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DARBININKAS
• Kalakutinė “ataka”
• Višinskio atafaakė
• Jų “konstitucija”
• Ir ChurehUfc verkė...
• Teisingas žodis

•

Neseniai amerikiečiai atšven
tė “Thanksgiving Day”. Tai 
buvo diena, kada buvo daug 
suvalgyta, daug išgerta, na, 
būta nemaža ir auto katastro
finio sporto su fatališkais įvy
kiais... O prieš šią šventę — 
būta ir didelių atakų... gyvais 
kalakutais.

Štai, spaudos pranešimu, 
UNO šiųmetinės sesijos pirmi
ninkas, filipinas brig. genero
las Carlos P. Romulo, prie di
delių pareigų UNO sesijoj di
plomatinėj srity, dar turėjęs 
“lišno klapato” su... kalaku
tais. Mat, jo tautiečiai, gyveną 
JAV-bėse, sumanė savo krašto 
generolą apdovanoti ir pritem
pė į Romulo apartamentą, e- 
santį New Yorke, E. 69-toj 
gatvėj, net septynis gyvus ka
lakutus...

Kaimynai, esą, taipogi ste
bėjosi. ką gali reikšti vis nau
jos ir naujos gyvų kalakutų 
siuntos 
butą?...

Gęn. 
galvą ir 
kalakutais 
jis pareiškęs, jog, greičiausia, 
tie kalakutai rasią sau vietą 
kokios nors ligoninės ar kitos 
institucijos pečiuose, nes jis 
neturėsiąs laiko ištaigingiems 
kalakutienos pietums. ‘Thanks
giving’ dienoj taipogi buvo nu
matytas UNO posėdis ir jis 
ten turėjo dalyvauti.
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Kalėdinį “Darbininko”) 
numerį išleisime gruodžio 
20 dieną 16 puslapių. Pra
šome* visų bendradarbių' 
savo straipsnius, korės-' 
pondencijas ir kitokius 
raštus siųsti taip, kad 
mes gautume prieš gruo-' 
džio 15 d. š. m.

Vėliau gautus raštus 
talpinsime penktadienio 
“Darbininko” numeryje,1 
gruodžio 23 d. (prieš pat 
Kalėdas).

Tikimės, kad plunksną 
valdą rašytojai papuoš sa
vo laikraštį “Darbininką”; 
Kalėdiniais ..................
vaizdeliais

straipsniais, 
ir kitokiais 

raštais. Skaitytojai bus 
jums už tai dėkingi. i

I
i)aiL r*. Kiauienas

Peisąžas prie Lisabonos

Londonas — Visų laisvų 
kraštų organizuotų darbi
ninkų atstovai sudarė 
naują anti - komunistinę 

i tarptautinę darbin inkų 
■ konfederaciją.

Draudžia Keisti Darbo 
Vieta

Praga, Čekoslovakija — 
Komunistinė vyriausybė 
išleido įstatymą, kuriuo 
draudžia keisti darbo vie
tas anglių kasyklų, maši
nų statybos, automobilių, 
lėktuvų darbininkams.

Rusijoje darbininkai 
dar labiau suvaržyti.

Užkaite Streft#

Lietuvos Atstovai Pas ; JUNG. TAUTŲ KOMITETAS 
801111118 NUBALSAVO JERUZALĘ

TARPTAUTINIU MIESTU

Romulo

Lietuvos Diplomatijos 
Šefas p. S. Lozoraitis ir 
Lietuvos Įgaliotas Minis
tras Vašingtone p. P. Ža«- 
deikis, Pasiuntinybės Pa
tarėjo p. J. Rajecko lydi
mi, gruodžio 6 d. Flushing 
Meadows buvo priimti 
Jungtinių Tautų Organi
zacijos Generalinės A- 
samblėjos Pirmininko Ge-

tų vakarų Kinijos eva
kuojamos į Hainano salą. 
Tos pajėgos sudaro apie 
ketvirtadalį milijono ka
rių. Jeigu tos žinios yra 
tikros, tai nacionalistų 
valdomas žemynas liktų 
be stipresnių karinių pa
jėgų ir lengvai atitektų 
komunistams.

Laikinasis nacionalisti
nės Kinijos prezidentas

Laisvo Pasaulio Darbo 
konferencijoj atstovai at
stovavo 48,000,000 orga
nizuotų darbininkų.

Į šią naują tarptautinę 
darbininkų konfederaciją 
įėjo ir mūsų didžiosios išvyko Amerikon. Karinę 
darbininkų organizacijos 
— Amerikos Darbo Fede
racija (AFL) ir CIO.

Šios naujos organizaci
jos centras bus Bruselyj, 
Belgijoj. Generaliu sekre-

ir civilinę vadovybę perė
mė Chang Kai-Shekas.

Pabrangsta Pfcaas
Belgijoj, ueneraiiu sekre- Pittsburgh — Didžiųjų 
torium be opozicijos iš- pjįeno gaminimo bendro- 
-------- -- — -------------V1ų atstovai padare pa- 
iš Olandijos. Pirmininku reiškimų, kad šiuo metu 
greičiausia bus išrinktas dedamos pastangos įsiti- 
Paul Finet iš Belgijos. : kinti, ar tik nereikės pa- 

“-------- ‘ “--------- .kelti plieno kainos, nes
Chang Vyriausybė Persike- gamybos išlaidos yn pa- 

didėjusios. Gi bendrovė, 
jeigu ji nori vesti sveikais 

Hong Kong Kinų ko- pagrindais savo ūkį, tu- 
munistinė kariuomenė da- rinti pakelti savo gaminių 
bartiniu laiku žygiuoja į kainas.
Chengtu, iš kurio nacio- j CIO pirmininkas, P. 
nalistinė vyriausybė jau Murray, mano, kad nau- 
išvyko Formozon. Kita joji darbo sutartis su plie- 
kryptimi komunistai slen-'no darbininkų unijomis 
ka Indokinijos sienos link j neturinti būti plieno kai- 
į Kvangsi provinciją. . tnų pakėlimo priežastimi.

savo pareiškimą.

rinktas J. H. Oldenbroek , - 
iš Olandijos. Pirmininku reiškimų

— j Štai kas ir kaip balsavo: 
. . - . . - ...7?'į Už (35 balsai) — Afga-kūno specialus politinis1 nisto Argentina Avs. 
komitetas nutalsayo 35 tralija y

Brazilija, Burma, Baltgu- 
Kinija, Kolombia, 

, Kuba, Čeko
slovakija, Danija, Ekua- 
doras, Egyptas, EI Salva- 

Grai-

Lake Success, N. Y. • 
Jungtinių Tautų susirin-

I

laikė) sudaryti pastovędija 
tarptautinę valdžią Jeru- CoJgta

Pittsburgh, P*. — Pagal nerolo Romulo.
Bethlehem Plieno kompa-;
nijos pensijų modelį CIO Ilgesniame pasikalbeji-

zalės miestui.
Jung. Valstybės ir Bri-

— aluminum iutaim 17.000 me» ku^is buv0 išsamus, MMažirdfflL Tra
dienai Ypač'vieną iš jų gavęs 
itin 
net 
ną, 
jis, 
savo galvą nuo vieno 
to”, nes jau turįs užtikrintai 
gerus pietus šventės dienai”...

•

Baisiųjų Katyno žudynių rei
kalas dar nėra užmirštas. 
(Kaip žinome, Katyno miškely 
sovietai išžudė per 10 tūkstan
čių lenkų karininkų, o metė 
kaltinimą vokiečiams).

JAV-bėse yra sudarytas Ka
tyno žudynių tyrimo komite
tas, kuriam pirmininkauja bu
vęs Lenkijoj JAV-bių Ambasa
dorius Arthur Bliss. Neseniai 
tas Komitetas turėjo savo po
sėdį ir buvo užkvietęs į jį at
silankyti Sovietų Sąjungos užs. 
reikalų ministerį Višinskį, ku
ris šiuo metu randasi New 
Yorke. Deja, Višinskis posėdy
je dalyvauti atsisakė...

impozantišką, sveriantį 
40 svarų. Gavęs šią dova- 
Prezidentas pasakęs jog 
tuo pačiu, “atpalaidojąs 

“klapa-

lio Formozon

smerkė pasiūl

ginčų Jungtinių Tautų su
sirinkime.

vo svarstomi Lietuvą lie- 
čią klausimai. L.G.K.

ir demokratijos principai”.
Tai žodžio ir spaudos “lais

vė” Čekoslovakijoj...
•

Londone, Anglijoj, neseniai 
pasirodė autorės Virginia Cow- 
les knyga, pavadinta: “No 
Cause for Alarm” (autorė yra 

(amerikietė), kurioje ši spaudos 
korespondentė praneša, jog II- 
rojo Pasaulinio Karo metu, 
gresiant katastrofai Didž. Bri
tanijos imperijai, ji, kartą, ma
čiusi Churchilį taip palaužtą ir 
verkiantį, tarytum mažą vai
ką...

•
Neseniai “Naujienose” buvo 

atspausdintas labai griežtas, 
bet teisingas Vacio Venckaus 
straipsnis prieš tuos ‘ r___ T__________ ______ r_____ _ _ _
kus”, kurie, neva laikydamiesi šu paliudijęs, kad jis yra didžiuosius kaltinimus už-; 
“neutralumo”, lankosi pas mū
sų tautos duobkasius komunis- jis kaltu

ką.

Komunistinės Čekoslovakijos 
konstitucijos pirmame para
grafe yra pasakyta: “...laisvė 
žodžiui — yra garantuojama”. 
Toks užtikrinimas popieriuje— 
yra visų komunistinių kraštų 
konstitucijose. Gaila, kad tai 
nieko bendro neturi su prakti
ka. štai, neseniai Čekoslovaki
jos valdžia konfiskavo JAV 
Ambasados biuletenį, kuris lei- 
džaimas čekų kalba ir veltui 
išsiuntinėjamas 2,000 Čekoslo
vakijos piliečių. Konfiskavimo 
akte buvo pažymėta, kad tas 
biuletenio numeris 
tvarkai ir ramybei
krašte”. O kas gi jame buvo 
atspausdinta? Gi tik oficialus 
amerikiečių ir britų rezoliuci
jos tekstas, kuris buvo įneštas 
į-UNO konferencijos posėdžius 
ir kur buvo pasakyta, jog: "tu
ri būti pripažinta pilna laisvė 
opozicijai, nes be to — negali 
būti išlaikyta pasaulyje taikos

“gresiąs 
visam

jtanija vadovavo opozici- doras’ C.„
jai. Izraeho ^auda pa-ikJj Hondūras, Iranas, I p mar naauil^**n f .fili-i * ’• — .Gali-j'

Rostovo Neprisipažinimas Kaltu 
Sukrėtė Bulgarų Teismą

ragija, Pakistanas, Para- 
guajus, Peru, Lenkija, 
Saudi Arabija, Sirija, So
vietų Ukraina, Sovietų 
Rusija ir Yemen.

Prieš (13) — Čile, Gua- 
temala, Haiti, Islandija, 
Izraelis, Norvegija, Švedi
ja, Turkija, Pietinė Afri-

sako, tad _ _ — -----«----------- ------
išlikusios Chang Kai-Še- vadovybe žadėjo paskelb- 
kui karinės pajėgos iš pie- ti vėliau.

AREŠTAVO MASKOLIŠKO 
NUSITEIKIMO LIETUVIŲ

KOMUNISTŲ REDAKTORIŲ
Sofia, Bulgarija — Ko-r Rusijoje ir visuose jos ka, Britanija, Jung. Ame- 

munistinės valdžios teis-dominuojamu o s e kraš-'rikos Valstybės, Uragva- 
mas teisia Traicho Kos-'tuose naujiena neprisipa- jus ir Jugoslavija, 
tov, buvusį premiero pa-'žinti kaltu. Todėl Rostovo c-... ........ --__
gelbininką ir ilgametį Ro-į neprisipažinimas labai su- da, Domininkonų Respū- 
munistų partijos politbiū-'krėtė Bulgarijos komunis- bijka, 
ro narį, ir kitus dešimt jo j tų valdžios teismą. Jie ne-ijbjejcgįjca> Olandija, 
draugų. Jie visi kaltina- žino ką su tokiu drąsuoliu,joji Zelandija, 
mi išdavyste, šnipinėjimu, [daryti, 
sabotažu, sąmokslu nu
versti valdžią.

Susilaikė (11) — Kana-

Etiopija, Indija, 
, Nau- 

Panama, 
Phillipinų, Thailandas ir 

Kada Kostov buvo klau- Venezuela.
sinėjamas ar jis prisipa-,----------------

------- Traicho Kostov policijai įžįsta kaltu už tokį ir kito- Pritartas Baigti Karį 
“dypu- prisipažinęs ir savo para- i kĮ kaltinimą, tai jis visus į

i- nusikaltęs. Tačiau teisme,S^čijo. Komunistų teisė
ja. neprisipažįsta. I Jaį pertraukė teismą 20

tus į jų parengimus bei kito- Kostov prisipažino, kad minučių, kad duoti progą 
mis progomis... ] 
galima sakyti, 
žmonės, kurie nepažvelgia rea- šnipas Jugoslavijai, Jung. 
lesnėmis akimis į reikalą. Kuo- Valstybėms ar Britanijai, 
met jie linksminasi pas komu- kaip yra pasakyta kaltini- 
nistus, gal lygiai tuo pačiu me- mo akte nors jis yra pasi- 
tu mongolas išveža į Sibirą jo rašęs raštą, kur pasakyta, 
tėvą ar motiną... Pr. AL kad jis taip daręs.

»

A.L.R.K. Naujos Anglijos Apskrities 
Federacijos Suvažiavimas

Su Vokietija
Washington, D. C. —

Jung. Valstybių sekreto-pinus Dei kuo- ft.osiov prisipažino, aaa “—-r-aj . Acheson Darpižkė1 ----- j. /T ■----- L
Iš tikrųjų, tai, jis turįs idealoginių skir-1Kostovui apsigalvoti. Bet, pasitarimai suC8^4’-P1 iet+ybei gauti,
ir yra tokie tumų, tačiau jis nebuvęs grjzus teisėjams, vas pats. p Pir Britamia'^ ?° r nef a‘

epažvelgia rea- šnipas Jugoslavijai Jung. Antras iš kaltinamųjų dėi užbafgimo karo stovio vldinosiAndriulevič-8 
1 reikalą. Kuo- Valstybėms ar Britanijai, prisipažinęs kaltu. Įdomu j su Vokietija be taikos su- vadmosi Andriulevic-

Chicago, III. — “Naujie- ko laivu “America”. lė
nos” praneša, kad pirma- vykdamas palinkėjo a- 
dienį, gruodžio 5 d. FBI merikiečiams laimingų 
areštavo Vincą Andriulį, Naujų Metų, 
maskoliško nusiteikimo! Andrei Višinskis labai 
lietuvių komunistų lei- nusivilęs Jungtinių Tautų 
džiamo dienraščio ‘Vilnis’ susirinkimo eiga ir nuta- 
redaktorių. irimais. Jis grįžta su pra-

Andriulis kaltinamas laimėjimais. 
priklausymu prie organi-' ,__a-u.Lz c____
zacijos, kurstančios žmo-į raucae jovv rimų
nes jėga nuversti Jung. j 
Amerikos Valstybių val
džią.

Andriulis prisipažinęs, 
kad neturi JAV piliety- 

jbės. 1912 m. jis padavęs

. * - - s su Vokietija be taikos su
ką jie padarys su Kosto-! Įarfjes

• • • • •> • « •*< • ’ *vu, jeigu jis iki galo išlai
kys neprisipažinęs.

ATsisiiio Rome tassmc

Sovietų zonoje vokiečių 
teismai pavesti kontro
liuoti komunistų domi
nuojamai “liaudies” tary
bai.

New York — Derybose 
su anglių kasyklų savi
ninkais dėl naujos darbo 
sutarties sudarymo Lewis 
pirmą kartą patiekė aiškų 
savo planą, kuriame nu
matyti tokie reikalavi
mai: 95 centai atlyginimo 
pakėlimas dienai, 15 cent. 
daugiau nuo tonos mokėti 

•• angliakasių socialiniam
ĮJOS AtStOVūS VisblSklS fondui, 8 vai. darbo diena.

I«wwLa i_______________įsvyio nusmięs I Kntimai Austrijoj

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 1 vai. p. p. Nonvoode 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje St James Avė. įvyks
ta N. A. Apskrities Federacijos suvažiavimas. Visi

Roma — Garsusis Mon- 
te Cassino Benediktinų 
vienuolynas, sugriautas 
laike praeitojo karo, pa
kyla iš griuvėsių. Pašalin-

M ■------ -- pj-
MeTOOISTy VySKUpiS rTR* 

| mė KitaBką Tftėpmą
" r i

New York — Antradie
nį, gruodžio 2 d. Rusijos Sekmadienį, gruodžio 10 
užsienio reikalų ministe- d. š. m. Australijoj įvyks 
ris Andrei Višinskis išvy- parlamento rinkimai.

— ..„j kyla iš griuvėsių. Pašalin-j Seoul, Korėja — Prane-
Federacijos skyriai raginami kuo skaitlingiausiai at- ta apie 300,000 kvadr. me- ša, kad korėjiečių meto- 
siųsti atstovų. |trų gružo ir padėti pama-Įdistų vyskupas Chyeng

Taipgi visos katalikiškos organizacijos prašomos tai naujiems vienuolyno Chun Su, išbuvęs ministe- 
prisiųsti atstovus-es. Daug yra svarbių reikalų, ku- pastatams, Visiškas at-lnu 45 metus, priėmė ka-. 
riuos suvažiavimas turės išspręsti. Pasistenkime, kad statymas vienuolyno ir jojtalikų tikėjimą. Taip pat! 
suvažiavimas būtų sėkmingas. Taipgi pageidaujama katedros pareikalausiąs priėmė katalikų tikėjimą- 
mūsų inteligentijos, svečių ir viešnių. Pastatykime ka-penkių metų laiko. Atata- ir jo žmona.
talikiškos veiklos darbą pirmoj vietoj kitų mūsų kas-'tymo darbams jau yra iš- 
dieninių reikalų.

* Pirm. A. DAUKANTAS
Rašt. B. JAKUTIS.

leista $369,000, o iki ga
lutinio užbaigimo dar bus 
reikalinga $3,077,000.

Katalikų vyskupas Paul 
Ro, apaštališkas vikaras, 
suteikė jiem krikšto Sa
kramentą.

Lietuvių Radio Programa
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, gruodžio 10 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, mužikos kuriniai, pranešimai, 

- sveikinimai ir kalbos.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Masu.
Tekphonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1440
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D.P. Komisija patilikrinsper ją 
siųstas garantijas

Paulina Stovyklas
Vokietijoje i

i
i

i

SVEIKINAME JUBILIATĄ

Praneša, kad IRO (Tarp
tautinė Tremtinių Organi
zacija ) nutarė panaikinti 

______ ______ __ _ stąvyklas: Hanau, Wuerz- 
komisija patikrins visas toms organizacijoms. Tas ^ur?> Ansbach, Ulm, Wei- 
per ją darytas Darbo ir nepatartina daryti. Pini-

i

Displaced Persons Com- anksto pinigus siųsti D.P. 
mission pranešė, kad pati Komisijai, BALF’ui ar ki-

senberg, Fellbach, Leo-
Buto garantijas tremti- gus reikia siųsti tik ata- P01^ Kaseme ir kitas, šio- 
niams imigruoti į U.S.A. tinkamai įstaigai pareika- se stovyklose buvo daugu- 
Tų garantijų davėjai bus lavus raštu. 
komisijos užklausti ar ga
rantijos dar galioja ir ar 
numatytas tremtinys tik
rai garantijos davėjo lau
kiamas ir ar jis sutinka 
apmokėti transportacijos 
išlaidas nuo uosto iki pa
skyrimo vietos. D. P. Ko
misija, gavus tokį pakar
totiną užtikrinimą, neati
dėliojant duos tremtinio 
bylai eigą ir kaip tik visi 
formalumai bus atlikti ir 
tremtinys bus pripažintas čių 
kvalifikuotas imigracijai puskarininkių.
į Ameriką, garantijos da- tis pastebi, kad 1943 m. 
vėjui bus pranešta, kad tas žudynes tyrinėjusi ko- 
jo tremtinys paruoštas misija, sudaryta iš 13 tau-

ma lietuvių tremtinių.
BALF Imigracijom Komitetas. jpq „uo birželio 30, 1850 

m. nebesirūpins tremti
niais. kurių emigraciniai 
reikalai nebus pradėti 
prieš tą laiką.

Vatikano Spauda Apie 
Kaljnų

Roma — Vatikano ofi
ciozas “Osservatore Ro-

t
i

Lewis Aimetč Kotapanijų i 
mano” pateikia žinių, kad( MM
New Yorke yra sudarytai 0 C
komisija ištirti Katyno J OTCRį jOVinf
žudynėms, kuriose buvo 
išžudyta apie 15 tūkstan- 

lenkų karininkų ir 
Laikraš-

JU LA C-AAALAAAJ O p d. A UUBU1O —*-***7*J**> j

kelionei ir iš jo bus reika- tų delegatų, pasiremdama, 
laujama sumokėti kelio- pas išžudytuosius atras- 
nės išlaidas nuo uosto iki tų laiškų datomis ir laik- 
paskyrimo vietos pirm ne- raščių liekanomis, priėjo 
gu tremtinys atvyks į U. išvados, kad tos žudynės 
S. A. " ten buvusios įvykdytos

Kai kurie sponseriai, no- 1940 m., kada ta teritori- 
rėdami reikalą pagreitin- ja buvo dar sovietų valdo- 
ti, gali panorėti patys iš- ma. ______ ■

I

New York — Angliaka
sių unijos vadas John L. 
Lewis praneša, 
pasirašė sutartis 
1 nuošimčio 
anglies kasyklų 
riais. Tačiau 
Lewis atmetė 
kietųjų anglių) 
rių reikalavimą 
3 dienų darbo savaitėje.

I f I 
i 

sausio mėn. jis buvo iš, 
kalėjimo paleistas. 1923 j 
m. jis vėl buvo areštuotas; 

{ir nuteistas nuo dviejų iki 
i septynių metų kalėjimo.! 
j Gruodžio mėn., 1941 m. 
jis buvo areštuotas ir nu-i 

cija jį areštavo ir kaltina teistas 18 mėn. kalėjimu 
dėl 24 metų amžiaus mer- ir vėliau po dviejų metui 
ginos mirties po aborto o- vėl gavo 18 mėnesių kalė-į 
peracijos, kurią padaręs jimo. Policijos rekordai! 
Dr. Jonas J. Kaškiaučius". pabodo, kad jis dar du* 
Jis buvo pristatytas teis- kartu buvo areštuotas,; 
mui ir kaltinamas. Teis- bet nenubaustas, 
mas paskyrė jam $2,500 • Visi tik stebisi kaip jam 
užstato, ir tą sumą užsta-', iki šiol neatėmė leidimo 
čius, jis buvo paleistas iki praktikuoti, 
teismo.

Pažymėtina, kad Dr. Jo
nas J. Kaškiaučius, 65 m. 
amžiaus, buvo areštuotas 
lapkričio 30 d., tik už sa
vaitės po merginos 
ties. Policijos Įeit, 
mingham sužinojęs 
Dr. Kaškiaučių iš tūlo Fe- 
lice Ruffolo, kuris sakęs, 
kad jis tą merginą nuve
dęs pas daktarą lapkričio 
19 d., o mergina mirė lap
kričio 23 d. Taigi Ruffolo 
yra svarbiausias liudinin
kas.

Policija praneša, kad! 
Dr. Jonas Kaškiaučius už 
abortų darymą buvo areš
tuotas spalių mėn. 1922 
m. ir nuteistas nuo ketu
rių iki septynių metų ka- 
lėjimo. Po trumpo laiko Juozas Rajeckas.

AREŠTAVO DR. KA SKIAUČIŲ
Newark, N. J. — Vieti

nis anglų kalba laikraštis 
“News” gruodžio 5 d. š. 
m. laidoje paduoda žinią, 
kad Dr. Jonas J. Kaškiau
čius. 530 Summer avenue, 
vėl pakliuvo į bėdą. Poli-

mir- 
Ber- 
apie

! Kas gi tas Dr. Kaškiau- 
jčius? Tai įžymiausias 
j Maskvai parsidavėlių ko- 
• munistų Bimbos. Mizaros 
Į ir kitų bendradarbis - ra
šytojas ir kalbėtojas.

Matėsi Su Rooseveltiene

Kun. Juozas A. Karalius

J. Karys

Sarajevo Procesas

kad jau 
su apie 

minkštųjų 
operato- 

John L. 
antracito š.
operato- ŠV. Jurgio lietuvių par., She- nį.
atšaukti nandoah. Pa., klebonas, švęs Gruodžio 20 d., 1919 m., Bal

savo 20 metų klebonavimo toje timore, Md„ Katedroje buvo 
parapijoje, 30 metų kunigystės įšvęstas kunigu ir paskirtas 
ir 60 metų amžiaus sukaktis, j vikaru į Šv. Kazimiero lietuvių 

’ . parapiją, Philadelphia, Pa.,
Kun. Juozas A. Karal.ua g.- kur buVQ „u<> bWelio mėn 

mė Jesenaukų kaime, Lietuve-^ gn]odžio 7 1921 Po 

! to paskirtas klebonu Šv. Jono 
lietuvių par., Coaldale, Pa., kur 
jis išbuvo iki gruodžio 9, 1922 
m. Susirgus kun. Simonui Pau- 
tieniui, Šv. Jurgio par., She
nandoah, Pa., klebonui, kun. J. 
A. Karalius paskirtas darbuo- 

pra' tis toje parapijoje, kur jis bu-

Sekmadienį, gruodžio 11 d. tetą, VVashington, D. C., 
m. kun. Juozas A. Karalius, jis gavo kanoniškų teisių iaips-

Sarajevas — Sarajeve je, vasario 4 d., 1889 m. Jo tė-' 
vyksta teismo procesas, vai, Petras ir Viktorija Kara- 
kur yra teisiama 10 senų- liai buvo labai pavyzdingi ka- 
jų rusų emigrantų, kalti- talikai. Jiems mirus, jaunas, 
namų šnipinėjimu sovie- 15 metų amžiaus Juozukas at- 
tams. Vieni jau prisipaži- vyko į Jung. Valstybes ir ap- 
no kaltais, kiti kategoriš- sistojo Cumbola, Pa. pas savo 
kai ginasi, kad esą nekal- brolį Matą. Turėdamas ] 
ti. Stebėtojai gavę įspū- džios mokslą, įstojo į St. Ma- 
džio, kad prisipažinusieji ry's Kolegiją. Orchard. Mich. 
nebuvę kankinami, kaip Ten jis pasiruošė stoti į šv. 

lyra įprasta pas komunis- Karolio Seminariją. Overbrook. 
Įtus, ar kitaip verčiami Pa- Baigęs seminarijos moks- 
! prisipažinti. ■ lą, įstojo į Katalikų Universi-

GROVES PANEIGIA 
“PASLAPČIŲ” GANDUS 

_______________ •---------------------- -------------------- — 

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga Dėkoja

BALf'oi

I

I I
Lietuvos Diplomatijos 

Šefas p. Stasys Lozorai
tis, tęsdamas pasikalbėji- 

Įmus su įvairiomis delega
cijomis prie Jungtinių 
Tautų Organi z a c i j o s, 
gruodžio 2 d. matėsi su p 
Eleonora Rooseveltiene.

Pasikalbėjimas Įvyko 
Flushing Meadow, kuria
me taip pat dalyvavo ir 
Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjas p.

. L.G.K.

Tlie 1>5S Ford Drluxc Tudor rombines ♦hc
■iAtlr artMmed bv the car-buyinc ptiMir uith the mmforl and ccnnnmv 
deiaaadaū «f a tanily aatomobile. Smart ne* treatment of the rriile and 
b**r*ia( li<ht* and a colorful ncw ereM -the first in Ford tostery - 
įdiriiaiaM *• freot of the new model*. Comfort features im-ludc ncv.

froat oeot opi iiifi covered with a new foam rubber caofeaon. 
^90. rqtNB unoutber. ąnieter V-8 and 6-cylinder on^inc^.

kur

“ Lietuviškieji Valsčiai” USA Į atvykstą emigrantai, nedidelė- 
Jau baigiasi šimtas metų, kai'mis išimtimis, pirmiausia ir už- 

lietuviai “surado” Ameriką irsiregistruoja. Atseit: savieji 
pradėjo į ją plaukti. Po vieną, pas savuosius. Ypatingai ma- 
po kelis, kartais po keliolika, žesnėse vietovėse tie “vals- 
tačiau niekad neorganizuotai, čiai” visais laikais buvo ir te
bėgdami nuo Rusijos carų prie- bepasilieka aiškiausiai įžiūrimi 
spaudos, rado čia prieglaudą lietuvių grupuoto jai ir apjun- 
šimtai tūkstančių mūsiškių, gėjai.
Sunkios pradžios bei kieto gy-! Sutikau žmonių, kurie norėtų 
venimo verčiami, jie glaudėsi tuose “lietuviškuose valsčiuo- 
vieni prie kitų, grupavosi, ir se” matyti du 'nesuplaktus į 
taip susidarė vienur mažesnės, vieną elementus: parapiją ir 
kitur didesnės jų “kolonijos”,!bažnyčią. Jie turi racijos. Jei 
išsibarsčiusios visame Šiaurės .kam bažnyčia, kaip, grynai re- 
Amerikos plote. ■ Ilginė institucija, nereikalinga,

Kas tuos mūsų “argonautus”, ta idar nereiškia, jog jis ne
apjungė ir konservavo jų tau-'n°rėtų priklausyti lietuviškai 
tinęs bei dvasines savybes? At- parapijai ir ją, kaip tam tikrą 
sakymas nesunkus: įvairių į-,lietuviškąjį centrą, remti, 
vairiausios draugijos, visuome-* Tikrai nežinau, bet, rodos, 
ninės bei dvasinės organizaci- visos parapijos turi įsirengu- 
jos. Tenka stebėtis, kaip tie sios neblogų patalpų susirinki- 
mūsų vyresnieji broliai ir se- mams, iškilmėms, pramogoms, 
sės (milžiniška dauguma —pa- Tautiniai parengimai sutraukia 
prasčiausi darbininkai),, netu- ten visų pažiūrų (išskyrus bim- 
rėdami pakankamai inteligenti-,bininkus) mūsų tautiečius. Į 
nių pajėgų, galėjo numegsti pramogas bei pasilmksmini- 
čia tokį platų savo organizaci-( mus, be senių, ateina nemaža 
jų tinklą. Jau metai įdomau-pr taip vadinamo 
juos ir vos nepajėgiu 
tų organizacijų iššifruoti ir jei tokiais atvejais susilieja į 
jau ne nuodugniai pažinti, tai 
bent atpažinti...

Ryškiausi organizaciniai maz
gai vietose, kaip atrodo, yra 
lietuviškos R. K. parapijos. 
Kas jos ir kokį vaidmenį su
vaidino mūsų emigrantų gyve
nime, berods, aiškinti nereikia. 
Taip pat aišku, ką jos veikia 
dabar. Apie jas bei jose sukasi 
dauguma organizacijų ; 
padalinių, jose randa vietos ir vadovauti ,o visiems lietuviams 

kurie visuomeni- Jas palaikyti ir remti.

“suameriko-
visų' nėjusio” mūsų jaunimo. Visi

vieną savą, taip mielą širdžiai 
j masę; visų pažiūros išsilygina: 
“šiūr, mes lietuviai!” _

Taigi, mūsų parapijos yra la
bai reikšmingi lietuviškojo po
tencialo išlaikymui centreiiai 
Amerikoje. Jų nepakeitė joki 
susivienijimai, draugijos, orga

nizacijos iki šiol, nepakeis ir 
: toliau. Belieka visiems, nuo ko 

ar jų!tatai pareina, energingai joms

I

tie individai, 
nių organizacijų “nekėrina”. 
Parapijų raštinėse rasi adresą 
ir tokio asmens, kuris religija! 
kuomažiausia interesuojasi, bet! 
lietuvišką parapiją, kaip lietu
vis, nuoširdžiai palaiko. Taigi, 
parapijos yra savotiški 
viškieji valsčiai” šiame

vo nuo gruodžio 9, 1922 m. iki 
vasario 21, 1923.

Mirus kun. Simonui Pautie- 
niui, kun. Karalius paskirtas 
Šv. Pranciškaus par., Miners- 
ville, Pa'., kleboritr, kur ' jis la
bai daug nuveikė, pastatė mo
kyklą ir vienuolyną.

Spalių 30 d., 1929 m. kun.
Juozas A. Karalius paskirtas 

įšv. Jurgio lietuvių par., She- 
įnandoah, Pa., klebonu, kur per 
tuos 20 metų labai sėkmingai 

i klebonauja.
i Tiesa, pradžia buvo sunki. 
, Prasidėjo depresija. Pačioje 
į parapijoje nebuvo sutikimo, 
i Kun. J. A. Karalius turėjo vi- 

Didžiosios Britanijos Lietu- sus nesutikimus prašalinti. Jam

I

VVashington, D. C. — 
(Prieš Ameriką nukreiptą 
(veiklą tyrinėjęs komitetas 
dabar apklausinė ja įžy
mius asmenis apie taria
mą atomų paslapčių ati
davimą Sovietų Rusijai.

Šiuos gandus yra palei-i 
dęs majoras Jordan, kai-, 
bedamas per radio praeito 
penktadienio vakare. Jis 
sakęs, kad dar 1943 m. 
Harry Hopkins, buvęs 

i Prezidento Roosevelto pa
tarėjas, išdavęs rusams 

; paslaptis ir pasiuntęs me-1
’idžiagos atominiai borųbaP 
J gaminti. Tačiau Hopkins ‘ 

j sūnus pareiškė, kad jo tė-j 
.Ivas tuo metu sirgęs ir ne-* 
įgalėjęs to padaryti.

Įveltas ir Henry A. Wal t 
lace, buvusio vice prezi-' 

idento, vardas. Lt. Gen.’ 
Leslic Groves, kuris vado-! 
vavo atominės bombos iš-Į 
tobulinime, pareiškė kon-! 
kreso komitetui, kad nei 

iWallace, nei Hopkins ne
darę spaudimo, kad ato
minės bombos paslaptis 
ar medžiagą išduoti So
vietų Rusijai. Groves ži
nojęs, kad buvęs nutari
mas parduoti Rusijai ura-, 
n i jų. Jis norėjęs sulaikyti! Tarp kitų reikalų bus svars- 
parduotą uranijų, bet jam tonoa naujos veiklos gairės, 
nepavykę. Įduota apyskaita dėl įvykusio

Armijos viršininkas, ku-j 
ris buvo Tautinio Aero-' 
dromo prižiūrėtojas tuą 
metu, kada buvo sakyta, 
kad Rusijos viršininkas 
radaru - įrengtu lėktuvu 
išlėkė į Maskvą, tą pasa
kymą paneigė.

Taigi iš to didelio debe
sio gali būti mažas lietus*

• •

Kun. Dr. J. B. Končiui, 
BALF’o Pirmininkui.

įvių Sąjungos atstovai susirin- pavyko tai padaryti.
[kę į. savo metinį suvažiavimą: ^^^5 m. su parapijiečių pa- 
š. m. spalių mėn. 15-16 dieno-:^a^a is*kijo ir atidarė paro
mis Londone, siunčia Tamstai į P‘Jin9 mokyklą ir pakvietė Se- 
asmeniniai ir kaipo BALF’o va*i®er's Kazimierietes mokytojau- 

jdovui nuoširdžiausius sveikini-Ir
imus ir padėką už taip didingą!
į mūsų tautiečių šalpos darbą. vo m- Kilo gaisras
Didžiosios Britanijos lietuviai Jurgio par. bažnyčioje ir 

. ■ padarė daug nuostolių. Jos at
naujinimui ir dekoravimui tu
rėjo išleisti $20,000.00. Padarė 
ir daug kitų pagerinimų.

Kleb. kun. Juozas A. Kara
lius nėra užsidaręs vien siauro-; 
se parapijos ribose. Jis yra pla
čiai žinomas kaipo didis kultū
rininkas ir labdarys. Jis yra 
buvęs Lietuvių Kultūros Insti- 

jtuto iždininku. Lietuvių Katali
kų Susivienymo dvasios vadu, 

BALF-o 100-tojo skyriaus; Kunigų Vienybės pasikartotinai 
susirinkimas įvyks š. m. gruo-Įbuvo primihinku ir iždininku, 
džio 8 d. ketvirtadienį, 7:30 v. į Raštais, premijomis ir įvairiais 
vakaro. ALLIANCE HALL pa-i kitais būdais labai nuoširdžiai 

rėmė ir remia lietuvių katali
kų spaudą, 
premijų už 
studentams, 
rašė lietuvių

Nelaimė palietė parapiją ko-

t

pastaruoju laiku jau patyrė 
Tamstos duosnią šalpos ranką.

Tepadeda Tamstoms Dievas 
Jūsų darbuose.

Pirmininkas: M. Bajorinas 
Sekretorius: J. Darnusis

BALF-o lOOtojo Skyri«K 
SusirinkiiiHs

talpose. 195-7 Grand St.. 
Brooklyn 11, N. Y. Yra davęs daug 

raštus 
kurie
kalba,

jauniems 
mokėsi ir 

stambiai 
j koncerto — baliaus naujų na-: parėmęs ir kitus mūsų įžy- 
rių priėmimas ir klausimai beilmiuosius rašytojus, daug auko- 
sumanymai. Vėliau bus pasi-'jęs lietuviškų knygų išleidimui, 
linksminimo valandėlė, nariams 
patiems užsimokėjus j»o 50 c.

Nariai maloniai kviečiami da
lyvauti susirinkime. prašome 
pakviesti ir daugiau naujų na
rių. .

BAI4,'-o lQO-toj» skyriausiValdyba. j

i Jis yra nuoširdus laikraščio 
“Darbininko” bendradarbis ir 
rėmėjas.

Prasidėjus lietuvių tremtinių 
šelpimo darbui, kun. Karalius 
labai daug prisidėjo prie to 

i daijx) finansiniai ir darbu. Jis 
1 yrą- puikus administratorius,

i 
I

I

LAIKAS APSISPRĘSTI!
Naujieji Metai — čia pat.
Lietuviškųjų laikraščių re-

“lietu- 
demo- 

kratiškame krašte; jose naujai

dakcijose vėl metiniai klapatai. 
Redaktoriai ir administratoriai 
aiškiai * Žino: be prenumerato
rių laikraštis negyvens. O mes 
ar nežinom? Ar mums neaišku, 
jog be lietuviškos spaudos ir 
mes negalėsime gyventi? Ko 
būtume verti, jei dėl mūsų ap
sileidimo, dėl mūsų kaltės, bent 
vienas tų žiburėlių užgestų?

Dar šiandien pasirinkime sau 
patinkantį laikraštį, du, tris ir 
tuoj nusiųskime redakcijoms 
čekįus. Tegu mieli redaktoriai 
ir administratoriai žino, kad 
mes savo spaudos reikšmę ne
blogiau už juos suprantame!...

Į

didis patriotas ir pavyzdingas 
sielų ganytojas.

Lai Dievas jį laiko ilgiausius 
metus!

Sekmadienį, gruodžio 11 d. 
š. m. bus kun. J. A. Karaliaus 
sukakties šventė. Iškilmingų 
pamaldų metu Prel. Jonas Bal- 
kūnas, Maspetho lieutvių par. 
klebonas sakys pamokslą.

LIETUVOS VYČIAI 
Centro Valdyba

VYČIŲ DftMESIUI.
Ryšium su Vyčių Centro paskelbtu piniginiu vajumi, 

pirmoji atsiliepė Brooklyno Vyčių kuopa ir paaukavo $50 
Centro naudai. A. Vasiliauskas, Centro Vice Pirm., priėmė 
auką ir padėkojo Brooklyno kuopai už šį gražų prisidėjimą.

Didysis mūsų piniginis vajus jau garsintas, ir dar kar
tą prašome visus Amerikos lietuvius paremti jį. Organiza
cijos veikime pinigai daug reiškia, daug pagelbsti. Pinigų 
neturinčios organizacijos veikmas yra labai suvaržytas.

Išlaidos yra aiškios nuolatiniuose reikaluose. Vyčiams 
leidžiamas žurnalas “Vytis”. Pats žurnalas išsilaikyti nega
li, todėl Centras jį nuolat turi remti pinigais. Turėdamas 
tvirtą iždą, Centras gali pagerinti savo archyvą bei turimą 
dabartinę nuosavybę, gali apdovanoti didesnius veikėjus, 
dirbančius organizacijos naudai.

Svarbiausias pinigų sunaudojimo tikslas, tai kova už 
Lietuvos išlaisvinimą. Jūs visi turbūt žinot, kad pereitais 
metais Vyčiai parašė per dešimtį tūkstančių laiškų, išsiųs
dami juos įvairiems Amerikos žmonėms. Vieniems padėko
jo už gražią kalbą, arba už korespondenciją apie Lietuvą, 
jos žmones, jos dabartinę skriaudą, apie bolševikų daro
mus kankinimus. Visi virš minėti žmonės atjautė Lietuvą ir 
pripažino, kad ji turi būti laisva, kad bolševikų geležinė už
danga turi būti atgal atstumta. Žurnalistams ir politikie
riams remiantiems komunistų pro|x>gandą buvo parašyti 
papeikimo ir iškraipytų Lietuvos reikalų atrėmimo laiškai.

Šis veikimas kainavo daug pinigų, bet js parodė Vyčių 
nenuilstamą kovą už Lietuvos išlaisvinimą," parodė jų užuo
jautą kenčiančiai Lietuvai.

Mieli lietuviai, savo aukomis i>aų;elbėkit Amerikos lie
tuviškajam jaunimui, paremkit Vyčių Centro piniginį vajų.

• AUKA
Aš atjaučiu Amerikos lietuviškojo jaunimo veikimą * 

j ir noriu būti jų rėmėju. Remdamas jūsų kilnius tikshis { 
{ ir svarbų veikimą aukoju Vyčių Centrui $ •

Pavardė .ir vardas .........   {
| Adresas    ...................................................—-........ •

Vasiliauskui. 102 Maple St., •
* 
!

Iškirtą: pasiųskite Al. 
Great Neck, New York.

Karal.ua


Penktadiniis, Gruodžio 9, ifri®
te M

DARBININKAS
(THE WORKER)

Pubtiahed Semi-W®ekly eacoept holiday weeks, wfaen lssued reekly. 
•aint joaenrs lithuanian^l c. association of labom 

m oocand-cl*M matter SepL 12. 191S at tha pert offico at Boatoo, M*m. under the Act of Mareh 3, 1270.
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Magia ir gėrio kava.—Kada hddamil Neva.—Dva> 
sios vyras anka paitanuM ir Sobriies. —
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DARBININKAS
886 Wmž Broiuhray. South Bnatnn Mus.

Telephone: Redakcijai — 80 8-8808; Administracijai — 80 8-2880

Kada pradės bolševikus teisti?

J. Kuzmickis
Sena indu išmintis sako: Jis man leidžia užmiršti

— Jeigu blogį puolame Jį. Tik kai per daug nu- 
blogiu, kada pagaliau tolstu, siunčia nelaimę ko 
baigsis blogis?

O Gustave Thibon 
kiną toliau:
— Tą akimirksnį, 

rengiu kardą, blogis 
nugalėjo mane, prieš kurį 
rengiuosi kovoti, nes prie-

kią, baisu rūpestį ar var- 
aiš- gą taip, kad aš nebeturė

damas ko, šaukiuosi Jo. 
Visa širdimi. Tada Jis at-kai

jau eina kaip geras tėvas, nu-
ramina, atšaukia rūpes
čius, pabūna dar valandė-

Kuomet Nuremberge buvo teisiami karo krimi- ,šas perliejo į mane savo lę su manimi ir vėl nuei- 
nalistai naciai, padoriems žmonėms teko daug nusteb-lpaties dvasia. Nors laime- na. O aš saldžioj palaimoj,
ti ir pasipiktinti. Ne dėlto, kad buvo teisiami nežmo-ji: 
niškai nusikaltę nacių vadai — oi ne! Jie buvo verti 
teismo ir pasmerkimo. Bet dėlto, kad į teisėjų sąsta
tą buvo įsibrovę bolševikų atstovai. Kaip tai? Krimi
nalistai teisia kriminalistus už tokius pat kriminališ- 
kus darbus! Kur čia sąžinė, kur sveikas protas, kur, 
pagaliau, pats natūraliausias teisingumo pojūtis? Jei 
teisti, tai abudu kartu — ir nacius ir bolševikus. O 
jeigu jau bolševikai nesiduoda teisiami, nes jie turi 
galios pasipriešinti, tai bent neįsileisti jų į teisėjų 
tarpą. Pasaulis laukte laukė, kada rusų bolševikai at
sisės ant kaltinamųjų suolo. Laukt tai laukė, bet neiš
drįso nė žodžio prasitarti. Lietuviai pirmieji — ir tai 
vieninteliai — iškėlė klausimą: kada ateis metas Sta
liną teisti?

Ir štai ta valanda jau išmušė. Sovietų Sąjunga 
traukiama į moralinį pasaulio teismą. Tai nereiškia, 
kad Maskvos politbiūras bus suimtas ir teisiamas 
kaip kad nacių vadai buvo areštuoti. Ne. Tam nėra 
fizinės pajėgos. Tačiau yra viršesnė pajėga: dorovi
nė atsakomybė prieš civilizaciją. Jei Rusija yra civili
zuota, tai kodėl jos sienose yra tokių baisenybių, ko
kių nė Turkijoj sultonų laikais nėra buvę? Ar Sovie
tų Sąjunga duosis ištiriama? Ar įsileis tarptautinę 
komisiją, kuriai bus parodytas visas jos gyvenimas? 
Į tuos klausimus tenka tik nusišypsoti. Žinoma, kad 
Sovietai jokių komisijų neįsileis ir viso savo gyveni
mo neparodys nė vienam svetimšaliui, kuris viešai 
savo įspūdžius paskelbtų. O jeigu ką įsileis, tai paro
dys tik tą, kas rodytina.

To tardymo (kol kas dar ne teismo) sumanyto
jai visa tai puikiai žino, bet jie nori tą klausimą per- 
forsuot, t. t. stumte stumti iki galo ir aikštėn išvilkti 
milžinišką Sovietų drūtmelagystę. Konkrečiai kal
bant, vyksta štai koks sumanymas.

Viens įtakingas prancūzas David Rousset iškėlė 
spaudoje klausimą apie buvimą Rusijoj koncentraci
jos stovyklų, kuriose belaisviai dirba priverstiną 
vergų darbą žiauriausiose gyvenimo sąlygose. To 
fakto negalima paneigti, nes tai įrodyta tūkstančiais 
paliudymų. Bet Sovietai tą faktą paneigia. Stalinas; 
ir jo pareigūnai teigia, kad Sovietija gyvena socialis
tinį gyvenimą, kad Rusijoj panaikintos klasės ir esan
ti visiška lygybė, kad darbininkas nesąs išnaudoja
mas. Tuo tarpu prie paliudymo tūkstančių buvusiųjų 
toj darbo katorgoj žmonių prisideda pati Sovietų vy
riausybė, atspausdindama priverčiamojo darbo nuo
status. Juk tai tarsi oficijalus patvirtinimas, kad So- 
vietijoj tų vergijos stovyklų tikrai esama. Tuo būdu, 
būtinai reikalinga komisija visa tai ištirti, nes palai
kydama vergišką katorgą ir kartu pasiskelbdama so
cialistine valstybe, Sovietija daro socializmui didelę 
gėdą ir turi būt patraukta atsakomybėn.

Kremlius gal tik pasijuoks iš to tardymo ir tą

įčiau materialiai, tik tai 
laimėčiau, kad blogis, ku
rio neapkenčiu, bus pa
keistas tokiu pačiu blogiu 
su visais,, be to, kovos 
žiaurumais. Norint tikrai 
atsispirti blogiui, tenka 
pasakyti neprieteliui: per 
mažai esu į tave panašus, 
kad su tavim kovočiau; 
kas man nauda tave nu
galėjus, užmušus tavo kū
ną, jeigu man kartu rei
kia užsikrėsti liga, kuri 
graužia tavo sielą?

O kova su blogiu nuolat 
; vyksta. —

“N UEINU IR NESI
MELDŽIU...”

Tas žmogus tiki Dievą, 
ir šaukiasi Jo pagalbos, 
kai vargas prispaudžia. 
Kai gyvenimas sekasi, kai 
nėra nereikalingų rūpes
čių, — tada ir Dievas pa
mirštamas.

Amerikos skubus ir 
triukšmingas gyvenimas 
dar labiau jį paveikia. Jis 
neturi laiko susitelkti. Jis 
nuolat skuba. Nuo ryto 
iki vėlvbo vakaro.
— Kodėl man nenueiti 

bažnyčion, kodėl neprisi
šaukti gyvo lietuviško 
Dievo? — mąsto tas žmo
gus. — Nueiti — dar ne
reiškia prisišaukti. Nuei
nu ir nesimeldžiu, nes nu
ėjimas gali būti pareiga, 
bet malda — ne. Su savo 
Dievu kalbuos vienumoje. 
Dažniausiai, kai pervargs- 
tu ir nebeužmiegu naktį. 
Kalbu, bet Jis mane retai 
kada išgirsta. Jis nori, 
kad aš vienas būčiau. Ir

I

ramybėj tais keliais žo
džiais meldžiuosi: “Mano 
Dieve, Tu buvai pas ma
ne, mano Dieve!” — Ir 
kurį laiką būnu ramus, ti
kįs ir pątenkintas. Paskui 
ir vėl lieku vienas. Ir lau
kiu kokios ųelaimės, neiš
vengiamos, nes per ją su 
savo Dievu suartėju...
BAŽNYČIA... 

SUSITELKIMAS...
Klausykime tolimesnio 

to žmogaus samprotavi
mo:
— Bažnyčia... Kryžius... 

Susikaupimas... Taip, tai 
visa labai gražu ir gera, 
bet yra tokių nelaimingų- 

, jų, kurie ne visomis gėry
bėmis moka naudotis...

Taip, tiesa: yra nelai
mingųjų, kurie nemoka 
naudotis gėrybėmis, ku
rios įprasmina jų gyveni
mą, kurios dvasią aukš
tyn pakelia. Ir dėl to pri
simintinas atsitikimas su 
Šveicarijos globėju, šven
tuoju Mikalojum de Flue.

Vieną kartą, triūsda- 
mas kieme, Mikalojus pa
matė tris vyrus, kurie bu
vo nepaprastai 
Pirmasis kreipėsi 
šiais žodžiais:
— Mikalojau, ar 

mums atsiduoti su 
ir siela?

Mikalojus ramiai atsa
kė:

—• Niekam nėatsiduosiu, 
tiktai Dievui, kuriam 
trokštu kūnu ir siela tar
nauti.

Tada nusijuokė trys ne
pažįstamieji ir pasakė:

gražūs.••
1 JI

— Kai sulauksi 70 metų 
amžiaus, būsi išgelbėtas 
iš visų kančių. Tačiau da
bar gausi kryžių, kad jį 
nešdamas mus atsimin
tum...

PAKLUSNUMAS... 
IŠMINTIS...

Mikalojus de Flue atsi
lakė visų žemiškų gėry
bių, kad dar labiau su
augtų su Kristaus kryžiu
mi.

1482 m. laiške jis rašė:
— Paklusnumas yra gar

bingiausias dalykas dan
guje ir žemėje. Dėl to 
stenkitės vieni kitu klau
syti. Išmintis yra didžiau
sia vertybė, nes paveikia, 
kad viską dėl gėrio dary
tume. Ramybė yra visuo
met Dievuje, nes Dievas 
yra ramybė, o ramybė 
niekuomet negali būti su
naikinama, kaip nesantai
ka. Stenkitės užlaikyti ra- tautų dokumentai parodė, jog Mozės istorija yra tik-

turi rai aprašanti re pasakas, bet tikrus istorinius įvy- 
daugiau laimės žemėje, te- kius. Babiloniečiu dokumentuose rasta aDrašvta na
gu dėkoja už tai Dievui, o našūs atsitikimai, ir čia yra- minimi 10 karalių, 10 
tada jo laimė ir danguje patriarchų ir kad žmonės ilgiau gyvenę prieš tvaną, 
bus didesnė. Negalima Babelio bokšto istorija irgi yra panaši į šventoje kny- 
prisileisti viešų kalčių ir goję patiektą aprašyma. Tas panašumas parodo, jog 
eiti teisingumo keliu. ftiek babiloniečiai, tiek žydai turėjo tuos pačius žinių
— Nereikia abejoti tikė- šaltinius: žmonių pasakojimus. Skirtumas yra tik tas, 

jimo tiesomis ir reikia kad Mozės pasakojimuose jaučiamas paprastumas, 
priimti jas tokias, kokios nuoširdumas ir stengimasi iškelti Dievo galvbė ir Jo 
yra. Nerašau to jums iš meilė: visur yra vienas ir tas pats Dievas, kuris tve- 
baimės, kad neturite tikė- ria pasaulį ir žmogų, tas pats Dievas išrenka Abrao- 
jimo, nes žinau, jog esate mą žydų tautos tėvu ir parengia jiems tėvynę Pales- 
geri krikščionys, tiktai tiną. Babiloniečių aprašymuose pasirodo jų tikėjimas 
noriu jus perspėti, kad, į daugelį dievų„ nes jie pamiršo pirmuosius apreiški- 
jeigu jus gundys piktoji mus ir pirmųjų žmonių tikėjimą.
dvasia, priešinkitės jai j Egipte rasti dokumentai irgi patvirtina visus
taip, kaip tinka riteriams, j bibli jos aprašymus apie įvykius, kultūrą, įvairius pa

ti GYVENIMAS ETNA I pročius. Rasta antspaudų su Jokūbo ir Juozapo var- 
Gyvenimas eina nepa- dais, kas parodo, kad ten abu patriarchai yra gyve- 

prastu tempu. |nę, kaip kad rašė Mozė Gimimų knygoje.
žmonės dirba, labai sun-’ Klemensas Žalalis, O.F.M.

kiai dirba, bet ir galvoja. 
Kas nori, tas atranda lai
ko susitelkti.

Kartais žmones prispau
džia, nepasisekimai, nelai- Komisija jau daugiau nę- Komisija 
mės, įvairios kliūtys. Kai bepriiminėja

FsLJsFpAŽINKIME SU
GYVENIMO KN5GYVENIMO KNYGA į

fey,T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Pirmoji šventraščio knyga yra Genezės, arba Gi
mimų, knyga. Tai seniausia istorinė knyga. Kai kas 
laiko Erodotą istorijos tėvu, kuris gyveno 484-406 
metais prieš Kristų. Jis parašė istoriją apie graikų ir 
persų kara, įvykusi tarp 546 ir 478 m. prieš Kristaus 
gimimą. Mozė ^i rašė savąją maždaug tūkstantį metu 
anksčiau. Todėl būtų daug teisingiau Mozę vadinti 
istorijos tėvu, ypatingai tuo atžvilgiu, nes jis anraše 
ne vieno kokio nors karo eigą, bet anie pasaulio ir 
žmonijos pradžią, t. y. apie mums visiems įdomų įvy
kį. Gimimų knygoje randame aprašytą pasaulio su
tvėrimą, pirmųjų natriarchų: Adomo, Noės, Abrao
mo, Izaoko ir Jokūbo istoriją.

Pereitame šimtmetyje buvo daug ginčų apie šios 
istorijos teisingumą. Nekatalikai išsigalvojo yisokių 
aiškinimu, norėjo rasti ne istorija, bet legendų, mitų 
ir padavimu darnu sugrupavimą. Dabar jau to paties 
plauko mokslininkai to neberašo; atrastieji senovės

mybę. Tas, kuris

Gandai Dėl Garantijų

nori 
kūnu

komisiją, jeigu ją įsileis, gali paskelbti šnipų gauja

Pasklido gandų, kad DP Jūs galit būt tikri, kad 
praneš laiką, 

' “J t garantijų, nuo kurio sutartys toliau 
kurie ir tada nepakelia Gandams užbėgti už akių nebus priimamos, 
aukštyn akių, keikdami pasiteirauta DP Komisi- 
savo dalią. j joj.

Gyvenimas eina, duoda-1 Komisijonierius Harry 
mas mums laiko ne tiktai T 
dirbti, linksmintis, bet ir 
susitelkti, apsimąstyti ir 
pabendrauti su antgamtė.

Daug kam tas nepatin
ka: jie neturi laiko; jie 
neturi nuotaikos ir noro; 
jie tiki tik savo jėgomis. 
Tačiau patikimas negali 
būti mūsų veiksmų mas
tu: mūsų siela ilgisi Die- 
fvo, ilgisi Aukščiausiojo Taip,

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

ŠIANDIEN, DABAR
Ir visa kaltybė dažniausiai yra metama 

“nervams”. Niekados dar lig šiol tie nelem
tieji “nervai” nebuvo vaidinę tokio vaidmens 
pasaulyje, kaip dabar. Keliolikos metų mer
gaitė jau sako: “Ak, aš negaliu, aš tokia 
nervinga!” Tartum nervai yra didžiausia, nė 
kieno neįveikiama galybė. Tačiau tūkstan
čiai pavyzdžių šventųjų ir kilniųjų žmonių 
gyvenime aiškiai rodo, kad didžiausia nė 
kieno neįveikiama galybė yra žmogaus siela. 
Jai nuolankiai pasiduoda visi nervai, ji pui
kiai suvaldo net labai suirusį kūną. Tad jei 
jūsų siela nesuvaldo jūsų nervų, ji yra visai 
menka, ir tiesiog gėda turėti tokią sielą.

Drąsiai žveEiite į save. Jei neapgaudinėsi- 
te savęs, tai turėsite prisipažinti, kad vis 
dėlto toms nuotaikoms galėjote nepasiduoti. 
Nuotaikos įveikė jus, nes jūs pačios to norė
jote. Kas įpranta visur savo nervams pa
klusti, tas ilgainiui gali įpult į ligūstumą, 
kuris jau reikalingas tikro gydymo. Bet pra
džioje, įtempęs valią, kiekvienas gali paša
linti visas kliūtis.

Daugiausia gero gali padaryti tas žmo
gus, kuris turi tvirtą valią, nes kiekvienas

Man malonu, kad Jūs a- , 
pie tai man parašėt. Tas „ 
duoda man galimybės iš- .. 

N. RZ^tfeid išWarttar- siąiškinti situaciją, kuri 
tono raštu j tai atsakė: .nelaimingo atvejo dėka 

“Šiuo patvirtinam Jūsų P^ld.are komplikuolą, 
laišką gautą rugsėjo men. 
20 d., kur klausiama ar 
DP Komisija dar priima 
sutartis dėl išvietintųjų1 
pervežimo.

Leiskite man, 
galėsiu, į tai

Komisija

kiek aš 
atsakyti, 
sutartis

Tas taip pat duos galimy
bę I.R.O. išvengti klaidin
gų informacijų skelbimą”, 

i Tas išblaško abejones. 
Bet delsti jau nė kiek ne
galima. Neturį sutarčių, 
tuoj pasistenkit jas gauti.

B ALF.

ir ją čia pat likviduoti. Tačiau Stalinas negali čia ne- Gėrio, ir tik Jame mes nu- gauna, priima ir išsiunti- 
įžiūrėti pavojaus. Jau pats laikraštinis prieš Sovietų raminame visus potroš- nėja užjūrin procesui ir 
tvarką vajus suduos bolševikų propagandai skaudų 
smūgį. Gi propaganda tai pryšakinė bolševikų žygiuo- 
tės dalis. K.1 tas Dievui.

kius. tai bus tęsiama tol, kol
Gyvenimas yra paskir- aprūpinimas išvietintųjų 

1949. XI. 23. asmenų bus užtikrintas.

“Geras žmogus išima iš 
gero iždo gerų dalykų, o 
piktas žmogus iš pikto iž
do išima piktų dalykų.” 

Mt. 12, 35.

geras darbas yra sujungtas su kokia nors 
auka. Visi turime gerų norų, į galvą ateina 
gražių minčių ir sumanymų, bet dauguma jų 
palieka neįvykdyta, nes reikia daug ko atsi
žadėti. Tik kas iš jaunystės mankština savo 
valią, tas ją išlavina — tam nesunku pasiek
ti ko jis nori.

Forsteris vienoje savo knygoje lygina 
žmogaus gyvenimą su nuplėšiamuoju kalen
doriumi. Kasdien nuo jo plėšiamas vienas 
lapelis, kasdien jis eina plonyn — ir galų 
gale, nuplėšus paskutinį, kalendorius grei
čiausiai metamas į krepšį. Iš tikro, be galo 
vaizdingas palyginimas. Neužmirškite, kad 
kasdien, kasdien krinta vienas jūsų gyveni
mo lapas — krinta amžinai, nesugrąžinamai. 
Nėra jėgos ir galybės, kuri jį sulaikytų. 
Nors esate jaunos mergaitės, vistiek jūsų 
gyvenimo kalendorius einant plonyn, ir kas
dien artėja paskutinysis lapas. Kad ji pa
siekus nebūtų jums baisu, stenkitės, kad nė 
vienas lapelis nebūtų nuplėštas tuščias arba 
juodai prirašytas. Tegu ten aukso raidėmis 
žiba kuo daugiausia gero, kurį tą dieną pa
darėte.

NAUJUS METUS PRADĖJUS
Ir vėl praėjo metai, nugrimzdo į laiko 

prarają. Užsiskleidė dar vienas mūsų gyve
nini? knygos puslapis, užgeso dar viena mū
sų gyvvm.^n žvakyno žvakė, nukrito dar 
vienas mūsų gyv'ii*. ■’ medžio lapas. Metai! 
Smulkutėlis lašelis am— beribiame o-

keane, didelis lašas žmogaus mažytėje tau- 
ralėje.

Kas žino, kiek tų lašų beliko mūsų gyve
nimo taurėje. Gali jų būti ir kuo daugiausia, 
bet ir tai tebūtų vien akimirksnis, muilo 
burbulas, sekundei švystelėjęs ir dingęs.

Tiesa, jaunimui atrodo, kad dauguma 
žmonių sulaukia 60—70 metų amžiaus, ir tai 
be galo ilgas laikas. Jo pabaiga kažkur už 
neužmatomų tolybių, už jūrų marių. “60 me
tų. Ak, kaip daug! Dar viskam bus laiko”.

Bet paklauskime tokio amžiaus išgyve
nusį senelį, ar ilga buvo jo kelionė. “Rodos, 
užvakar buvau vaikas, rodos, vakar jauni
kaitis. Viskas lėkte pralėkė, kaip sapnas” — 
atsakys.

Ar esate girdėjusios vieną arabų pasaką. 
Vienas žmogus ėjęs per dykumą ir įkritęs į 
gilią duobę. Bekrintant jam pavyko nutver
ti atskardyje augančio kero šaką, ir jis pa
kibo ore. Iš visos jėgos laikosi įsikibęs į tą 
šaką, bet jaučia — ilgai neišlaikys. Greit 
nulūš šaka, ir jis nukris bedugnėn. “Ak, kad 
nors valandėlę ilgiau, kad nors vieną aki
mirksnį!” — mąsto jis. Bet — o baisu! Bal
ta pelytė, iš kažkur atbėgusi, ima graužti jo 
likimo šaką. Pagraužus bėga šalin, o jos vie
ton ateina juoda ir vėl graužia. Ir taip jos 
pakaitais dirba nesiliaudamos. šaka vis ei
na plonyn ir plonyn.

Tas keleivis yra kiekvienas žmogų?. šaka 
— tai mūsų gyvenimas. Juodoji ir baltoji pe
lė — naktis ir diena.

Tą vaizdžią pasaką ypač pravartu atsi
minti, pradėjus naujus metus. Vėl 365 baltų 
ir tiek pat juodų pelių pagraužė mūsų gyve
nimo šaką. 365 dienomis ir 365 naktimis pa
liko ji plonesnė. 365 dienų ir 365 naktų nu
garmėjo į amžinybę. Ar tos dienos buvo tuš
čios ir bergždžios, lyg tie nenaudingi pelai, 
ar pilnos, brandžios ir maistingos, lyg tie 
auksiniai kviečių grūdai? Trumpas yra mū
sų gyvenimas, laki valandėlė, bet nuo tos la
kios valandėlės pareina visa mūsų amžinybė. .

Tad jei nenorime panašėti į gyvulius, ku
riems rūpi tik ėsti ir linksmintis, turime 
bent Naujųjų Metų naktį lyg sąžiningas bu- 
nalteris padaryti visų metų apyskaitą, susu
muoti visas savo iždo įplaukas ir išlaidas. 
Kiek šiais praėjusiais metais pralobo mūsų 
protas? Kiek sutvirtėjo valia? Ką davėm iš 
savo dvasios lobio kitiems? Z

Jei visose skiltyse atsiras tik vieni nu
liai ir nuliai, tai gausime atvirai pasakyti, :: 
kai veltui gyvenome tuos metus, kad geriau 
mums būtų buvę, jų visai nesulaukus.

Nė vienas gyvas daiktas čia žemėje ne- “ 
stovi vietoje. Jei neina priekin, traukiasi at
gal. Taip ir mes. Jei pernai nenužengėme nė » 
vieno žingsnio pirmyn tobulybėje, tai pasi
traukėme atgal: vadinas, esame blogesnės,’ 
negu kad buvome užpernai. Jei sustosime, 
savo svoriu imsime kristi žemyn.

“Gyvenimas yra trumpas — skubėkime 
būti geri!” — ragina prancūzų rašytojas A- 
mielis.
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PROTOKOLAS No. 60 Worcester,

LDS N. A. Apskrities meti
nis suvažiavimas įvyko lapkri
čio 13 d.. 1949 m. Nekalto Pra- gino palaikyti artimesnius ry- 
sidėjimo liet, parap. mokyklos 
salėje. Windsor St., Cambridge, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Suvažiavimo pasėdį atidarė 
apskrities pirmininkas Antanas 
Zaveckas. Maldą atkalbėjo vie
tos klebonas ir LDS garbės 
narys, kun. Pr. Juškaitis.

Po maldos klebonas pasakė 
įžanginę kalbą, sveikindamas 
suvažiavusius delegatus ir ra
gino darbuotis, linkėdamas, 
kad viskas išeitų naudai orga
nizacijos ir tėvynės Lietuvos, 
kuri be abejo susilauks nepri
klausomybes. Kalbėdamas pri-l 1 kuopa, — So. Boston, Mass. 
siminė taip pąt keletą prana-Į— Jeva Marksienė, Vincas Va- 
šysčių. iš kurių jau yra kai latka, Vincas Stakutis, Stasys 
kas išsipildę. Išsipildys ir mū- K. Griganavičius. Juozas Guze- 
sų norai, tik reikia vienybės ir vičius ir Ona Guzevičienė. 
sutartinai dirbti. 2 kuopa — Brockton. Mass.:

Rinkimas prezidiumo posė- Kazys Grigas. Antanas Pel- 
džiams vesti. Priimta ir užgir- džius, J. Baronas ir J. Švagž- 
ta apskrities valdyba, kurion į- dvs.
ėjo pirmininkas Antanas Za- 3 kuopa — Norwood, Mass.: 
veckas. Vice pirm. Vladas Pau- Antanas Kneižys ir Vincas Ku- 
lauskas ir raštininku Tarnas dirka.
Versiackas. • i 8 kuopa— Cambridge. Mass.:

Mandatų ir rezoliucijų komi- Kun. Pr. Juškaitis, P. Kadaitis, 
sijon išrinkta Bronis Paliulis. H. A. Plekavičius, J. Mockevi- 
Vncas Kudirka. Juozas Glavic- čius, K. Pilkoms, Antanas Ža
kas. Stasys Griganavičiu s ir veckas. F. Jankauskas, A. Jan- 
Benediktas Jakutis. kauskas, B. Jakutis ir M. Nor-

Pakviestas iš tremties atvy- butas.

kęs Bronis Paliulis tarė keletą 
žodžių, kuris savo kalboje ra-

šius su atvykstančiais iš treh- 
ties. su jais darbuotis katali
kiškosios akcijos veikioje.

Kalbėjo Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius. An
tanas Peldžius, “Darbininko” 
administratorius ir apskrities 
vice iprmininkas Vladas Pau- 

llauskas ir kiti. Visų kalbos bu- 
ivo įdomios ir naudingos suva
žiavimo nutarimams.

Mandatų komisija įteikė pa
tikrintus mandatus, iš kurių 
paaiškėjo, kad suvažiavime da
lyvauja:

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

EAST BRIDGEWATER 
SAVINGS BANK

Incorporated March 8. 1870
EAST BRIDGEHATEE, MASSACHLSETTS

Open 9 A.M. to 3 P.M.
WED. EVENINGS. 6 P.M. to 7:30 P.M.

(

I

97 kuopa — Lowell, Mass.: 
Tarnas Versiackas ir Vladas 
Paulauskas.

108 kuopa
Mass., (‘Aušros Vartų’ parapi
jos) : Kazimieras Tamulevičius, 
Juozas Glavickas, Bernardas 
Tamulevičius ir Adolfas Tamu
levičius.

Skaitomas protokolas pereito 
suvažiavimo lapkričio 28 d., 
1948 metų South Boston, Mass. 
Padarytas pranešimas valdy
bos ir komisijos narių, kurie 
dalyvavo suvažiavime. Prane
šimas priimtas.

Nutarė pasiųsti sveikinimą
telegrama kun. Juozui J. Va-:Gruo^0 n mokyldos
lantiejui^ šv. Juozapo lietuvių ■ sa|eje jįe mums žada parodyti 

i-!-i Garbės jjaUg gražių dalykų.
. Conn., kuris crpbėiimiis mdvs iai

Mokyklos pasirodymas. Visus Darbininkų Susivienijimas, ku- 
mūsų parapijos viešuosius pa- ris 
rengimus šiais metais baigia 

I mieliausioji visuomenės dalis— 
parapijos mokyklos vaikučiai.

par. klebonui ir LDS 
nariui, VVaterbury, 
švenčia savo 35 metų kunigys
tės ir 30 metų klebonavimo su
kaktį. Telegramą pasiųsti įga
liotas kleb. kun. Pr. Juškaitis.

save vadina savišalpos 
draugija. Šio susivienijimo va
dovai kažin kodėl nemėgsta 
aiškiai pasakyti, kogi iš tikrų
jų jie siekia. Į šį reikalą aiš
kios šviesos meta ta aplinkybė, 
kad į gruodžio 4 dieną buvu
sias savo paskaitas pasikvietė 
paskaitininką, artimą bimbiš-

PRAŠO GARANTIJŲ

Plačiai išsikalbėta apie ap
skrities veiklos pagyvinimą.

Nutarta rengti paskaitų ir 
meno vakarą apskrities vardu 
ir paraginti kuopas rengti sa
vo kolonijose. Prelegentais 
kviesti iš tremties atvykusius. 
Taip pat kalbėta apie glaudes
nį susiartinimą su atvykusiais 
iš tremties. Apskrities rengimų 
komisijon įeina apskrities val
dyba su Centro Valdybos pa
galba. Kuopose prie to para
gins savo kolonijose padaryda
mi pranešimus sugrįžę delega
tai iš suvažiavimo; be to kiek
vienas kuopos narys galės pa
siskaityti šiuos nutarimus, at
spausdintus “Darbininke”.

Priimta šios rezoliucijos: —
1. LDS nariai turėtų išplėsti 

veiklą dėl tremtinių atkvieti- 
mo, padedant jiems susirasti 
darbų ir butų ir apsirūpinimui 
būtiniausiais namų apyvokos 
reikmenimis. Tuo pačiu įsigyti 

A tremtinių simpatijas ir itrauk- 
ti juos į LDS veiklą.

I
I
t
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Incorporated 1872 t
Bridgeuater, Massachusetts ?

Žiūrėk, kad Kalėdų Dovanų 
pirkimas būtų naudingas 

gyvenimu
Šiais metais Kalėdų dovanų duok ką nors iš 

ELEKTRIŠKŲ daiktų, kurios bus minimos per 
metų metus. Pasidžiaugkite parankumu, naudin
gumu kurį gausite iš jų kasdieną, kiekvieną me
tą!

PEČIAI - VANDENS ŠFLBYTt V U 
REFRIGfftATOftlAI

Prosijimos mašinos - Toasteriai - Roasteriai - 
Kambarių Šildytuvai - Pėrkolatoriai - Čoffeema- 
kers - Plaktuvai - Waffle Darytojai - Sandwich 
Grills - Šildymo Paduškaitės - Casseroles - Stali

niai - Pečiai - Staliniai Brokeriai 
Automatiški Blankietai

Visus dalvkus gatami g

BROCKTON

2. Atgaivinti LDS veiklą vi- 
suoue skyriuose,-stengiantis su
traukti daugiau narių į LDS ei
les: stengtis šaukti dažniau su
sirinkimus,, patiekiant susirin
kimams įdomią ir 
programą. įtraukiant 
giausiai pajėgų iš
tarpo ir jaunosios 
lietuvių 
kuopas 
gyvena 
lietuvių

iMšvnokėjimui

4

N0W ON SALE

Linksmu Kalėdų Švenčių!

Bridgewater
Co-operative Bank

N’EW SKRIES SHARES

Šukys, Aleksandras 22. 2. Vokenis, Veronika 15. 
1905, ūkininkas; Ona 10. 11., 1891 (našlė) ūkininkė; 
1910; Irena 1. 2. 1935; Aleksas niją 1. 8. 1838; Vanda 
9. 5. 1941.

Vitas - Viliunas, Vaclovas 5.
4. 1899, elektramonteri*; Sta
nislova 15. 2. 1903; Edvardas 
24. 5. 1928.

Maila, Jonas 7. 6. 1879, ūki
ninkas; Maila, Magdalena 15.
3. 1895; Maila, Albinas 28. 9. 
1919; Danutė 21. 10. 1932.

Matusevičius, Antanas 20. 8. 
1899, ūkininkas; Eugenija 5.
4. 1895.

Veliuona, Mykolas 2. 9. 1907, 
siuvėjas; Michalina 26. 10.
1907; Algirdas 7. 8. 1946; Ja
nina 12. 8. 1935; Danutė 6. 2. 
1942; Vijoleta 9. 11. 1945.

Budininkas, Juozapas 15. 7. 
1893, ūkininkas; Marcelė 15. 
12. 1893; Pranciškus 17. 12. 
1922.

4. 
Stefa- 
7. 12.

1939.

22. 2.Senkus, Magdalena 
1904 (našlė) siuvėja; Irena 15. 
4. 1934; Jurgis 24. 10. 1936.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštf 
“Darbininką”!

Jotas Katodas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 WMhington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

T«L Lexington 85M
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Savo su
gebėjimus rodys jaunesnieji ir 
vyresnieji.

3 ir 4 skyrius* pavaizduos kajam štabui, 
žiemą — mergytės, kaip snie
guolės, berniukai, kaip sniego 
diedukai. 1 ir 2 skyrius pašoks 
ir dzinguliukus padainuot. Pa-j 
tys mažiausieji, vaikų darželio 
vaikučiai, kaip žvaigždutės pa-Į 
skrajos ir tremties vargus dai
noje primins. Vyresnieji, 5—8 
skyrius ruošiasi mums parody
ti ir visai rimtą veikalą. Veika
le dalyvaus apie 20 vaidintojų, 
jie bus pasirėdę gražiais seno
viškais rūbais, vaidinime bus 
šokių ir dainų ar giesmių ir..

Bet kaip čia viską ir išpasa
kosi. Reikia kiekvienam ateiti 
ir pažiūrėti.

Rinkliava tremtiniams Euro- 
poje. Vyskupų globojamoji 
rinkliava Europos tremtiniams! 
rado gražų atgarsį Tnūsų pa- laukta. Dar reikia pridurti, kad 

lankyto- gausus buv. tremtinių vyrų . 
žmonės būrys paskaitos laike buvo su-1 

sispietusių salės rajone ir da-i 
lijo lapelius: AMERIKIEČIAI' 
LIETUVIAI SAUGOKITĖS. I 
Lapelyje aiškiais faktais pa
vaizduotas bolševizmo maras Ir 
pridėta, kad komunistai dangs
tosi nebaltais vardais ir, “kaip 

—> avies kailyje, jie 
prausiamojo muilo, 3000 gaba- į klaidina žmones įvairiais lite
ly. Čia padaryta dar vienas ge- ratūros, savišalpos, mokslo ar 
ras dalykas. Muilą pardavusio-;kitų draugijų vardais”, 
ji firma už du muilo įpakavimo; 
popierius duoda vieną gabalą!
muilo. Kun. Klebono sumany- katalikišką spaudą— laik
inu. mokyklos vaikučiai išpa- rast j “Darbininką”! 
kavo visą pirktąjį muilą, ir už 
tuo būdu gautus įpakavimo po
pierius, gauta dar 1500 gabalų 
muilo. Iš karto nušauta du kiš
kiai: vaikučiai jaučiasi padarę 
gailestingumo darbą, ir laimėta 

■ didelis kiekis vertingo daikto.
Parapijos naujagimiai. Krikš

to sakramentą gavo šie nauja
gimiai:

Mykolas 
lafAričio 27 
ir Elzbietos 
tėvais buvo 
Juškeliai.

Nijolė Teresė, gim. 
sėjo, duktė Kazimiero 
Galinytės Meidūnų. Krikšto tė
vai: G. Matulionis ir Ona Ke- 
ženytė.

Edmundas Robertas, gim. 8 
spalių, sūnus Alekso ir Marijos 
Kašinskaitės Černauskų. Prie 

laikė Jonas 
Kašinskas.

Ir paskaitos ypatingos. Viena 
apie vyro ir moters persilaužia- 
mąjį amžių. Sakyta, kad ši te- 
ma įdomi sveikatos atžvilgiu.

i Kur tos sveikatėlės ir neieško-, 
ma! šitokiomis paskaitomis a-! 
pie “sveikatą” norima tik prisi-; 
vilioti klausytojų, kurie mėgsta 
visokias prašmatnybes. Antroj 
vietoj padėta paskaita apie h* 
kun. Ant. Strazdelį (giesmėsJ® 
“Pulkim ant kelių” autorių ) •£ 
Tarytum norėta pasakyti:' 3

t

Skaitykite ii platinkite

I Linksmų Kalėdų Švenčių!

PAMATYK FONUI TV
KAY KYSER Ketv., N3C-TVpm.

S2R•BONOS: 
papnutai

"Kas nors pnd*ta kaip 
yra reikalaujama"—

Webstcr.

FORDO TROSAI PIGI AUSIAI KAINUOJA DBLTO KAD

FOR]

parodo. kad 2.003. !55 
įvairiais kaliais: minime 
laikotarpį... jis suruoš*

TROKAI ILGIAUSIAI 
TARNAUJA 

PAKLAUSKITE SAVO FORDO DYLEB| AME TROKO LENOVUS MMMOKMMUS

No. 1 Inžtno Rūšių!
T'ktai Fordas duoda pastoli jiu>» V-8 
rilinderin įnžlnų

No. 1 Pardavime Pirmieji!
VMtaii.»ia.« lai-nn) registravimas parodo bi?-|>os- 
P.ugpiūOo Fordo Trukų pardavimas pakito .31% 
nuo balandžio, o kitų nukrito

No. 1 Patyrime!
Valiausias registravimas
Fordo trokai važinėja
18.567 t rokų padarymo

^visų rekordus.

No. t ITgiansiai Tarnauja!
Naudojantis vėliausia registracijos data i.4 6.104.960 
trokų. gyvybes a|xlrau<ios ekspertai įrodo, kad 
Fordo trokai ilgiausiai tarnauja

No. 1 (kainuoti!
Fordas turi tinkamiausi t rolei dri jūs. Viri 150 
modelių iki 145 arklių jėgt-s: Tiktai "aOtuontų” 
trokai: Du didrCi ua'jjit Jie yra Bonus Built

štai, mes ir apie kunigus akai-; S
inm/i Čitai h»ivr\ crnv*cniti<s 1 Aktome. Sitai buvo spirgutis ne-1 
susipratusiems katalikams į sa- e^, 
vo bučių pavilioti. ! fl*

I •
Tačiau be būrelio “ištikimiau-; < 

šiųjų”, šiaip klausytojų nesu-

rapijoje ir novenos 
juose. • Geraširdžiai 
gausiai aukojo rūbų ir avaly
nės: iš parapijos raštinės iš
siųsta, kur reikia, 12 dėžių vi
sokio gero.

Bažnyčioje padaryta rinklia
va davė apie 100 dol. Kun, kle
bonas L. Mendelis, nuo savęs 
pridėjęs, nupirko už 250 dol. vilkas

turiningą 
kuo dau- 
tremtinių 
Amerikos

kartos. Steigti LDS 
visose vietovėse, kur 
pakankamas skaičius 
iš seniau, ar naujai į-

sikūrusių.
3. LDS nariai pagal išgalės 

turėtų paremti tremtyje sto
vyklose vargstančius savo tau
tiečius. siunčiant jiems siunti
nėlius. o visų svarbiausia pa
ruošti. kiek galima daugiau, 
garantijų, kad kuo didesnis lie
tuvių skaičius galėtų atvykti į 
Ų.S.A. Reikia skubėti, nes D.P. 
kvotų įstatymo laikas baigiasi, 
kad nepavėlintume, kiti nebūtų 
pirmesni už mus.

Nutarta, kad būtinai būtų 
šaukiami LDS apskrities suva
žiavimai du kartu į metus: pa
vasarį ir rudenį.

Valdybos rinkimas. Sekan
tiems metams viešu balsavimu 
išrinkta: pirmininkas Vladas 
Paulauskas, vice pirmininkas 
Juozas Glavickas. rast. Tarnas 
Versiackas.
Guze vičius, 
Benediktas 
nas, korespondentas Vincas J. 
Kudirka.

Išreikšta širdinga padėka vie
tiniam klebonui kun. Juškaičiui 
už suteikimą patalpų suvažia
vimui ir 8-tos kuopos nariams 
už priėmimą, senam pirminin-

iždininkas Juozas 
iždo globėjais — 

Jakutis ir J. Baro-

V.lCMshdm
GRABORR7S

“Asmeniška* Fatarn«tvirn4»'

381 Sntth St.,
PROVIDENCE. R. L

Telephone
Ofiso: Dexter ±uo2

Narnąs PI. «2M

Vincentas, gimęs 
d., sūnus Martyno 
Juškelių. 
Paulius ir

Krikšto 
Agnietė

26 rug- 
ir Onos

krikšto kūdikį 
Vaeth ir Žaklina

Nesusipratėlių medžiojimas.
Baltimorėje yra tokia Lietuvių

kui A. Zaveckui — už 10 m. 
tarnavimą LDS N. A. apskri
čiui.

“Darbininko" administrato
rius Antanas Peldžius pakvietė 
ir ragino visus dalyvauti ren
giamoj “Darbininko” pramogoj 
lapkričio 20 d. š. m. Pakvieti
mas priimtas.

Svečiai buvo užregistruoti
šie: kun. Jonas Bekša, Bron.; 
Paliulis. M. Zaveckienė, M. 
Kirslienė, P. Pilkonienė, P. Ma- 
linauskienė ir J. Malinauskas.

Svečiams buvo suteiktas pa
tariamas balsas, priėmus man
datus.

Suvažiavimo posėdis baigėsi
6 vai. 30 4tin. vakaro. Maldą 
atkalbėjo kun. Jonas Bekša.

Rast. Tamsa Vereiaclrea.
s

Mkideborough
Co-operative Bank

30 South Main St
MIDDLEBORO,

A® Up To The Mhrate Baik”

fe LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATIVE 

ASSOCIATION,INC.
Manuf&cturers of

MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES
MasaacllusettsBridgewater,



Penktadienis, Gruodžio 9, 1949 s
Kazys Pakštas

lietuvių Tautos Potencialo Mes Pasiilgstame Dievo

1 ■ J "

(Prof. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuvių Kongrese 
lapkričio 4—6, 1949, New Yorke)

6. LIETUVYBĘ PA VERSKIM SAVA RELIGIJA
Materializmas nepakeliui mažosioms tautoms, nes 

jose tikrai nedaug tos materijos ir masės. Gyvas, 
jautrus ir karingas dvasingumas, pinigo ir materijos 
pakinkymas didžiam lietuvių dvasiniam žygiui gali 
išgelbėti tautos likučius. Tad reikia į visus dorus lie
tuvybės darbus ir reikalus žiūrėti gilios religinės pa
reigos akimis. Išeivijoj tik tie išliks lietuviais ir le
miamai paveiks į savo vaikus bei savą visuomenę, 
kurie neatsisakys dvasinio karingumo. Dvasinis nusi
statymas likti uoliais lietuviais juk nėra akimirkos 
žygis, bet yra nuolatinis ,nepermaldaujamas ir niekad 
nepaliaująs pasipnesimmas tiems milijonams įvai
riausių poveikių, kurie taiko užpūsti mūsų amžinąją 
ugnį, gerojo Dievulio įdiegtą mūsų sielose ir nuskaid
rintą lietuviškomis spalvomis. Šitasai lietuviškas re
ligingumas, suprantama, nėra priešingas nei vienai 
Lietuvoj žinomai krikščioniškai religijai. Lietuviška- 
sai religingumas turėtų ypatingu būdu suintensyvinti 
tą dalį krikščioniškosios religijos, kur kalbama apie 
artimo meilę. Šioji meilė (caritas) turi būti nukreip
ta į tą vietą, kur jos labiausia reikalinga, kur teisin
gumas labiausia kenčia. O tai bus Lietuva ir lietuviai. 
Tai labiausia pasaulio teisingumo užmiršta tauta, di
džiųjų tautų nesuprasta, neįvertinta ir apvogta, api
plėšta. Jei žiauriųjų žmonių neapykanta labiausia nu
kreipta prieš lietuvių kalbą, prieš jų laisvą kūrybą, 
prieš jų kultūrines institucijas, tai visų lietuvių kon
centruotas rūpestingumas ir meilė kaip tik ir priva
lo organizuotai ir meilingai gelbėti tas mūsų tautines 
savybes.

Tik tos visuomenės grupės gyvens, kurios pajėgs 
augti; kuriose senas kartas gausiai pakeis jaunosios 
kartos.

Pastoviai augti, plėtotis ir ugdyti dideles kultū
rines vertybes galės tik tos lietuvių tautos dalys, ku
rios turės po savo kojomis nuosavios žemės sklypą, 
pašventintą lietuvių kūrybinės dvasios, o tai bus tik 
pati Lietuva ir tie spėjami žemės sklypeliai, kurie bus 
lietuvių žemdirbių kompaktiniai užkolonizuoti ir su
teiks tai žemei lietuviškąjį žemės vardyną ir kur lie
tuvių jaunimas svetimos kalbos beveik negirdės.

* * *
Nuo 1917 metų vyksta didžioji pasaulinės kultū

ros krizė, dažnai paįvairinta karais. Karų metu Lie
tuvoje žmonių mažiau žūsta, negu sovietinėje taikoje. 
Todėl dabartinių Lietuvos vargų ir jos tragedijos ne
galima lyginti su jos istorijoj patirtomis nelaimėmis. 
Pasaulis dabar pergyvena šiaurinių “arabų” invaziją 
su nauju Mahometu priekyje. Buvusiam žmogui ir 
dabar, kaip prieš 1300 metų, duodamas pasirinkimas 
tarp Korano ir kardo po kaklu, tarp nacionalistinio 
sovietizmo ir vergų stovyklos.

Tokioje baisioje nelaimėje, in die tribulationis, 
turime griebtis visai ypatingų priemonių sumažinti ir 
išsklaidytai tautai gelbėti. Tas priemones aš čia ban
dysiu išreikšti keliais kategoriškais imperatyvais ir 
postulatais:

1. Kiekvienam lietuviui: nepalaužiamo atsparu
mo, nepaliaujamo dvasinio karingumo, savai kalbai 
ir kultūrai išlaikyti. Lietuviais išliks tiktai karingieji 
lietuviai. Bailiai nutrupės nuo tautos kūno.

2. Jaunavedžiams: veislingumo — multipHcamini. 
Didelės tautos tapo didžiomis dėl to, kad jos daugino
si. Mažosios likosi mažomis dažniausiai dėl to, kad jos 
nenorėjo būti didelėmis.

3. Įshnylintiems: visomis pastangomis išvengti 
mišriųjų vedybų. Mišriosios vedybos mažoms tauti
nėms grupėms garantuoja tikrąjį karstą.

4. Moksleivijai ir studentijai: kryžiaus takais 
kopti į aukštuosius mokslus. Pasauly gali būti susi-

v •

• v • v
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“Džiaugkitės Viešpatyeje vi
suomet; vėl sakau, džiaugkitės! 
Jūsų kuklumas tebūnie žino
mas visiems žmonėms; Vieš
pats yra arti”. (Pil. 4:4).

Dr. B. Paulius, O. P.

Šv. Povilas Romos ka-

Laisaez faire, laisaez pa** 
ser “leiskite veikti ir eiti” — 
visiško valstybės nesikišimo 
į ekonominį gyvenimą prin
cipas, taikomas ir kitoms 
gyvenimo sritims. Bed.

mm

Visa eilė anglų ir ameri
kiečių autorių iškelia pa
našius argumentus prieš 
idealiosios socialinės būk- 
13a planavimą. Visas uto
piškojo (svajoja mojo) 
tikslingumo ir jo tenden-

ne^' cijų problemiškumas tiro- 
troš- nįja baigtis iškyla didžio- 
Tik- jo mokslininko Bertrand

Didysis Tautų Apaštalas
Įėjime, rašydamas laišką Makedonijos sostinės, Pily
pų miesto, Krikščionims, reiškia jiems savo dėkingu
mą už jų atsiųstas aukas ir nuolatines maldas, skati
na juos džiaugtis Viešpatyje ir ištverti tikėjime ir 
doroje, sakydamas: “Džiaugkitės Viešpatyje visuo
met; vėl sakau, džiaugkitės! Jūsų kuklumas tebūnie 
žinomas visiems žmonėms; Viešpats yra arti.”

Sakydamas, kad Viešpats yra arti, skatindamas 
džiaugtis ir kukliai gyventi, Šv. Povilas ne apie Kris
taus Gimimo Šventės artėjimą kalba, bet apie Kris
taus atėjimą gyvų ir mirusiųjų teisti pasaulio pabai
goje. Kristaus atėjimo, kaip Atlygintojo, mintis tik
rai džiugina tikinčiųjų širdis; nes jie, tikėdami į Die
vą ir gerą darydami artimui, turi vilties gauti atlygi
nimą. Kaip teisingiesiems Kristaus atėjimo artėjimas 
duoda tikro džiaugsmo ir vilties, taip priešingai blo
gos valios nusikaltėliams jis duoda liūdesio ir nerimo 
jųjų blogo elgesio akivaizdoje.

Jet Šv. Povilas prieš 19 šimtų metų turėjo pa- 
grnido kalbėti ir rašyti Viešpaties atėjimą, reiškia 
Paskutinį Teismą, esant arti, tai šiandien jis yra 19 
šimtų metų arčiau, ir mes privalome būti pasiruošę 
sutikti ateinantį Teisėją taip, kad Jo atėjimas duotų

“Laissez faire” — lais
vojo jėgų žaidimo, kapita
lizmas yra prie galo. Blai
viosios galvos tai išprana
šavo jau prieš šimtmetį, o 
paskutinieji * metai patvir
tino. Dalykų raida visur 
rodo nutolimą nuo indivi
dualistinės visuom e n ė s 
tvarkos, kuri nuosavybės 
teisę laiko nesulaužomą ir 
piniginį atlyginimą — pa
grindiniu skatinamuoju 
veiksniu ir krypsta į fe
ningą ūkį ir visuomenę.

Dėl šitokios dalykų rai
dos daugelis mūsų vado
vaujančių intelektualų ap- 
šviestuolių jaučiasi išsi
gandę. Taipv šiandien jau 
galima kalbėti apie inte
lektualų maištą ir šitas 
maištas jokiu badu negali 
būti sutapdintas su ne- 

* smagumo jausmu savinin
kų, jaučiančių grėsmę sa
vo privilegijoms. Jo pa-

GwW^.Orw.H

Irrtdekfualų maišfas
Sšenfašflo "Mantftostef Evenmę News"

litiniai idealai yra 
vengiamai susiję su 
kimu likti valdžioje. _________
rovėje savo idealų jis nie- Russell daugelyje knygų, 
kada negalės pasiekti ir Russell įvairiais laikotar- 
teroras, kuris naudoja- pįais atstovavo įvairias 
mas, siekiant šitų tikslų, bet jo ateities
varo tik į naują terorą, vaizdas liko vis toks pats 
Rezultate bandymas įgy
vendinti laisvę ir lygybę 
visada baigiasi policine 
valstybe, tuo tarpu kai 
kuklesnis tikslas, skaitą- 
sis su žmogaus prigimties 
netobulumu, gali privesti 
prie pakenčiamo, pado
raus sugyvenimo.

Maždaug tokį pat išei
ties tašką ima ir ameri
kietis rašytojas Peter 
Drucker, kurio knygos 
“The End of Economic 
Man” ir “The Future of! 
Industrial Man” turi stip-, 
rios įtakos. Jis yra iš tų1

pesimistiškas. Jis linksta 
į nuomones, kad laisvė ir 
didžiausias našumas, iš
skiriant atskirus atvejus, 
pačia savo esme nesuderi
nami.

A. Puodžiūnas. 
(Bus daugiau)

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

v* * F“ & • i A

mums džiaugsmo ir vilties gauti pažadėtą atlyginimą grindė pirmoje eilėje yra 
už ištikimą tarnavimą Dievui, kuris kiekvienam iš 
mūsų sako: “Būk ištikimas iki mirčiaį, ir aš tau duo
siu gyvenimo vainiką”. (Apr. 2:10). Gyvenimo vaini- 
kas reiškia amžinąją laimę Danguje, kurią gauna 
mirštantieji pašvenčiančioje Dievo malonėje. “Gale 
man atidėtas teisybės vainikas”, — sako Šv. Povilas 
Apaštalas, “kurį duos man aną dieną Viešpats, teisu
sis Teisėjas”.

ĮSIGYKITE VEIKALĄ B LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 576 pi.

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

4 k
i
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nusivylimas, kurį sukėlė 
“rusiškojo socializmo” 
forma ir, gihau žvelgiant, 
nepasitikėjimas visa civi
lizacijos eiga ir jos tiks
lais. Nors što maištas įgy
ja beveik tiek pat formų, 
kiek yra individualių ma
tytojų, betgi galima iš
skirti tam tikras pagrin
dines tendencijas, nuokry- 
pas:

L PiMimšM • marivyK- 
Mat mąpnfljs, kad vi- 
suomenes enimo pla
navimas gidėtų dubti lai- 
mę urna tiarą pažangą.

2. Kairieji soeMstat— 
pripažįtotantieji planavimo 
principą, bet pirmoje eilė
je stengiąsis jį suderinti 
su asmens laisve.

muotojai nori socialinę 
revoliucįją suderinti su 
'krikščionybe.

4. Pacifistai - taifctfofiai 
'— atmeta centralizuotą 
valstybę ir prievartos 
priifcipą (pradmenį) val
džioje

Pasitaiko tarp tų kryp
čių ir sutaphšo, kaip kad 
įprastinis konservatizmas 
ir ' ortodoksinis socmliz- 
mas, bet vis dėlto didelį 
skaičių šyMą ir reprezen
tatyvių (atstovaujamųjų) 
mintytąją galime įgra- 
pėoti į tą s&ėmą.

PESlMlSTAf
Geriausią pesimistinės 

(nusfvflėftų) pažiūros pa- 
vaizdavkną, imant pasku- 
tMfo dešfmtmiečio angliš
kąją sįatftią, randame 

. . CaesaP — lė38 n»e-
biu jų kilnų darbą nuo 1939 metų, Žteou, kad jie turi tais pĮurtrodfiusioje kny- 
daug sunkumų suderinti savo margas psžMras. Bet goję, parašytoje' žurnalis- 
aš negabu atsidžiaugti jųjų sugebėsiu Vientagai to F. A. ^ėigt (arba ge

rai pažįstamo Vokietijoje 
iš jo ankstyvesnio darbo, 
kaip “Maneheeter Guar-

Dr. B. Paulius, O. P.

darys intelektualų perteklius, bet Lietuvoje galvos ir 
smegenys atkertami nuo tautos kūno. Kad ir daug 
milijonų mūs būtų, o neturėtume savos kūrybingos 
inteligentijos, tai būtume tik amorfinė masė, ne tau
ta, bet tautelė. Tenelieka ne vienos šeimos, kurioj ne
būtų ar gydytojo, ar advokato, inžinieriaus, ar dva
siškio. Mokslo kelias bus Jums nelengvas, erškėčiais 
nuklotas, bet tautos ateitis reikalauja iš mūsų jauni
mo kuo didžiausio protinio įtempimo.

5. Visiems lietuviams: pasaulyje išbarstyti lietu
viai privalo būti puikiausiai organizuoti. Galime gir
tis milijonu išeivių, bet kas iš to? Kur mes surasime 
tą milijoną, kaip mes jį pritrauksime prie tautinio 
darbo? Mes turime sukurti racionalų tinklą reikalin
giausių organizacijų lietuvių kalbai ir kultūrai išlai
kyti pasaulyje ir visą žemės rutulį apsupti lietuviškai 
plakančių širdžių grandine.

6. žurnalistams: rašyti kuo daugiausia apie lie
tuvių dvasinę rezistenciją įvairiose pasaulio šalyse 
prieš nutautėjimą ir lietuviškos kultūros nublukimą. 
Rašyti apie tai, kiek lietuvių jaunimas parodo atspa
rumo ir kiek jis turi nuostolių kovose prieš nutautėji
mą. Rašykime apie sėkmingą tautinę kovą ir išliki
mą tokių mažumų, kaip Kanados prancūzai ir Pietų 
Afrikos olandai. Jų pavyzdys gali suteikti mums 
daug pamokymo, drąsos ir įkvėpimo.

7. Mokytojams: nemokyti vaikų poterių ir maldų 
svetimomis kalbomis. Darytume didžiausią klaidą, 
jeigu manytume, jog Dievulis gerasis lietuvių kalbos 
nesupranta ir tuomi nuskriaustame savo jaunimą, 
atimdami jiems progą prabilti į Dievo dvasingiausia 
pasaulio kalba, verstume jaunšną savo intyndškiau- 
shis ir švenčiausius jausmus reikšti svetima kalba.

* * *

Baigdamas šią savo kalbą aš negaliu praeiti tyk>-
mis tų vyrų, kurie čia sėdi vA preddkano tttAo. Šte-

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—
šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką •— “VYTIS 

IR ERELIS”.

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

Adresas-------------------------------- -------------------------- ---------

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 

* i pavyzdžiai šviečia mums šim-
**- tais vardų. Argi neįdomu susi- 

ne numatė rusų vokiečių su SventeWais mQs
?*** 1939 bendravardžiais ir kitais globė,
tas. Kalbėdamas apie bu- k u
taa “konservatyvią revo-i bi enciklopediji (žin 
liuciją", jis tun galvoje!niuil ™,™n„
nė grįžimą į kapitalizmą, 
bet necentralizuotos vi
suomenės (“Mixed Socie- 
ty”) idėjos atgaivinimą, 
kur vyrautų tokia siste
ma, kuri, numatydama 
kontrolę ir sukurdama so
cialinių jėgų pusiausvyrą.

I

nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Pamaldv Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, < 

South Boston 27. Mass.

i!
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The Brockton Natai Bank l

neleistų jokiai grupei per-l 
stipriai pasidaryti.

90 Main St., Brockton, Mass.

Season’s Greetings

dirbti ir Vadovauti politiniam Amerikos lietuvių gy
venimui. Aš jaučiu, kad per tą ilgą periodą sutartinio 
darbo jų patyrimas if politinė išmintis išaugo iki vals
tybės masto vyrų. Jie įprato suprasti net pasaulines] dian” koreapmafento). Pa-
problemas ir jų darbas reiškiasi jam dabar dideliais 
vaisiais Lietuvos laisvei vaduoti. Jiems skiriu visą 
savo pagarbą ir dėkingumą.

Esu sujaudintas gausiu Kongresu ir jo delegaci
jų puikiu sąstatu. Ogi politinių tremtinių ir kankinių 
misija laisvajame pasaulyje turi kuo dMšfausios 
reikšmės. Pasaulis nenusivokia, kas dedasi ūš geleži
nės uždangos. Jūsų pareiga yra tapti galingais ir 
jautriais švyturiais didžiosiose sutemose. Ašaromis 
nusakyti Jūsų pergyvenimai turi pagelbėti ir pagrei
tinti laisvojo žmogaus prisikėlimą pasaulyje ir turi 
pavirsti galingu ginklu Amerikos laisvei įprasminti 
ir ginti.

(Pabaiga)

kiekviena VtouonMė, no- 
rfnti sukurti rojų (dau- 
sa$>, būtinai ir visada 
pakrypsta tfroflijon, prie
spaudos.

Jo pagrindinė mintis y- 
ra papas*ta: valstybės 
vyras, kuris tiki radikalu- 
mu ir neaąlyginumu ir 
manosi žinąs, kaip tai į- 
gyvendML neifeigąs nie
ko. Jis rimm varys tuo 
pačius kelta pMmyw. Jo po-1

Brockton Savings Bank

1 Ntrfk Main Street Brockton, Mass.

“The Bank on the Hill”

Season’s Greetings

»; 
»<

“The Bank For Thrtfty Savers and 
Heme Owners”

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

NORTH ABINGTON !
CO - OPERATIVE BANK ’

First Mortgage Loans Granted To Build, 
Buy or Remodel Residential Property.

NORTH ABINGTON, MASS.
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I GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

i

vargoni- 
p. Petras 
būdamas 

jau seniai
iš vargani-

name)

DARBININKAS
LAVRENCE, MASS
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Puikiausia Kalėdų Dovana 
Maldaknygė 

ATLAIDŲ ŠALTINIS

LOVELI, MASS.
Buvęs Representative Wil- 

liam J. Casey pastaruoju laiku 
nominuotas į Director of Public 
Safet y. Antradienį, gruodžio 
13 d. įvyksta rinkimai. Todėl, 
lietuviai, nepamirškite atiduoti 
už jį savo balsą.

Jis yra gimęs Lavvrence ir 
dirbęs įvairiuose fabrikuose, 
todėlei jis supranta darbininkų 
saugumo reikalus. Jis būdamas 

duroje yra įnešęs bilių 
i pagerinimui miesto piliečių rei
kalų ir už juos kovojo. Mr. 

j Casey yra vedęs ir 5 vaikų tė- 
l vas. Sk.

Eglutė Vaikučiams
D.L.K. Vytauto klubas ren

gia Lowell’io lietuvių vaiku
čiams eglutę. Toji vaikučių 
šventė įvyks gruodžio 17 d. 2 
vai. (M) pietų klubo patalpose. 
Visi Ijowell’io lietuvių vaikučiui 
kviečiami dalyvauti, neatsižvel
giant į tai, ar jų tėvai priklau
so prie klubo, ar ne. Bus graži 
programa ir pavaišinami. Be 
abejo atsilankys ir Kalėdų die
dukas su gražiomis dovanomis.

Tikietus reikia įsigyti iki 
gruodžio 12 d., kad būtų gali
ma žinoti, kiek vaikučių daly
vaus. Juos galima gauti pas A. 
Raudeliūną, pas board direkto
rius ir šv. Juozapo parapijos 
kleboną, kun. J. Skalandį.

Ką tik iš spaudos išėjo a. a. Tėvo 
Kazimiero Kapucino didelėmis raidėmis 
maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTINIS. 
Tai puiki Kalėdų dovana bile kam į- 
teikti. Ji tinkama kaip vyrams, taip ir 
moterims. Ji yra odos apdarais, auksi
niais kraštais, turi 574 puslapius. Gra
žiais paveikslais iliustruota. Kaina su 
prisiuntimn $3.75. Užsakymus siųskite: 

DARBININKAS
366 W. Broathvay, So. Boston 27, Mass.

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

tuvių par. muzikas V. Kaman
tauskas. Kaip žinoma, muzikui 
V. Sereikai išvykus, 
ninko pareigas ėjo 
Rakauskas. Bet jis. 
labai užimtas bizniu, 
norėjo pasitraukti 
ninkavimo.

Kleb. kun. F. E. Norbutas 
ieškojo vargonininko, bot į ma
žesnę parapiją nelengva gauti. 
Rodos, komp. J. Kačinskas pa
siūlė muziką V. Kamantauską. 
Džiaugiamės gavę, i

linkime geriausių sėkmių.

Tsteeama Iš laterbury, !“"tuvių 
Connecticut j r - - - ■

~teksis. ALRK:dieni- gruodžio 3 d. 
ry's par. bažnyčios 
kapinėse.

Paliko dideliame
vyrą Henrt F. Dors. sūnų Hen
ry ir dvi dukteris — Charlotte 
ir Nancy; seserį — Mrs. Jennie 
Hallin ir tėvus — K. Jezukevi- 
čius, visi gyv. Brocktone, ku
rie dėkoja giminėms ir bendrai 
visiems už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse, už dvasines t*. Pasibaigė Nekalto Prasi- 
ir gėlių puokštes ir pareikštas dėjimo P. Šv. Marijos šventėje, 
užuojautas. Taipgi dėkoja lai- gruodžio 8 d. Pamokslus sakei 
dotuvių direktoriui. Edvardui lietuvių ir anglų kalba iškal-' 
J. Waitt (Vaitekūnui) už ma
lonų

Komp» A. J
Federacijos skyriaus pirminin
kas. praneša, kad to skyriaus 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 11 d.. 2:30 vai.
pietų. Šv. Juozapo lietuvių 
rapijos svetainėje.

Visi Federacijos skyriaus at
stovai kviečiami dalyvauti. Bus 
valdybos rinkimas.

Kalbės svečias Tėvas Justi
nas Vaškvs. T.T. Pranciškonų 
provincijolas.

BROCKTON, MASS.
lapkričio 27

56 m. 
St. Jis 
biznie- 
Waitt 
Vaite-

direktoriaus
E-

Palaidota iškilmingai šešta- 
. iš St. Ma-

Kalvarijos
į ir 

nuliūdime
|Į 
Į

sveikiname L-’,

Trijų Dienų Pamaldos 
(Triduum)

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje antradienio vakare, 
gruodžio 6 d. prasidėjo trijų 
dienų pamaldos (triduum) Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. gar
bei. Pasibaigė

t

d.
patarnavimą.

NORIOOO. MASS.

Edvardui lietuvių ir anglų
bingas ir gerai mokąs abi kal
bas pamokslininkas. Tėvas An- 
toninas Jurgelaitis, Domininko
nas profesorius iš Providence, 
R.

Rap.

i. I

i

rDARBININKO Administracijai:
' Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTI

NIS” sekančiu adresu:

Vardas

Adresas

iš

Federacijos Suvažiavimas
Sekmadienį, gruodžio 11 d. 

vai. po pietų. Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje. St. James! 
Avė.. įvyks ALRK Federacijos 
apskrities suvažiavimas.

Apskrities valdyba kviečia 
ne tik Federacijos skyrių ats
tovus. bet ir visų katalikiškų
draugijų ir taip pat pavienius; 
asmenis. Ne po vieną, ne po du; 
atstovu, bet tiek, kiek iš kurios i 
kolonijos gali atvažiuoti, 
prantama. kviečia lietuvius 
talikus.

1 šv. Vardo Draugijos 
Komunijos Diena

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
9 vai. šv. Mišių metu Šv. Var
do draugijos nariai bendrai

BUVĘS REPRESENTANTAS 
OTILUAM J.

Casey
kandidatas į PUBLICYra

Sekmadienį, 
mirė Juozas A. Kalėda, 
amžiaus, gyv. 19 Ames 
buvo labai populiarus 
rius. Buvo pašarvotas 
Funeral Home (lietuvio 
kūno, laidotuvių
ir balsamuotojo. name) 30 
merson Avė.

Palaidotas lapkričio 30 d. 
St. Edtvard's bažnyčios.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Marijoną Pundis iš Bin- 
ghamton. N. Y.; brolį Petrą 
Kalėdą iš Methuen; gimines— 
Vandą. Viktorą ir Vincą Kalė
dą iš Methuen ir Juozą Kalėdą 
iš Brockton.

Sesuo Marijona Pundis ir 
šeima dėkoja visiems giminėms 
ir kitiems už pareikštas užuo
jautas. dvasinius bukietus, gė
les. dalyvavimą šermenyse 
laidotuvėse. Taipgi dėkoja Ed- d., 
vardui J. Waitt (Vaitekūnui), St. James Avė..

i
priims šv. Komuniją Šv. Jur- SAFETY. Jis rūpinasi šeimų ir 
gio lietuvių par. bažnyčioje. I darbininkų saugumu.

i 1

SU' 
ka

Susiartinimo vakarėlis
Tos pačios dienos vakare, 

jr būtent, sekmadienį, gruodžio 11 
6:30 vai., parapijos svetai- 

Federaci- 
laidotuvių direktoriui, už malo- j°s skyrius rengia senesniųjų 
nų patarnavimą. • u* naujųjų susiartinimo pramo-

-------- . _ g^lę.
Lapkričio 30 d. staigiai mirė šeimininkės pavaišins

Ona C. (Jezukevičiūtė) Dors. niais užkandžiais. Bus graži 
38 m .amžiaus, gyv. 748 N. meno programa.

Mirimai
Praeitą sekmadienį, gruodžio 

4 d. mirė Juozas Dundulis, 
gyv. 16 Wilow St., sulaukęs 58 
m. amžiaus. Mirė Norwoodo li
goninėje, susirgęs širdies liga.

Palaidotas iškilmingai gruo
džio 6 d. iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios Highland kapi
nėse.

Liko dideliame nuliūdime ve- 
lionies žmona Ona (Zenevičiū-
tė) Dundulienė, sūnus Juozas, 
Jr., gyv. Norwoode; dvi dukte
ris — p. P. Grigienė iš Stough- 

ska- ton *r Mrs. Salvatore Centola 
—įjiiš Providence, R.I. Taipgi pali- 

vadovvbėje podukrą Helen ir posūnį 
Montello St. Velionė buvo pa- naujo vargonininko, p. V.’ Ka- Francis Savage, gyv. Nonvood.

A .a. Juozas Dundulis buvo 
kontraktorius — namų statyto
jas. Jis neseniai pastatė namą 
p.p. J. Versiackam.

Likusiai šeimai reiškiame gi- 
llią užuojautą.

i

E>?

šarvota Waitt Funeral Home 
(Edvardo Waitt - Vaitekūno.

I

mantausko.
Rengėjai kviečia visus —jau

nimą ir senimą — seniau gyve
nančius ir iš tremties atvyku
sius ateiti j tą parengimą susi
pažinti ir naudingai laiką pra
leisti.

Jis būdamas tarnyboje kaipo 
Representantas įnešė bilių pa
didinti bedarbės pašalpą iki 
$25.00 ir priede $2.00 savaitėje 
už kiekvieną šeimos vaiką.

Jis įnešė bilių aprūpinimui 
našlių, kurių vyrai žūsta fabri
kuose įvairiuose eksidentuose.

Jis balsavo už padidinimo Se
natvės pensiją.

Jis balsavo už Veteranų Bo-;Tebėrai šventė 
nūs.

Jis balsavo už mažesnius 
nuošimčius paskoloms dėlei 
darbininkų kaip vyrų taip ir 
moterų.

Taigi, jei 
ninkai būtų 
žvilgsniais, 
džio 13 d. balsuokite už Wm. J.
CASEY.

OANIEL CASEY.

68 Chawsheen Rd.. Lawrence. Mass.

norite, kad darbi- 
apsaugoti visais 

antradienį, gruo-

Po linksmų atostogų iš po- 
vedybinės kelionės Floridoje ir 
Bermudoje, grįžo į namus su 
savo žmonele p. A. Marcinke- 
vičius. Marcinkevičiai įsikuria 
Cambridge. Sveikiname.

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
šv. Vardo draugijos Komunijos 
diena. Šv. Mišios 8:30 vai. ry
te. Po Mišių parapijos svetainė
je, užkandžiai ir susirinkimas.

Gruodžio 2 d. iš tremties at
vyko į Cambridge p. V. Bendi- 
kas. V. Bendikas apsigyveno 
Cambridžiuje pas p.p. S. E. 
Kazlauskus, kurie irgi nesenai 
yra atvykę iš tremties. Sveiki
name p. V. Bendiką ir linkime 
geraiusios laimės ir sėkmės A- 
merikoje.

Lapkričio 27 d. p. p. J. F. 
savo 15 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šia proga p.p. Tebėrams, su
rengtas bankietas jų namuose. 
Bankiete dalyvavo p.p. Tebėrų 
draugai ir giminės. Sveikiname 
p.p. Tebėrus ir linkime 
gai sulaukti sidabrinio 
jaus.

Komunijos laike šių šv. Mišių. 
Tą pačią dieną po pietinių 

pamaldų įvyks draugijos susi
rinkimas. Po susirinkimo įvyks 
kalėdinis parengimas bei dova
nėlėmis pasikeitimas. Kun. J. 
Matutis priminė, kad būtų ge
ra prisiminti su dovanomis Ka
lėdų metu ir tremtyje esan
čias lietuvių šeimas. Ta proga 

>jis pridavė ir kelis adresus. 
Narės mielai priėmė šį pasiūly-

D.L.K. Vytauto 
kurių pavardės 

Valdybos narių, 
Baumilo, Vlado

Šių žodžių rašėjas labai atsi
prašo šiuos 
kliubo narius, 
netilpo, kaipo 
tai yra Vinco
Mikalopo ir Juozo Mikalopo,— 
kasos globėjai, ir Mykolo Sa- 
niuto, maršalkos.

Vyt. Ramanauskas

I

laimin- 
jubilie- 

A.

i
ii

Naujas vargonininkas
Praeitą sekmadienį pradėjo 

'vargonininkauti Šv. Jurgio lie-

D£L PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Gate Citv Monument Co.
CRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis St, 
Nashua. N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefor.jo
kite Nashua 4251. Transpcrtacija 

nežiūrint, kad nepirktumėte.

Knapp Bros. Ine

Linksmų Kalėdų Švenčių!
S 

įS 
n 
.o e T

J?
M Montello

Season s Greetings

People's Savings Bank
221 Main St., Brockton, Mass

"S». Pranciškaus Varpelio" 
ool vUiiiis ^įnvicris

Jau išėjo iš spaudos “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” kalėdi
nis numeris, kuris savo turiniu

mą ir suaukojo 20 dol. Pažy- vertas ypatingo paminėjimo, 
mėtina, kad J. Ručinskienė,!Jame randami šie straipsniai: 
būdama našlė ir vos pelnyda-jS. Sužiedėlis — Jiems nebuvo 

■mosi duonos kąsnį, šiam tiks- vietos 
lui aukojo $5.00. Ačiū visoms Advento mintys, 
aukavusioms.

Paskirta dovanėlė iš iždo ir Kristaus Vardas,
Petronėlei Kohanskienei, buvu- tis — Norvegų rašytoja Sigrid 
šiai ilgametei draugijos pirmi- Undset (jos mirties proga), 
ninkei, 
paliesta.

1 Prisirašė penkios naujos na-'riją — šventojo Vakaro Sap- 
'' rėš, kurios visos yra atvyku- nas, kur autorius kalba apie 

sios iš tremties. Sveikinam sa- šių dienų tragišką Lietuvos 
vo brangias sese. i buitį, nukeldamas skaitytoją į

Kun. B. Benesevičius pasiūlė, Kūčių vakarą pavergtoje tėvy- 
kad draugija prisidėtų prie šv. nėję. Skaitant šį scenos daly- 
Vardo draugijos ruošiamo va- kelį, sunku sulaikyti ašaras, 
karo sukelti fondą vienam pa- Jis labai tinka vaidinti lietuviš- 
rapijos jaunuoliui, siunčiamam kuose parengimuose. Be to, 
į katalikišką mokyklą. Norės kiekviename “šv. Pranciškaus 
mielai ir su šiuo pasiūlymu su- Varpelio” numeryje yra šešių 
tiko su sąlyga, jei jis eis moks- puslapių skyrius — Katalikų 
lūs Marianapolio Kolegijoje. Į Pasaulis, kur plačiai paduoda- 

■ i imi įdomesnieji įvykiai iš Kat.
Mirė ■ Bažnyčios gyvenimo, o kitame

Šiomis dienomis mirė seni skyriuje — Kryžių Lietuvoje—

užeigoje,

lys, O.F.M.

J. Gobys — 
T. B. G raus- 

Nuostabusis 
A. Vaičiulai-

kuri dabar yra ligos Tame pačiame numeryje užtin- 
jkame dar Jono Griniaus miste-

D.

NEW BRITAM CONN.
Iš Musą Draugijų Veiklos

Penktadienį, gruodžio 2 d., 
vakare parapijos salėje įvyko 
mėnesinis Maldos Apaštalą vi-1 
mo brolijos susirinkimas. Ne- kolonijos gyventojai, bū- aprašomi komunistų žiaurumai 
paisant blogo oro, į pamaldas tent; a a. Jurgis Mickevičius mūsų tėvų žemėje.
bažnyčion ir po to susirinki- jr Grasilda Bakienė. j “Šv. Pranciškaus Varpelis”
man atsilankė gausus būrelis
narių. Į susirinkimą atsilankė apeigomis šv. Marijos kapuose, mas religino - patriotinio po- 
kun. J. Matutis, kuris pasakė Tebūna amžina ramybė jų vė- būdžio mėnesinis 
gražų pamokinančių žodžių.
Prisirašė septynios naujos na
rės. Sveikiname. Buvo praneš
ta, kad gruodžio 4 d. bus rodo
ma religinė filmą. Narės čia 
pat įsigijo įžangos bilietus. Šia 
pačia proga brolijos narės, iš
reiškė padėką už didelį rūpes
tingumą, parodytą surengiant 
šį vakarėlį, kunigams J. Matu- 

išsiun- čiui ir B. Benesevičiui.

Valstybių Armijoj, Washing- 
Iton. Taipgi paliko tris seseris 
— Mrs. John Monesco ir Mrs. 
Cliff Knowlton, gyv. Attlebo- 
ro, ir Mrs. Fred Raymond, gyv. 
Stoughton.

Likusiems nuliūdime reiškia-1 
me gilią užuojautą.

Mirė veteranas
Ketvirtadienį, gruodžio 

mirė Julius Kairis, 30 m. 
žiaus, gyv. 1095 Washingtonj 
St. Jis buvo antrojo pasaulinio^ 
karo veteranas. Buvo pašarvo
tas Warabow Funeral Home,! 
11566 Washington St.

Palaidotas pirmadienį, gruo
džio 5 d. militariai ir bažnyti
niai iš Šv. Jurgio lieutvių par. 
bažnyčios Highland kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime
savo tėvelį. Praną Kairį, gyv. 
Nonvoode; du brolius — Praną 
iš Stoughton ir Joną, Jung.'T”’T ~ .b b botai rengiamos siuntos i____

timui.
į Pastaruoju laiku drabužių 

Ginseng šaknys tu- aukavo šie asmenys: p. J. Pu-! 
ri reputaciją kaipo zinsa, 
švelnus sudrutinąs Morkūnienę, 
vaistas nuo nusilp- nė, 
nėjusių nervų, nuo Šatienė 
silpno skilvio ir tai-) 
pogi geras nuo du- 

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

1
am-

d.

I

CAMBRIDGE, MASS
Dar kartą kreipiamasi į Cam

bridge lietuvius, drabužių rin
kimo reikalu. Surinkti drabu
žiai pakuojami ir išsiunčiami 

i iš Daukanto krautuvės, kas tu- 
’lrite drabužių, atneškite į Dau- 
* kanto krautuvę, nes dabar sku-

Brangiausia Šaknis Sekmadienį, gruodžio 4 d. po 
pamaldų, parapijos salėje įvy- 

p. Metrikevičienė, p. ko šv. Rožančiaus draugijos 
p. Urbonavičie-jpriešmetinis susirinkimas. At- 

Jasinskų šeima, p. Baltru- ’silankė kun. J. Matutis ir kun. 
ir p.p. Mankų vardu B. Benesevičius. Perrinkta atei- 

i pasiųsta tiesioginiai Vokietijon (nantiems metams draugijos 
drabužių ir maisto. Vien tik'valdyba. Visa valdyba buvo 

?*i Vokietijoje yra dar apie 15,000 palikta ta pati, išskyrus rašti- 
,J likusių tremtinių, kuriems rei-ninkę, O. Valinčienę. Jai nesu-

sulio. Yra 
akmenėlių
Korėjiečiai turtuoliai ir varg- “KUS“* i^-^unzę, v. vuuucienę. -ui nū
dieniai šitas šaknis vartoja per kalinga skubi parama. Parody- (tinkant toliau pasilikti valdy- 
šimtmečius kaipo kokį stebuk-!kime savo geras širdis sušelp- boję. Jos vieton buvo išrinkta 
lingą vaistą arba apsauga nuogdami savo brolius tremtyje, 
visokių ligų ir jaunystės palai-! 
kymo. Ginseng šaknų nereikia)

J. Gedeikienė. Dabar draugi
jos vadovybė yra šios sudėties: 

kymo. Ginseng šaknų nereikia) Sekmadienį, gruodžio 4 d. 7 pirmininkė B. Mičiūnienė, vice 
Į nei kept, nei virti jos lengva vai. vakare N. P. bažnyčioje, pirmininkė M. Pavasarienė, 
'sukramtyti ir nuryti kaip sal-, iškilmingais mišparais, užsibai- raštininkė J. Gedeikienė, iždi- 
dainį; jos nėra priklios nei kar- valandų atlaidai. Geras ninkė A. Šatienė, iždo globėjos

i ... .
Palaidoti su bažnytinėmis yra Tėvų Pranciškonų leidžia-

lėm.

Afcert R. Bato
Pirmiau — Rope Optfcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Rsom 20C 
Tek «-1M4 

207 P ARK BUILDING 
Worcestėr, Mass. 

275 Mala St, tfebater, Mass.

laikraštis ir 
B. M. taikomas visiems lietuviams 

Jo kaina metams $2. Užsisaky
ti galima šiuo adresu: Francis- 
can Fathers, Kennebunk Port, 
Maine.

i ■
1S Lietuvoje Snicrauytų

Ktmiąn
Parašė Juozas Prunskis. Iš

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody- 

. mas. Kaina — 15c.

Casper's Grožio Saliones
NUPIGINO

čios. Kaina: svaras $20.00, pu-(pamokslininkas, Jėzuitas Tėvas — K. Savickienė, E. Gelevičie- 
į J T“” Valinis, kuris vadovauja N.'nė. tvarkdarė _ V. Kaspara.

buvo pigios dėlto, kad jas sun- P' Novenal- paaake . "'bene. Paskirta 14 iždo 10 dol
“ ® — 10 I nomolrolo Metano s KlAlrol+aat siaiiaė wo*taazv£a«mzx ssltrimi,

ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadw*y

So. Boston 27, Mass.

J. Vaišnis, kuris vadovauja N.'nė, tvarkdarė — V. Kaspara-1

'pamokslą. Novena į Nekaltąjį dėliai papuošimo altorių Kalėdų
Prasidėjimą baigiasi gruodžio šventėse ir septyni dol. šv. Mi- 
8 d. 7 vai. vakare. Per Ketur- šių aukai, kurios bus atnašau- 
dešimtę ir, į Noveną žmonės jamos sausio 1 d. 9:30 vai. ry-Į 
lankėsi skaitlingai. |to. Narės eis bendrai prie šv.|

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)♦ ♦ ♦
Expertiškas Plaukų dažymas 

■aturaliomis Spalvomis
* * •

Įvairūs moderniški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* ♦ •

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 East Broadvay, South Boston, Mass.

Tel. SO. —8-4645
■ , H— . . a. , ■ , 
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ŽINUTES

Rūpinasi šiluma. Pereitą sek
madienį, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje buvo daroma meti
nė rinkliava apšildymui parapi
jos bažnyčios,- dviejų mokyklų, 
dviejų svetainių, vienuolyno ir 
klebonijos. Parapijiečiai tam 
parapijos reikalui pasirūpino 
sudėti $744.

Po $10. aukavo Juzefina Gu-

DAKTARAI

daitė, Vladas Martinkus ir Zig
mas Strigūnas. $6. aukavo Pe
čiuliai.

Po $5.— Jurgis Planskis, Ed
mundas Gailius, A. Majauskai- 
tė, Antanas Janušonis, C. An
tanavičius, Pranas Tuleikis, 
Juozas Sereika, Jurgis Kaspa
ras, M. Ausikaitė, Povilas Ba- 
rolis, Elzbieta Galvidienė, An
tanas Zerauskas, Ona Ulčins- 
kienė, Jonas Baltrušiūnas, Juo
zas Leščinskas, J. Trinka, Mr. 
& Mrs. Žilinskas, N. N., Jonas 
Jakimavičius, Povilas Baltru
šiūnas, K. Šidlauskas,
Slanina, Lloyd R. Billoy, 
Parušaitis, Petras Džervas, 
Juozas Bernatonis, Petras 
Kazlauskas, Silvas Jeskevičius, 
Paulina Dvareckienė, K. Nev- 
ronis, Juozas Beleckas.

Po $4. aukavo: — Kazys 
Karčiauskas, Jr., Ona Diksienė, 
L. Čekanauskaitė, ir J. Raš
kauskas.

14 žmonių aukavo po $3. 73 
po $2., kiti po $1, ir mažiau.

Yra parapijiečių, kurie auko
ja vėliau, net iš kelių atvejų. 
Žmones supranta ko reikia.

mėn. L dienos nusiųsti DP Ko
misijai Vašingtone raportus a- 
pie savo darbą ir gyvenimą A- 
merikoj paskutinių šešių mėne
sių laikotarpy. ;

Reikalingus blankus galima 
gauti pas BALFo raštinės 
deją Ant. Juknevičių, 
Broadway, So. Boston.

ve-
545

Ateitininkų Susirinkimas
i

Sekmadieni, gruodžio 11 d. 
3 vai. po pietų Šv. Petro lietu
vių parapijos paminklinės mo
kyklos patalpose įvyks So. Bos
tono ir apylinkėse gyvenančių 
ateitininkų sendraugių susirin
kimas.

Visi sendraugiai prašomi da
lyvauti. Taip pat ir neseniai at-

Juozas vykusieji iš tremties ir apsigy-

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maso.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
8outh Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Settadieniais nuo 2 Iki 8-tai.

Dievo Apvaizdos Palaimintieji šv. Vardo Draugijoa 
y SuBirhikimaB

Šv. Petro parapijos Šv. Var
do Draugijos bendra Komunija 
bus sekmadienį, gruodžio 11 d. 
šv. Mišiose 8:00 v. r. Nariai, 
yra raginami priimti šv. Komu
niją tą rytą Arkivyskupo in- 

aps- tencijai, kaipo Kalėdų dovaną.

Vyčiai Tinkamai Pagerb? Savo Tėvą Ir Visus Vadus .
So. Bostono vyčių kuopai te- delegacijomis visi tyčių

kričiai ir daugelis kuopų, prog- Skaičius tų, kurie aukuos tą 
ramos vedėjas pakvietė tarti 
žodį New Yorko ir New Jersey 
apskričio dvasios vadą kun.1 
Kasparą.

— Vyčių Organizacija yra

ko didelė garbė surengti iškil
mingą Lietuvos Vyčių Organi
zacijos įsteigėjo Mykolo A. 
Norkūno pagerbimą — bankie- 
tą. Ne vietinio pobūdžio buvo 
bankietas, nes jis surengtas pa
gal paskutinio Vyčių Seimo E- 
lizabeth, N. J., nutarimą, kada 
So. Bostono vyčiai sutiko at
likti tokią aukštą ir malonią 
pareigą visos Organizacijos' 
vardu.

Bankiete, kuris įvyko praėju-

I - 
i i

Arenusieji Bostone »r jo apylin- sį Manicipai Buil.
gese. Skyr. Vaidyba.

PADĖKA

Ltotaviai Krepčininkai

saviškius. Ame- 
mechanikas Jo- 

iš tarnybos pri- 
sveikinimus ir 

motinai ir se- 
po dešimkę;

Mieliems giminėms p. Valat- 
kams, p. Ivaškams ir tetai Pi
voriūnienei padėjusiems mums 
varge širdingai dėkojame. Dė
ka p. Valatkų nuoširdumo, 
džiaugiamės priglausti į jų ma
lonę pastogę. Niekad neužmir
šim mielų giminių padėjusių' 
mums materialiai mūsų bėdoje, i 
Ačiū, ir visiems kitiems mūsų 
vargus atjautusiems.

Petras ir Ada Ausie jai.;

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Bęston, Mass.

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

• • - Seiedonriu.- *»i.
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Apdovanojo 
rikos laivyno 
nas Voveris 
siuntė Kalėdų
dovanas: tėvui, 
šeriai. Perpetuai 
broliukams po penkinę; ir už
sakė egzekvijas už dėdukų vė
les — Juozo ir Onos Kybartų.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymoor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

(VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broodvay

SO. BOSTON, MASS.
Offfce Tel. SOuth Boston 8-0848 

Res. 37 Oriole Street
We«t Roxbury, Mase.

TEL. PA—7-123>-W

Išdirbinių parodėlė. Jėzaus 
Nukryžiuoto seselės ir rėmėjos 
yra paruošę labai daug rankų 
darbo dalykėlių. Šie lietuviškų 
rankų darbeliai buvo rodomi 
motiniškame name. Daug žmo
nių. jų. pasipirko. Ponia Vove
rienė išleidusi jų už $200., Bos
tone šie patrauklūs išdirbiniai 
bus išdėti, po bažnyčia, sekma
dienį, gruodžio 11 d., nuo 7 v.r. 
iki po parengimui. Visi juos ga
lės pamatyti ir, kas norės, jų* 
įsigyti Kalėdų dovanoms. Pel
nas eis moterų senelių » prie
glaudai įrengti, Brocktone.

i --------------
i Adventinis parengimas. Mer
ginų ir Moterų Sodalicijoms 
vadovaujant, sekmadienį, 7 v.v. 
pobažnytinėje salėje, 
vaidintas labai 
scenos veikalas.

Uždarbis šio 
senelių moterų
ne, įrengti Bostoniečių vardu 
kambarį. Kviečiami visi.

bus su- 
gražus religinis

Komuniją J. E. Richard J. Cu- 
shing’o intencijai, bus jam nu
siųstas prieš Kalėdas. Po Mišių 
įvyks svarbus susirinkimas ir 

„---------j.- naujos valdybos rinkimai. Uo-
Dievo Apvaizdos sutverta lie-lius lietuvis veikėjas, Dr. Petras 
tuviškoji organizacija, — pa- Kaladė, vyrams pasakys kalbe- 
sakė kun. Kasparas. Įvertinda-' ię. Taipogi per susirinkimą bus 

. ’ .__ ' __ i lengvi pusryčiai,
jo gražiu am-j Kiekvienas katalikas vyras yra

I
mas tėvo Norkūno nuopelnus, suteikiami 
jis pasidžiaugė 
žiumi ir prašė Dievo palaimos 
jam ir visiems vyčiams.

Sekė Chicagos vyčių atstovės 
p. Augustės Gudaitės sveikini
mo žodis.

Naujosios Anglijos apskričio 
vardu sveikino p. Bronius Ku
dirka :

kviečiamas 
Draugijos dvasinėje veikloje.

dalyvauti šios

Bankas Išsikėlė Naujon 
Vieton

(Bus daugiau)

Lankėsi

i

Lietuvių Spaudos Centras A- 
merikoje platina visas knygų 
naujienas, o taip pat ir senes
nius leidinius. Knygų biulete
niai siuntinėjami nemokamai. 
Adresas: Gabija. 412 Bedford 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.

IŠSIRENKAVOJA du kam
bariai dėl dviejų vyrų. Puiki 
vieta. Atsišaukite: Viktoras
Žičkus, 80 Corbet St., Dorches
ter, Mass. Tel. Bluehill 1292.

(2-6-9)

NAMAI PARDUODAMI
Bargain, Dorchestery, netoli 

Coiumbia Rd. dvieji geri na
mai viso 12 šeimų po 5 ir 6 
kambarius su voniomis, ąžuoli
nėmis grindimis ir visąis pato
gumais. Metinės nuomos 
Kaina $13000 — mažas 
jimas.

Lukus, Milton vienos
9 kambarių, hot water-oil hea- 
teris, tile bath, tilę shower, ą- 
žualinės grindys, 1 car garage, 
sodelis. Kaina $16500.

Daug kitokių namų parduoda 
Antanas Juknevičius

525 Broadway, So. Boston 
Tel. SO 8-0606

$3396. 
jmokė-

šeimos

perstatymo eis 
name, Brockto-

Tremtinių dėmesiui
Pagal DP Įstatymą, visi 

tremtiniai, atvykę Amerikon 
■ prieš š. m. lapkričio mėn. 1 die- 
*ną, privalo iki 1950 m. sausio

; Pristatome Alą ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

! Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

ROBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.

I 
f 
t

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

BOSTON DANCE 
THEATRE

Modemiškų šokių mėgėjai tu
rės progą pamatyti Boston 
Dance Theatre,, 31 Hemenway 
St., Bostone, Mass. Myra 
Kinch, viena iš pagarsėjusių 
artisčių. Šokių serija prasidės 
sausio 6 iki bal. 14 d.

Walter Terry New Yok He- 
rald Tribūne rašo: “Miss Kinch 
yra viena iš įžymybių, puikiai 
išlaiko šokių techniką ir dra
matiškumą; ji yra lyriška šo
kėja”...

Ji yra šokusi įvairiuose teat
ruose New Yorke; ji per du se
zonu šoko Jacob's Pillow, Lee, 
Mass. Taipgi šoko Paul Green’s 
“Common Glory”, Lakeside 
Theatre, Williamsburg, Va.

Tikietus galima gauti 26 Fen- 
way, Boston, Mass. Sk.

ding salėje, dalyvavo apie 200, 
viešnių ir svečių iš Naujosios, 
Anglijos ir tolimesnių valstijų j 
lietuvių kolonijų, vyčių apskri-Į 
čių. Bankietas praėjo jaukioj,!
kultūringoj ir lietuviškoj nuo-, 
taikoj. Pasakyta gražių ir- 
reikšmingų kalbų baltaplaukio i 
80 metų amžiaus sukaktį šven-j 
čiančio vyčių tėvo Mykolo A.; 
Norkūno ir visos Lietuvos Vy-i
čių Organizacijos garbei. Pa-i lankėsi 
gerbtas ne vien vyčių tėvas, 
bet ir visi šios kilnios Ameri
kos lietuvių jaunimo Organiza
cijos ideologai, pionieriai, va
dai ir nariai. Tarp kitų aukštų• _ 
svečių, bankiete garbės svečiu 
dalyvavo reprezentantas Mr. 
Wandalowski iš Worcesterio.

Bankietas prasidėjo salėn į- 
ėjus šių iškilmių kaltininkui 
M. A. Norkūnui, lydimam pre
lato Dr. K. Urbonavičiaus, Dr. 
Leimono ir kitų. Jo pasirody
mą dalyviai pagerbė atsistoji
mu. Prieš pradedant puotą, 
prel. Dr. K. Urbonavičius su
kalbėjo maldelę.

Puotai įpusėjus, advokatas 
Juozas Lola. bankieto rengimo 
komiteto pirminiakas, tarė 
trumpą pasveikinimo žodį.
— Džiugu matyti tokį gražų 

viešnių ir svečių būrį. Aš svei
kinu kiekvieną Komiteto var
du, — ir programos vedėjo pa
reigas perdavė p. Pranui Raz- 
vadauskui.

— Pone Jubiliate. Monsinjore, 
malonūs garbės svečiai, vyčiai 
vytės ir dalyviai! — prabilo P. 
Razvadauskas. — Šios iškilmės 
yra labai svarbios ne tik Ger
biamajam Jubiliatui, bet ir vi
siems lietuviams. Mes savo tar
pe turime žmogų, kuris šven
čia 80 metų amžiaus sukaktį. 
Arti 40 -metų jam kilo mintis 
suorganizuoti Lietuvos Vyčius. 
Ir štai po kelių metų darbuo
tės iškyla Lietuvos Vyčių Or
ganizacija. Ji sėkmingai veikia 
jau 36 metus. O jis pats džiau
giasi su mumis kartu.

Paminėjęs, kad jubiliatą svei
kina laiškais, telegramomis ir

Ketvirtadienį, gruodžio 
“Darbininke” p. Petras i 

Jarvis, Peter & Diek tavernos, 
208 W. Broadway, savininkas. 
Kalėdų švenčių proga, p. Pet
ras Jarvis laikraščio “Darbi
ninko” parėmimui davė dova
nėlę — $10.00. Taipgi Lietuvių1. 
Radio Valandos programos,' 
vedamos šeštadieniais, išlaiky- j 
mui davė dešimkę. Petro Jar-j 
vio partneriu yra jo žentas Ri
kardas Šliužas.

Dėkojame ir linkime sveikam 
sulaukti Kalėdų švenčių.

Re». SO 8-3729 SO 8-4618

LHtaianian Furniture Co.

Myopia Club Beverage Cp.L
Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedham 1304-W -- C - 
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R 
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MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local A Lontf 

Distance 
Moving

326 • 328 W. Broadw»y 
SO. BOSTON, MASS.

Prašo Pagelbėt 
Emigruoti

Jau keletą savaičių Lietuviai 
krepšininkai So. Bostone lavi
nasi viešiems rungtynėms. Da
lyvauja apie 15 jaunuolių, ku- • 
rie tikisi pasekmingai rungtis 
prieš kitus ratelius ateinančiais 
metais. Sezonas prasideda sau
sio 9 d. Ratelis susidaro iš Šv. 
Vardo Draugijos jaunimo ir 
yra vadovybėje kun. Kontau- 
to, Juozo Maldonio, ir Juozo 
Naujoko. Praktika įvyks pir
madienį, gruodžio 12 d. 7:00 
vai. vak. So, Boston High 
School Gymnasium.

Svarbus Tremtinių 
Susirinkimas

Ateinantį šeštadienį, t. y. 
gruodžio mėn. 10 dieną 7:30 
vai. vakare, Šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje, 5-th Street, 
So. Boston, Mass. įvyks Bosto
no Lietuvių Tremtinių Ratelio 
visuotinis susirinkimas, šiame 
susirinkime duos apyskaitą se
noji valdyba, o po to bus ren
kama nauja. Visus tremtinius 
prašome dalyvauti.

Ratelio Vaidyba.

Populerus vietos lietuvių tar
pe South Boston Savings Ban- 

Ed. Karnėims. kas Pabaigė
I kraustymosi darbą. Persikėlė į 
savo naują pastatą 460 Broad- 
way. Buvusį banko didįjį na
mą, kurs randasi šalia “Dar- 

d ! bininko” namo yra nupirkusi 
’! South Bostono Lietuvių Pilie- 
|čių Draugija. Dabar ji galės 

' pradėti remonto darbus, kad jį 
pritaikius savo reikalams. 
Draugijos valdyba ir direkto
riai, vadovaujant savo energin
gam pirmininkui adv. Jonui 

■Grigaliui, kuris vadovavo šiam 
(istoriniam draugijos žygiui, į- 
sigyjant šį, galima sakyti di
džiausią namą South Bostone, 
yra susirūpinusi kuo greičiau
siai pravesti būtiniausią re
montą, kad su Naujais Metais 
būtų galima atsikelti į naujas 
patalpas.

Gruodžio 15 d. įvyks draugi
jos prieš metinis susirinkimas. 
Jame nariai išgirs pilną, prane
šimą apie namo remontą. Tą 
dieną įvyks ir valdybos rinki
mai. Todėl svarbu, kad visi na
riai atsilankytų. Pilietis.

8

GRABORIAI

S. taaseviSus ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČ1U8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Bttton 8-2590

AVenue 2-2484

Juozas B. Laučka buvo at
vykęs iš New Yorko patarnauti! 
tremtiniams, atvykusiems iš 
Vokietijos laivu “Gen. Muir”. 
Jis yra. NCWC įstaigoje Balti
jos skyriaus vedėjas.

p. Laučka padarė vizitą Prel. 
Dr. K. Urbonavičiui, kleb. kun. 
P. Virmauskiui ir kitiems.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph f.Casper 
(KA8FERA8) 

LaMetovių Direktorius Ir
Baisamuotojas 

NOTAJtY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 6-3960

♦

Vaišnys, S. J., buvo 
iš Chicago, III. lietuvių 
reikalais. Tarėsi su

Tėvas
atvykęs 
skautų
skautų vadais, kunigais ir pa
sauliečiais. Šia proga lankėsi ir 
“Darbininko” redakcijoj.

Legionierių Banketas
Gruodžio 4 d. Lietuvių salėje 

įvyko metinis Dariaus Posto 
Amerikos Legijono banketas, 
tikslu sukelti lėšų kalėdinėms 
dovanoms - ir vaikų eglutei, 

j Programą vedė buvęs ilgame
tis adjutantas Jonas Romanas.

Petras Gruodis neseniai at- Pasakyta eilė kalbų. Iš viso 
vykęs iš tremties, lankėsi ‘Dar- banketas buvo sėkmingas, nes 
bininko’ redakcijoj. Jis buvo salė buvo pilna žmonių ir kai 
apsistojęs Lawrence, Mass., bet kurie įteikė savo asmenines au- 
netekęs darbo, atvyko jo ieško- kas. Naujas Posto komandie- 
ti į Bostoną. rius yra to posto veteranas 

darbuotojas James Smigias, o 
Skaitykite ir platinkite kata- jo pagelbininkas jaunas ir e- 

likišką spaudą — laikraštį nergingas Alfonsas Šaparas. 
“Darbininką”: < Rap.

Draugijų Valdybų Adresai
L! ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

*V. JONO EV. BL. PA4ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

625 E 8th St SoBMton Pirmininkas — Viktoras Medonls.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Wlnfleld SL, So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. P*rkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris,

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

a • ..j - 11 Springer St, So. Boston, Mass.Šeimą sudaro SIC Kasos GI—Elzbieta Aukžtikalnyt*,
i 110 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Arturas Kaminskas ir šeima, į 
kurie ligi šiolei randasi Vokie-i 
tijoj stovyklose, prašo gerašir
džių lietuvių padėti jiems iš 
Vokietijos emigruoti Ameri
kon, parūpinant darbo ir buto 
garantijas.
asmens:

Arturas Kaminskas, gimęs į 
gruodžio 25 d., 1900 m., žmo
na Vladislava Kaminskienė, 
gim. balandžio 18 d., 1907 m.; 
sūnus Vytautas Kaminskas, 
gim. rugpjūčio 13 d., 1926 m. 
— šoferis (atskira garantija 1; 
sūnus Algimantas Kaminskas, 
gim. rugpjūčio 14 d., 1931 m.— 
šoferis (prie tėvų).

Vladislava Kaminskienė ga
lėtų dirbti siuvykloje, ligoninė
je ar namų ruošoje, nes tose 
darbo srityse turi patyrimo.

Prašančiųjų dabartinis adre
sas: (I4a) Ulm (Donau, Blei- 
tiom - Kaserhe, U. S. Zone, 
Germany.

•

I

I 21 Sanger SL, So. Boston, Mase, j 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutls, 

684 Sixth St, So. Boston. Mass.
Prot Rašt. — Jonas Glineckis, 

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt — Aleksandras Ivaftka, 

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St, S. Boston, Mase
Maršalka — Jonas Zaikis, 

787 Broadway, So. Boston, Maae.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mčnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos eaUJ, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mase 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Baisamuotojao
PatarnavtmaR Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

1 WaHt
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* l» 
Balu m uoto jas

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

I

»

!
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
'.i ’»

ir mandagiai patarnauja.

WAITKUS
FUNERAL HOMC

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

BabamuotojBB
(NoUry Pubiic)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Bo- 
iniausiomis kainomis.

Kainos tos pačias Ir I kitus 
miestus

Reikale laukite; Tai TR-6-6434.

J

4

ZALETSKAS
FUNERAL HOM1

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zalstskas, F. E. Zalstskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia termeninuf Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2808
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Per 1949 metų spalių nių likimu susirūpinę pa- 
mėnesį įvyko eilė svarbių reigūnai. Susirinkimui va- 
susirinkimų: Genevoj IRO dovavo pats DP Komisi- 
Tarybos atstovų suvažia-'jos koordinatorius Euro- 
vimas, Frankfurte, Vokie- po j Sųuadrilli. Lietuvių 
tijoj, DP komisijos emi- i reikalus atstovavo BAL- 
gracijai ir šalpai dirban- F-o atstovas Jonas Valai- 
čiųjų pareigūnų susirinki- tis. 
mas ir visa eilė pasitari
mų Frankfurte bei Mun- emigracijai 
chene. jjančių Įstaigų vedėjai ir

Genevoj dalyvavo poros pagelbininkai, ifeiaii- 
dešimčių valstybių atsto- tente daugelis emigracijai 
vai ir tremtiniu išlaiky- padedančių ir kliudančių 
mu. emigracija ir jos lįkį. pnezascių ir aplinkybių, 
mu interesuotų įstaigų j Trumpai suglaudus iš 
pareigūnai. !visų susirinkimų ir pasi-

Lietuvių reikalams gin- informavimų raštu bei žo- 
ti dalyvavo BALFo įgalio- džiu lapkričio mėn. 1 die
tinis * Šveicarijai Stepas n4 emigracijos reikalai Į 
Garbačiauskas, Liet. R. JAV štai kaip atrodo.
Kr. Pirmininkas Dr. D. Iki 1949 metų lapkričio 
Jasaitis iš Reutlingeno, mėn. 1 d. viso vizų į JAV 
Vokietijoj ir BALFo ats- išduota 160,896. Per spa- 
tovas Jonas Valaitis. lių mėnesį išduota 12,000

DP Komisijos sušauk- vizų ir po tiek pat numa-; 
tam susirinkime Frank- tomą išduoti lapkričio ir 
furte dalyvavo iš Wash- gruodžio mėnesiais, 
ingtono atvykęs DP Ko- Apie naujo emigracijos 
misijos Atstovas Ugo Ca- įtsatymo pravedimą visuo- 
rusi, IRO valdininkai, CIC se susirinkimuose ir ben- 
karininkai, emigracijos į- drai Europoj labai daug 
staigų vedėjai bei tremti- kalbama. Tačiau ar jis

Kadangi dalyvavo visų 
talkininkau-

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams!

Kultūros Žurnalo
AIDŲ 

PLATINIMO VAJUS 
Gruodžio, Sausio ir Vasario menesiais

Kas sielojas 
lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - tautine kultūra 

tautos išlikimu ir Lietuvos laisve
Skaito, remia ir platina

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 
MĖNE8INĮ ŽURNALĄ

AIDUS
Kultūros Žurnalą Aidus

redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis

AIDŲ PRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose — $6.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.

.AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS 
Visi Į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
AIDŲ

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (UJS.A)

Johnson Buick, Ine

Barbour Welting Co

•i

r,

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Brockton

Season s Greetings

Buick Authorized Sales & Service

120 N. Main St

BROCKTON, MASS.1

bus priimtas ir kurių ka- gyventojams: ši area lik- 
tegorijų asmenis jis lies, viduojama ir jos likučiai 
tiksliu žinių dar neturi- perkeliami Į Schweinfur- 
ma. Pagal dabartinį įsta- U- ^r lapkričio ir gruo- 
tymą paskutinė viza bus džio mėnesius area likvi- 
išduota 1950 metais birže
lio mėn. 30 dieną.

' Pagal nevardines garan
tijas gavę vizas į JAV-bes 
ūkio darbams, ūkininkai 
bus sulaikyti Vokietijoj ir 
Austmoį iki pavasario, 
nes žiemą ūkininkams 
darbininku nereikia.

Yra daug užkliuvusių 
bylų. Joms išnarplioti per 
sekančias penkias savai
tes r’’s>statvta jas per
žiūrėti ir malimai išspręs
ti. Apeliacijoms svarstyti 
3-ju asmenų komisiją su
daro JAV7 teisininkai, ku
rie bylas spręs naudoda
mi Amerikos Apeliacinio 
Teismo procedūrą.

Visus atidedančius savo 
išvykimą ateity pradės 
daugiau spausti. Komisija 
pradės nebeatsižvelgti ir 
ineatidelios emigr. bylų 
mokslui baigti, bizniui su
sitvarkyti ir kitus asme
niškus reikalus likviduoti. 
Nuo 1950 metų sausio m. 
1 dienos nei sveikatai pa
taisyti 6-šiems mėnesiams 
emigracija nebus atidėlio
jama. Todėl ligoniams pa
tartina turėt tai minty ir 
mėgint savo sveikatą ko 
greičiausia sustiprinti.

Daugiausia bus spau
džiami išvykti su bylų 
numeriais iki 60,000.

Klausiant CIC atstovų, 
dėl ko kai kurių bylos il
gai tyrinėjamos jie pa
reiškė, kad tam yra daug 
priežasčių. Bet ateity mė
gins bylas likviduoti 3-jų 
savaičių laikotarpyje. Jie 
pareiškė, kad emigracijai 
talkininkaujančios ir by
las persiunčiančios įstai
gos žino įstatymų tvarką 
ir pavojų į kurį tremtinys 
gali patekti. Pagal įsta
tymą galintį išvykti visos 
emigracija suinteresuotos 
įstaigos spaus ko grei
čiausia išvykti.

Nuvykę į JAV falsifi
kuotais dokumentais, 
iš Amerikos grąžinti. Aš
tuoni toki asmenys, 
riems atimama teisė 
kada vykti į JAV, jau 
grąžinami. Jeigu įstaty
mas ir būtų pakeistas, 
tiems nebus galimybės 
Jungtines Amerikos Vals
tybes pamatyti. Visos e- 
migracija r------ —
įstaigos įspėtos dokumen
tus labai sekti.

Nuo dabar pradedama 
kreipti dėmesio ir įstaty
mu numatytoms pirmeny
bėms, kaip vykimas pas 
gimines, pirmenybės ūki
ninkams ir t.t.

Daug kas mano, kad jų _
vaikams ankščiau išvykus sada pagrįsta kritika, vie- 
i Kanadą, o tėvams dabar nU kitais nepasitikėjimas 
išvykstant į JAV, bus ga- Y^a nelemtojo karo paga
lima lengvai vieniems pas 
kitus persikraustyti. Pa
tartina savęs neapgaudi
nėti, nes jie negreit turės 
galimybės vieni pas kitus 
nuvykti kartu apsigyven
ti.

Šiuo metu IRO area’ose 
yra 133,000 žmonių. Do
kumentuojamų yra 121,- 
000.

“For legal and political 
proteetion only” tremti
niai galės važiuoti tik už- Siniauskaitė, Julija, kilę iš A- 
simokėję už savo kelionę, laburdiškių km., Onuškio vi., 
Šios klasifikacijos trem- Trakų ap., ir raikai Elenutž ir 
tiniai, tačiau, galės regis- Vytautas, 
traotis iki 1950 m. birže
lio mėn. 30 d. Šiuo reikalu kilę iš Telšių, prašomi ateiliep- 
smulkesnių instrukcijų ar ti. 
pakeitimų laukiame iš 
IRO Centro Genevoj.

Emigracijai į JAV dau
giausia dėmesio bus krei
piama Amberg area’os

I

bus

ku- 
bet

daciniai darbai bus baigti 
ir po naujų metų Amber- 
go area'os IRO nebeveiks.

Mūsų ilgai pageidautas 
ir lėikalautas tremti
niams palengvinimas, at
rodo susilauks rezultatų: 
į Grohn, prie Bremeno, 
stovyklą bus pasiunčia
ma daugiau Įvairių parei
gūnų užkliuvusioms by
loms išnarplioti. Ameri- 
can Emigration and Na- 
turalization Įstaiga, atro
do, pagaliau sutiks tam 
tikrą skaičių savo inspek
torių perduoti ir juos pa
skirstyti po pereinamas 
stovyklas. Dabar Ameri
kos Emigracijos Inspek
torių turim tik Grohn sto
vykloj prie Bremeno.

Grohn stovykloj sulai-i 
kytieji sugruopuojami Į 
20-tį kategorijų. Iš 2100 
sulaikytų tik aštuoni grą
žinti. Sulaikymo priežas
čių buvo įvairių: 17-ka 
buvo pasiųsti be vizų, 111- 
ka sulaikyta dėl sveika
tos, 72 laukia atvykstant 
kitų šeimos narių, 550 uk
rainiečių persiųsti Į Dil- 
menhorst stovyklą laukti 
kol jie bus paruošti išvy
kimui ir 380 katalikų vy
kusių be organizacijos pa
galbos.

Užsiuvusiems pagelbėti 
pirmiau susisiekimas su 
Washingtonu trukdavo 
tris savaites■ laiko, dabar 
pakaks 72-jų valandų.

DP Komisijos pirminin
kas Carusi pareiškė, kad 
emigracijai dirbančios į- 
staigos šiandien sekamos 
viso pasaulio. Ypač Į jas 
atkreiptos visų DP akys. 
Dėl to reiškiasi daug kri
tikos ir? pageidavimų. 
“Bet dėl to mes turim tik 
džiaugtis, ' nes dirbame 
plačiosios visuomenės dė
mesio vertą darbą. Ka
dangi daugumas emigr. 
Įstaigų žmonės yra ir šal
pos darbininkai, yra ma
noma, kad ir j emigraciją 
mes žiūrim prisilaikyda
mi dėsnio visomis priemo- 
nlėmis ir visais ; būdais 
tremtinius gelbėti. Dėl 
tos priežasties kai kas 
gali galvoti, kad emigra
cijai talkininkaujančių j- 
staigų pareigūnai gelbsti 

i ir ne
reikėtų padėti. Bet kai vi
si elgsis pagal Įstatymus, 
juos gerbs ir jų prisilai
kys, tada pagrindas bet 
kokiems užmetimams sa
vaime atpuls. Tiek šalpa 
— ši milžiniška emigraci
jos problema, tiek demo
ralizuoto pasaulio ne vi-

susirūpinusios ir tiems, kuriems

šių metų gruodžio 9 d. laivu| Fetingis, Vilius, Elena, Kris- 
‘General Taylor’* į New Yorko ta, Manfrydas, Meta j Sisseton, 

South Dakota.
Gasiūnas, Aleksandras, Nina, 

Donatas į Amboy, Minn.
Gobis, Zenonas, Kazimiera į 

Cleveland, Ohio.
Jacyna, Julius į Brooklyn, 

N. Y.
Jarašius, Kostas, Apolonija,

“i
uostą atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Andrušaitienė, Ursula, Stase 
į Cleveland, Ohio.

Ankudavičius, Juozas, Aldo
na, Algis į Baltimore. Md.

Antanaitis, Jonas, Viktoria į 
Baltimore, Md.

Barauskaitė, Ona į Chicago, Ladija į Chicago, III. 
Illinois.

Baranauskas, Antanas, 
ronika j Maspeth. N. Y.

Belenauskas, Vladas 
bertville, Mass.

Bičiūnas, Pranas. Julija, Al- Brooklyn, N. Y. 
Remigijus į' Kubilius, Jonas, 

,Greenwich, Cor.n. 
1 Kundrotienė, Ona į 
: N. J.

Kuzmaitė, Liuda į
i Illinois.

Lietuvninkas, Jonas, Jadvyga 
į OakviUe, Conn.

Lipcius, Albina, Stasys, Sta
sys į OakviUe, Conn.

Mackevičiūtė, Pulcherija į 
Brooklyn, N. Y.

Maizys, Joana, Donatas j 
Ridgewood, N. J.

Miežis, Janis, Elvira j S. S. 
Grand Rapids, Mich.

Mikonas, Beatriče, Mikonas 
į Brockton, Mass.

i Miniotas, Stasys, Marija į 
. Jamaica Plains, Mass.
j Martinkėnas, Pranas j Cleve- 

laikus pergyventi ir visus land’ Ohio- 
sunkumus nugalėti”. To-' Pasperavičius, Aleksas į Chi- 
kiais žodžiais baigė ‘DP cago, III.
Komisijos sušauktą susi-. „ . ,. . T . ...• i • • • i Petrusis, Petras, Janina, Vi-nnkimą Pirmininkas Ca- ... . . . „ . ’ ...talis, Vytenis j Fair Lawn, N.J. rusi.

Jonas Valaitis, I Pileckis, Jonas j Dės Moines,
BALF Atstovas Europoje lova.

• I

Kasiulis, Jurgis, Agutė, Jur- 
Ve- 8^ 1 Newfane, Vermont.

j Kondrotas, Vytautas į Buek-

| Kubelius, Bronius, Ona j
j Gil. lan, Conn.

vydas, Gražina, 
Chicago, IU.

Brazlonis, Vladas, Petronėlė 
į Hampton, Va. j

Budraitienė, Genevaitė į 
Worcester, Mass. i

Butkevičius, Stasys j E. Chi
cago. Ind.

Četkauskas, Petras į So. 
ton, Mass.

Čiuprinskas, Antanas, 
Anton j Cleveland, Ohio.

Čižaitė, Alicija, Marija į 
chase, N. Y.

Domaševičius, Vytautas į A- 
thol, Mass.

Dagys, Jonas, Vanda, Graži
na į Brooklyn, N. Y.

Dirgėla, Antanas, Ona į Wa- 
terbury, Conn.

Bos-

Ona,

Pur-

Ililda į

Bayonne,

Chicago,

I

Pukas, Vladas į New York, 
N. Y.

Putna, Alfonsas j Ansonia, 
Conn.

Šatkauskas, Antanas į Wa- 
terbury, Conn.

Šimanskienė, Zinaida j Am- 
boy, Minn.

Sidabras, Kaistutis, Hclga Į 
Hebran, Ind.

Šklėrius, Bronius į Philadel- 
phia. Pa.

Sližys, Elegiius, Valentina, 
Violeta, Vutis į Baltimore, M J.

Snarkis, Albertas j Chicago, 
IU.

Sneideraitienė, Ona j Beverly 
Shore, Ind.

Stelmokas, Antanas, Elena į 
Chicago, III.

Šukys, Aleksandras, Ona. T- 
rena, Aleksas į Spring Grove, 
IU.

Svirtunas, Ona, - Valerijonas, 
Alfredas į Philadelphia, Pa.

Vaičikauskas, Bronius į Chi
cago, III.

Vaičaitienė, Barbara į New- 
ark, N. J.

Vakoslis, Aleksas į Bingham- 
ton, N. Y.

Vilkevičiūtė, Elena į Chica
go, IU-

Virbalas, Jonas, Valerija 
Dės Moines, Iowa.

Valionis, Eugenijus, Elena 
Waterbury, Conn.

Vanagas, Juozas, Albina 
Hartford, Conn.

Vilgalys, Jonas į Maspeth, 
N. Y.

Ziaubsys, Birutė į Lavvrence, 
Mass.

Zorska, Pius, Ona,
Romanas į Cleveland,

Draugelis, Bronius, 
sys į Chicago, III.

Imbras, Ignas į Burlington, 
N. J.

į

i

i

Jonas, 
Ohio.

Anasta-

ras ir mūs ų visų baisiai 
sunki užduotis yra tuos

PAIEŠKOJIMAI

DAPKUS, Povilas, iš Šiaulių 
miesto.

DICKMAN, Adam.
DRAUGELIS, Jurgis, iš Nar

to km., Marijampolės ap.
GARKAUSKAHt, Antosė, 

iš Kasių km., Marijampolės a. 
GRESKA, William ir žmona

GRICIAUS, Stasio giminės,

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate Genėtai et Lfthnania

41 Weat MM Street 
New York 24, N. Y.

•

Nustatyk pageidaujamą karštį—ir tepučia vėjai, 
tešala varvekliai. Jums šilta! Ir smagi šili
ma — BE SVORIO — veikia automatiškai per 
naktį. Pasirinkit iš visokių spalvų — rausvos, 
melsvos, žalsvos, cedrinės — švelnutės ir 

SKALBIAMOS! Ramiam, sveikam miegui nėra 
nieko geresnio kaip GE automatiškas Manketas!

Twin-Lovom, 66 x 86 coliai,

vienui-viona kontrole..............

(yra ir kitų modelių ir šaižų) Išmokttinai

TRISDEhIMTS DIENŲ PASIŪLYMAS. Nusi
pirk ir bandyk 30 dienų. Jei nesutiksi, kad Gen- 
eral Electric Automatiškas Bianketas yra ge
riausias daiktas miegui —* atgausi pinigus.




