mirė ketvirtadienį 
sausio 6 d. Palaidotas šešta
dienį 2 vai. po pietų. Kadangi 
visa šeima, visi iš žmonos pu
sės nariai buvo katalikai, tad
J. E. Baltimorės Arkivyskupas šv. Komuniją. Toks minėjimas 
leido kun. dr. Mendeliui be su-'yra tikrai vertas pagyrimo, 
tanos ir be kamžos atlankyti Neseniai ir antra pora minėjo 
numirėlį ir sukalbėti maldas, savo jubiliejų, iškeldami didelį 
Visi, kurie tik pažino Pūdymą balių, pagarsindami 
gėrėjosi jo teisingumu ir jo kaktuves per radio, bet,

savo su- 
kad 

, T‘" i padorumu' Niekas niekad ne- Dievui padėkojus, kad Dievą< u i Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai- JTmeaau . . ... . . . ... .
- 1. j • • _ U xx- . girdėio, kad a. a. Pūdymas ka- bent kiek prisiminus, tai nebu-rieje. prašant ramybes, vedusiųjų maldos uz tėvus,', , ruuyuMu. ku .... uv.

riirtie. atvėiufe Vėsos tos maldos DODiežiaus andova- <u nore koki blo«» vo ’nore wr otos ItTaidais popiežiaus apdova vw kad taj skaito Mve tatalikaii Tai
4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis X

lenus raidėmis. .© j- r j-

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560
j uslapių. bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
beliais. auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ią užsi- _ ...
f akys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be ne’ p*llko “"Mime užaugu-, 
to — bus įskaitytas į Rėmčjy-Leidčjy skaičių ir gaus S1US *unus ir dukteris. Kūnas 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo. j nugabentas į Cumbola, Pa. ir,

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi- P^^otas is šv. Kryžiaus lie-
r.ių, gimtadienio, sukaktuvių proga. tUVM* Mount Carmel,

Krpintis adresu • __ Penna. trečiadieių, sausio 12 d.
P nADRTMTMKAC Reiškiame giliausią užuojautą

Baltimoriečiams, velionės sū- 
366 \^est Broadtvay South Boston 27, Mass. nams, Jonui ir Stasiui Bayliss,

į taipgi dukterims, ponioms Vol- 
“Darbininko’ Administracijai: Igjjy jr Sansoni. Senukė buvo iš-

fiiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti tikima katalikė, tretininkė, pa
vyzdinga motina ir didelė pat
riotė. Lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje. Kaip Balionių šeimai 
taip ir Pūdymų reiškiame gi-i 
liausią užuojautą jų skausmo! 
valandoje. - -

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
/.tlaidų šaltiais, man atsiųsti.

Vardas .....................................-.............................

Adresas ....

Sekmadienį, gniodžio 19-tą 
Phiiadelphijoje viešėjo J. E. 
Vyskupas Vincentas Brizgys ir 
aplankė vietines parapijas: šv. 
Andriejaus, Šv. Kazimiero ir 
Šv. Jurgio. Apie jo atsilanky
mą rašė visi trys čia išeiną 
lenkų savaitraščiai ir New 
Yorko dienraštis ‘Nowy Swiat’.

WATHIBURY. CONN

i
!
į nulydėta į Kalvarijos kapines tuvil* linksminosi didelis
(pas savo dukterį ir vyrą. Ilsė- i’n^s lietuvių 
I • • «...•kis šioje

I
i r— -
'mas įvyks sausio 23 d. Tai yra; 
labai svarbus susirinkimas. Vi-1 
sus narius prašome atsilankyti. 
Taip pat atsiveskite naujų na
rių prisirašyti. Praeitame susi
rinkime prisirašė, ką tik atvy
kęs iš Europos Ignas Bajolys.

I jaunuomenes 
Detroito Vyčių metiniame ba- 

,liuje, šįmet pavadintame “Hol- 
jly Hop”. Grojo % populiarus 

LDS 5-tos kuopos susirinki- Carlos Rivera orkestras.

žemelėje. Dalyvis.

Kaip buvo pranešta prieš 
Kalėdas apie Kristaus Kančios 
Arkibrolijos Draugijos susirin
kimą ir Valdybos rinkimus 
1949 metams, tai tas susirin
kimas tą dieną dėl blogo oro 
neįvyko, o dabar jis įvyks sau
sio 16 dieną, 2:30 vai., tuojau 
po mišparų, šį kartą kviečiami 
visi kuoskaitlingiausiai daly
vauti, nes bus renkama nauja 
valdyba, o po susirinkimo tu
rėsime Naujųjų Metų parengi
mą, nors jau po Naujų Metų 
praėjo kelios savaitės, bet ki
taip nebuvo galima.

Pas mus tiek daug šį mėnesį 
tų parengimų, kad sunku buvo 
išsitaikinti ant Naujų Metų.

Visoms narėms linki laimin
gų Naujų Metų pirmininkė M. 
Karinauskienė. į

Rašt. Uršulė Liutkevičienė.
______________________  i 

Mirimai_____________į
Jau šiais metais sausio 4 d.

Sekmadienį, sausio 9 d., ank- timo. Sveikiname Aleksandrą ir atsiskyrė su šiuo pasauliu Mag- 
sti rytą užbaigė savo vargus Veroniką Medzveckius. Ilgiau- delena Mikelienė, 
senukė a. a. Kristina Balionie- S*W metų!

Užpraeitą savaitę *Detroito 
dienraščiuose matėsi vardai ke
turių lietuvių sporto žvaigž
džių. Pasirodo, kad 
tyje turime du iš 
mos, tai yra Vince

° “ i nioniai. Kiti du yra Stan Shim-
„ . „ , , • kus ir Tony Kašėta.Sausio 9 d. šv. Juozapo para-j _________

pi jos svetainėje įvyko iškilmin-Į Detroitiečiai rengiasi minėti 
gas bankietas — pagerbimui Lietuvos Nepriklausomybės 31 
komp. A. J .Aleksio 25 metų; metų sukaktį buv. lietuvių sa- 
darbuotės sukakties Waterbu- 
ry, kaip muzikoj taip ir kito
kioj veikloj. Fed. 22 skyriaus 
pirmininku yra penkiolikti me
tai, BALF skyr. pirmininku 
nuo pat jo susiorganizavimo, 
Tarybos pizmininku taipgi jau 
kelinti metai. Bankietą rengė 
Šv. Juozapo parapijos choras
ir Fed. 22 skyrius; taipgi pri-įleista 1942 m. Tai dokumentąli- 
sidėjo LDS 5-ta kuopa ir kitos 
katalikiškos d-jos. L. Vyčiai ir 
Fed. 22 skyrius daugiausiai 
prisidėjo. Toastmasteriu buvo j 
Jonas Jenušaitis, muzikalę pro-l

'Joint/u
MARCHOF DIMES

tete ;«i x ’-ij
teB 14 15
i« 17 18 14 20 21 22
23 24 25 24(27 28 29

pragyvenusi 
šioje šalyje 40 metų. Yra kilusi 
iš Suvalkijos, Lenkeliškių para
pijos, Vilkaviškio apskričio. 
Priklausė prie Gyvojo Rožan
čiaus Draugijos. Kaip buvo 
našlė — 9 metai. Paliko nuliū
dusias dvi dukreles: Mrs. Oną 
Guogas ir Mrs. Nellę Puzaras, 
du žentus ir vieną anūkę, Nelle 
Pruselaitis. Išgyveno pas savo 
dukterį Nelle Puzaras 16 metų. 
Ji buvo visados patenkinta sa
vo gyvenimu ir visados girda
vosi, kad turi gerą dukterį ir 
žentą. Per daugelį metų ji jau 
mažai akimis matė. Kiekvieną 
pirmąjį penktadienį atvažiuo
davo pas ją į namus kunigas. 
Taip ir prieš jos mirtį buvo.

futbolo 
vienos 
ir Vie

sri- 
šei- 
Ba-

Įėję sekmadienį, vasario 13 d. 
ir kviečia visus detroitiečius 
gausiai tame minėjime daly
vauti.

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš- 
jičiota ui. Tai uukuuimLaji

nis bolševikų žvėriškumo įrody- 
i mas. Kaina — 15c.

“DRrhininkRR**
396 W. Broadway, 

So. Boston 27. Rf a*

r
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Senas ir naujas Kongreso “speaker’iai” atsi
maino. Dešinėje Joseph W. Martin, Jr. respubli
konas iš Mass., pasitraukdamas iš savo vietos 
palinki naujam Kongresmanui Sam Rayburn, de
mokratui ir palinkėdamas pažymi, kad jis nema
nė savo laiku gauti indijoniškos dovanos. O tas 
reiškia, kad prieš du metu tas pats demokratas 
perdavė tą pačią vietą tam pačiam respublikonui 
ir dabar atsiima. Pas indijonus yra paprotys, kad 
duota dovana turi būt grąžinta.




