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“Darbininke” ir kituose 

laikraščiuose buvo plačiai 
rašyta, kad P. Žadeikis,i 
Lietuvos ministras, kartu 
su kitų valstybių minis
trais ir diplomatais buvo 
pakviestas ir dalyvavo 
Prezidento Trumano ir 
valstybės departamento 
vaišėse. Dėl to labai užsi
rūstino Maskva ir visa 
raudonojo fašizmo vyriau
sybė.

Kadangi į pirmas vaišes j 
negalėjo visų ministrų ir; 
diplomatų pakviesti, tai 
suruošė antras ir į jas pa
kvietė kitus likusius, kurių 
tarpe buvo pakviestas ir 
Latvijos ministras, Dr. 
Bilmanis. Apie pastarojo 
pakvietimą ‘Draugas’ štai 
ką rašo:

I
“Bet ar jūs skaitėte praėjusį 

šeštadienį “The Chicago Sun” ir 
“The Chicago Daily Tribūne”. 
Šiuose dienraščiuose buvo pra
nešta, kad Sovietų Rusijos am
basadorius Novikovas, sužino
jęs. jog i atstovų pietus Prezi
dentas pakvietė ir dr. Bilmanį, 
Latvijos ministrą, gavo “pilvo 
skaudėjimą” ir į bankietą neat
vyko. “Chicago Sun” reporte
ris Novikovo “diplomatinę ligą” 
pavadino “acute case of Latvian 
inflammation.”

“The Sun” rašo, kad dr. Bil-i 
manio įtraukimas į svečių sąra-l 
šą nebuvo klaida ar pripuolamas į 
dalykas. “Jungtinės Valstybės į 
turi stiprų ir pareikštą nusista
tymą pripažinti Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos respublikas’’ — 
rašo to laikraščio koresponden
tas Vašingtone p. Reynolds.

Lietuvių tauta džiaugiasi dėl 
tokio Amerikos vyriausybės nu- J spalių 1 d. Š. m. 
sistatymo Lietuvos ir kitų Bal-| ši unija yra nepriklauso- 
tijos valstybių atžvilgiu. Betįma batsiuvių unija. Ji turi 
rusams komunistams tai ligą į-19,000 narių 12 tos kompa- 
varo”- jnijos dirbtuvėse.

■
Rusijos NKVD agentai 

masiniai terorizuoja, tre
mia ir žudo nekaltus Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų žmones vien tik už 
tai, kad jie myli savo tėvy
nę ir siekia atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. Ar 
gali nors vienas doras, ne
pareidavęs Maskvai žmo-| 
gus juos už tai smerkti? 
Aišku, kad ne. Tik parsi
davėliai, Judai, už skati
kus gali pritarti Maskvos 
kruviniems imperialisti- 
niems siekiams.

Demokratinis pasaulis 
vedė karą, kad apginti tau
tas nuo pavergimo ir pa
vergtąsias išlaisvinti, o ne, 
kad iš vieno - kito pavergė
jo atimti pavergtas tautas 
ir jas atiduoti kitam, ly
giai žiauriam pavergėjui. 
Rusija susilauktų kompli
mentų, jeigu ji pavergtom 
tautom, kurias ji tebelaiko 
savo vergijoje, grąžintų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Amerikos Veteranai Pasa
koja Teisėjams Apie 
Japonų Žlaanams

r

Tokio, Japonija — Jung.Į 
Valstybių militaris teis-! 
mas teisia buvusį Japoni
jos premierą Tojo ir kitus 
26 japonų buvusius parei
gūnus. Jie kaltinami už 
Amerikos karių ir filipi- 
jniečių žiaurų kankinimą ir 
įbadu marinimą.

S Sgt. Samuel B. Moody,j 
veteranas, iš Lynn, Mass.,. 
kuris išliko gyvas Bataano 
kautynėse, bet japonų bu
vo paimtas į nelaisvę, pa
sakojo teismui kaip japo
nai, paėmę 9000 amerikie
čių ir 47,000 filipiniečių ir 

1 suvarę į O’Donnell stovyk
lą, badu marino, sergan
tiems nedavė vaistų. Per 4 
mėnesius mirė 1522 ameri
kiečiai ir 29,000 filipinie
čių toje stovykloje. Jis iš
likęs gyvas tik todėl, kad 
jis po kiek laiko buvo apa
kęs ir sirgęs dizinterija ir 
malarija ir netinkamas jo
kiam darbui, ir buvo išvež
tas į Bilibid kalėjimo ligo
ninę.

Tel. SOUth Boston 2680

i* t

Karo sudaužytas paminklas pakilo iš griuvėsių, vadinamas Roman 
Monument, the Trajan Column. Jo pradžia siekia gilią senovę. Jis buvo 
pastatytas imperatoriaus Trajan Marcus ir yra apdainuojamas garsioj 
Homero Illiadoj.

įvykiai su komunistu rašytoju

Kelionė į Maskvą - Atsivertimas 
Pabėgimas iš SSSR

Motinos šauksmas prieš mirtį: pargrįžk. — 
Nutolęs nuo Dievo aš priklausiau Leninui". — 

Kelionė laivu į Rusija. — Staigmena Konstanti
nopolyje. — Pirmieji įspūdžiai sovietų žemėje. 
— Rusas pasakojosi, kaip jie likvidavo caro 
brolį. — Bolševikų laikraščio redakcijoje Mins
ke. — Pasiunčiamas aprašyti bažnyčios užda
rymo. — Raudonųjų teroras atidaro akis: buvęs 

i komunistas laikraštininkas Podgaetskis liko 
kataliku. — Kaip jis aprašo savo atsivertimų. — 

Pirmoji buvusio komunisto malda.

Sukilimas V°nezuelo j— 
Sukilėliai UžgroK 

Aerodromų

Caracas, Venezuela — 
i Sukilėliai užgrobė didžiau- 
|sį aerodromą Maracay, a- 
Ipie 50 mylių nuo sostinės. 
'Iš lėktuvo metė bombas! 
ant prezidento palocių ir 
kitų įstaigų, bet nuostolių

Brockton, Mass., gr. 12— nepadarę. į turi Didieji
Cut Sole Workers unija ir Į Prezidentas Romulo Be-i nistenai susitarė 

D,,,-,© Gnifi— dervbas dėl Vol

Darbininkai Laimėjo 
Streiko

District Manufacturers tancourt, 
pasirašė sutartį po kelių; 
dienų streiko. Darbininkai 
gaus 15 nuošimtį daugiau 
mokesnio, pradedant nuo

Atstovų Komisija Išklausys Mažųjų 
Tautų Nuomones Link Vokietijos

■ <■
New York, gr. 12 — “Ke- 

” užsienių mi- 
‘ pradėti

______ , kuris pats suki-derybas dėl Vokietijos ir 
limu įsigalėjo, sako, kad'Austrijos taikos sutarčių 
padėtis yra kontrolėje. Ta- Maskvoje, kovo’10 d., 1947 
čiau sukilėliai iš Valencia'm- Jung. ValstyVų valsty- 
radio stoties atsišaukė į bės sekretorus Byrnes ne-

i

Nori Panaikinti Barnes 
įstatymo

CARO KARININKAS 
ŠLUOJA PARYŽIAUS 

GATVES
Paryžiuje lijo. Nuo va

karykščios dienos nieko 
nevalgęs, bedarbis buvęs 
caro armijos karininkas 
Mykolas Selina - Podgaet- 
sky grįžo į savo skurdų bu
tą, bet rado jį savininko 
užrakintą, o prie durų pri
segtą kortelę su parašu:
— Pirma užmokėkite už 

praeitus mėnesius, o tada 
gausite raktą”. Tai buvo 
1919 metais lapkričio mė
nesį. Jis buvo demobilizuo
tas, paleistas iš tos rusų 
armijos, kuri toli nuo Ru
sijos Didžiojo karo metu 
kovėsi graikų fronte prieš į

i

I

LAIŠKAI Iš RUSIJOS
Kiek šviesesnės dienos 

jam atėjo,kai jis vėliau pa
teko kaip vertėjas į Rūro 
kraštą (Vokietijoje), kur 
jisai ir vedė. Dabar jam 
išaugo didelė problema 
(klausimas) — tęsti toliau 
klajoklio gyvenimą, ar 
grįžti į savo tėvynę — Ru
siją.
i — Mes esame laimingi, 
'brangusis, galėdami prisi- 
įdėti prie kūrimo naujojo 
pasaulio, kurs auga čia 
pat, Rusijoje... Pas mus 
nebe kartojamos tos kvai
lystės, kurios, deja, reiš
kėsi, pirmaisiais mūsų di
džiosios revoliucijos me
tais... Dabar mes esame iš
mintingesni, ir aš užtikri-

Boston, Mass. — Kon- 
gresraanas - išrinktas Ja- 
mes 'A. Bnrke-IT Hydeivokieėiis, turkus. uX£neofe

------ -------- ----------- . . .. .... . . Park paruošė ir įdavė Kon-'— n-oo |nu. kad bovietų bąjungoje 
visus konservatorius, kad labai norėjo sutikti vykti j g-resuį bilių, kad būtų at-j 
jie sukiltų prieš dabartinę Maskvą, nes Rusija, užsi- §

rus. Jis teturėjo 22 metus* 
' amžiaus, bet negaudamas 
kokio geresnio darbo, šla
vė Prancūzų sostinės gat
ves, kad gelbėtųsi nuo ba
do. Blaškydamasis iš vie
tos į vietą, sunkiai leisda
mas pusalkanes dienas, o 
be to kęsdamas “moralinį 
badą” neturėdamas stiprių 
religinių įsitikinimų, jisai 
palinko į komunizmą.

dabar yra geras gyveni
mas, — taip Pogaetskiui 
1925 m. rašė iš SSSR jo 
jaunystės draugas.

Neužilgo atėjo ir kitas 
jaudinantis laiškas, nuo 
motinos:

— Aš tavęs laukiu... Prieš 
mirtį aš noriu pamatyti... 
Blogosios dienos jau pra
ėjo... Rusijoje tu nebūsi 

• nelaimingas!

šauktas Barnes įstatymas 
s . ....... . <ir būtų sudaryta komisijaga neišleidžia žinių j pa- iž 15 nari studijuoti rei. 
saulj. Molotovas užtikrino, kalavimą kad darbininkų 
kad žinios, apie ^er5'^as Unijos priduotų kasmet ša
bus laisvai praleidžiamos. Lo finansines apyskaitas. 

| J. T. Saugumo Tarybos Kai an Barnes į. 
^1Sl£.,SUSln'|kS Jsausl° statymas buvo daugumos 

114 d. 1947 m.i Londoną ir jUeči balsais priimtas 
ten įsklausys mažųjų tau-; it lapkričio mėnesį. 
;tų nuomones apie Vokieti-1 
ją ir Austriją. Sakoma, 
kad Jugoslavija jau užsi
registravo.

“Keturi didieji” užbaigia 
pasitarimus šiandien. Mo- 

I lotovas ruošiasi išvykti <ao gaminimo ^uogoje, 
_____  mažai vil-‘184th ?t., įvyko smarki 

ties, kad kariuomenių pa- ekspliozija, kuri sugriovė 
tikrinimo ir nusiginklavi- au^stų, 27 s^jnų 
mo klausimais diskusijos į užbaigtos svarstyti. Jas
būtų atnaujintos šioje , pasirašys vasario 10 d.,
Jung. Tautų sesijoje. Grei-!1^.1 sužeistų žmonių
čiausia taip ir liks, nes Ru- griuvėsiuose. | Suprantama kad svars.
sija nesutinka leisti Jung. | Užverstų vyrų, moterų > tant taikos sutartį su Vo- 
Tautų komisijai patikrinti ir vaikų riksmas ir šauks- į kieti ja iškils ir Lietuvos ir 
karo jėgas Rusijoj ir jos------------ ”------ . ...
pavergtuose kraštuose.

Svarbiausia ko Rusija 
nori, tai sužinoti kiek 
Jung. Valstybės turi pasi
gaminusios atominių bom
bų ir tų bombų gaminimo 
{paslaptis. Tačiau Jung.

“lubas” pa-Į Valstybės nesutinka iš
duoti atominės energijos 
paslapčių, kol nebus suda
rytos tarptautinės apsau
gos jėgos.

valdžią. Iš to aišku, kad traukus ‘geležine uždan- 
Valencia radio stotis yra 
sukilėlių kontrolėje.

Rusija Atmetė Nusiginklavimo
I 
i
I

!

New York, gr. 12 —Pra
neša, kad Rusija visiškai 
atmetė pastangas kompro
misu susitarti dėl pasaulio, 
kariuomenių cenzo ir nusi-l 
ginklavimo.

Taigi beliko

Užmišė 15 Žmonių 
Gyvenimo Namuose

New York, gr. 12 — Le- 
įdo gaminimo įstaigoje, 

■m i

mo klausimais diskusijos 
būtų atnaujintos t

' ' ė 6' Taikos sutartys su Itali-
i ; ja, Vengrija, Bulgarija, 

Mažiausia 151RHm?nija ir Suomija jau

IRANO SUKILĖLIAI PASIDAVĖ I laiškai iš tėvynės įtikino

i

mas pagalbos girdėjosi už (kitų Pabaltijo valstybių 
kelių blokų. I klausimas.

SUŽEIDĖ PAVOJINGAI 11 
KELTUVO NELAIMĖJE

■ ♦------------------------------------------------

OPA kainų 
naikinus, mėsos pardavė
jai dabar moka daug aukš
tesnes kainas ir už varto
tus virtuvės riebalus. Kai
nos skirtingos. Mėsos par- davėjai dabar moka už

Doer - Foxcroft, Maine, 
gr. 12 — American Woolen 
kompanijos Brown aude- 
nyčioje keltuvas, pilnas 
moterų darbininkių, krito 
nuo trečio aukšto. Tuo pa
čiu metu nuo stogo krito 
ant keltuvo (elevator) 600

Plieno Darbininkai Reika
lausiu Pakelti Algas

I tą buvusį rusų karininką, 
(kad ir jam reikia grįžti į 
i Rusiją ir pašvęsti savo jė- 
:gas naujo pasaulio kūri
mui...

VIEŠAS IR SLAPTAS 
PROPAGANDISTAS

Dabar jisai rusų emi
grantų laikraštyje, Pary
žiuje, parašė eilę straips- 
;nių, pasirašydamas savo 
Spavardę ir ragindamas sa
vo vientaučius pasinaudo- 

Washington, D. C., gr. 12 ti bolševikų paskelbta am-
— John L. Lewis norėtų nestija. Jisai pats tuoj ėmė 

Į kogreičiausia pradėti de- ieškoti reikalingų doku-
— ---- _•----------------------grįžimui į Rusiją,
angles sutarties. Bet kol Savo tuometines pažiū- 
kas nei valdžia, nei kasyk- ras jis taip pats apibūdi- 
lų savininkai, 
streiką, nesiskubina to
kias derybas pradėti.

Du Vadai Pabėgo Į Rusiją

VtCLVVJO.! UGUGl UlUAa ACltUVU / VFVFVJ

vartotus nuo 8 iki 15 cen- svarų sunkumo prietaisas, 
tų už svarą. 1 Pavojingai sužeidė 11

Taigi šeimininkės sutau
pytų vartotų riebalų ne- 
parduokite pigiau negu y- 
ra mokama kituose mies
tuose ir miesteliuose. Jūs 
mokate dabar kur kas 
daugiau už mėsą, tai turi* 
te gauti daugiau ir už rie
balus.

moterų, iš kurių gal būti 8 
mirs. Vienoms nulaužė ko
jas, kitoms sulaužė nugar
kaulius. Sužeistųjų am
žius: nuo 17 iki 67 metų. 
Viena moteris suspėjo iš
šokti iš keltuvo, kaip tik 
pajuto, kad keltuvas krin
ta. •

Pittsburgh, Pa. — CIO 
prezidentas Murray pla
nuoja pravesti algų pakė
limo vajų plieno industri
joj ir taip gi tekstilės. Kitą 
mėnesį pradėsią derybas 
su plieno korporacija.

Dabartinis kontraktas 
baigsis vasario 15 d., 1947.

Automobilių industrijos 
darbininkai taip pat ruo
šiasi reikalauti algų pakė
limo, mažiausia 23c. į va
landą.

Teheranas, Iranas, gr. 12 įvyks diskusijos tema: 
— Irano valdžios kariuo-|“The Youthful Offender 
menei įėjus į Azerbaidžano' Unded Operation of Law”. 
provinciją, tos provincijos Šias diskusijas ruošia A- 
sukilėliai ginklu pasiprie-imerican Bar Association. 
šino. Įvyko ginkluotas su-į 
sirėmimas. Nemažas skai-; 
čius užmuštų ir sužeistų.

Irano valdžios kariuome
nė pasiųsta į Azerbaidžano 
provinciją prižiūrėti rinki
mus, kurie ten dabar vyks
ta. i ,

Azerbaidžano provinci- rybas dėl naujos minkštos mentų 
jos vadas Pishevari po ; 
kiek laiko įsakė sukilę-' 
liams padėti ginklus ir nu-į 
traukti kautynes, kad Ira-| 
no valdžios kariuomenė, 
galėtų sekti rinkimus gin
čijamoje provincijoje.

Pranešama, kad du vy
riausi sukilėlių vadai pa
bėgo į Rusiją. Rusija esą 
labai užinteresuota įvy
kiais Irane ir Azerbaidža
no provincijoj. Kaip žino- 

; ma, tik Rusijos pagalba ir, 
buvo Azerbaidžanas 

, kirstas nuo Irano.

Nesiskubina Pradėti 
Derybas Su Lewis

w I A V C

atšaukus na:
— Nutolęs nuo Dievo, aš

Tęsinys 5-tame pusi.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALEM, MASS.

at-

Diskusijos Per Radio

šeštadienį, gruodžio 14 d., 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties, Salėm, Mass., vėl turėsime progą klau
sytis lietuviškų liaudies dainų, muzikos, kalbų, prane
šimų ir sveikinimų. Kalbės įžymus svečias kalbėtojas.

Šios radio programos metinis koncertas įvyks sek
madienį, balandžio - April 13 d., 1947 m., 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bostone.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston

šeštadienį, gruodžio
d., 7 vai. vakare per radio

iš WNAC stoties, Boston, 2680 arba NORwood 1449.

14
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Dovanos pirkti savo my
limiesiems yra gražus da
lykas. Tačiau dažnai pasi
taiko, kad nupirktos dova-!

i 
I 
!
i

susirinkusi 1946 m. gruodžio savo aukomis prisidėti prie šio nos mažai naudingos arba 
S d.. Manhattan Center salėje, vajaus.
311 West 34th Street, New
York. N. Y. išklausiusi išsamių 
pranešimų apie Lietuvos išlais- mėjimu išklausė pranešimų apie 
virimo veiklą Amerikoje ir Eu-(Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini- 
ropoje, nutaria:

I.
išlaisvinimas

> demokratinės
.... . . '

III.
Konferencija dideliu susiao-

- 1.. . . . ... ... .

» J A W A0MMB7 » *****

’mo Komiteto veikimą vokiškos 
' okupacijos metais ir dabarties 

— rusiškos okupacijos sąlygose.
Konferencija giliu susikaupi-

— Lietuvos 
nepriklausomos 
Lietuvos Respublikas atsteigi- mu pagerbė žuvusių dėl Lietu- 
mas — yra 
atstatymo neišjungiama dalis.

Pasaulio taika privalo būti pą paramą Lietuvos laisvės ko- 
atstatoma ant pagrindinių dės- votojams ir okupantų kanki
nių, kuriems __ __ ___
kos ir kitų demokratinių raišty-' 
bių žmonės aukavosi ir kovojo, tuvos gyventojų vieningumu ne- 
Tie dėsniai yra — Atlanto Čar- lygioje kovoje 
terio ir Keturios Laisvės. Į VLIKo vieningumas

Lietuvių Tauta, kovojusi prieš būti pavyzdžiu ir Amerikos lie- 
demokratijų priešą — naciškąją tuviams, kurių viena dalis ligi 
Vokietiją — ir sudėjusi nesu- šiol nepanorėjo įsijungti vienin- 
skaitomų aukų šioje kovoje, tu- gam darbui Amerikos Lietuvių 
ri teisę reikalauti, kad Atlanto Tarybos rėmuose. 
Čarteris būtų įgyvendintas Lie-' 
tuvoje ir jai kaimyninėse vals-j 
tybėse.

Jungtinės Tautos, sukurda
mos UN ir padėjusios pamatan 
Atlanto Čarterį, turi PRIEVO
LĘ atstatyti laisvą, nepriklau
somą ir demokratinę Lietuvą.

Kol Lietuvai ir jos kaimynams 
nebus grąžinta laisvė — tol pa
saulyje nebus taikos, nes Lietu
vos ir kaimyninių valstybių *’ ižmonės kovos moraliniu spaudi-’ 
mu ir ginklu prieš pavergėjus.* 
prieš Ribbentropo - Molotovo' 
daiybų sutarties pasekmes. .

Būdami ištikimi Amerikos pi
liečiai. lietuvių kilmės piliečiai. 
Amerikos lietuviai, kurių dalį j 
sudaro šioje Konferencijoje at-į 
stovaujamų draugijų nariai, te
bekovos už Atlanto Čarterio į- 
gyvendinimą ir eis talkon lais
vės trokštančioms tautoms, 
šiandien dar pavergtoms.

II.
— Vedant šią kovą už Atlanto 

Čarterio dėsnių įgyvendinimą. 
Amerikos lietuviai gyvu darbu 
prisidėjo ir prisidės prie Lietu
vos Tautos žūtbūtinės kovos pa
rėmimo.

Mūsų veiklai vadovauja koa
licinė Amerikos Lietuvių Tary
ba. Ši Konferencija užgiria lig
šiolinę Amerikos Lietuvių Tary
bos atliktą akciją. Konferencija 
visu nuoširdumu remia ALT 
pradėtą Lietuvai Gelbėti Vajų, 
ir pasižada dėti pastangų, kad 
ligi 1947 m. vasario 17 d. būtų 
sukeltas New Yorko ir New Jer- 
sey Valstybėms nustatytos kvo
tos. bei ragina visus lietuvius

pasaulinės taikos vos Laisvės kankinių atminimą 
ir reiškia moralinę ir visokerio-

tikėdami Ameri- niams Lietuvoje. Sibire ir kitur. 
Konferencija didžiuojasi Lie-

visai nenaudingos tam, ku
riam jas įteikia.

šiais metais rinkimės ir 
pirkime dovanas tokias, 
kurios būtų ne tik naudin
gos, bet ir atmintinos.

Mes esame gavę ir gau
name laiškų iš Europos 
nuo lietuvių tremtinių, ku
rie prašo knygų ir laikraš
čių. ‘Darbininko’ adminis
tracija yra pasiuntus daugi 
knygų ir siunčia laikraštį 
“Darbininką”, bet visų 
prašymų negalima paten
kinti. Pragyvenimo kainos 
pakilo, taip pat pakilo po- 
pierio ir kitų spaudos 
reikmenų kainos. Taigi, 
kad aprūpinti mūsų vargs
tančius ir ištroškusius’ 
laikraščių ir knygų tremti
nius, mes kviečiame visus 
!į pagalbą, būtent, užprenu- 

- a’žėruokite laikraštį “Dar- 
Sekretonui bininką”, nupirkite knygų, 

Raštas krei- YPač - lietuvių kal-
j bos žodynėlių lietuviams 
tremtiniams Europoje.

Prieš keletą dienų gavo
me iš Danijos, lietuvės 
tremtinės laišką, kuriame 
ji rašo: “Vienuma be galo 
kankina, 
lietuviškos

už išlaisvinimą, 
privalėtų

KUN. JUOZAS J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo parapijos ilgametis klebonas, VVaterbury, 
Conh., lietuviškos spaudos mylėtojas, didelis “Darbi
ninko” prietelius ir rėmėjas, karštas lietuvis patrijo- 
tas, matydamas “Lekcijų ir Evangelijų” knygų trūku
mą, kurios skaitomos visų metų Viešpaties Dienomis, 
šventadieniais ir šiokiadieniais, šiomis dienomis jis 
išleido minėtą knygą. Tekstas imtas iš arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko Šv. Rašto vertimo. Lekcijų ir Evan
gelijų visas tekstas yra kirčiuotas. Knyga turi 276 pus
lapius, kietais stipriais audeklo apdarais. Spaudos dar
bą atliko “Darbininko” spaustuvė. Visos knygos yra 
sukrautos “Darbininko” administracijoje — 366 West 
Broadway, So. Boston 27, Mass. Parsiduoda po $3.00.

I

IV.
Konferencija nutarė pasiųsti

raštą Valstybės
James F. Byrnes.
pia dėmesį į pasireiškusius ne
tikslumus Amerikos politikoje 
Baltijos Valstybių atžvilgiu ir 
prašo:

(1) Naujai išdėstyti Amerikos
Įjoiitiką Baltijos Valstybių at-: 
žvilgiu, kad išsklaidžius abejoji
mus; . ___ __

(2) UN ribose ir tiesioginėse džiausiąs mano troškimas KOMITETAS DP KLAUSIMU 
derybose su Rusija, pradėti žy
gius Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos valstybėms išlaisvinti, reika
laujant

(a) ištraukti Sovietų okupa
cinę kariuomenę, policiją ir
komunistų partijos aparatą
iš tų kraštų, ir

i b > sugrąžinti Baltijos tremti
nius iš Sibiro ir kitų Rusijos
vietų;

(3) Pakeisti Amerikos politi
ką Tarptautinės Tremtinių Or
ganizacijos atžvilgiu:

ta i pripažįstant tikrąją trem
tinių atsiradimo priežastį;

SUDAROMAS KOORDINACINIS

yra Lietuvių ir Anglų kal
bos žodynas, ar tiesiog 
mokinimosi knyga. Šių 
knygų Danijoj neįmanoma i Post War World Council 
gauti. Todėl nuoširdžiai 
prašau, jei atsirastų tok
sai nuoširdus lietuvis ir 
atsiųstų man į Daniją. 
Nors be galo yra skaudu,

, kad reikia ką prašyti, bet 
visą tai padarė netekimas Pasitarimuose 
brangios Tėvynės”. .katalikų, [

<4

New Yark (LAIC) —

auoil O.VAAAA4V7 ' _
(b) pametant pretenziją, būk S°« Boston 27,
tremtiniai tėra išimtinai na
cių aukos: ir

(c) suderant su Britų ir Pran
cūzų vyriausybės tarp - są
junginės tremtinių organiza
cijos sukūrimą, ją pagrin
džiant humanitariniais dės
niais ir nusikratant iš jos 
Rusijos ir Rusijos pakalikų 
režimą.

Dr. Matas J. Visikas,
Konferencijos Pirm.
Jokūbas J. Stukas,

Sekretorius.

KARO JAUNOSIOS
j Europos atvyko iš Did. 
I Britanijos, 15% iš Prancū- 
įzijos ir Italijos, 3% iš Bel- 
įgijos ir Airijos ir 4% iš ki
tų Europos šalių ir Šiaurės 
Afrikos. Iš viso reprezen
tuoja 30 tautų.

Iš Pacifiko — 85 ' < atvy- 
iko iš Australijos, 10% iš

Daug skaitome laikraš
čiuose apie svetimas karo 
nuotakas grįžusių Ameri
kos kareivių. Dabar Met
ropolitan Life Insurance 
Company, su pagalba Ka
riuomenės valdininkų, ku
rie apsipažinę su dalyku, 
skelbia kiek šių jaunųjų su ___ __ ,__
savo vaikučiais atvyko į Naujos Zelandijos ir lieka- 
Jung. Valstybes iki liepos mus 5(< iš Filipinų ir kitų 
20 d. š. m. Nors statistikos| vietų.
nėra galutinos, bet duoda Kadangi mūsų jaunieji 
puikų vaizdą. Rokuojama, ginkluotose jėgose paimti 
kad apie 52,000 jaunojų ir iš kiekvienos valstybės, 
17,500 vaikučių atvyko. tadgi šie imigrantai vyks- 

šie naujieji imigrantai ta į šalies įvairias dalis, 
atvyko iš pasaulio visų da- Daugiausia apsigyve n a 
lių. pagal Metropolitan Vid-Atlantiko valstybėse, 
Life Insurance Company. mažiausias nuošimtis vyk- 
Apie 60.000. arba šešios iš sta į vakarus.
kiekvienų septynių, atvy- Po pirmojo pasaulinio 
ko iš Europos, ir kitos 10,- karo, nuo 4,000 iki 8,000 
000 iš Pacifiko. jaunojų atvažiavo į šį

Rokuojama. kad 75f< iš kraštą. FLIS.

Trečia* Advento Sekmadienis (Gruodžio 15 d.) 
EVANGELIJA: Jono 1,19-28

Anuo metu žydai iš Jeruzalės siuntė pas jį kunigų ir levitų 
jo paklausti: Kas tu esi? Jis prisipažino ir nesigynė; jis prisipa
žino: Aš neesu Kristus. Jie vėl jį klausė: Tai kas gi tu? ar tu Eli
jas? Jis tarė: Neesu. Ar tu esi pranašas? Jis atsakė: Ne. Tuomet 
jie jam tarė: Kas tu esi, kad mes galėtumėm duoti atsakymą 
tiems, kurie yra mus siuntę? ką pats apie save sakai? Jis atsakė: 
Aš tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpaties kelią, kaip 
yra pasakęs pranašas Ižai jas. Atsiųstieji buvo iš parisiejų. Jie 
dar jį klausė ir jam sakė: Tai kam tu krikštiji, jei tu ne Kristus, 
nei Elijas, nei pranašas? Jonas atsakė jiems, tardamas: Aš krikš
tiju vandenimi; bet tarp jūsų stovi tas. kurio jūs nepažįstate. Jis 
yra tas, kurs po manęs ateis, kurs pirm manęs buvo; jam aš neesu 
vertas atrišti jo kurpių dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus 
Jordano, kur Jonas krikštijo.

LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Pily piečiams (4, 4-7)
Broliai: Džiaugkitės Viešpatyje visuomet; vėl sakau, džiaug- 

kitės! Jūsų kuklumas tebūna žinomas visiems žmonėms; Viešpats 
yra arti. Nebūkite nieku bailiai susirūpinę, bet visuose dalykuose 
jūsų prašymai tesidaro žinomi Dievui malda ir maldavimu su dė
kojimu; ir visokį išmanymą perviršijanti Dievo ramybė tesergi 
jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje.

krašto viešąją opiniją ir 
reikalaus, kad (a) Ameri
kos imigracijos įstatymai 
būtų palengvinti politinių 
išeivių naudai, ir kad (b) 
Amerika imtųsi vadovau-

KinijosAtstovas Ir Jo Seimą 
Uolūs Katalikai

dovanojamą vietą, ir esą 
tik susirūpinęs dėl staty
bos išlaidų.

ižy-Daktaras John Wu, 
mus kinietis mokslininkas 
ir diplomatas, dabartinis 
Kinijos atstovas į Vatika
ną, pareiškė, kad Šventos 
Teresės iš Lisieux knyga

Jung. Valstybės Sumokės
40% Jung. Tautoms

pirmininko, p. Norman 
Thomas, iniciatyva su
kviestuose posėdžiuose, 
buvo plačiai aptarti klau
simai susiję su tarptauti- jamos rolės išrūpinant pa- 
ne tremtinių problema, našių lengvatų kitose val- 

; dalyvavo stybėse. “Turėtų būti tai- 
protestantų ir;komas principas, parem- 

Je! atsirastų toksai nuo-; šydų labdaros organizaci- tas tikėjimu asiliaus teise 
širdus lietuvis” ir prisius- j ju bei įvairių tautinių gru- politiniams išeiviams, ti- 
tų “Darbininko” Adminis- PĮU šalpos komitetų atsto-i kėjimu, kuris save patei- 
tracijai, 366 W. Broadway,|vai bei tremtinių proble-!sino Amerikos tautos isto- 

. Mass., ke- mos ekspertai. Iš lietuvių, į rijoje”.
“Amerikos žmonių auk

lėjimo srity, reikia supa
žindinti su faktais. Mūsų 
pasitarimas gali gelbėti 
reikalingą informaciją 
skleidžiant per spaudą ir 
radio ir organizuojant di
delį masinį susirinkimą — 
gal net sumosiant para

udą iš anksto — kame visų 
išvietintų asmenų grupių 
atstovai būtų išgirsti ir 
veiklos programa nusta
tyta.

“...Viena bendroji komi
sija su pakomisijomis ge
rai pasitarnautų, mūsų 
manymu, aptarnaujant vi
sų išvietintųjų ir politinių 
išeivių reikalus. Taipgi, 
tas teiktų daugiau našumo 
atskleidžiant vieningą vai
zdą Amerikos žmonėms”.

VVashington, D. C., gr. 12 
— Jung. Valstybės sutiko 

apie jos gyvenimą taip pa- įmokėti 39.89 nuošimtį 
keitė jo pasaulūžiūrą, kad $23,000,000 Jung. Tautų 
jis ir jo visa šeima priėmė administracijos reikalams 
katalikų tikėjimą 1937 m. 11947 m. Tačiau įspėjo, kad 

Per kelis metus Daktaras po to Jung. Valstybės ne- 
Wu buvo profesorium mokės daugiau kaip vieną 
iarvardo Universitete, 

Cambridge, Mass., ir buvo 
vienas iš patarėjų UN kon
ferencijose San Francisco, 
Calif.

Kuomet gerb. daktaras ir 
jo didelė šeima eina prie 
šv. Komunijos, tai jie uži
ma visą grotelę ir padaro 
labai gražų įspūdį visiems’ 
katalikams ir nekatali- 
kams.

• v

trečdalį J. T. biudžeto.

Industrija Gali Mokėti 25% 
Pakeltas Algas

kiekvienos valstybės, 
tadgi šie imigrantai vyks-

liūs dolerius, tai pasiųstu- dalyvavo BALF atstovas: 
me mūsų tremtiniams laik- Kazys Baltramaitis, LAIC Į 

žody- vedėjas adv. Kostas R. 
Jurgėla ir pulk. Kazys V. 
Grinius. Tarp kitų, daly
vavo ir vienas žurnalo “A- 
merica” redakcijos narių, 
kun. Gibbons, S. J., ukrai
nietis prof. Mikola Čubatij, 
Walter Dushnyck, estas 
Kaarel Robert Pusta, lat
vis Rudolfs Šillers, lenkas 
prof. Feliks Gross, ir kiti.

Pasitarimų pasekmėje, 
nusistatyta sudaryti ame
rikiečių komitetą imigraci
jos problemai tirti bei po
litinių tremtinių teisėms 
ginti. Norman Thomas bu
vo įgaliotas surašyti me
morandumą. Jam talkinin
kauti išrinkti Dr. Christo- 
pher Emmet Jr., Shęba 
Strunsky, William Ber- 
nard, ir Carl Hill. .

Šiomis dienomis pasirodė 
memorandumas. Komite
tas pabrėžia, kad savo vei
kloje jis laikysis išimtinai 
humanitarinių dėsnių, gins 
politinių išeivių teises, rei
kalaus šalpos ir globos 
tremtiniams, padoraus 
tar tardymo kaltinimų at- 
vėjąis, laisvo susisiekimo 
su draugais užsieniuose, 
laisvo žodžio ir laisvo susi
būrimo savitarpio intere
sams ginti.

Memorandumas taipgi 
pažymi, kad naujai kuria
mas komitetas veiks šio valdyti.

raštį “Darbininką”, 
nėlių ir kitokių knygų su 
aukotojų vardais, pavar
dėmis ir adresais. Tremti
niai, gavę Jūsų dovanėles, 
nuoširdžiai Jums už tai pa
dėkotų, kaip jau yra pada
rę tie, kurie yra gavę.

Taipgi užrašykite laik
raštį “Darbininką” savo; 
mylimiesiems, gyvenan
tiems Amerikoje, kaipo 
Kalėdinę dovaną. Jie Jums 
už tai bus dėkingi, ir per 
visus metus atsimins savo 
geradarius. Užrašykite 
“Darbininką” suklaidin
tiems lietuviams, kurie 
nuodijasi komunizmo nuo
dais. Gal ir iš jų vienas ki
tas suprastų savo klaidą, 
prisimintų pavergtą Lietu
vą ir savo brolius - seses.

Platinkime ir remkime 
lietuvių katalikų spaudą!

t

Kalėdų Atvirutės

MAfiiiMia -inaiiir

Prieš Strelkierius

RockefeDerls Pasiūlė 
$8,500,000 Jungtinėms 

Tautoms

Lake Success, N. Y., gr. 
12 — John D. Rockefeler, 
Jr. pasiūlė Jungtinėms 
Tautoms $8,500,000 dova
ną — beveik 6 Manhattan 
blokus žemės šalę East 
upės dėl pastovaus pasau
linio centro.

New Yorko mayoras O’- 
Dwyer tuo pačiu metu 
pranešė, kad miestas iš
leis du milijonu dolerių ar 
daugiau nupirkimui dau
giau žemės tam pačiam 
reikalui ir toje pačioje sri
tyje.

Specialus komitetas bu
vo nuvykęs ir apžiūrėjo

H'ashington, D. C., gr. 12 
— CIO paruošė raportą, 
kuriame sako, kad Ameri
kos industrija gali mokėti 
25 nuoš. pakeltas algas 
darbininkams be kainų pa
kėlimo ir dar turėti tiek 
pelno, kiek maždaug turė
jo karo metu.

Rusija • Norvegija Pasirašė 
Sutartį

Maskva, Rusija, gr. 12— 
Po trijų savaičių derybų, 
Rusija ir Norvegija pasi
rašė dviem metam preky
bos sutartį.

Policininkas Gavo 7 Metus 
Kalėjimo

Boston, Mass. — Suffolk 
aukštesnis teismas nuteisė 
ex-policininką James F. 
O’Neil iš Roxbury už įsi
laužimą į krautuves ir vo
gimą, kada jis buvo polici
ninku, 7 metams kalėjimo.

“Darbininko” adminis
tracijoje galima gauti gra
žių, spalvotų Kalėdinių at
viručių. Dėžutėje telpa 20 
atviručių. Iš jų 9 yra lietu
viškos ir 11 angliškų. Visa 
dėžutė kainuoja tik $1.00. 
Su persiuntimu — $1.10. 
Užsakymus siųskite: — 

Darbininkas, 
366 W. Broadnay, 

So. Boston, 27, Mass.

Miiuaukee, Wis., gr. 12 
r— Guberan torius Wąlter 
S. Goodland atsisako pa
skelbti karo stovį AUis - 
Chalmers dirbtuvių srityje 
ir siųsti ten kariuomenę.

West Allis miestelio ma
yoras Klentz reikalavo ka
riuomenės, bet gubernato
rius sako, kad jis nesiųs, 
kol negaus žinios nuo šeri
fo, “kad jis nebegali su- 

99

i MŪSŲ
f TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
ii
I
t

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
įt Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
I bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
K kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- 
z nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

2«
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J. E. Kauno Arkivyskupo Laiškas Amerikos Lietuviams
GARBI: Jfat’l KRISTUI

Mylimiausieji Kristuje Broliai Kunigai ir visi 
Amerikos Lietuviai,

Vartydamas nesenai išleistą knygą:

j ištiesėt pagalbos ranką, 
j jus mums, kaip jau ne pir
mą kartą, padėjote. Jeigu 
mes galime šiandien į savo

j Karas išvaikė daugybę mūsų brolių iš Tėvynės į to- svajones žiūrėti kaip gali- 
limuosius rytus ir neari imus vakarus. Visagalio Dievo mas» jeigu mes galime vil- 
pagalba per užtarymą Skaistaus Dievo Motinos Gar- tis galėsią padėti savo mie- 

! bintojo švento Kazimiero, grąžins išblaškytuosius į Tė- Ujai Tė^nei, 
“Amerikos vynę; bet tos pagalbos turime prašyti, šventas Kazi-

, jeigu šian- 
_ _ ___ dieną mes žingsnis po

Lietuvių Katalikų Darbai” negalėjau nepastebėti, kad mieras nekartą senais laikais net stebuklingai ėjo į pa- žingsnio galime žengti sa- 
Amerikoje Šventojo Kazimiero vardas net dažniau su- galbą saviesiems Lietuviams. Tikėkimės, ateis ir da- vo pašaukimo keliu, tai la- 
tinkamas religinio lietuvių gyvenimo apraiškuose, ne- bar, jei būsime jos verti, jei jo užtarymo visi šauksi- blausiai 
gu pačioje Europos Lietuvoje. Tai padarė man nemaža mes.

Pirmieji žygiai, kad Šventojo Kazimiero Relikvijų 
Perkėlimo šventė būtų visų lietuvių švenčiama, kaip 
buvo seniau, jau padaryti. Lietuviai tremtiniai jau šie
met ją šventė daugelyje savo ištrėmimo vietų ir meldė 
sau Šventojo Globėjo užtarymo ir pagalbos. Švente vi
si, kas galėjo; bet daugiausia uolumo parodė mūsų jau
nuomenė, o ypač skautai.

Apie šį tai šv. Kazįmiero garbės atnaujinimo ir 
padidinimo reikalą pranešu Jums, Mylimiausieji Kris
tuje, šiandien, bet drauge noriu kviesti Jus, o per Jus, 
Brangūs Broliai, ir visi s Lietuvius Amerikoje, būti su 
mumis ir prisidėti visu pirma savo malda, kad per 
Švento Kazimiero užtaūmą visi lietuviai tremtiniai 
greitai susilauktų didelės Visagalio Dievo malonės — 
grįžimo į savo laisvą Tė žynę. ”

Mes esame taip pa, pasiryžę vykdyti sumanymą, padedamas

i dėkingi esame 
i jums, brangūs užjūrio bro
liai. Mes nustojome savo 
tėvų, brolių ir seserų, bet 
mes juos suradome ir su
radome juos jumyse. Jūs 
esate šiandieną mūsų tė
vai, broliai ir seserys, nes 
nebuvote nejautrūs mūsų 
nevilčiai ir tyliam bei ne
byliam skundui. Jūs per 
tūkstančių kilometrų tolu
mas jį išgirdote ir nepasili- 
kote abejingi. Ypatingą 
padėką jaučiame centri
niam BALF komitetui, ku
ris jūsų visų remiamas ir 

t mums tiek 
liečiantį statymą paminklo Šventam Kazimierui. Mes daug pagelbėjo ir gelbsti, 
norėtumėme, kad ir Jūs visi šį sumanymą jau iš anks-' Šiandie mes giliai jaučia
te laikytumėte savu ir ruoštumėtės prie jo vykdymo, me jūsų pagalbos svarbą 
nors tas statymas ir negreit galėtų būti įvykdytas. Da-(ir kartu jaučiame nepa- 
bar mes lauksime Jūsų atsiliepimų šiuo reikalu ir Jūsų prastą dėkingumą. Mes 
sumanymų. (Adresu: Rev. Kl. Razminas, Zams b Lan- taip pat žinome, kad tiktai 
deck 44, Tirol — Austria). sav_° darbu ir pastangomis

Taigi tuo tarpu prašome visų pagalbos tik maldo-
mis. O kai Dievas per Švento Kazimiero užtarimą iš- f’" **
sklaidys tamsius debesis ir pašalins geležines užtvaras 
ir uždangas, mes tikimės, Jūs ir be ypatingų pakvieti- a

. mų būsite ne paskutiniai, kurie atliksite maldininkų sąžinę. Aukos dvasia sian- 
Karas, nors jau ir pasibaigęs, neleidžia vykdyti, dėkojimo kelionę su linksmai plevėsuojančiomis vėlia-, 1£; m.u? v*sus jungdama •------•---- ■----------------x..~~ y 1 J nesą i bendra siekimą, vi-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................  $4.00 ~

uSnJameSltė.je..metams... $5.00 džiaugsmo. Vien Šventojo Kazimiero parapijų priskai-
Foreign once per w«ek yeariy $2.50, užsieny i kart sav-tėj metams $2.50 čiau bene šešiolika. Radau taip pat paminėta ne vieną

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Po Stalino-Kas?
Pasklydo žinia, kad Stalinas sunkiai sergąs. Nepa

sakyta, kokia tai būtų liga, bet tai nesvarbu. Svarbu 
tas, kad jo padėtis esanti tiek kritinga, jog pas jo pata
lą susirinko stambiausi Sovietų pareigūnai sužinoti sa
vo vado paskutinį valios pareiškimą apie busimąjį Ru
sijos diktatorių. Kiek ta žinia teisinga, nežinia. Grę
siantis pavojus gali būti perdėtas, taip pat ir netrūksta 
svajingų spėlionių apie Stalino įpėdinį. Tai paprasta 
žinių skelbėjų pramoga. Bet žinia apie Stalino ligą tur 
būt turi pagrindo, nes Maskva pranešė, kad jos valdo
vas išvyko atostogų. Tai jau daug reiškia. Imti atosto
gas tuo metu, kada jau Rusijoj prasidėjo žiema, nuro
do, kad Stalinas išvyko į pietus — į kurį Krymo ar 
Kaukazo kurortą. Kitais žodžiais, jo sveikatos stovis 
nenormalus.

Kaip ten bebūtų, Stalinas mirs. Metais pirmiau, ar 
paskiau — nesudaro daug skirtumo. Iš viso, jo sveika
ta matomai nebe stipri, nes jau nebe pirmu kartu jis 
važiuoja gydytis, ir tai tokiu laiku, kada jo buvimas 
Maskvoj labai reikalingas. Tad Rusijos valdovams jau 
metas susirūpinti apie valstybės likimą. Kyla svarbus 
klausimas, kuris pareigūnas užims Stalino vietą. Kai 
kurie politikos žinovai teigia, kad visai esą neįdomu, 
kas valdys Rusiją, Stalinui mirus. Valstybinis Sovietų 
aparatas taip tvirtai esąs pastatytas, kad ir be Stalino 
pagalbos jis automačiai veiks tokiu pat pastoviu sėk
mingumu. Komunizmo bei bolševizmo linija nėkiek ne- 
pasikeisianti.

Toks teigimas vargu bėra tikslus. Visų pirma, bol
ševizmo linija nuo Lenino laikų jau daug pakitėjo. Visi 
seni bolševikai, geriausi Lenino draugai, nykte išnyko, 
ir pabrėžtina, kad jie mirė ne savo mirtimi, bet buvo 
Stalino likviduoti. Proletariato diktatūra, turėjusi bent 
šešėlį reikšmės Lenino laikais, dabar nė šešėlio nebe
turi. Ją pakeitė absoliutiška vieno žmogaus diktatūra. 
Bolševizmas, tiesa, toks pat žiaurus kaip buvo, bet po
litiniu atžvilgiu išsivystė į carišką pasaulinį imperia
lizmą. Į tą kryptį jį pasuko diktatorius Stalinas. Tad 
matome, kad Rusijos diktatoriaus asmuo be galo daug 
reiškia. Gali kas pasakyti, kad visi kandidatai į Stali
no įpėdinius yra užgrūdinti, sukietėję komunistai. Mo
lotovas, Ždanovas, Kohanovičius, Beria, Malenkovas, 
Žukovas ir daugelis kitų generolų yra ekspertai mark
sistai teorijoj ir praktikoj. Ant popierio gal taip, bet 
gyvenime kas kita. Kiekvienas tampys Marksą ant sa
vo kurpalio ir sulig to valdys rusų tautą. Pagaliau, ar 
manote, kad tie trijų tautų reprezentantai — rusai, 
gruzinai ir žydai — mandagiai užleis kits kitam vietą 
prie valdžios vairo: ‘požaluite k korytu’—prašome prie! 
lovio? Perdaug būtų naivu taip manyti. Veikiausiai bus1 
ne tik užkulisinių intrygų, bet ir kruvinų susirėmimų. ' 
Iš viso, Stalinui mirus, bus staigmenų. K. I

organizaciją, kuri savo globėju laiko irgi Šventą Kazi
mierą. Bent vienos parapijos švenčių sąraše mačiau, 
kad 4 kovo švenčiama Šv. Kazimiero šventė su atlai
dais. Tokių šv. Kazimiero atlaidų dienų 4 kovo yra, be 
abejo, ir daugiau.

Ir Lietuvoje mes šventėme, įstatymų įsakytą, šv. 
Kazimiero šventę 4 kovo visose parapijose. Bet kažin 
kokino nesusipratimu iš eklezinių švenčių sąrašo, iš 
mišolų ir kunigų maldaknygių — brevijorių, dingo ant
ra šv. Kazimiero šventė: Šventojo Kazimiero Relikvijų 
Perkėlimo diena 27 rugpiūčio (arba sekmadienis po į 
Dangų Ėmimo Švenčiausios Panelės oktavos), nors ta 
šventė pasiliko Vilniuje. Ji tebėra ir Lenkijoje.

Laikydami šitą Šventam Kazimierui, svarbiau
siam visos Lietuvos Globėjui, pagarbos sumažinimą 
nieku nepamatuotu ir atsižvelgdami, kad ypač šiais 
laikais daugiau reikia šauktis mūsų Šventojo pagalbos, 
negu kada nors kitados, Lietuvos Vyskupai yra pa
darę tam tikrų nutarimų, net ir žygių: jau buvo pra
šyta Šventąjį Tėvą, kad paskirtų Šv. Kazimierą ypa
tingu Lietuvos Jaunimo Globėju, rūpinamasi, kad Šv. 
Kazimiero Relikvijų Perkėlimo šventė būtų visur at
gaivinta ir net gi iškelta sumanymas pastatyti šven
tam Kazimierui didingą Paminklą, kaip kad turi kitos 
tautos (čekai, vengrai ir k.) paminklus savo tautos 
Vyriausiems Globėjams.

kad ir geriausių sumanymų tuojau, bet būtų nieku ne-

deck 44, Tirol — Austria).

mis. O kai Dievas per Švento Kazimiero užtarimą iš-

ir uždangas, mes tikimės, Jūs ir be ypatingų pakvieti-

vomis, su didžiąja Švenčiausios Aušros Vartų Valdo-
pateisinamas apsileidimas, jei jų nenorėtumėm vykdy- v^s £>’evo Motinos ir Švento Kazimiero vėliava, į Vil
ti bent ateityje. Taigi ko negalime padaryti dabar, tą nįų? padėkoti už gautąsias malones tai visos Lietuvos
tenka atidėti vėlesniam laikui.

Senais jau laikais Švento Kazimiero Relikvijos bu-
Valdovei Švenčiausiai Marijai prie Jos Aušros Vartų 

. ir Jos Vyčiui — Šventam Kazimierui, prie Jo Relikvijų.
vo vieną kartą išvežtos iš Vilniaus, ir turėjo pasilikti; vi Uo Dievo palaima tenuž;ngia ant Jūsų ir 
ilgesni laiką, lyg kokiame istremime, kur ten Prusuo-It asilieksa visuomet. F
r-z-v barat? 1 c? ualina ir 17se. Mat buvo prasidėjęs žiaurus karas iš Rytų šalies ir 
toms Relikvijoms gręsė pavojus, nuo kurio jas reikėjo 
apsaugoti. Gana ilgą laiką jos buvo ne namie. Bet ka
rai praėjo, atėjo šviesesnės dienos, ir Relikvijos grįžo 

I su trijumfu į Vilnių, į atnaujintą Šv. Kazimiero koply
čią, kur jos ir dabar pasilieka.

DR. JUOZAPAS SKVIRECKAS, 
Kauno Arkivyskupas.

Rašyta Zams b Landeck — Austria, 20 dieną spa
lių mėn. 1946 met.

savo darbu ir pastangomis

ką iš jūsų esame gavę. Ir

žadame prieš jus ir savo

neša į bendrą siekimą, vi
sų troškimų troškimą — 
laisvą ir nepriklausomą 
mūsų visų Tėvynę.

Likdami visados dėkingi 
mes siunčiame visiems už
jūrio broliams nuošir
džiausius linkėjimus!

Studentai:
(Seka parašai). 

įPisa, 1946. 9. 21.

KILNUS REIKALAS LAUKIA
TAURIŲ ŠIRDŽIŲ AUKOS...
Rašytojas Jonas Sven- mis gavau Jūsų laišką. Tai 

son savo atsiminimuose buvo pirmą mėnesio penk- 
pasakoja, kaip jis buvo pa- tadienį. Kaip tyčia turėjau 
skirtas apaštalavimo dar- šiuos pinigus, kuriuos bu
cams be cento kišeniųje. vau nusprendusi paaukoti 
Bet kadangi vienuolis bu- kokiam geram tikslui, 
vo pasiryžęs dirbti dėl Die- Rytmetį juos padėjau ant 
vo garbės ir Jo Bažnyčios, stalo ir nuėjau bažnyčion 
pasitikėjo, jog Apvaizda išklausyti šv. Mišių ir pri 
jam padės. Paprastai jau imti šv. Komuniją. Kai pa 
taip būna: 
gražius sumanymus, 
juos vykdo ir remia.

Vargšas vienuolis mąstė 
nuo ko čia pradėjus. Savo 
adresų knygelėje jis paste
bėjo vienos labdaringos 
ponios pavardę. Jai parašė

dos, ligoninės, kultūros, statula, o per langą matosi 
įstaigos pastatytos auko- koplyčioj tviskanti amži- 
mis, dažnai smulkiomis, noji ugnelė, 
kartais tikrais našlės ska
tikėliais.

Puikios Amerikos lietu-vienuolynas, kuriame taip 
vių bažnyčios, vienuolynai, pat gyvena priglaustos ke- 
mokyklos, prieglaudos ir lios lietuvės senelės, nega- 
ligoninės yra paprastų linčios tokios globos turėti 
darbininkų gyvo tikėjimo kitur, 
ir geros širdies kūriniai. 
Ne kapitalistai jiems au
kavo, ne bankai juos statė. 
Tai tikri 
broliškumo, 
nuoširdumo, šviesios dva
sinės kultūros paminklai, 
kurie ilgai apie lietuvį at
eivį bylos dar ir tada, kai 
lietuviškoji daina gal bus 
nutylusi, kai anūkai gal 
bus pamiršę protėvių kal
bą, kai tie geradariai se
neliai jau ilsėsis Viešpa
ties ramybėje.

brangūs Užjūrio broliai
Tai Vilią Maria, papras

tutis Seselių lietuvaičių

Tik tas yra didis, kurs gyvastį 
savo paskyrė vis teikdamas ar
timui laimės, kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo, kuriam 
žmonės klaupia dėkot ne iš bai
mės. V. Kudirka.Karo audra išbloškė 

mus po visus šios nelai
mingos Europos kraštus, 
atplėšusi nuo šeimos židi
nių ir sudaužiusi paskuti
niąsias viltis. Mes jautė- 

,me visą šią tragediją be 
■galo giliai, kurią dar dau
giau sunkino visos tautos 
likimas. Tiek tautos tiek 
mūsų gyvenimas buvo su
griautas, o ant jų griuvė
sių nedalia ir vargas sėjo 
savo nevilties sėklą. Mes, 
kurie tokiomis didelėmis 
svajonėmis ir troškimais

gyvenome, buvome atplėš
ti nuo mokyklos suolo, ati
mant paskutinę viltį bet 
kada prie jo sugrįžti. Mes 
žinojome, kad tėvynė daug 
iš savo jaunimo laukia, bet 
mes nepajėgėme net patys 
sau pasigelbėti. Su nevilti
mi ir širdgėla mes žiūrėjo
me į ateitį, nespėję užug-i 
dyti širdyje dar atvirų ir 
sopančių tėvynės, artimų
jų ilgesio žaizdų. Mes ne
galėjome anuo metu pasi
semti kaip daugelis kadai-1 
šia, susiraminimo ir pa
guodos iš praeities, nes tai 
sukeldavo naujus, neapsa- 

------------------ i komus skausmus; mes nie- 
I Ir koplyčios statyba ir ko negalėjome viltis atei-

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Hovena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo- 

i miai aprašyta stebuklingojo 
j Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Massį

Kaimyninis raudonas pa
statas vadinamas šv. Juo
zapo namu. Jį padovanojo 
darbininkas Jurgis Rudo
kas; vėliau šis namas bu
vo pagrindinai atremon
tuotas ir pristatytas nau
jais kambariais. Čia taip 
pat gyvena poilsio ir prie- _____________________
žiūros reikalingi seneliai,1 k .. . kuk.

S‘,liausies aukos! tostoginmkai.
Į rsvrpij VIVO OVO.VJ MC*. 11 nu llVgdlCJVJlllC V1LL13 aici-

Gražios apylinkės, ramy- kiti gražūs seselių užsimo- tyje, nes visiems jau buvo! 
bė, švarus oras, lietuviškai jimai bus neužilgo įvykdy- pažįstama tremtinio dalia ’• ............. . -

I
Vienok mes nebuvome 

toje klaikioje padėtyje pa
likti, nebuvome palikti 
niūraus ir klaikaus likimo 

materialiai daugiau pajėg- šiai siunčia per gerus žmo- vaba*- užjūrio broliai,!
' įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyng

N. Pr. ŠVČ. P. Marijos English-Lithuanian Dictionary
Seserys Amerikoje yra, žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
galima sakyti, dar naujo- nes jis vra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Tačiau pats didžiausias kės. Lietuvio arkivysk. J. 
Marijos Seserų, Vargdienių Seselių rūpės- Matulevičiaus įkurtos,

demokratijos, 
lietu visko

I

rpri dnrhni tai kipkvip- paruoštas valgis, Seselių ti, kai tik geraširdžiai jas ir gyvenimas, 
no, ypač tikinčio žmogausyra genimo prasmė ir Thompsono poilsio namus kojimu padeda artimui, 
paguoda. Ant slenksčio į ~ Restv.H°,,n! “-t"0 o .P“ .eJ°,
įkitį gyvenimą tas tik tėra- fa*Jau^. Uetuvišta nuo- dės joms. Bet juk Apvaiz- 
mina.tas tik vertingo pa- taikos adiniu. Jei Seseles da sa vo paramą dažniau-

Petro Babicko Enėraščiai
Italijoje išėjo antra laida Pet

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 
S 1.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis, 5015 !-j Kenmore 
Avė., Chicago, III.

silieka, kas buvo gero pa
daryta. Laiminga gyveni- nran^stl.
mo pabaiga — gerų darbų
pjūtis.

Tokios mintys ateina,
kai susipažįsta su N. Pr.
Švč. P.
trumpai vadinamų Varg- tis yra prie motiniško jų Lietuvoje pasižymėjusios

tų, poilsio namus 
‘ . Tada 

daugiau priglausti 
ir vasarotojų.

žymiai nes... 
galėtų 
seneliųI

vieni iškelia rėjau namo, šalia pinigų 
kiti ant stalo radau ir Jūsų' 

laišką, kuriame prašėte 
mane paramos.

Tpvp ta QS 19i vavuna.1114 -aig-uojia invuuio™ uiciuvujv paou-juivjuoiuo
v t- d- 1 • Seselių, istorija, jų namo Putnam, Conn. erd- socialiniais ir katalikiško-
au ezaus^ ir įes pa ai- dabartine veikla ir u&imo- vesnės koplyčios pastaty- jo veikimo darbais, šios ma Jūsų užsimotiems dar- ... i, . •• t- .•, „ 4 jimais. mas. Vasarą ten suvaziuo- Seseles ir čia norėtų plėsti

a____ „______.____ a ms ’ j Kai jūs važiuosite per ja daug jaunų lietuvaičių savo apaštalavimą grynai
laiškutį išdėstydamas rei-; Vienuolis buvo lygiai tos; mažą Connecticut miestelį stovyklauti, į pamaldas at- lietuviškoje dvasioje. Jos tuvišką žodyną, 
kalą. Po kelių dienų gavo pačios nuomonės kaip irThompson, tarp Worces- eina ir vietinių gyventojų, taip ir daro. Tačiau kaip 
tnlrio tiirinin nt.<uakūma • ^pradarp .Ti« npradn žn-'ter, Mass. ir Putnam, o koplytėlė tokia maža, tikros lietuvaitės, gal per

Conn., jo viduryje, netoli kad kartais ir koridorius daug kuklios ir tylios su 366 W. Broaduay, 
pasisukimo į Marianapolį prie jos užsipildo. Kažkaip savo medžiaginiais rūpes- 
pastebėsite vieną baltą ki- liūdna pagalvojus, jog šio- čiais. Rašąs šias eilutes 
tą raudoną namą. Jums at- je turtingoje apylinkėje todėl ir norėjo žodžiu kitu kai - Lietuvišką žodyną, 
rodys šiek tiek keista, kad Kristus teturi tik siauru- supažindinti visuomenę su, 

protestantiškame tėlį kamputį... tylių kultūrininkių rūpės-j
namo darželyje Kilniosios lietuviškos čiais, skirtais Dievo garbei > 

šventas reikalas,ir artimo labui. Svečias.*

Didžiai

tokio turinio atsakymą: (geradarė. Jis nerado žo-
“ Didžiai Gerbiamas Ku- džių išreikšti savo džiaugs- 

nige, mui, kurį jam Apvaizda
Dėkoju, kad davėte pro- padarė. Toji auka buvo 

gos Jums padėti. Priimki- pakankama apaštalavimo 
te šią sumą, kurią įdedu į pradžiai. Panašių nuoty- 
laišką. Manau padarysiu kių kilniųjų darbų istori- šiame 
džiaugsmo, jei papasako- joje yra daugybė. Bažny- baltojo 
siu, kokiomis aplinkybė- čios, vienuolynai, prieglau- stovi iškili Dievo Motinos širdys,

Į

v •

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie-

Užsakvmus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $ ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Vardas
Adresas
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Atsiliepia Dėkingi "Darbininkui
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

Besiartinant Naujiems 1947 metams, ‘•Darbinin
ko” vadovybė didžiu rūpestingumu ir nuoširdumu su
redagavo ir atspausdino naują sekantiems metams ka
lendorių. Kalendorius, tai kiekvienos dienos per visus 
metus mielas pranašas-svečias, kuris čia pat tau ir 
kitiems suteikia kasdieninių žinių. Tik žiūrėk ir pakilo 
galva į kalendoriaus veidą... Ten ir randa pilną atsa
kymą ieškomojo klausimo. Tą leidinį įvertino ir mūsų 
artimieji, kuriems buvo tas kalendorius pasiųstas ir jie 
savo nuoširdumą pareiškė prisiųsdami išlaidoms pa
dengti didesnes ar mažesnes dovanėles. Štai jie:
Mary Sliužis, Girardville, Pa................................
S. M. Zdanis, Oakville, Conn................................
Mrs. Kazimiera Dežulskis, Chicago, III...............
Jonas Ažas, Chicago, III......................................
Immaculaie Conception Convent, Putnam, Conn. 
Mrs. T. Mitchell, Nashua. N. H............................
V. Stasevičius, Providence, R. I............................
A. Bolevic. Seymour, Conn....................................
Mrs. Mary Pajaujis. Worcester. Mass................
V. Rimgaila. Phila., Pa.........................................
Mrs. K. Kaziukonis. Maynard, Mass.....................
Vladas Kuzmickas. No. Amherst, Mass..............
Stefanija Markiastienė, Chester, Pa. 
Vladas Makauskas. Millinocket, Me. ... 
John Wasilunas. Norvvood, Mass..........
Jonas Mišeikis, New Haven, Conn. ......
Ben Woichekauskas. Collinsville, III. ... 
Joseph Žilis, Kearny. N. J. ...................
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury. Conn. 
Mrs. E. Jokubauskienė, Chicago. III......
Antanas Boutra, Nashua. N. H.............
Mrs. U. Zalegiris, Baltimore, Md..........
Felix Janonis. Taftville. Conn...............
T. Tamulevičius. Branford. Conn..........
J. Yucius. Nevvark, N. J........................
Mary Vaitavičius, Trenton N. J. ........
Mikolas Gabys, No. Andover, Mass......
Fr. Alphoisus Maria, C. P.. Brighton, Mass. 
P. Pribušauskienė, Brockton. Mass.................
K. Žemaitis, Philadelphia. Pa.
Kaz. Drevinskas, Lovvell, Mass ......................
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y. .................
Theodora Debeikis, IVorcester. Mass.............
Stanley Spudulis. New Britain. Conn.............
S. Aleknavičienė, Lovvell. Mass. ....................
Ignatz Stega. Dorchester. Mass.......................
Leokadija Markūnas. Detroit, Mich.................
J. Paušis, Levviston. Maine.............................
Petronė Steponaitis, Granby, Conn. ..............
Marijona Pečiulis, So. Boston. Mass...............
Sisters of St. Casimir, Nevv Phila.. Pa.............
Kun. J. Shlikas, Sheboygan, Wisc....................
Sisters of St. Francis. Maspeth, L. I., N. Y.....
K. Balchunas, Hartford. Conn ......................
Mrs. Stella Berinski. Dorchester, Mass. ......
Ignas Šalkauskas. Baltimore. Md....................
John Treina vičius. Cambridge. Mass.............
Frank Kundrot, Cleveland. Ohio ..................
Kun. J. A. Paškauskas. Chicago, III. .............
Kun. Albertas J. Rupšys, Ohio. III. .................
Joseph Gorskas. Dorchester, Mass.................
F. Barcaitė. Phila., Pa.....................................
Mrs. Katrė Daikuvienė, Naugatuck, Conn. .... 
W. P. Miksze, Lovvell, Mass..............................
Mrs. Matuly nas. Waterbury. Conn. .............
Marijona Naujokienė, So. Boston, Mass.........
J. Krugelis, Lynn. Mass..................................
L. Svveetlovvich, So. Boston, Mass...................
F. Kriaunelis, So. Boston, Mass. ...................
Mrs. M. Walak. W. Lynn, Mass. .....................
Jonas Tamulionis, Nashua. N. H.............. ...
V. J. Paplauskas, Roslindale. Mass.............
Juozas Sgavždys, Brockton, Mass. ......
Peter Skeivis, Brockton, Mass.....................
N. Parkauskas, Dorchester. Mass.
Peter Mero vien, Castle Shannon, Pa..............
Mrs. M. Veizgilienė, Camden, N. J. .............
Ignas Radinas. Johnson, N. Y. ....................
Ant. Džekevičius, Providence, R. I...............
Veronika Klevas, Taunton, Mass.
E. Lapenas, Athol. Mass. .........................
Mrs. Petronė Rasimas. Scranton, Pa. 
Mrs. J. Lukoševičienė, Phila., Pa.
Mrs. M. Stokna, Waterbury, Conn. .............
Vinccnt Blandzunas, Waterbury, Conn. 
Stevc Šok oi. Worcester, Mass. 
Petronė Skirmontienė, Dundalk, Md. 
Kaz Jakštas. Worcester, Mass.
Mr. Peter Rymas, Chicago, III. .....
F. vVolange, Lawren.ce. Mass. . 
Elzbieta Biass, Detroit. Mich.
Julius Vilciauskas, VVaterbury, Conn. 
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass. 
Mary Žemaitienė, Phila., Pa.
Pianas Kuzminskas, Waterbury, Conn.
A. Patilaus’-as, So. Boston, Mass. 
F. Dubauskas, Montrcal, Canada. 
Konstantas Jutkcvicius, VVestfield, Mass. 
Mrs. Mary Karpas, VVaterbury, Conn. 
Mrs. F. Ambrose, Hartford. Conn. 
Rev. F. A. Kučinskas, Los Angeles, Calf. 
J. Zidanavich, Brooklyn, N. Y......................

z

i

leido medaus mėnesį.

Nuo rugsėjo mėnesio nemažas 
skaičius Vyčių 116-tos kuopos 
narių įstojo į moterystės luomą.

Kuopos iždininkas Albinas 
Zavorskas apsivedė su Vyte Ma
tilda Keršyte. Albinas veiklus 
narys nuo 1940 metų ir. išski
riant virš du metu tarnyboje, 
labai svarbia roię lošdavo vi
suose kuopos 
Matilda narė

r » k « i

•E

Laike karo buvo grupė taip vadinamų “Cons- 
cientious objectors”, kurie atsisakė eiti į karo 
tarnybą, nes esą jų sąžinė neleidžia ir jų įsitiki
nimas taip tvirtina, kad galima būtų karo būdu 
užmušdinėti žmones. Tas jų įsitikinimas buvo ir 
yra prieš šalies saugumo įstatymus ir valdžia 
tokius tipus sudraudė uždarydama į kalėjimus. 
Bet tie. kurie liko nepašaukti karo tarnybai su
manė pareikšti protestą prieš šalies saugumo 
viršininkus, kam jie kišasi į jų sąžinės laisvę.

A. Antanavičienė, Luzerne, Pa.......................
A. Samkaitis, Phila., Pa...................................
Kun. Vincas P. Karkauskas, Ansonia, Conn. 
Jonas Zdanauskas, Shenandoah, Pa...............
Mrs. Barbora Mikslitas, Philadelphia, Pa. 
K. Pranaitis, Waterbury, Conn.......................
Rev. A. Orvidas, Schenectady, N. Y..............

4
| Per paskutinį Sodaliečių susi- 
1 rinkimą Vytė Leoną Meškinytė 
įtapo išrinkta Prefekte. Sveiki- 
! name.

parodyti savu gabumus kuopos I —----- -
veikime, nes turėjo eiti mokslus ^’ž pardavinėjimą Sports tom- 
garsioje Worcesterio technikos bola tikietų \ era Jurgelionytė 
kolegijoje. Jo tėvas irgi yra pa- ^irnėjo pirmą dovaną. Už Ui 
rapijos kolektorius. Po medaus 8avo Pro«4 važiuoji į Philadel- 
mėnesio abudu gyvena Irenos P^iją, kur dalyvavo futbolės 
tėvų namuose. ; žaidime Urpe Temple ir Holy

Vytė Albina Kulčinskaitė ap- Cross- Visa kelionė buvo apmo- 
sivedė su Juozu Aleksiūnu iš keta. Veronika pranešė, kad ke- 
Pittsburgo. Po medaus mėnesio Uon® buvo labai Zera ^ viskas 
abudu mano apsigyventi Pitts- buvo sutvarkyta kuopuikiausiai. 
burge. (Antrą dovaną laimėjo Ona Le-

I Vytė Virginija Jurgeiionytė i ketaitė> kuri Savo važiuo’ 
parengimuose. įtekėjo už Dwight Cummings.!li i Bostoną ir ten pamatyti fut- 

nuo 1949 metu Po kelionės į įvairias poilsio bol®s tarpe So[y Crossnuo įy-i- merų. ,. • • . ; ir B. C. Kelione taipgi buvo ap-
šliūbas įvyko parapijos bažny-,uetas’ jaunavedžiai apsigyveno mokėta. Ji pranešė, kad viskas 
čioje. Vytis Albertas Pavolis su jaunosi°s tėvais, 
buvo pabroliu. Po vestuvių puo- • Kuopos narė 
tos, jaunavedžiai išvažiavo į pdėmė Moterystės Sakramentą: 
Washington, kur linksmai pra- 811 kincu Meixųer iš Clevelando.|

Aušros Varty Parapija
_____________ » 
Vyčių Vedybos

; ir B. C. Kelionė taipgi buvo ap-
I r It 1 — z-J w « z,

i buvo kuogeriausiai. Abi Vytės 
; Kuopos narė Ieva Lukšytė dėkoja už progą laimėti tokias 

giliai įvertintas dovanas.
Auksas ir Sidabras.

- - - - Ieva įstojo į Vyčius 1941 metais
Vytė Rita Tamulevičiūtė ište- ir vis* laik4 buvo viena iš 

kėjo už Kazio Žvalionio iš West- pavyzdingiausių narių. Nebuvo 
Rite kuopos narė nuo to parengimo, kur ji neprisidėjofieldo.

gegužės 1943 m. Kuopos 
“Knightmares” vaidinimuose 
visuomet turėjo dalį. Daug pri
sidėjo prie įvykusio bendrojo 
Vyčių seimo ir Naujos Anglijos

savo darbu bei pasišventimu. 
Jaunavedžiai išvažiavo ir apsi
gyveno Clevelande.

Visiems šiems nariams kuopos 
vaidyba ir kuopos nariai linki 

; ir linksmaus, 
gražaus gyvenlimo. Sveikiname.
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Emilija Silvinskienė, Philadelphia, Pa..................... 1.00
Mrs. Anna Vaicekauskienė, Wilkes Barre, Pa........ 1.00
Pet. Skeivis, Brockton, Mass. .................
Jurgis Versiackas, Norvvood, Mass........
Ad. Česnauskas, Brockton, Mass............
J. Ambrose, Cicero, III...............................
Mary* Gilbert, So. Boston, Mass...............
Frank Chiginskas, Chicago, III................
Mrs. Barbora Pilvinis, Dorchester, Mass. 
Justin Strazdas, Waltham, Mass............
M. Kauklis, Newark, N. J........................
Mrs. J. Lutvinas, Broad Brook, Conn. ... 
Angelą Anužis, VVorcester, Mass............
Mrs. Ona Navickas, Dorchester, Mass. ... 
Mrs. J. A. Falcon, Brockton, Mass........

suvažiavimų. Kazys yra brolis Bievo palaimos 
Prano ŽValionio, kurs dabar ei
na N. A. Apskrities pirmininko 
pareigas. Po šliūbo jaunavedžiai' 
buvo išvažiavę į Bermūdą pra-' 
leisti medaus mėnesį. Dabar 
gyvena su Ritos tėvais, nors p. 
Kazys dažnai turi būti Massa- 
chusetts valstybės policijos ba
rakuose. Ritos tėvas yra vienas 
iš parapijos kolektorių.

Klebonas kun. Vasys suteikė 
moterystės sakramentą Vy
čiams Edvardui Tamulevičiui ir 
Irenai Sviklaitei. Irena narė nuo 
1943 metų ir yra dalyvavus tvilai gauti piloto leidimą Graf- 
“Knightmares” vaidinimuose, j tone. Nuo pavasario ėjo lavini- 
Edvardui nebuvo daug progos mo pratybas. Sveikiname.

Vytis Vytautas Rakauskas 
■ gavo keletą laisvų dienų nuo sa
vo pareigų kariuomenės Fort 
Belvoir, Virginijoje, ir atvažia
vo aplankyti savo tėvus. Prie 

•progos dalyvavo kuopos susi- 
1 rinkime. Praneša, kad neužilgo 
.važiuos net į tolimą Japoniją. 
•Išrodo gerai ir trokšta dienos 
kada vėl bus galima aktyviai 

• veikti Vyčių tarpe.

i Neseniai pasisekė Vincui Mon-

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu:

Mariaaapolis Coliegc 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Tinkama šviesa, ir daug jos, yra labai svarbu palaikymui 
gero matymo per visą gyvenimą. Tad kodėl statyt j pavojų 
brangų matymą, jei yra užtenkamai gerų šviesos lempučių, o 
gera šviesa yra pigi!

skaisti šviesa.

COMPANY

Be to, jūsų artimiausia Edison krautuvė dabar turi dideli 
pasirinkimą pastatomų, stalo ir pakabinamų lempų. Pažiūrė
kit patys ir leiskite savo šeimai, nuo jauniausio nario prade
dant naudotis gera šviesa ir tuo malonumu, kurį gali duoti

W
Ask at

Kuoųiet Visos Kainos Kyla... Elektra Nekainuoja Brangiau
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.. 1.50]
1.551
1.50
1.35
1.30

.. 1.30;

. 1.25'
1.00!

. 1.00Į
i.oo!
1.00

. 1.00
1.00
1.00

.. 1.00(
1.00.
1.00-A. K. Masaitis, Westfield, Mass..................
1.00; Mrs. A. Tilenes, So. Boston, Mass..............
l.OOjOna Kibartienė, So. Boston, Mass. ,...........
1.00 D. Urbonas, So. Boston, Mass......................
1.00! Viktorija Kontautienė, So. Boston, Mass.
1.00 Julija Oreskienė, Binghamton, N. Y........
1.09: Mrs. M. Galkauskas, Cleveland, Ohio........
1.00 Jonas Waitkus, Phila., Pa. ....................
1.00 Zigmas Lukšis, Providence, R. I......... .....
1.00 Veronika Gudaitienė, Wilkes - Barre, Pa. ..
1.00 Mrs. Elz. Tarnauskienė, Maspeth, N. Y. ..

.. 1.00:
1.001

.. 1.00
1.00

... 1.00
į.oo:
i.oo:

. 1.001
... 1.00!

l.ooi
1.00
1.00

... 1.00
.. 1.00
... 1.00

1.00 Mrs. Catherine Bravis, Brockton, Mass.
1.00 Mike Kudzas, Cleveland, Ohio................
1.00 i Kaz. Paliulis, Athol, Mass........................
1.00'Joseph Zukauskis, Amesbury, Mass......
1.00! Mrs. Mary Zaremba, Manchester, N. H.
1.00 i Mrs. Katrina Uzubalienė, Rockford, III.
1.001 Mr. J. Galinauskis, Rumford, Maine.....
1.001

... 1.00!
1.00
1.00'
1.00]

.... 1.00
1.00

... 1.00
1.00

... 1.00
.... 1.001
.... 1.00
.... 1.00
... 1.00
... 1.00 „ . ,

1.00 Magdalena Marcinkievičicnė, Bridgeport, Conn. ... 50 
.... 1.00 ° -

1.00
.... 1.00

1.00 K. Damašiene, Brooklyn, N. Y.
... 1.00

. 1.00
1.00

... 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.... 1.00

J.

Joanna Lenckus, Chicago, III.............................
M. Verbickienė, So. Boston, Mass.....................
Elena Liolienė, Brockton, Mass.........................
O. Gureckienė, Brockton, Mass.........................
Uršulė Jakaitienė, So. Boston, Mass..............
Mrs. Joseph Stadelnikas, Philadelphia, Pa......
jKristynas Zigmantas, Lošt Creek, Pa............ v
J. Valuntukevičius, Stoughton, Mass. ...........
Agnės Giedraitis, So. Boston, Mass.................
Eliz. Lunas, Butte, N. Dakota..........................
Jonas Mikutavage, Minersville, Pa. ...............
Bol. Janulaitis, Minersville, Pa........................
Grigaliūnas, Chicago, III..................................... 
John Akstinas, Nashua, N. H.........................
Mykolas Bernotavičius, Brockton, Mass. .....

S. Velička, Buckland, Conn.............
Mrs. R. Kazirsky, So. Boston, Mass.
Kaz. Medelis, Philadelphia, Pa........

. 50 
...50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50 
... 50

50
... 50
... 50
... 35

30

George Dowdorowicz, Methuen, Mass..................
Mr. Joseph Lukasevičius, Gardner, Mass...........
A. Melenas, Kewanee, III......................................
Vin. Yurgelis, Cleveland, Ohio .........................
Mrs. J. Atkočienienė, Phila., Pa. .......................
Frances Zubres, Wilkes Barrc, Pa......  ..............
Eugcnia Navadzelskis, West Hannover, Mass. . 
John Paszkus, So. Boston, Mass. .......................
M. Jeskevičienė, Dorchester, Mass......................
Mrs. Growdis, So. Boston, Mass. .......................
Kun. J. V. Inciura, Kingston, Pa..........................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

Geros Akys Yra Brangios 
Gera Šviesa Yra Pigi

BOSTON

EDISON
your nearest

EDISON



Penktadienis, Gruodžio 13, 1946

(vykiai su komunistu rašytoju

Kelionė į Maskvą-Atsivertimas 
Pabėgimas iš SSSR

Pradžia 1-tname puslapy] 
priklausi au Karoliui 
Marksui ir Leninui.

Jis nuoširdžiai manė, 
kad darbo žmogui išgany
mą tegali atnešti tik ko
munizmas ir todėl padary
damas pats iš to nuoseklią 
išvadą — įstojo į prancūzų 
komunistų partiją. Pasi
leido į kelionę po Prancū
zijos pietus, varydamas 
raudonąją propagandą 
tarp rusų, prancūzų, italų 
darbininkų; redagavo ko
munistinius laikraščius, 
rašė straipsnius, organi
zavo naujus komunistų 
padalinius Nicoje, Marsei- 
llės mieste, nepaisydamas 
nei policijos persekiojimų, 
nei savo bedarbės. Prieš a- 
kis jis turėjo kenčiančiųjų 
vargą ir su juo norėjo ko
voti...

I RUSIJĄ
Dalyvaudamas slaptuose 

susirinkimuose jam pasi
rodė truputį keista, kad 
čia įsakoma be ginčų pri
imti iš kitur ateinančius 
įsakymus, jam buvo ne
miela išgirsti vieno drau
go - komunisto prisipažini
mą, kad tasai, užimdamas 
atsakomingą vietą darbi
ninkų vienete slaptai ima 
nuo darbdavio pinigus, už 
tai, kad neišvestų darbi
ninkų į streiką. Tačiau tas 
nepalaužė jo tikėjimo į ko
munizmą. Ilgėda m a s i s 
greičiau išvysti raudonąją 
tėvynę, jisai, su žmona ir 
vaikučiais, 1926 m. gruo
džio 31 d. laivu “Tad la” 
išplaukė į Rusiją.

GINKLUOTAS 
SARGYBINIS

Laivas pasiekė pirmąjį 
SSSR uostą — Batumą. 
Tas jūrininkas, pirmiau 
karčiai atsiliepęs apie so
vietus, dabar atkreipė 
Podgaetskio dėmesį:
— Ar matai tą ginkluotą 

karį, kurs dieną naktį sau
go išėjimą iš mūsų Uivo? 
Jis čia pasiliks iki mūsų 
išvykimo... neįleisdamas irj 
neišleisdamas nei vieno 
asmens be G.P.U. (polici
jos) sutikimo. Ar matei, 
kaip vakar iškratė laivo 
tarnautojus, vykstančius į 
miestą? Ar tą vadini lais
ve? Ar matai, kaip apsi
rengę uosto darbininkai? 
Ne taip, kaip anas G. P. U. 
komisaras, kurs vaikštinė
ja pirmos klasės tiltelyje!..

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 
SOVIETUOSE

Ir taip 1927 m. sausio 21 
d., Lenino mirties metinė
se, Podgaetskis su šeima, 
po dešimties metų klajoji
mo užsieny, išlipo į Rusi
jos krantus, o jo širdis de
gė mintimi:
— Visos mano jėgos, vi

sas mano gyvenimas — at
rasta jai tėvynei. Aš atsi
duodu jums, Sovietų Rusi
jos darbininkai.

Rusiškoji arbata užeigos 
name jam pasirodė taip 
skani, tik skurdžiai atrodė 
tie elgetaujantieji vaiku
čiai, kurie prašė nors kąs
nelio duonos.
RAUDONOJI VĖLIAVA 

IR KRAUJAS

DARBININKAS

Kad ir gyvulys, bet instinktas verčia rūpintis savo mažyčiais. Taigi 
ir šis paveikslas parodo tą patį rūpestį, nors neturėtų būt jokio jaučiamo 
pavojaus, nes iš tos pačios šeimininkės gauna maistą ir pati susirūpinu 
si. Tai kova už savuosius, kova už išsilaikymą, — tai gamtos įstatymas.

54-rių BABELYJE

SUSITIKIMAS SU 
PABĖGĖLIU IŠ SSSR 
Pakeliui, bebūnant laive, 

šiokio tokio nedarnumo į 
jo įsitikinimus įnešė vieno 
jūrininko pasakojimas, 
kad jam tekę būti Batume, 
Novosibirske ir kad tenai 
uosto darbininkai labai 
skurdžiai apsirengę.

Konstantinopolyje jam 
teko sutikti vieną kauka
zietį, neseniai pabėgusį iš 
Rusijos. Kaukazietis, suži
nojęs, kad Podgaetskis 
grįžta į Rusiją, pratarė:
— Jūs grįžtate į tą pra

garą? Keliaukite, tik nesi
gailėkite vėliau...

Pamažu pradėjo užsi- 
megsti pažintis, net ir su 
G. P. U. žmonėmis. Vienas 
iš jų pasakojosi:
— Žinote, civilinio karo 

metu mums teko šaudyti ir 
į darbininkus, kurie neno
rėjo eiti su mumis. Ar ma
tote tą Raudonosios vėlia
vos medalį ant mano krū
tinės? Tai atlyginimas už 
mano pasitarnavimą nu
malšinant angliakasių 
streiką...

Atsimindamas dabartį, 
vykdomąją kolektivizaci- 
ją (ūkininkų pervedimą į 
komunistinius dvarus), jis 
pridėjo:

— Praeitą naktį mes nu
šovėme penkis “kūlokus” 
(taip bolševikai pravar
džiuoja stambesnius ūki
ninkus)... Šį vakarą mes 
likviduosime kaikuriuos 
kitus...

Kitą vakarą Rostove 
Podgaetskiui teko išsi
šnekėti su būreliu vyrų, 
kurių vienas papasakojo, 
kaip jie “likvidavę” didįjį 
kunigaikštį Mykolą, caro 
Nikalojaus II brolį. Jį a- 
reštavusi raudonųjų vy
riausybė garantavo, kad 
negręsia joks pavojus jo 
gyvybei, bet 1918 m., artė
jant baltiesiems, raudon
armiečių dalinys nakčia į- 
siveržė į kambarį, kur bu
vo kunigaikštis, nekreip
dami dėmesio į jo protes
tus, išsivedė ir sušaudė, o 
jo kūną sudegino taip, kaip 
ir caro šeimos.

Savo įspūdį apie šį girdė
tą pasakojimą, taip aprašo 
Podgaetskis:
— Instinktyviai aš pri

spaudžiau prie širdies savo 
mažą berniuką, kurs mie
gojo šalia manęs ir pirmą 
kartą nuo atvykimo į Ru
siją kilo baisus klausimas 
manyje: “Ar gerai aš pa
dariau į šią šalį atsivežda- 
mas sūnelį?”

tik KĄ NAUJO ATSKLEIDĖ

* CHAMP SALVAGE

▼M kiMck«vt Mn0« Joe Loui* take eeuaily weli to the important 
Jok of eonacientioua fat ealvage. Here Shirley Wolf, radio ęommenta- 
Mor, Uit “champ” drein uaed cooking fat Into a cflntainer in
Šis NOw Verk ręsta u ra ht. Every drop is štili needed to make soap, 
ptactrkcal aephances. autemobllea. tiras, fabrics and othtr neceasrties.

rasti vieną bendrą kalbą 
visam pasauliui, sudaryti 
regolemeną atominei bom
bai ir išleisti bendrą pinigą 
visoms tautoms.

Štai vėl kita problema. 
Kanada buvo užmiršusi 
paskelbti karą Bulgarijai. 
Dabar delegatas laužo gal
vą kaip čia pasirašius tai
kos sutartį su Bulgarija, 
su kuria nebuvo kare.

Rusija pasirūpins Bul
garijos reikalu, o Anglija 
Kanados, sakydamos: “už
mirškite taiką ir nebegal
vokite daugiau”.

Visa blogybė yra delega
tų protelyje; jie turėtų įsi
tikinti, jog nėra skirti pa
naikinti esantį pasaulį, o 
paskui sutverti naują, bet 
turėtų palikti jį ramybėje, 
nes Tas, kuris jį sutvėrė, 
žinojo daugiau už juos.

Jie ieško neapčiuopiamų 
dalykų, kurie jau nuo pra
džios pasaulio yra. Jei že
mė yra apvali ir sukasi ap
link saulę, veltui delegatai 
laužo galvas jai duoti nau
ją formą. Ir niekas negali 
duoti žmogui kitokią pri
gimtį, kaip tik' tą. kuri no
ri gyventi, o ne pasismaug
ti.

Štai vėl: mūsų delegatas, 
matydamas darbo lėtumą, 
pašnibždėjo Molotovui į 
ausį, sakydamas: Taika 
bus padaryta tik 1950 me
tais, tad jūs bolševikai tu
rėsite progos užtektinai 
išnaudoti užimtus kraštus. 

Kaip juokingos tos kon
ferencijos! Nepasitikėji
mas, puldinėjimas, ginčai, 
užgauliojimai ir tt., nei 
vieno rimtesnio žodelio, 
atrodo tikrai kaip koks 
“soap box”, iš kurio Molo
tovas, Vishinsky, Manuils- 
ky skleidžia savo propa
gandą.

Koks begalinis nusivyli
mas vargstančioms tau
toms! Tikėjosi susilaukti 
tikrų vadų, žmonijos gel
bėtojų ir geradarių, o da
bar pasirodo esą pigmė
jai - nykštukai, jų elgesys 
ciniškas.

Nuteisė ir pakor ė pralai
mėjusius. Jie nebuvo pa
smerkti už prasikaltimus, 
bet už tai, kad pralaimėjo 
karą. Jei būtų laimėję a- 
nie, būtų pakarti šie. Tad 

I valio karas, o ne teisybė, o 
i tuo mažiau demokratija! 
• Karas triumfuoja, nes 
' dar niekas neišdrįso jo 
teisti ir neišdrįs, nes nie
kad taip nesiginklavo, 
kaip dabar ginkluojasi. 
Taika beliko tik sapnas!

Ponai delegatai, juokų 
nedarykite ir žmonių ne
kankinkite! Palikite kiek- 

dėl abejingųjų, vieną tautą ramybėje, te
tai tas bus pamoka ir per- gu ji tvarkosi kaip nori, 
spėjimas”, (pusi. 6). ’ Nenorėkite

Tuos žodžius parašė laik- j

Kasdięninės Jung. Tautų 
delegatų kalbos, kurios ga
limai ves prie trečiojo ka
ro, yra taip jau nuobo
džios ir tuščios, kad jau 
nesmagu ir klausytis. Be 
to, skaitoma labai prastai 
ir nesuprantama kalba, 
(nes kiekvienas savo kal
boje), o tik paskui išverčia 
ir išdalina tekstą. Kiekvie
nas atsakymas turi būti 
parašytas, paskaitytas, iš
verstas ir išdalintas. Kiek 
laiko eikvojama! Nežinia 
kam skaito, gal sienoms, 
nes laike lektūros visi kal
basi ir dažnai visai kitais 
reikalais, nieko bendro su 
konferencija neturinčiais.

Visai nelauktai atsistoja 
Čekoslovakijos delegatas 
ir siūlo tris problemas: iš-

sismaginimo, kaip 
griauti”. Namų langai iš
daužyti, kiti pridengti len
telėmis, balkonas nugriau
tas, medžiai iškirsti. Ūky- tuosius faktus, Podgaets- 
je įkurtas sovehozas (vai-' 
džios dvaras). Negeriau 
atrodė ir kaimas, i 
lios nuo sovchozo. Motina į ševikai uždarinėjo kątali- 
jau buvo mirusi.

REDAKCIJOJE 
MINSKE

Podgaetskis — žurnalis-mg šaudė kunigus, vado
vas- Baltgudijos sostinėje,. vaujančius asmenis tiky- 
Minske, jisai buvo priskir- bįnįame gyvenime ir reli
nas , literatūros skyriaus gįnių organizacijų veiki

me, juos apkaltindami įsi
vaizduotais sąmokslais 
prieš valstybės saugumą...

GYVENIMAS 
RUSIJOJE

Apibudindamas patir-

kis rašo:
— Prisidengdami darbi- 

už my-‘ninku “balsavimais”, bol-

I kų bažnyčias, provoslavų 
j cerkves, protestantų kir
kes, žydų sinagogas, turkų 
mečetes. Jie masiniai trė-

redaktoriumi prie dienraš
čio “Rabočii” (Darbinin
kas). Tas darbas jam se- __
kėši. Metams praslinkus Laite tų kruvinų neapy-

Rouge” (Raudonoji audra; 
Bonne Presse leidinys, A- 
verbode, Belgiąue, 215 
pusi.).

PERSEKIOJIMŲ ŠALY 
IŠGIRSTAS DIEVO 

BALSAS
Tos knygos įžangoje, 

prisipažinęs, kad dabar li
ko kataliku, taip savo per
gyvenimus ir galvoseną a- 
pibudina:
— Ar SSSR liks tuo nau

juoju pasauliu ? Kančios, 
badas, ašaros, neapykan
tos ir teroro dvasia, tūks
tančiai lavonų — štai at
sakymas į tą klausimą, ša
lys be Dievo, šalys nelai
mių!

“Čia tai ir prasidėjo ate
isto atsivertimas. Ne vie
nuolyne, ne krikščionių 
draugėje jisai po tiek metų 
tylos išgirdo Dievo balsą. 
Ne, tas įvyko šalyje, kur 
Dievo vardas yra panie
kintas, kur tikėjimas yra 
persekiojamas ir išjuokia
mas, kur visas gyvenimas 
paremtas neapykanta ir 
pavydu. Mano kelias, tai 
kelias iš pragaro vedantis 
į Šviesą... (pusi. 5).

APIE SAVO PIRMĄJĄ 
MALDĄ

“Nąktis... Mano pirmoji 
malda, taip neįprasta ir 
taip karšta... Dieve, Tu 
esi... Aš tikiu, aš tikiu!.. 
Kaip gi ta malda buvo sal
di tarp supančių mane pa
vojų!

sovietų žurnale “Molod- 
niak” (Jaunystė) buvo iš
spausdintas jo pirmas ro-- mylėti katalikybę, 
manas Streikas . Inati Irstalilrn

Nežiūrint keletos mažų] 
nusivylimų, jis vis dar pa
siliko komunistu. Jis rašo:
— Visa širdimi aš me- 

čiausi į kovą už komunisti
nes idėjas, kurias, neatsi-i 
žvelgiant į nieką, tada aš 
dar laikiau teisingomis ir 
žmoniškomis. Aš rašiau 
straipsnius ir knygas, aš 
organizavau fabrikuose 
komunistinį ir materialis
tinį (betikybinį) darbinin
kų ir jaunimo auklėjimą...”

AŠAROS UŽDARANT 
BAŽNYČIĄ

Kaip laikraštininkas ji
sai turėjo progos stebėti į- 
vairius Sovietų gyvenimo 
faktus. Vieną kartą redak
torius jį pasiuntė aprašyti 
žmonių “entuziazmą” už
darant bažnyčią ir nupiau- _ 
nant kryžius nuo bokštų.' jimą. Kaip laikraštininkas 
Aprašyti jam buvo neleng
va, nes jis žinojo, kad gy
ventojai “nubalsavo” tą 
bažnyčią uždaryti, tik kąij 
dvasininkus ir daug tikin
čiųjų suareštavo, ištrėmė.
— Vėliau, — rašo jisai,— 

laike visų balsavimų, ku
riuose tik man teko kaip 
laikraštininkui ar kaip rin
kėjui dalyvauti, deja, aš 
pastebėjau visišką nesi- 

. skaitymą su žmonių nuo-

MASKVOJE KOMIN- 
TERNE

Nuvykus į Maskvą pir
mu jo žingsniu buvo atsi
lankymas Kominteme, 
prancūzų sekcijoje. Čia ji
sai sutiko du prancūzų 
angliakasiu, savo draugu, 
kurie Prancūziją buvo ap
leidę prieš aštuonis mėne
sius. Tas trumpas pabuvi- 
mas Rusijoje jau buvo 
jiems pakankamas pakeis
ti savo pažiūras į komunis
tų rojų. Juodu tik trumpai 
prasitarė apie raudonųjų 
tvarką:
— Vadai linksminasi, o 

darbininkai... alksta be
darbėje...

KOMUNISTINIS DVA
RAS TĖVIŠKĖJE

Podgaetskio ilgesys bu
vo aplankyti savo tėviškę. |monc, tą pačią komediją, 
Rogėmis žiemą iš stoties i 
važiuojant į namus jis su
žinojo, kad visa eilė jo 
mokslo draugų jau žuvę 
nuo bolševikų.

Savo tėviškės bažnytkai
myje cerkvę rado uždary
tą, o šventiką ištremtą:
— Jį nuvežė dėl to, kad 

jis buvo dvasininkas ir 
kad jį mylėjo kaimiečiai, 
tik už tą, — pasakojo vie
nas valstietis.

Tėviškė atrodė kaip kad 
būtų “sunaikinę ją barba
rai, kurie nežinojo kito pa

• y.

kantos, teroro ir bado me- 
Į tų aš ir išmokau pažinti ir 

........................  Tiesa, 
patį katalikų mokslą aš 
pažinau vėliau, užsienyje. 
Tačiau jau Rusijoje pama
žu. man pačiam nepastebi
mai, augo mano pagarba 
tikintiesiems, ypač katali- 

i kams, nes juose aš mačiau 
pačius nuostabiausius pa
vyzdžius tikėjimo ir drą
sos, akyvaizdoje persekio
jimų ir mirties.

Mano kelias į Šviesą (su
prask, į Katalikų Tikėji
mą), buvo ilgas ir sunkus. 
Bet argi trumpieji keliai 
yra visada patys tikriau
si?”

TEBORAS IR 
PABĖGIMAS

Taigi su komunistu Pod- 
gaetskiu įvyko neįtikėti
nas dalykas: bedievių bol- 

; ševikų valdomoj Rusijoj 
jisai surado Katalikų tikė-

i
i
i
I

i
Į 
i i i ii

jisai dalyvavo priversti
nuose ūkininkų brukimuo
se į komunistinius dvarus: 
kolchozus ir sovchozus. 
Jis stebėjo, kaip jie be 
teismo, be gailesčio tre
miami ir šaudomi. Jis ma
tė dėl tos nevykusios san
tvarkos žmones mirusius 
iš bado, matė kruviną dar
bininkijos vargą ir skurdą. 
Dabar jisai įsitikino, kad 
Rusija yra baisus praga
ras iš kurio reikia kaip 
greičiau bėgti.

Slapta su žmona susita
ręs, neva, atsiėmė divorsą. 
Jo užsienietė žmona tuo 
būdu atgavo savo krašto 
(Vokietijos) pilietybę ir į-

“Tik Dievas mane išgel
bėjo; ir mano pareiga yra 
nupagakoti to mano išgel
bėjimo smulkmenas. Lai 
katalikai, lai visi Dievui 
tarnaujantieji iš tos pa
prastos atsivertimo istori
jos semia didesnį nusiste-i 
bėjimą Dievo gailestingu-į 
mu. Gi dėl užkietėjusių • 
ateistų, dėl neišmintingų 
pagonių, i

pertvarkyti 
Tuos žodžius parašė laik- Į pasaulio, nes padarysite 

raštininkas, rašytojas My-! tikrą betvarkę. Nenorėkite 
kolas Belina - Podgaetski, K”r'lz'r'ti xr_
kurs per daugelį metų bu
vo veikliu Prancūzijos ir 
Rusijos komunistu.

Dr. J. Prunskis.

mokinti pasaulio, kuris y- 
ra daug išmintingesnis už 
jus. nes kiaušinis niekados 
nepamokins vištos.

B. Mykąs*

i neva, laisvių, kurios buvo 
supančiotos teroru”.

Kai du bezbožninkų (be
dievių) organizacijos na
riai griovė bokšto kryžių:

— Susirinkusi minia ty
lėjo. Moterys verkė ir mel-'gijusi užsienio pasą išvy- 
dėsi beveik garsiai. Dau
giau kaip šimtinė jų, at
kreipusios akis į pilką dan
gų, puolė ant kelių čia pat 
purvinoje gatvėje”.

Kai jis savo aprašyme 
paminėjo ir šią žmonių lai
kyseną, partijos cenzūra ir 
redaktorius išbraukė.

ko vakarų Europon. Jis gi 
pats slapta pabėgo iš Rusi
jos, visiškai issigydyda- 
mas nuo komunizmo ir sa
vo žurnalistinį talentą pa
skirdamas kovai su rau
donąja Uranija. Tuo tikslu 
Belgijoje jis ir išleido atsi
minimų knygą “L’Ouragan

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje įdomiai Rašo 

Iš Tremtinvstės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. 
------- -----------------------------------------J
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BROCKTON, MASS. Kalėdines atvirutes. Tikrai, p. 
Šimkus atlieka gražų darbą., 
Norintieji gauti lietuviškų Kalė-! 
dinių atviručių, kreipkitės pas 
p. B. Šimkų. 209 Elm St., ar į 
Daukanto krautuvę.

Šv. Teresės Moterų draugijos 
p. M. Zaveckienė 

būtent: buvęs jau pora savaičių kaip sunko- 
universitetų kai serga. Linkime p. Zaveckie- 

ir Dr. nei greitai pasveikti.

Prakalbos
Sekmadienį, gruodžio 15 d.. 3 

vai. po pietų, v. Roko parapijos 
viršutinėje salėje įvyks šaunios 
ir labai įdomios prakalbos. Kal
bės ką tik iš Eurojvos atvykę į- pirmininkė, 
žymūs asmenys, 
Kauno ir Vilniaus 
prof. Pranas Padalskis 
Antanas Gervydas. Abiem kal
bėtojam teko daug nukentėti 
nuo abiejų Lietuvos okupantų 
— bolševikų ir nacių. Jie daug 
papasakos kas dėjosi Lietuvoje 
ir kokioje padėtyje dabar ran
dasi išblaškytieji mūsų broliai ir 
seserys. Nevėluokite, visi susi
rinkite laiku 
nes prakalbos prasidės tuo lai
ku. Rap.

LABAI ĮDOMI APYSAKA-ROMANAS 
IŠ LIETUVIŲ KOVŲ SU LENKAIS 

IR BOLŠEVIKAIS

25 Metų Sukakties Bankirtas
Gruodžio 1 d., bažnytinėje sa

lėje Šv. Onos draugija turėjo 
25 metų sukakties bankietą kur 
dalyvavo draugijos narės, ne
mažas skaičius jų vyrų, kun. J. 
A. Vaitekūnas (klebonas), vika
ras kun. A. Kacevičius, svečiai 
— kuni K. Žvirblis ir kun. Mc- 
Gregar, Domininkonai iš Prov. 
Kolegijos.

Draugijos pirm. E. čiočienė, 
paaiškinus vakarienės tikslą, 
pakvietė programos vedėja 
kun. Žvirblį. Kalbėjo vietinis 
klebonas kun. J. Vaitekūnas, 
dvasios vadas, sveikindamas 
draugijos valdybą ir nares, dė
kodamas draugijai už taip 
daug per tiek metų nuveiktus 
darbus parapijos naudai. Kalbė
jo ir kiti trys virš minėti kuni
gai. Taip pat kalbėjo pp. E. Cio- 
čys, A. O. Avižinis, vice pirm. 
R. Našlėnienė, rašt. J. Belkonie- 
nė, rašt. M. Klimavičienė, K. 
Dzekevičienė, M. Dzekevičienė, 
J. Hanley ir kiti. Narėms, išbu
vusioms 25 metus, pirmininkė 
kiekvienai prisegė “corsage’s”. 
O už mirusiųjų vėles sukalbėjo 
poterius. Buvo ir pamarginimų. - 
Marijona Tamošauskienė padai
navo porą dainelių. Tenka gar
bė tokių skanių valgių gaminto
joms — E. 
Zlatinienei,
pagalba valdybos. H. Belkonytė 
daug prisidėjo paruošimu ir pa
tarnavimu prie stalų. Marijona 
Tamošauskienė taip pat daug 
prisidėjo darbu. Rap.

Pereitos savaitės pabaigoje į- 
vyko rekolekcijos Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Rekolekcijas vedė kun. A. Mor
kūnas, MIC. iš Thompson, Conn. 
Užsibaigė sekmadienį, gruodžio 
8, 3 vai. po pietų. Tą dieną So- 
dalietės (merginos ir moterys) 
ir taip gi Šv. Vardo draugijos 
nariai bendrai priėmė šv. Ko
muniją. Prieš šv. mišias nema
žas skaičius merginų ir moterų 
įsirašė į Sodaliciją.

Kun. Morkūnas, MIC., pagyrė 
Norwoodiečius už gausų šv. Ko
munijos priėmimą.

Trečiadienio vakare, gruodžio 
11 d., įvyko Moterų Sodalicijos 
pamaldos ir susirinkimas. Po 
susirinkimo — “Christmas par
ty”. v

Pp. Aidukonių duktė Anelė, 
praleidus atostogas, grįžo dar
ban į šv. Luko ligoninę, New 
York.

Iš tolimos Kalifornijos p. A., 
Sipovičienė rašo savo tėveliam i 
p.p. Laurinaičiam, kad Kalifor- 
nijoje labai gražu gyventi iri 
graži gamta, p.p. Sipovičiai apie 
mėnesį atgal išvyko į Kalifomi- j 

’ . . ’ . . 7 ją apsigyventi ir apsistojo neto- ’
, . . „ , , Ii Holvuoodo, Ingelwood, Cal. p.1lvgiai 3 valandą, T ..... vLaurinaitiene šiuo tarpu buvo; 

sunkokai susirgus, bet jau 
sveiksta.

Praeitą savaitę buvo sunkiai 
susirgęs mūsų parapijos klebo
nas kun. P. J. Juškaitis. Klebo
nas kun. Juškaitis po stropia 
gydytojo priežiūra baigia pa
sveikti. Linkime kun. Juškaičiui 
geriausios sveikatos.

CAMBRIDGE, MASS
p. P. Monkus. kuris keturios 

savaitės atgal buvo dirbtuvėje 
sunkiai susižeidęs, 
sveikti,
serga sunkiu 
greitai pasveikti.

baigia pa-
p. Monkus šiuo tarpu 

gripu. Linkime
Prakalbos

Sekmadienį, gruodžio 15 d., 7
\ eteranas J. Ajauskas. kuris vaj vakare, parapijos svetainė- 

dalyv avo smarkiuose \ okietijos je įvyksta prakalbos. Kalbėto- 
mūšiuose. šiuo tarpu sugrįžo j jajs vra pakviesta profesorius 
civilį gyvenimą ir darbuojasi p Padalskis ir Dr. A. Gervydas. 
prie Cambridge miesto vanden- abu iš Lietuvos. Visi yra ragina- 
tiekio systemos. Sveikiname. mi dalyvauti šiose prakalbose, 

kur sužinosite vėliausias žinias 
iš Lietuvos. Taigi, sekmadienio 
vakare, gruodžio 15 d. visi kaip 
vienas dalyvaukime prakalbose.

Šiomis dienomis, bevartyda-

Cambridge BALF 60 skyriaus 
raštininkas p. B. Šimkus, at- 
jausdamas kančias ir vargus 
Lietuvos našlaičių Europoj, va
karais aukoja savo laiką, lanky-'
damas lietuvių namus ir parda- mas seną anglų laikraštį, užti- 
vinėdamas BALF lietuviškas kau aprašymą apie mūsų para-

Pasitik Šaltąją Žiemą Su

Kailiniais

Parašė

J. Kmitas ■ Kun. Dr. K. Urbonavičius
Apysaka taip įdomi, kad jq pradėjus skaityti, ne

gali iš rankų paleisti. Užsisakykite sau ir kitiems už
prenumeruokite. Ji būtų geriausia KALĖDŲ DOVA
NA, įteikti savo tėveliams ar draugams. Knyga turi 
576 puslapius. Kaina tik $2.50. Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
★ ★

pijos žuvusį karį a. a. B. Buro
ką, p. Burokienės sūnų. Karys 
B. Burokas yra palaidotas Bel
gijoje, Amerikos karių kapuose. 
Kario Buroko kapas, kad ir toli 
randasi nuo savųjų, rodos, jis

LAIREHCE, MASS
Lietuvos Gelbėjimui

Prakalbos
Gruodžio 8 d., ALRK Federa-lianuasi nuv ivuvo, ,

i turėtų būti užmirštas, neaplan- ei j°s skyrius surengė prakalbas 
komas ir pasodinta gėlelė ne- ALT ką tik pradėtajam vajui, 
laistoma. Bet ne, jo kapas labai Mūsų kolonijai tapo paskirtas 
gražiai prižiūrimas žmonių, ku- kalbėtoju neseniai atvykęs iš 
rie irgi neteko savo sūnaus šia- Europos Dr. Bronius Kazlaus- 
me kare, kurie nežino kur jų ^as-
sūnus amžiams ilsisi. Kario B J Prakalbos įvyko Šv. Pranciš- 
Buroko kapą rūpestingai pri- kaus parapijos salėje. Įžanginę 
žiūri du senukai belgai, pasodi- kalbą pasakė Federacijos sk. 
na gražių gėlių ir, atlankę kas pirm. F. A. Krancevičius. Jis 
sekmadienį, pasimeldžia. Senu- nurodė tikslą šių prakalbų. Pir-

Neužil g o susi
lauksime baltos, 
šaltos žiemos. Tat, 
pasitikite ją su 
šiltais, elegantiš- « 
kais I. J. FOX kai
liniais, kurie nevien Jus apsaugos nuo šalčio, 
bet jie Jus papuoš, ir padarys elegantiškomis.

Šiuo laiku I. J. Fox didžiausia moteriškų 
kailinių firma Amerikoje, turi labai platų ir 
didelį kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis 
kainomis. Tat. Naujosios Anglijos ponios ir 
panelės pasinaudokite proga, pasipirkite kaili
nius dabar, kad Kalėdų dieną pasipuoštumėte 
naujausios Hollywood mados elegantiškais 
kailiniais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te. kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kai
linius sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.

Senus Kailinius Išmainome į Naujus —
I. J. Fox kompanija senus kailinius išmai

no į naujus ir už senuosius duoda gerą nuolai
dą. Tai kam dėvėti senus nudėvėtus kailinius, 
kad lengvai galite įsigyti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir persitikrinkite kaip 
lengvai ir greitai galite kailinius įsigyti.

Šiomis dienomis lankėsi pas 
pp. Kamilus, gyv. Tremont St., 
jų duktė Ona.

Pereitą savaitę pp. Lyons sū
neliui "Jerry” padaryta “ton- 
sil’ių” operacija namuose. 
Sveiksta.

| Ameriką. Kalbėtojas pareiškė, 
kad vokiečių okupacija buvo to
kia pat žiauri, kaip ir bolševikų.

Padaryta rinkliava, ir šiam 
tikslui p. F. A. Krencevičius pa
kvietė ponias L. Venčienę ir L. 
Svenčionienę, p-les S. Rymaitę 
ir A. Gaidaitę, taipgi ir pp. K. 
Butkevičių, A. Bagdoną, ir p. J. 
Kaupinienę aukų rinkėjais.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 15 d., 3:30 v. 
po pietų, parapijos svetainėje, 
26 St. James Avė.

šiame susirinkime bus valdy- 
'bos rinkimas. Taipgi atstovių į 
Federacijos skyrių rinkimas.

Narės, ateidamos į susirinki
mą, atsineškite Kalėdinę dova
nėlę vertės nedaugiau kaip 50c. 
Visos dalyvaukite šiame susi
rinkime. Valdyba.

Rutkevičienei, A.
E. Savickienei, su

Padidėjo šeimos
Šiomis dienomis pp. Mykolas 

ir Anelė Marksai susilaukė ant
ro sūnelio, pp. adv. Walter ir O- 
na Gotowich susilaukė sūnelio. 
Jie dabar auklėja dukrelę Ber
nadetą ir naujagimį sūnelį.

Sveikiname!

IESTFIHD, MASS.
Mirė

Lapkričio 30 d. mirė Levosė 
Juknevičienė. Palaidota su iškil
mingomis trejomis šv. mišiomis 
gruodžio 3 d. v. Marijos kapuo
se. Susirinko visi draugai, gimi
nės ir pažįstami ir reiškė užuo
jautą visai šeimai nuliūdimo va
landoj. Todėl reiškiu širdingą 
padėką mūsų klebonui kun. V. 
Puidokui už tokį gražų patarna
vimą, taipgi visiems, kurie pa
reiškė užuojautos žodžius ir da
lyvavo mano žmonos laidotuvė
se.

Aukos Lietuvos Išlaisvinimui
Kaip jau buvo rašyta, gruo

džio 3 d., šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėjo Prof. Pranas 
Padalskis, neseniai atvykęs iš 
Europos. Buvo renkamos aukos 
Amerikos Lietuvių Tarybai ko
vai dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

Štai aukų ir aukotojų sąrašas:
Po $10.00 — Al. Pakarklienė, 

Kazys Mačys, M. Minkevičius; 
po $5.00 — kun. S. P. Kneižis, 
J. Jankevičius, Juozas Versiac- 
kas, J .Dixon, P. Blažys, J. M. 
Pečiulis, P. Veta, p. Vetienė, V. 
J. Kudirka, p. Alikonienė, D. 
Razulevičius, A. Viškelis, J. M. 
Uždavinis, L. Palevičius, A. Ka
valiauskas, Kl. Kašėta, p. Aidu- 
konienė, M. Balutienė, M. Babi- 
lienė, A. Venskus, A. F. Kneižys, 
P. Kručas, J. Peža $4.00; A. Mū
relis $3.00. Po $2.00 — M. Cof- 
sky, J. Kackūnas, p. Kuodienė, 
p. Navickienė. Po $1.00 — Iz. 
Vasiliauskienė, p. Strašunskas, 
A. K. Neviackas, A. Repšys, D. 
Jasionienė, A. Pežienė, A. Kavo- 
lynas, J. Smilgis, V. Sereika, Pr. 
Kudirka, p. Misiulevičius, p. Ma- 
činskas, P. Babilienė, p. Vasiliū- 
nienė, p. Jezavitienė, A. Saulė- 
nienė, p. Samsonienė, K. Alek- 
siūnienė, P. Naujokaitienė, D. 
Valma.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $181.00.

šias prakalbas suruošė ALRK 
Federacijos skyriaus ir Draugi
jų sąryšio komisija, kurios pir
mininku yra Adolfas Kavaliaus
kas ir raštininku P. Kručas. Jei
gu kurio aukotojo vardas neįra
šytas arba klaidingai įrašytas, 
tai praneškite komisijos pirmi
ninkui arba raštininkui ir jie 
pataisys kaip turi būti.

, Aukavo šie: Kun. P. M. Juras 
$10.00; S. Uždavinis $6.00; po 
$5.00 — L. Venčienė, V. Kaupi- 
nienė, O. Akstinienė, A. ir K. 
Jakučiai, T. Skusevičius, A. Po
vilonis, J. Jančius $3.00. Po $2: 

. .. . ' A. Boubienė, E. Miliauskienė, F.
menkos karo departamento ka- M. Juras, kuns patnjotmgai A Kazlauskas,
rio Buroko antras, ir, nufoto-^no susmukusius nepagaile-’ p ® M Buivydiltti

S. Stankus, J. Grigaliūnas, F. A. 
Krancevičius. Po $1.00 — U. 
Stundžienė, P. Beleckienė, J. 

j Taparauskas, J. Baubinas, A. 
Zareckienė, U. Medalinskienė, J. 
Jankauskas, K. Antanavičius, 
M. Kašėtienė, N, Adukonienė, 
V. Lalienė, A. Kazeliunienė, K. 
Karlavičius, M. Andrukevičienė, 
J. Mikštas, J. Jurkšas, J. Bu
kauskas, M. Švitriutė, M. Sap- 
ka, U. Žeimienė, A. Sakalaus
kas, M. Kirmelienė, J. Cirienė, 
M. Petrikienė, A. Barkauskienė, 
J. Kentrienė, D. Balinienė, M. 
Svenčionienė, P. Zaromskas, K. 
Butkevičius, A. Bielavičienė, F. 
Jančius, M. Gerčius, S. Rymai- 
tė, H. Rymaitė, A. Bagdonas, 
P. Zareckas, S. Padvaiskis, D. 
Jurosas, A. Auryla, F. Franko- 

jams nei kiek nenusibodo klau- nis, P. Rudis, P. Raznauskas, A. 
sytis jo kalbos.

Antra dalis kalbos buvo apie 
Lietuvos tremtinius. Kalbėtojas 
nurodė kaip sunkiai vargsta tie 
lietuviai tremtiniai, kurie gelbė
dami savo gyvybę nuo bolševikų 
tironų, žūt-būtiniu būdu bėgo 
kur tik galėjo. Dauguma jų bol
ševikai pasiviję sušaudė. Di
džiausia dalis tremtinių šiuo 
tarpu randasi Vokietijoj. Var
gingai jie ten gyvena, ir jiems 
reikalinga skubi pagalba. Ragi
no susirinkusius padaryti savo 
pažįstamiems 
deivitus, kurie 
bai pagelbėtų

g
S s kai belgai net išsirūpino iš A- muoju kalbėtoju buvo kun. P.

I

Julius Juknevičius.

šv. Onos Draugijos Nauja 
Valdyba

Praeitą penktadienį įvyko šv. 
Onos draugijos metinis susirin
kimas. Išrinko sekantiems me
tams naują valdybą. Pirm. Ane
lė Derdinskienė, vice-pirm. Be
nedikta Atkočaitienė, rašt. A- 
nelė Adomaitienė ir kasierius 
Marcelė Radžiuvienė. Taipgi nu
tarė ruošti Christmas Party, 
sekantį sekmadienį po Kalėdų 
Švenčių, 4 vai. po piet, bažny
čios salėje.

Komitetas žada paruošti ska
nius lietuviškus ne tik užkan
džius, bet ir skanią vakarienę.

Taipgi nutarta į tą vakarienę 
kviesti ir kaimyninės kolonijos 
lietuves Šv. Onos draugijos na
res iš Northamptono.

Šv. Onos Draugija pasižymėjo 
savo veiklumu per visus metus, 
užbaigę su pasilinksminimu se
nus metus, narės žada stoti su 
dar didesne energija į naujų 
metų darbą. B.

grefavę jo kapą, prisiuntė Ame- ti stambesnių aukų Lietuvos by- 
rikon jo motinėlei p. Burokie- l°s laimėjimui, ir vargstantiems 
nei. Ištikrųjų šis senelių belgų išblaškytiems lietuviams 

tremtiniams.
Principaliu kalbėtoju buvo 

gerb. Dr. B. Kazlauskas. Jis pri
minė Lietuvos istoriją ir kaip 
praeityj lietuviai kovojo su savo 
priešais ir visados atsiekė savo 
tikslą, laimėdami kovas už lais
vę. Prelegentas aiškiai ir teisin
gai nurodė patirtas pirmos bol
ševikų okupacijos padarytas 
Lietuvai skriaudas, ir kaip lie
tuvius burlokai visokiais būdais 
kankino, ir vežė gyvuliniuose 
vagonuose sukimštus, kaip ko
kius gyvulius, į Sibirą ir į ki
tas tolimas Rusijos dalis. Prele
gentas kalbėjo ilgai, bet jo kal- 

P-lė G. Malinauskaitė, kurijba buvo įdomi, todėl klausyto- 
nesenai sugrįžo iš ligoninės po 
operacijos, šiomis dienomis grį
žo ligoninėn ir pergyveno kitą 
operaciją. Ligonė po antros o- 
peracijos jaučiasi sunkiau, bet 
sveiksta. Linkime greitai pa
sveikti. A. D.

gražus darbas sumažina moti
nai širdies skausmą, nors tiek 
suramina motiną, nes ji žino, 
kad jos sūnaus kapas neapaugęs 
dilgėmis, bet gražiai prižiūri
mas. Ir ištikrųjų, tai netik vieno 
kario Buroko kapas gražiai pri
žiūrimas, bet visų Amerikos žu- 

M vusių karių kapai Belgijoje yra
SS X*_____• 1__ 1__________ f- •rūpestingai belgų 

nes belgai jaučiasi 
I skolingi Amerikos 
| kurie juos išvadavo 
I nacių vergijos. O kada kas mū
sų brangią tėvynę Lietuvą išva
duos?

prižiūrimi, 
nors tiek 
herojams, 
iš žiaurios

e

S

e
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{Barkauskas, J. Balevičius, p.
Černiauskas, A. Davainis, A. 
Marcinkevičius, M. Griškevičius, 
F. Lalys, A. Andrukaitis, J. Zin
kevičius, M. Krancevičienė.

Garbink tėvišką kalbą ir 
anos kalbrėdą,

Nes prigimto liežuvio 
nemokėti gėda.

Dionizas Poška.

s
I

275 Main St., Webster, Mass.
! ___________ _____________

i

Pirmiau — Pope Optical Co.
; Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

į pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

Š 411 VASHINGTON UREET.
į> BOSTON, MASS.

Albert R. Barter

ir giminėms afi- 
tremtiniams la- 

atvykt į šiaurės

Viso su smulkiais suaukota 
$161.00. Girdėjau, kad kai kurie 
pasižadėjo aukas priduot vėliau. 
Taigi viso su pasižadėjimais su
darysime $200.00 su kaupu.

Kaip visada, taip ir šį sykį Šv. 
Pranciškaus parapijiečiai gra
žiai pasirodė, padarydami gerą 
pradžią savo aukomis Lietuvos 
kovai dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. F. A. Krancevičius.

»-------------
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I.J.CH$l»lin
GRABOR1US

" Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M
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LIETUVOS LAISVES
i i t I A A A

ZINUTFS
Gruodžio 10 d., mirė, mėnesį 

pasirgęs, miesto ligoninėje, Jo
nas Gudas, 35 metų amž. Gimęs 
So. Bostone. Paliko du broliu ir 
dvi seseri. Laidojamas gruodžio 
13 d., 9 vai. r., iš šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

i

i

DAKTARAI
i^------------------------------------------------------
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Dr.ksephF.ktMefc
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadnay

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7iki 9-tai
Seitadieniais nuo 2 iki 8-ta i.

I

I 'Į
I

I

i 
Skaudžios Žinios. South Bos-, 

toną pasiekė žinios iš Žemaiti
jos, kurios yra, tą kraštą my
lintiems, labai skaudžios. Viekš- 
nelių sodžius bei mažas mieste
lis su apylinkėmis nuo seniai 
turėjo bažnytėlę ir kleboną. Da-, 
bar ten per savaitę kunigo nėra, i 
Atsiranda kunigas .sekmadie
niais mišias atlaikyti.

Viekšneliai priklausydavo prie 
Luokės parapijos. Kojelių šei
mai ir kitiems pasidarbavus 
Viekšneliai įsigijo savo bažny
tėlę. Ar ilgai jie beišsilaikys. į Plekąvičienč, adv. Jonas Griga- 
Tik vienas geras Dievas težino.

Ir kituose Žemaičių kraštuose 
trūksta kunigų.

i

Bostono Komiteto Laisvinti Po $1.00 aukavo — J. Trasas. 
Lietuvą prakalbose, kurios įvy- Petras Molis, Steponas Gedri- 
ko gruodžio 1 d., South Boston mas, Petras Gaina. Marijona 
Municipal Building svetainėje, Ulevičienė, Al. Joneika, M. Mar- 
principaliu kalbėtoju buvo Dr. tinkus, George Sinkens, Juozas 
Bronius Kazlauskas, neseniai Grimas, Vincas širka, Vincas 
atvykęs iš Europos. Aukų viso Valatka. J. Kapočiūnas, Justi-
surinkta $712.85. nas Augunas, Antanas O. Shall-I

Čia paduodame stambesnių na, John J. Roman, Nellie Grą- 
aukotojų vardus.* bal, A. Matulis, p. Keblinskas, p.

J. Norkunienė aukavo $15.00. Gintalas, p-nia Petravičienė, p. i 
Po $10.00 aukavo — Kun. Pr. Averka, p. Kraujelis, E. Katilie-| 
Virmauskis, kun. Dr. K. Urbo- nė, Lukšienė, Petras Shopa, Va-1 
navičius, M. Palolionienė, Vin- latkevičienė, p. Tamulionis, J. 
cas ir Ona Andriūnai, Vladas J. Petrauskas, Visockienė, P. Zu- 
Jakštas, Ag. Kalinauskienė, Em. kas, W. Jaroša, O. Diksienė, A. 

Varžinskaitė, Roklinienė, A. 
Dreinis. V. Kantautas, K. Pra-j 
tapąs, E. Maluk, J. Venckus, B.! 
Gedvilienė, J. Bartkus, A. Vai-i

1

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Ameba Tataro- 
nis, kuri turi įgijus 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Boyiston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

muzikos

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L. Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMET RISTAI
447 Broadvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Gruodžio 15 d., 3 v. p.p., šv. 
Kryžiaus Katedroje, Washing- 
ton St., Bostone, Arkivyskupas 
R. J. Clshing, D. D., suteiks su
augusiems katalikams Sutvirti
nimo Sakramentą. Norintieji tą 
sakramentą priimti tą dieną, te- 
pasitaria su savo parapijos ku
nigu.

Lankėsi
11 d.

Tel. TRChvbridge 6330

J.Repshb,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Trečiadienį, gruodžio 
lankėsi “Darbininko” redakci
joj Kap. inž. P. Labanauskas, 
kuris šiomis dienomis atvyko iš 
Bridgeport, Conn. į Lynn, 
Mass. dirbti inžinieriaus darbą 

‘ General Electric kompanijoj. 
■Jis čia dirbs tris mėnesius, 
j Kapitonas inž. P. Labanaus
kas pasižadėjo kada nors at
vykti ir pasakyti kalbelę per 
radio Darbininkų radio progra
mos klausytojams.

ĮVAIRŪS SKRBIMA1
llllllilIlilHlllllieOHftStlIlHIIHHIIINMCtStotMStmMM

| AJ.NAMAKSY
REAL ESTATE < 

INSURANCE 
414 W. Bro»dway 

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

I

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

Nešikai Atėmė Iš 
Lietuvio $200

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme. randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

Today's busy housewife, eyeing the *ctivity-fiU*d d*y* ahjtod, jrgl 
wč!coim unusuBlly ddicious and nove! MINCEMEAT UAT-
MEAL 8QUARES. They’re simple to prepare, bot štili a sala hoMajr 
eraation worthy of any festive occasion.

Scant sugar supplies are spared, too, since brovn sngar ana eent 
syrup combine a* sveetening agentu. The toothsome flavors of minee- 
mest and rolled oats and the tang of orange rind nake the MINCE- 
MEAT OATMEAL SQUARES festive fare indeed. With theee oat- 
mmI Minams, the practical woman who is bealth-eonaciou* ha* a 
delicious way of getting the nutritious, whole-grain elementą of oat- 
menl into the diet of every member of the family — eapociaUy the 
children. Vitamin Bt, food-energy, protein and food-iran in oatmeai 
give the word “nutritious’’ four-star meaning.

For a apecial Christmas gift package, a homemade containnr can 
be faahioMd from an empty oatmeai box. Cover the entiie bos wMt 
decorative paper—the lid too. A round lace-edged doilie (eaator 
aaipped aut) i* paated inside the top of the carton for a frilly edging 
to the cookie container. As a lid lifter, an artificial pine oom-or omm 
tther fąnriful Christmas omament can be uaed.

Mincemeat-FiUed Bara
(Makes 4 doien bara)

cup. aified ciirv.'tHsd 3our • Z eum nUM M. («aiek t mš
tea.poon coda faaiuonM. mcooted)
leaspoon aall 'VP »aWr
eup brown mi<ar 1 Ib. minceseat (>SmU 2 cap.)
eup lat

Sift together flour, soda and salt. Mix with brown augar. j 
Cut in fat until mixture resembles coane erumbs.
Add rolled oats and water, mixing thoroughiy. 
Pack one-half the erumb muture into toro greaaed 7xll*inch

3>an*. Spread a thin layer of mincemeat over the erumbe. Pade on the 
remaining erumbs.

5. Bake in a moderato oven (350*F.) 30 to 35 minute*. Cool and 
cut in bars. Serve as a cookie or with a sauce as dessert.

i neKaviciene, ąav. jonas unga- 
lus, Povilas Baltrušiūnas, N. 
Januška, Jonas Januška, J. Ste
ponaitis, V. Jankus, Silvestras 
Zavadskis, Juozas Petrauskas ir čaitis, O. Višniauskienė, U. Kli- 
Kazys Vileišis. Aleksandras Vit- mienė, P. Klimas, M. Kavolienė, 
kus $8.00. j K. Senukevičienė, J. Palionis, i

Po $5.00 aukavo — Kun. Si- M. Lukas, E. Butkevičienė, A. 
meonas Saulėnas, Antanas Kro- Riškienė, Uršulė, Mrs. Butkus, 
pas, A. Zarkauskas, P. Lauru- Mockapetris, J. Valatka, K. Zit- 
tis, Karolis Vasel, S. Griganavi- kus. V. Jurgelaitis, M. Strazdas, 
čius, J. Arlauskas, Albinas Ne- M. Žirolis, A. Cenčienė, p. Pra- 
viera, Pranas Gerulskis, Petro- kapas, p-nia Kabalinskienė, A. 
nėlė Gerulskienė, Jonas Kaz- Andrews, p. Piesas, p. Oreika. 
mauskas, Adolfas Namaksy, p. Zolis, p-nia Paulauskienė, p. 
Pranas Steckis, p-nas ir p-nia Liutkevičienė, p. Mockienė, S. 
Pocius, M. Gaputis, V. Anesta, Ykamas, p. Stevenson, Jonas 
P. Tuleikis, Dr. Antanas Kapo- Andrews, A. J. Levickas, p. Mo
čius, F. Džervienė, Albinas Ma- liejus, Dr. Zaikis, p. Zaleckas, 
zys, Petronėlė Svilas, Povilas B. Tilienis, K. Tiienis. p. Mar- 
Lingis, J. S. Geznas, Juozas Be- čiulaitis, G. Kuncevičius, M. 
leckas, p-nia P. B., M. Venis, C. Cuonis, p. Rusteika, p. Pivaru- 
Šapalienė, A. Kirtiklis ir Alek- nas, P. Pechulis, J. Pechulis, P.l 
Sandras Mizara. i Galinis, J. L. Petrauskas, p. Ste-

Po $3.00 aukavo — A. Šilkas, venson, p. S. Mikalsonienė, T.
N. Valentienė, A. Stanevičienė, Jakavonis, p. Troskan, S. Zu-
P. Vadluga, Antanas Kaunelis kauskienė, K. Čiurlionienė, D. 
ir p-nia O’Halloran. jOlsen, V. Jonis, A» Davei kis. M.

Po $2.00 aukavo — Stanley Verseckas, J. Kasperas, K. Ta- 
Klinga, J. Audick, Antanas Meš-. mošiūnienė, J. Trinka, P. Šaka
lys, Jurgis Mešlys, Steponas tauskienė, p. Jomaiienė, A. Sty- 
Mickevičius, p-nia Smigelskie-! ga. V. Neviera, p. Pinelis. p. Ki
ne, p. Stakutis, J. Markelionis,1 martis, M. Jasiūnas. J. Vaičiū-
O. Gegužienė, M. Ališauskienė,' nas. J. Pocius, 
M. Kurkulionis, F. Geidis, G. Į 
Lukauskas, M. ir J. Bratenai, ■Į 
B. Masiulis, Juozas Antanavi
čius, Petras Kleponis, Alena Ba- 
kunaitė, p. Bernatonis, Ray- 
mond Paul, Adomas Natkus, p. 
Sarpalius, J. Tumavičienė. J. 
Kasparavičienė, P. Apšiega, F. 
Tėtulis, Kaz. Stetskienė, S. Ka
volis ir A. Ivaška. Pazareckienė 
$1.50.

Pereito pirmadienio vakare du 
plėšikai įsibriovė į lietuvių Al 
ir Joe krautuvę, 233 D St., So. 
Bostone, ir atėmė iš Alberto 
Bernoto $200.00.

Tos krautuvės savininkas yra 
Albertas Bernotas ir Juozas 
Kybartas. Jie kepa ir parduoda 
“clams”, žuvį ir kitokius valgo
muosius produktus.

&

»

i Pristatome Alų ir Tonikų
i Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

* toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems
i ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOJUS BEVERAGE CO.
i
i J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
i 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tanike Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Groften Ava* Islington, Mos*.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

1! 
i! 
i! 
l! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

C Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
| SOUTH BOSTON CAFE 
$ Vincas Balukenis* Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus,
X

užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Miss.

i

i
i
i 

%
1.
2.
3.
4.

KeumlišM Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryt* 

iš daug skirtingų elementų, turi s* 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau*. ale tuojaus įsigyk 
DEKEN8 OINTMENT, arba rašyki
te j dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
$2-00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa MC, Nowark 1, N. J.

nila. Petras Yotis. M. Svalionis, 
p. Gedraitis, A. Yovaishis, p. 
Sutkienė, p. Aleksandravičienė, 
N.N., p. Galbatavičienė, p. Ba
rauskienė, p. Alekonienė, p. Ne- 
kumavičius, Jonas Lepetinskas, i 
Leonas Petruiis, Jurgis Razva-j 
dauskas, S. Gedamavičius, P.1 
Bizikauskas, p. Kudorauskas, p.' 
Jokubauskas, Vincas Balčiūnas.

• V. Kazlauskas.^ p. Masteika. Ig. 
Grubinskas, p. Petraitis. J. Au
gustinaitis, p. Sutkus, p. Bokan- 
tas ir J. Žibikas.

Komitetas nuoširdžiai visiems 
aukotojams dėkoja už jų dosnu
mą Lietuvos reikalams.

Dr. Antanas L. Kapocl^y, 
Adolph Namaksy,

Iždininkai.
(P. S. Jei sąraše būtų įsibrio- 

vus klaida, tai {įrašome aukoto
jų atsiliepti, o mes stengsimės 
atitaisyti).

I
I

J. Bakunas, S. 
Strazdas, p. Nevieckas, A. Pil
vinis, K. Treinavičius, B. Lepes- 
ka. M. Kudarauskas, V. Tarbu- 
lienė, p. Pivorienė, p. Samolis, 
M. Vaitkunienė, J. Glineckas, J. 
Ainingis, P. Rūta, J. Venys, P. 
Jankus, p. Sinkus, P. Latvins- 
kas, A. Kazlauskas, Jonas Tui-

II

BIZNIERIAMS
Jonas J. Romanas ir jo 

sūnus irgi Jonas, žinoda
mi, kad mūsų biznieriams 
daug laiko sugaišina val
džios reikalavimas vesti 
knygas, duoti bertaininias 
ir metines apyskaitas, val
džiai, įsteigė Roman & Son 
Business Service, kuri biz
nieriams veda knygas ir 
paruošia valdžiai apyskai
tas už vieną dolerį į savai
tę.

Biznieriams, kurie pasi- 
nauodoja Romanų patar
navimu nereikia vesti jo- j 5 
kių knygų. Kas savaitė jiejrc 
išpildo blanką ant kurios 
užrašo kiek jie kas dieną' ' 
priėmė pinigų, kam ir už 
ką išmokėjo. Blanką su do
leriu pasiunčia Roma
nams, kurie savo ofise ve
da atskiras knygas kiek
vienam klientui.

Kas mėnesį kiekvienas 
klientas gauna balansą iri 
pelno ir nuostolio apyskai-! 
tą, kuri parodo biznieriui 
kiek jis uždirbo ar pradir
bo tą mėnesį. Kas bertai- 
nis ir pabaigoje metų jie 
paruošia klientui valdžios 
reikalaujamas apyskaitas.

Biznieriai, kurie norite 
daugiau sužinoti apie šį 
patarnavimą, parašykite 
Roman & Son Business 
Service, 127 E. Foster St., 

i Melrose 76, Mass. arba te- 
i lefonuokite MELrose — 
1 0846-M.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm.ninkė — G. Gailiūnienė.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.

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

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdare Ona Kiasauskas.

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

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

vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PAsALPINeS
DRAUGIJOS VALDYBA

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

tais, vėliau grįžo Amerikon, 
gyv. rodos Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Conaulate General <m Lithuania 

41 Mest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

■ GASIŪNAS, Petras, sūnus
I Stanislovo, brolis Marijonos.

GAVENIS. Jurgis, iš Valuckų
I km,. Jurbarko vai., gyv. Chica-
! go Heights, III.

GAWENAT, Marie, iš Gėčių 
km., Šakių aps.

GECIUKONIENĖ - Vabuolai- 
tė, Marija, iš Margų km., Leipa- 
(lingio vai.

GENYS, Juozas, iš Devinduo- 
nių km., Gudžiūnų vai., Kėdai
nių aps.

GERULAITIS, Jurgis, iš Viš
tyčio vai., Vilkaviškio aps.

GERULIENĖ - Motušytė, E- 
milija, gyveno Pentwater, Mich. 
ir Illinois.

GILDŽIUKAS, Aleksas ir Ju
lius, iš Pakruojo, Šiaulių aps.

GOT AUTAS, Jonas ir Tadas, 
gimę Amerikoje, Trinkos pus
broliai. gyv. Čikagoje.

GRICIŪTĖ. Morta ,iš Papilės 
vai.. Šiaulių aps.

GRICYS, Pranas, gyv. Cliff- 
side, N. J. Box 58.

GRIGALAUSKAS, Pijus, iš 
Lankupenų km.. Gražiškių v., 
Vilkaviškio aps.

GRIMIENĖ - Rotkytė. Morta, 
gyv. Buffalo, N. Y.

GRUBERT. Gustav ir Joseph 
iš Žuklolių km.. Virbalio vai., 
Vilkaviškio aps., gyv. Brookly- 
ne.

GUDAITIS, Jonas, iš Jankų 
vai., Šakių aps., gyv*. Čikagoje.

GUTAUSKAS, Anicetas, iš 
Juškonių km., Skiemonių vai.

GUŽAUSKAS, 
nas, gyv. rodos 

'į GYLYS. Olga. 
! HEIDRICH,
Kauno, gyv. Brooklyne.

i IGNATAVIČICTfi, Anskių

|
I!

I

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th St., So.-Bostt>n. Mass.

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Grigą na viėius. 
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass.

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay, So. Boston. Mass.

I

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre-
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

i

Ros. Šou. 3729 Šou 4618į

LiftiuamanFumitiireCo.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

326 - 328 W. Broadu ay
SO. BOSTON, MASS.

Matrašai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380- West Broadu ay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

I

Juozas ir Pra- 
New Yorke.

Gustavas, iš

S. BarasevKtas ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tai. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

•38 Dorchestar Avė.
Tel. COLumbia 2537

1

Gėlių Krautuvės J
*502 E. Broadvvay, So. Bostone ir J

211 Adams St., Dorchestery,
Svekina — savo kostumerius su Kalėdų ir

Naujų Metų Šventėm ir ’k
• i?Kviečia užeiti į jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanom < 

gražių plentų su religiškom stovylukėm, kai{) šv. Cabrini, 
Šv. Teresa, Šv. Juozapo. Panelės švenčiausios ir kitų, taipgi 

J) visokių darželių su paukšteliais ir gyvulėliais; gražių Kalėdi
ni nių Poinsetta, Cyclamen ir Azalea plentų; puikiausių raudo
ji nų, ir visokių spalvų rožių, chrysanthemų gėlių, puikių Ka- 

ledinių corsages ir Orchids. Parduoda Kalėdinių eglaičių, 
X Kalėdinius vainikus papuošti langus ir duris, taipgi Kalėdi- 
x nius basketus papuošti kapus. Turi didelį ir įvairų pasirinki- 
y mą gražių Kalėdinių pasveikinimų atvirutėmis. Jei nežinote 
I- ką Jai pirkti Kalėdoms, tai pa t a nam, kad gėlės visuomet 
V pradžiugina Moterį ir Merginą. Papuoškite savo Mamytes, 
<1 žmoneles, sesutes, ir drauges Kalėdų Dienoj su puikiu Ka- 

ledų corsage iš Baltic Florists Gėlių krautuvių.

Telefonai South Boston 0489 ir Talbot 8956.
į!- Krautuvės bus atida ros iki 4:30 vai. po pietį) Kalėdų Dienoje.

—< < —< « —> < ——

giminaitė.
IMBRIENĖ - Stimburytė ir 

vaikai, gyv. Elizabeth.
INDRIULIENĖ - Taunytė,

Jovana, iš Žeimių km., Šiaulių 
vai.

JAKAS, Jonas, iš Telšių aps., 
gyv. West Pullman, Čikagoje.

JAKŠTAS, Malvina, gyv. Pitt- 
♦į'sburgh. ar gal Pittsfield. Mass. 
ftl JANKAUSKAS, Aleksas, sūn.

Jurgio, iš Stakliškių vai.. 
taus aps., gyv. JAV 
doje.

į* JARUŠEVIČIUS, 
gyv- New Yorke ar 

JASINSKIS,
;♦ Vytautas, gyv. Čikagoje.
§ JASIULIONIENĖ. Ona.

Aly- 
ar Kana-

Karolis, 
Bostone. 

Romualdas ir

JASINSKIS. Vytautas, baigė 
gimnaziją Lietuvoje 1932 me-

I

C A SP E R
FUNERAL HOME

187 Dorchebter Street 
South Booton. Mase. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadu ay
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Žaletska». F. E. Zaletskas 
Grahoriai Ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLJC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Gruodžio 13, 19-16

HYnNIU^=—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

WMtRBURY, CONN. i
-------- I

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 22 d., pirmą vai. po 
pietų. Šv. Juozapo parap. senos 
mokyklos patalpose.

*Kurie esate skolingi už "Dar
bininką” malonėkite atsilyginti 
šį metą. Valdyba.

Gruodžio 6 d. įvyko Federaci
jos 22 Skyriaus ir Amerikos 
Lietuvių 2 skyriaus susirinki
mai šv. Juozapo par. patalpose. 
Pirm. komp. A. J. Aleksis nuro
dė. kad dabar turime daug dar
bo sukelti aukų šelpimui ir gel
bėjimui vargstančių lietuvių 
tremtinių.

Į Federacijos skyrių aukų 
gauta sekančiai: Rūtos dr-ja 
$1.40; Gyvojo Rožančiaus — 
$7.00; Apaštalavimo — $3.62: 
ALRKS 91 kp. 70c.; Tretininkų 
— $1.70; Moterų Sąjungos kp. 
$1.00; Jėzaus Kančios — 50c.; 
Ona Pranskietienė $1.00; Vin
cas Ramažauskas $5.00. Viso— 
$21.92.

Buvo kalbama apie aukų rin
kimą į šalpos fondą (BALF». p. j 
J. Bernotas pridavė LRKS 
Conn. apskričio $15.00. Taipgi 
aukojo į šalpos fondą Juozas 
Augvs $5.00. ponia P. Petuška 
$10.00. p. Pranciška Povilaitie- 
nė $5.00. Prisirašė keletas narių 
ir įmokėjo vieni po $2.00, o kiti 
po vieną dolerį. Kadangi dabar
tiniu laiku rašosi daug narių į 
šalpos fondą, tai nėra galimy
bės jų vardus talpinti į laikraš
tį-

Drabužių rinkimo vajus tęsia
mas. Visi, kurie tik turite atlie
kamų drabužių ir norite auko
ti. priduokite tik adresą ir kas 
nors nuvažiuos jų paimti, šio
mis dienomis kleb. kun. J. Va- 
lantiejus parvežė drabužių nuo 
Zdanių šeimos; Juozas Joku
bauskas — nuo Kustių šeimos. 
Abi šeimos aukojo gerų drabu
žių. Taipgi K. Budrių šeima au
kojo gerų drabužių. Kiti taip 
pat yra aukoję.

16 minėsime iškilmingai. Kalbės 
kun. Jonas Balkūnas ir kiti kal
bėtojai.

Nutarta sausio mėnesį eiti į 
namus ir prašyti aukų Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams. Valdyba 
kolektoriams išduos paliudymus 
ir paskirstys gatves. Nemažai 
žmonių savanoriai apsiima eiti 
į namus. Sunkus darbas, bet už 
laisvę milijonai žmonių aukoja 
gyvybes, o čia gyvybės nerei
kia aukoti, tik reikia pasišventi
mo.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Skyriaus Valdyba 1947 m.

Pirm. komp. A. J. Aleksis; 
vice pirmininkai — Jokūbas 
Trečiokas ir Alena Devenienė; 
prot. rašt. Morta Zailskienė; 
fin. rašt. Antanas Orenta; ko
respondentė ir raštininko pagel- 
bininkė p. M. Andrikytė; ižd. 
Stepanija Sapranienė; iždo glo
bėjai — Juozas Bernotas. Jonas 
Kairys ir Petras Jokubauskas; 
maršalkos — Antanas Šamba- 
rys ir p. Motečius.

Korespondentas.

K s M
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Mrs. Fredda Acker ir šeima. Jie visi linksmi, o ypač motina, nes ji 
gavo pripažinimą savo siekiamai vietai, kaip “Mrs. America”.

PADĖKA

Gruodžio 8 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus me
tinis susirinkimas 48 klubo pa
te Ipose. Dalyvavo daug atstovų. 
Pirm. komp. A. J. Aleksis pra
nešė. kad prakalbos įvyks sau
sio 5 d.. 48 Green St. svetainėje. 
Kalbės Prof. Pr. Padalskis.

Taipgi nutarta ruošti kitas 
prakalbas sausio 26 d. Vasario

KEARNY, N.J.
Sekm.. gruodžio 8. per Panelės 

Švč. šventę įvyko iškilmingos 
ceremonijos mūsų bažnyčioj per 
9 valandos mišias.

Pradėjo priesaika ir priėmimu 
sodaliečių. Naujos Sodalietės 
pasižadėjo pildyti Sodaliečių į- 
status, ir gavo medalius. Dabar 
mes galime džiaugtis su apie 
150 Sodaliečių. Mūsų parapijoj 
yra berniukų, jaunų merginų, 
senior merginų ir jaunų moterų 
Sodalicijos skyriai.

Per mišias visi ėjo bendrai 
prie Komunijos. Sodalicijos į- 
spūdingos ceremonijos niekados 
nebus užmirštos.

Po mišių buvo bendri pusry
čiai Šv*. Vardo dr-jos salėje. 
Pusryčių programos vedėju bu
vo A. Smigelskienė, ir sekanti 
kalbėjo: kun. Stonis. Sesuo M. 
Urbana. A. Zalinskienė. M. Led- 
gerytė, A. Shawkonienė, A. Pe- 
terytė, Elsie Pamperytė, Eva 
Pamperytė ir berniukų pirmi
ninkas J. Buseris.

Muzikalę programą atliko Se
nior Sodalicijos. Junior Sodali
cijos ir Moterų Sodalicijos Glee 
Clubs su dainomis.

Keturdešimt Valandų atlai
dai įvyks Dievo Motinos Sopu
lingos bažnyčioj gruodžio 15. 16 
ir 17 dienomis. A.E.S.

Jau antri metai kaip negailes
tinga mirtis išplėšė iš mūsų tar
po mylimuosius vyrus ir tėve
lius, būtent. Antaną J. Kaunie- Į 
tį, gyv. Hartford, Conn., ir A- Į 
leksandrą P. Krikščiūną, gyv. j 
Washington Depot. Conn. Jiedu' 
buvo ilgamečiai LDS organiza
cijos nariai ir "Darbininko” 
bendradarbiai - rėmėjai.

LDS Conn. apskritis, prisimi
nęs savo darbščių narių mirtis, 
savo susirinkime, kuris įvyko 
Hartford. Conn., nutarė užpra- iškilme. Sekmadienį, gruodžio 8 
syti iškilmingas gedulo šv. mi- suma buvo atnašaujama su 
šias už a. a. Antano J. Kaunie-: asista. 
čio ir a. a. Aleksandro P. Krikš
čiūno vėles, kurias atnašavo 
kun. P. Sabulis Švč. Trejybės 
par. bažnyčioje, lapkričio 29 d. 
š. m.

Nuoširdžiai dėkojame LDS 
Conn. apskričio valdybai, kuo
pų valdyboms ir visiems na
riams už Jūsų gerą širdį. Dėko
jame giminėms, draugams, na
riams ir pažįstamiems iš Hart
fordo ir apylinkės, kurie daly
vavo šv. mišiose ir pasimeldė už 
mirusiųjų vėles.

Nuliūdę
Ona Kaunietienė ir šeima,
Lucija Krikščiūnienė ir šeima. įvyks iškilmingos šv.

_______________ Į
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zdai yra taip baisūs, kad juos 
matant šiurpuliai sukrato žmo
gaus kūną. Žinoma, tas sukelia 
užuojautą nelaimingiesiems 
raupsotiems. šį metą per tris 
dienas surinkta aukų $3,500.00. 
Per tas dienas buvo nepaprastų, 
įdomių atsitikimų. Viena gera
darė prisiuntė $75.00, kad už
laikyti vieną raupsuotąjį per 
metus. Kita paaukavo $52.00, 
dolerį kiekvienai metų savaitei. 
Trečiadienį rastas vokas be pa
vardės, kuriame buvo įdėtos ke- 

Per tas mišias turios PoP^nės po $50.00 kiek
viena. Kas metas ši raupsotojų 

Pii-mą kartą į ^liava turi ne vieną, bet daug 
• -- surpryzų mūsų kunigams. Gal

■ - -'niekam kitam taip žmonės ne-
Mendehs atjau£‘ia’ kaip tiems ne,aimin* 

į giesiems. Kiekvienas aukotojas 
po;iš prityrimo žino, kad auka 

raupsotiems atneša šimteriopą 
įrašytos į Marijos Vaikelių Mū“l kunigai
dr-ją. 1946 metų naujos soda- 8iliek« žmonių. Klebonas 
lietės yra sekančios: Ona Da-ikun' dr' Mendelis kasmetai au- 
valytė, Elžbieta Kučauskaitė,» mėnesio a‘Ka' *10000' 
Sandra DeStelano. Adalina Ma-;Kun- Dubinskas kuklesnio bū- 

Itulevičiūtė, Ona Maria Mendely-! *>• ne«arsina savo aukos, tačiau 
tė, Yvonne Morai. Mina Mac-> «an sUmbi-

• 
Farlane, Bernadeta Petrikaitė,! 
Agnietė Stanytė, June Sparrowj 
ir Katarina Wilčinskaitė. Visos Į 
sodalietės atkartojo pasiaukavi- j 
mo aktą. Pusryčiuose, kuriuos, 
Sesutės pagamino, dalyvavo abu i 
mūsų kunigai. Su jais taipgi da
lyvavo Kazimieras Kučauskas, 

j įžymus mūsų kolonijos veikėjas.
Sveikiname naujas Marijos duk
reles. Linkime visoms būti ištiy 
kimoms savo pasižadėjimams.

tūkstančiai. Kuiilgai ragino vi
sus dėkoti Jėzui, Marijos Sūnui 
už visas palaimas, kurias Mari
ja išprašė J. V. per šimto metų 
laikotarpį, ir prašyti to paties 
Jėzaus, kad Jo Motina akintų 
mūsų Amerikos kraštą nuo rau
donojo fašizmo, to baisaus 
biauraus komunizmo klaidos.

ir

Mokyklos Sodalietės
Nekalto Prasidėjimo dienoje 

mūsų mokyklos sodalietės už
prašė šv. mišias, kurios įmvo at-: 
našautos 8:30 v.

! Šv. Vardo vyrų dr-ja ėjo prie 
šv. Komunijos.
daug mėnesių dr-jos vyrai ūžė-; 
mė daugiau negu ketvirtdalį i 

; bažnyčios. Kun. dr. 1________
i sveikino, ypač naujus narius,! 
kurių buvo gražus būrys. L _ 
mišių vienuolika mergaičių tapo 

t

tvarka.
Antanui Dubinskui šeš- 

gruodžio 21 d. sukaks

NEW HAVEN, CONN.

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

S1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
S50.00 — taps Garbės Nariu 

S100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas S500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
I m marui a te Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Nekaltas Prasidėjimas
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

atlaidai paminėti su nepaprasta

Po sumos Švč. Sakra- 
imentas buvo išstatytas ir gar
binamas iki vakarui, šv. Valan
da įvyko nuo 8 v. iki 9 vai.

darbą, kad padarius šį vajų sėk
mingą ir sušelpus mūsų nelai
mingus brolius ir sesutes ištrė
mime.

Tai buvo pradžia trijų dienų 
jubiliejaus, minint šimto metų 
sukaktį nuo Amerikos pavedi
mo Marijos Nekaltai Pradėtos 
globai, nes turėjome išstatymą 
pirmadienį ir antradienį. Šv. Va
landa buvo laikoma kas vakarą: 
sekmadienį, garbei Dievo Tėvo, 
kurio duktė Marija yra; pirma
dienį, garbei Dievo Sūnaus, ku
rio Motina Marija yra; antra
dienį, garbei Dievo šv. Dvasios, 
kurios Sužadėtinė Marija yra.

Oras per visas dienas buvo 
begalo švelnus, todėl per visas 
dienas žmonių maldininkų buvoKariams Pagerbti Vakarienė

Karių Motinų draugija ruo
šia šaunią vakarienę pagerbti 
mūsų kolonijos karius, kurie ko
vojo dėl pasaulio taikos ir mū
sų tėvynės Lietuvos.

Sausio 5 d.. 10 valandą rytą 
mišios už

žuvusių karių vėles, taipgi pa
reiškimo padėkos už visus lai
mingai grįžusius į namus.

Vakare, tą pačią dieną, para
pijos svetainėje įvyks vakarie- 

' nė, į kurią draugijos narės jau 
; yra užkvietusios karius daly
vauti. Bet jei dėl kokios prie
žasties kuris karys negautų 
kvietimo, yra nuoširdžiai kvie- 

į čiamas atsilankyti į šią vakarie
nę.

Vakarienės metu bus išpildyta 
turininga programa. Yra pa
kviesti įžymūs svečiai bei vieš
nios. Taipgi kviečiam ir vietos 
bei apylinkės kolonijų lietuvius 
ruoštis dalyvauti.

BRIDGEPORT, CONN.
Žmonės dar nepamiršo para

pijos choro koncerto, kurs gra
žiai pavyko. Choras dėkoja p. 
O. Lučinskienei, p. O. 
kaitei, ir p. Mikuckiui 
darbavimą tame choro

Glužaus- 
už pasi- 
vakare.

Ilgiausių Metų!
Nekalto Prasidėjimo dieną, 

tai buvo Vardinės mūsų Sesutės 
Vyresniosios Motinos Immacu- 
latos. Mūsų klebonas per mišias 
8:30 v. ją viešai sveikino. Vi
siems priminė, kad mūsų para
pija yra laiminga turėti mūsų 
tarpe, nes ji yra viena iš trijų 
lietuvaičių, kurios turėjo gana 
drąsos, Dievo meilės ir asmeni
nio pasišventimo, kad įkurti čia 
Amerikoje Sesučių Kazimierie- 
čių Kongregaciją 1907 metais, 
kurios narės taip uoliai darbuo
jasi švietimo dirvoje lietuvių 
tarpe. Linkėdamas Motinai Im- 
maculatai linksmų vardinių, 
prašė žmonių pasimelsti, kad 
Dievas dar ilgus metus laikytų 
šią pirmtakūnę mūsų tarpe, kad 
ji savo išmintingu žodžiu ir 
šventu pavyzdžiu galėtų rodyti 
taką mūsų lietuvaitėms į aukš
tesnį luomą, į tobulesnį gyveni
mą. Tad dar kartą ilgiausių me
tų Motinai Immaculatai!

Nuotrupos
Aleksandras Dominikaitis, au

ka dujų, palaidotas šeštadienį, 
gruodžio 7 d. Ant nelaimės ne
pildė savo tikėjimo priedermių, 
tad palaidotas be bažnyčios. 
Kazys Kučauskas rūpinosi lai
dotuvių

Kun. 
tadienį,
17 metų nuo tos dienos kaip jis 
buvo įšventintas kunigu. Tai į- 
vyko Romoje 1929 m. Nuo su
grįžimo Amerikon paskirtas Šv. 
Alfonso parapijon, jis dar uo
liai tesidarbuoja. Ilgiausių me
tų Kristaus kunigui!

Ketvirtadienį, gruodžio 12 d. 
dėka mūsų parapijos kunigų 
dosnumui, o Sesučių Mokytojų 
pasiaukavimui, mokyklos vaiku
čiai turėjo prieš - kalėdinę puo
tą. Tai ne buvo koks ten menkas 
pasisvečiavimas, bet tikra puo
ta. Vaikučiai džiaugėsi ir dėko
jo kunigams ir Sesutėms už to
kias vaišes.

f

Skaudžiai Sužeistas Augustinas 
Bakaitis

Pirmadienio rytą, gruodžio 2 Į 
d., einant į darbą tapo skaudžiai 
sužeistas automobiliu mūsų ge
ras parapijietis bei susipratęs 

i lietuvis Augustinas Bakaitis, 
■ kuriam sulaužyta abi kojos ir 
visas kūnas labai sutrenktas. 
Šiuo tarpu randasi šv. Rapolo 
ligoninėje. Draugai bei draugės 
neužmirškite aplankyti pono A. 
Bakaičio, nes kada jis buvo 
sveikas visuomet lankė ligo
nius ir dažnai patarnavo laido
tuvėse. Visi giminės, draugai- 
draugės parapijiečiai ir draugi
jų nariai apgailestauja Augus
tino tokios skaudžios nelaimės, 
savo maldose prašo Aukščiau
siojo sustiprinti skausmuose ir 7:30 vai. vak., Apreiškimo par. 
priduoti jėgų greitu laiku pa- salėje, kviečiamas lietuvių šal- 
sveikti ir grįšti pas savo žmoną pos darbo prietelių susirinki- 
ir šeimą, kuri liūdi dėl savo ge
rojo vyro bei tėvelio nelaimės.

I
1

i BROOKLYN, N. Y.
šalpos Vajaus Pradžia

Penktadienį, gruodžio 13

M.

d.,

mas. Lanukiama atsilankant 
BALF apskrities ir skyrių val
dybų narių, draugijų veikėjų ir 

’ visų veikliųjų žmonių.
Šiame susirinkime bus pasiū

lyta sudaryti BALF vajaus New

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
Metinis Susirinkimas 

įvyks gruodžio 15 d. Visos na
rės kviečiamos susirinkti tuojau Yorko Lietuvių Komitetą ir pri- 
po sumos į parapijos svetainę. imti vajaus vedimo planus. Su

sirinkimą kviečia organizacinė 
komisija, kurią sudaro Dr. B. K. 
Vencius. J. P. Mačiulis, D. J.

Prakalbos vajaus reikalui dėl 
Lietuvos įvyks gruodžio 15, 4 
vai. po pietų. Kalbės neseniai 
atvykęs iš Europos adv. R. Ski
pitis, kuris suteiks daug žinių. 
Prakalbos įvyks parapijos sve
tainėj. Tuo reikalu darbuojasi 
vietinio Tarybos skyriaus na
riai: p. A. Klimaitis, p. A. Skir- 
ka ir p. P. Remeika, kurie visą 
reikalą sutvarkys su klebonu 
kun. J. V. Kazlausku. Tad visi 
Bridgeporto ir apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Diecezijos, Conn. Valstybėj, 
drabužių rinkimo vajus praėjo 
labai sėkmingai. Mūsų parapi
jos vajų per savaitę tvarkė 
kun. W. Pranckietis; bažnyčioje 
garsino pats klebonas, raginda
mas kiek galint aukoti drabužių.

Visi Ruoškimės Prie šalpos 
Fondo Vajaus

Sausio mėnesį prasidės BALF Averka, D. Klinga ir J. B. Lauč- 
aukų ir rūbų rinkimo vajus, j ka. Visi lietuvių šalpos darbo 
Taigi visi lietuviai, be skirtumo j rėmėjai maloniai kviečiami atsi- 

Ipartijų bei pažiūrų, stokim į'lankyti.

Vietinis Bendras Šalpos Fon
do Skyrius platina Kalėdinius 
atvirukus. Visi įsigykite sau 
nors po vieną rinkinėlį, ir galė
site Kalėdų proga sveikinti lie
tuviškais atvirukais. Pelnas Lie
tuvos Šalpos reikalams. Galite 
gauti pas p. J. Stanislauską, A. 
Stanišauską. p. Tatariūnienę, p. 
Balsienę, p. Tuskienę. p. Mačiu- 
kaitienę, p. Višniauskienę. Visi, 
o visi atminkite, kad dar yra 
daug žmonių ir mažų vaikučių 
Europoj, kurie reikalauja iš 
mūsų nors mažos aukos. O.

Parapijos kunigai trokšta ap
lankyti visus ligonius ir sene
lius prieš Kalėdas. Prašo visų 
i pranešti į kleboniją, kad visiems 
būtų galima atnešti šv. Komuni
ją į namus.

Girdėjau, kad mūsų klebonas 
pirmą kartą su kunigų kalėdi
niais sveikinimais siunčia lapą 
širdis į širdį pasikalbėjimų. Ne
galėdamas visų parapijiečių a- 
kis į akį matyti, jis pasirinko 
bent raštu į juos visus pakalbė
ti.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. kun. 
dr. Mendelis pranešė, kad mišių 
arnotas, tą rytą nešiojamas, ką 
tik buvo gautas iš Chicagos. 
Kvietė 10 švč. Vardo vyrų jį 

j “užfundyti” bažnyčiai, paauko- 
i jant po penkinę. Jei gerai nugir
dau, tai tą pačią dieną visas

Jaunimo Darbai
Parapijos Jaunimo klubas tik

rai nesnaudžia. Ne tik, kad jis 
surengė gražius šokius spalių ir 
lapkričio mėnesiais. Štai tenka 
sužinoti, kad Naujų Metų vaka
rą, sausio 1 d. Albertas Juškevi
čius, klubo pirmininkas, su savo 
darbščiais padėjėjais rengia mil
žinišką balių visiems parapijos 
nariams. Gal pirmą kartą mūsų $50.00 buvo suaukota vienų tik 
salėje gros net dvi orkestros tą vyrų. Valio mūsų vyrams! 
patį vakarą 
“Lietuviški 
dės vakarą 
klum pako jais 
vai. užims jų vietą Prano Jakai
čio 9 muzikantai, kurie links
mins atsilankusius amerikoniš
kais šokiais. Balius prasidės 8 v. 
ir trauksis iki 1 v. rytą. Turime 
viltį, kad ne tik jaunieji, bet ir 
senesnieji lietuviai parems klū- 
biečių pastangas, atsilankys į 
Naujų Metų balių. Yra verta 
mūsų darbščius jaunuolius ir 
mergaites paremti.

Raupsuotiems Užuojauta
Jau penkti metai kai mūsų 

bažnyčioje yra daromas atsi
šaukimas pasaulio raupsotiems. 
Pirma advento savaitė yra ži
noma kaipo Raupsotojų Savai
tė. Bažnyčios prieangyj tai ga
lerija paveikslų. Ant sienų gali
ma matyti šimtus fotografijų- 
nuotraukų iš įvairių raupsotojų 
ligoninių pasaulio. Kažkurie vai-

pasimainydamos. I 
Veselninkai” pra-; 
su suktiniais irĮ 

8 vai. vakare. 9

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

Llmoainai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį.

Juozas Kashskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS




