
I

J Juka rites

i

;■

Ą

PUBLIC L X 3 K A R Y
F BOOK SELLCTICN D T'
CE DIVIS10S
SO BOSTON MASS 1A

DUBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

-------- _____------------- <.
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettderis.
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

I

*-------------------------------------------- ---------------------------------♦(

DARBININKAS
I.ithiianian Semi-Weekly <

Mevv^paper <
Piiblished every 1

TUESDAY and FRIDĄ Y
3C6 Broadway. S- Boston 27, Mass.d- ----- w

i

Kiek šiemet žydai sukėlė 
į savo D.P. fondą?

Stalino planas Vokiečių 
sienų reikalu
•

The Joint Distribution Com- 
mittee, Amerikos agentūra 
skelbia, kad Žydų D.P. reika
lams fondas šiemet yra sukė
lęs 70 milijonų dolerių. Praei
tais metais ta suma buvusi 
dar aukštesnė.

Tas fondas yra paskyręs 15 
milijonų dolerių pagalbai 750,- 
000 žydų, gyvenančių Rytinė
je Europoje, apie 14 milijonų 
dolerių šelpti žydams gyvenan
tiems tremtyje ir virš 10 mili
jonų dol. perkėlimui žydų į 
Palestiną ir Jungtines Ameri
kos valstybes ir tenai jų įkur
dinimui.

•

“Aurore - France Libre” pa
sakė turįs tikrų informacijų 
apie rugsėjo mėn. pasitarimus 
tarp Stalino ir dviejų sateliti
nių valstybių vadų: Čekoslova
kijos — Gotvaldo ir Lenkijos 
— Bierutos. Tas laikraštis ra
šo, kad Stalinas abiems sate
litinių valstybių vadams kalbė
jęs, jog Sovietai stovi Europo
je prieš didelius sunkumus, nes 
Vokietijos klausimas dar neiš
spręstas. “Kaip šį klausimą iš
spręsti?” — klausia Stalinas 
ir čia pat atsako: “Atėjo lai
kas, kad reikia keisti politiką. 
Vokietija yra mums reikalinga 
ir mes turime su jąja bet ko
kia kaina susitarti”. Toliau 
pareiškė, jog jis žinąs, kad če
kai ir lenkai, kaip ir pirmiau, 
yra Vokietijos priešai. Tačiau 
belaisvių paleidimas, maiste 

-V _ pagerininjaa, okupacinio riti
mo sušvelninimas neatnešė 
lauktų vaisių. Vokiečiai yra < 
neužmiršę Rytprūsių ir Silezi- , 
jos netekimo. Tuo klausimu 
jie visi yra vieningi. “Mes gali
me juos prie savęs patraukti, • 
tik padarydami jų rytinių sie
nų reviziją”, — pareiškė Stali- < 
nas. Jis pridūrė, jog Sovietai j 
numatą tokią reviziją pasiūlyti 
čekams ir lenkams. i
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SVEIKINAME
Naujų 1949 Metų proga į 

sveikiname visus LDS or-į 
ganizacijos narius, “Dar-j 
bininko” bendradarbius, 
skaitytojus ir rėmėjus ir 
linkime geriausių sėkmių. * ----------- ( 

šis “Darbininko” nume-j 
ris yra paskutinis šiais' 
metais. Kitas “Darbinin- ; 
ko” numeris išeis 1949 m. j 
sausio 3 d. ir po to pa-! 
prasta tvarka — du kart; 
savaitėje.

Raudonieji siaučia 
Rumunijoj

Bucharestas, Rumunija 
—Maskvos sudarytos val
džios agentai siaučia vi
same krašte. Areštuoja o- 
pozicijos žmones, kurie 
nieko daugiau nenori kaip 
tik savo žmonėms ir savo 
kraštui laisvės ir gerovės. 

Šiomis dienomis raudo
nųjų karo teismas nutei
sė ir sukimšo kalėjiman 
44 opozicijos vadus, neva 
už tai, kad jie planavę 
“sukilimą prieš demokra
tinę Rumunijos valdžią.”

Demokratiniam pasau- 
iui yra žinoma, kad Ru
munijos valdžią sudaro 
kruvinos diktatūros liaup
sinto jai.

Teismas įsakė linijai
Lakytis Teisingume

Tel. SOuth Boston 8-2680 ANTRADIENIS (Tuesday),GRUODŽIO (December), 28 D., 1948 M.
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Oro Laivyno jėgos
Hav/thorne, Calif., devyni 100-tonų skraidantieji sparnuočiai sugrupuo
ti tokioj mažoj vietoj, kurią paprastai užima keturi bomberiai ant lėk
tuvnešio nugaros.

demonstruoja taupymą vietos. Čia matome kaip

Trys laivai su išvietintais žmonė 
mis atplauks j Bostoną

Lietuvis Kunigas Pakrikšti
jo Ant Tremtinių Laivo 

Gimusį Kūdikį

Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

Agentai Areštavo Kardinolą
Raudonieji kaltina jį “išdavyste” ir 

kitais “nusikaltimais”. -

Kg Atneš Naujieji 1949 
Metai?

Pa- 
val-

Šiomis dienomis gavome 
mėn 

at- 
iš- 
is

sausio 
Bostoną 
laivai su 
žmonėmis

žinių, kad 
1949 m. į 
plauks trys 
vietintais 
Europos.

Jeigu nesusidarys ko
kių nors netikėtų kliūčių, 
tai laivai įplauks į Bosto
no uostą sausio mėn. 14,

vo 72, ir 97 kitose įvairio
se nelaimėse.

Vien Naujoje Anglijoje 
žuvo 39 žmonės, iš kurių 
£5 žuvo automobilių nelai
mėse, gaisruose žuvo 11, 
vienas prigėrė, ir mažiau
sia tuzinas prarado gyvy
bes sniego audroje ir šal
tyje.—

nMNKNneJl Mn aiSNy^inl 
Bderiui

Massachusetts Štate 
Displaced Persons Com- 
mission bus pasiruošus 
sutikti ir pasveikinti at
vykusius išvietintus žmo
nes iš Europos, taip, kaip 
juos sutiko su pirmuoju 
laivu Bostono uoste.

Baigiame 1948 metus, 
saulinėje arenoje didžiųjų 
stybių vadai nesuvaidino jokios 
žymesnės rolės. Per visus me
tus pasižymėjo tik tūpčioji- 
mais. Raudonasis tironas te- 
besišvaisto kruvinu kardu pa
vergtuose kraštuose.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad Maskvos kai kurie vadai 
norį užbaigti “šaltąjį karą” ir 
susitarti su Jung. Valstybėmis. 
Tačiau jis tų rusų vadų neį
vardijo ir, kaip vėliau pasakė 
Prezidento sekretorius, kuris 
tuo klausimu kalbėjosi su juo, 
kad jis nenorįs jų įvardyti.

Nesinori tikėti, kad Jung. 
Valstybės darytų kokią nors 
naują sutartį su sovietų Rusi
ja, kai pastaroji tebelaiko save 
vergijoje Lietuvą, Latviją Es
tiją ir kitas tautas.

Prezidentas Trumanas pats 
pasakė, kad Sovietų Rusija 
nesilaikė nė vienos sutarties, 
kurios buvo padarytos Potsda
me, Jaltoj. Jeigu taip, tai kaip 
galima daryti naujas sutartis?

Jung. Valstybės turi laikytis 
principų. Mūsų valdžia turi pa
reikalauti, kad Sovietų Rusija 
ištrauktų savo ginkluotas jė
gas iš pavergtų kraštų ir leis
tų tiems kraštams atsistatyti 
ir atstatyti laisvą demokratin 
gyvenimą.

Negali būti taikos pasaulyj, 
kol ištisos tautos bus raudo
nojo tirono vergijoje.

New York — Valgyklų 
savininkai, kurių darbi
ninkai streikuoja, iškėlė 
bylą teisme, prašydami 
teismo išduoti draudimą 
streikieriams pikietuoti.

Teismas, išklausęs val
gyklų savininkų ir unijos 
įrodinėjimų, uždraudė pi
kietuoti su “klaidinančiais 
ir neteisingais parašais”. 
Teisėjas pareiškė, kad jis 
neuždra u d ž i a streikie
riams pikietuoti, o tik už
draudžia pikietuojant ne-.koje žuvo 439 žmonės. Au- 
šioti “klaidinančius ir ne- tomobilių nelaimėse už- 
teisingus parašus”. mušta 270; gaisruose žu-

Žuvo 439 Žmonės Per 
Kalėdų Šventes

Praneša, kad per Kalė
dų šventes visoje Ameri-

RUSIJOS KAI KURIE VADAI
NORJ SUSITAIKINTI SU 

JUNG. VALSTYBĖMIS

Kaltina Sovietus už nesilaikymą 
pasižadėjimų

Kansas City, Mo. — 
Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas biznierių su
ruoštame bankiete ' pa
gerbti Eddie Jacobson, 
Prezidento buvusį partne
rį, pareiškė, kad “kai ku
rie vadai” Rusijoj “labai 
nori susitaikinti su mu
mis”. Jis neįvardijo nė 
vieno rusų vado. Tačiau 
Washingtone kai kas spė
lioja, kad Prezidentas tu
rėjo mintyje ir raudonųjų 
diktatorių Staliną, kaipo 
vieną tų, kurie nori tai
kos.

Prezidentas Trumanas 
pasitikįs/ kad taika gali 
būti atsiekta laike jo ke
turių metų administraci
jos. Jis tai tvirtina, pasi
tikėdamas, kad Amerikos 
žmonės jį parems, ir pa
reiškė savo nuomonę, kad 
jeigu Rusijos žmonės tu-

retų balsą savo valdžioje, 
tai nebūtų didelių kliūčių 
kelyje į taiką.

Budapeštas, Vengrija— Kardinolą. Kardi n o 1 a s 
į Maskvos sudaryta komu-(Mindszenty buvo stipriau- 
Inistinė valdžia areštavo sias ir gali būti paskuti- 
J. E. Kardinolą Juozą nis pajėgingiausias komu- 

■' Mindszenty, Vengr i j o s nistinės valdžios priešas, 
primatą. Jį kaltina “vei-Į J. E. Kardinolas yra 56 

i kimu prieš valdžią, šnipi-'metų amžiaus. Jis ener- 
nėjimu, pinigų vertimuisi gingai kovojo prieš ko- 
juodoje rinkoje”, taip munistinę Vengrijos val- 
skelbia komunistinė vai- džią, kuri persekioja ka- 
džia. j talikus, užgrobė katali-

J. E. Kardinolo Mind-J kiškas mokyklas ir kitas 
szenty areštavimas nė katalikų įstaigas, 
kiek nenustebino katali-; Iš patikimų šaltinių pra- 
kų, kurių priskaitoma 67; neša, kad Šventasis Sos- 
nuošimtis tame krašte,;tas ruošia griežtą protes- 
nes Kardinolas energin-jtą prieš ,Vengrijos komu- 
gai gynė Katalikų Bažny- nistinės valdžios barba- 
čios ir bendrai visų kata-’riškus žygius, 
likų teises. Raudonieji ne-į -----------------------
galėjo kitaip sustabdyti 
Kardinolo 
areštavo.

Istvan 
pozicijos 
mente, sakė, 
kiek nenustebino žinios a- 
pie Kardinolo areštavimą. 
Jis sakė, kad žymiųjų po
litikierių kalbos, tarp jų 
ir prdiniero Istvan Dobi ir 
jo pagelbininko Matyas

I
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New York — Ant laivo 
“Ernie Pyle”, vidury At
lanto gimė kūdikis p.p. 
Ydes "Van Pachtenbeke, 
vykstantiems iš Belgijos 
i Detroitą.

Kūdikį pakrikštijo Ka
lėdų vakare tuo laivu at
vykstąs kun. Juozas šeš
tokas, kurs yra gimęs 
Bostone, bet Lietuvoje

I

Berlynas — Sovietų Ru
sijos valdžia nori atsily
ginti Gerhart’ui Eisleriui, 
pakviesdama jį Leipzigo 
Univers i t e t o profeso- j 
rium. (Saksonija ir tas' 
universitetas yra Sovietų 
Rusijos zonoje).

Kaip žinoma, Gerhart 
Eisler’is yra nuteistas 1 
metus kalėti už tai, kad 
jis neatsakė į Kongreso 
prieš - amerikinės veiklos 
tyrinėjimo komiteto klau
simus. Taipgi jis yra nu
teistas už neteisingai iš
pildytą blanką, kad išgau
ti pasą vykimui Vokieti
jon.

G. Eisler esąs komunis
tas No. 1. Jis dabar lai
komas po $20,060 kauci
jos, kol jo apeliaciją iš
spręs Aukščiausias Teis
mas.

Vadinasi, Sovietų Rusi
jos valdžia nori jį išgelbė
ti nuo kalėjimo.

veikimo, tai jį

Barankovits, o- 
vadas parla- 

kad jo nė

, . , - Rakosi (komunisto) jau
miium ■mijiir ami, žu dę Chicagoje. ko

Laivas pasiekė New 
Yorką gruodžio 26 d. Jis 
atplaukė iš Bremerhaven 
ir Antwerpo.

Refltaluja Dainiau Pagalbos 
Graikijai

VVashington, D. C. — 
Grįžęs iš Graikijos Jung. 
Valstybių ambasadorius, 
Henry F. Grady turėjo 
pasikalbėjimą su Prezi
dentu Trumanu ir kitais 
valstybės viršininkais apie 
Graikijos padėtį.

Henry F. Grady reika
lauja paskirti dar 400 mi
lijonų dolerių Graikijai, 
kad ji galėtų sėkmingai 
kovoti prieš raudonuosius 
sukilėlius. Sakoma, kad 
Prezidentas Trum anas 
pritaria duoti didesnę pa
ramą Graikijai.

Už Musolinio Laiš 
Gavo $120,000

komunistinė valdžia yra 
apsisprendusi likviduoti

Trumams Ruošia Kalbą 
Naujam Kongresui

Independence, Mo. — 
Prezidentas Trumanas, 

! praleidęs Kalėdų šventes, 
Į grįžo darban paruošti 
kalbą Kongresui.

Jo sekretoriai po Kalė
dų atidarė laikinį ofisą 
Muehlebach viešbutyj, 
kur Prezidentas Truma- 
ngą «Psfertw"r~iodfrmiyti- m----
vo kalbą. Jis grįš į VVa- ' 
shingtoną trečiadienį.

TITO NUTRAUKSIĄS PREKY
BĄ SU RUSIJOS BLOKO 

KRAŠTAIS
Belgradas, Jugoslavija 

— Premjeras Tito pasa
kęs parlamentui, kad Ju
goslavija turi nutraukti 
Drekybą su Sovietų Rusi
jos bloko kraštais, nes tie 
kraštai nesilaiko savo su
tarčių pristatyti reikalin
gus gaminius šio krašto 
industrijai.

Tito pareiškęs, kad jei
gu tie kraštai ir toliau 
taip darys, tai jis bus pri
verstas savo krašto re
sursus nukreipti į kapita
listinius kraštus, būtent, 
i Vakarus ir juos išmai
nyti į būtinai reikalingą

i f
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mašineriją penkių - metų 
planui.

Autoiatiniu Meti

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių Laivyne 
viršininkai praneša, kad 
jau išbandytas naujas 
automatiškas prietaisas, 
kurį nustačius galima 
saugiai vairuoti lėktuvą 
miglotame ir bet kokiame 
ore. >

Šis automatiškas prie
taisas veikiąs radio nuro
dymais.

Tačiau Prezidentas Tru
manas kaltino Sovietų 
Rusiją už nesilaikymą | 
pasižadėjimų, kuriuos yra 
davusi Potsdame ir Jal
toj. Jis sakė, kad Sovietų 
valdžia visai negerbia su
tarčių.

Jeigu taip, p. Preziden
te, tai ar galima pasitikė
ti tiems “kai kuriems” 
Rusijos vadams, kad jie 
laikytųsi sutarčių? Sovie
tų Rusija sulaužė ne tik 
Potsdamo ir Jaltoj pada
rytas sutartis, bet ji su
laužė visas kitas sutartis, 
kurias ji buvo sudariusi 
su savo kaimyniniais 
kraštais, kaip pavyzdžiui 
su Lietuva, Latvija, Esti
ja ir kt.

WeHe$ stiprėja, bei jo 
sveikatos stovis tebėra 

pavojuje.

— Margareta 
Mussolinio arti-

Roma
Sarfati, 
ma bičiulė, pardavė Itali
jos diktatoriaus laiškus ir 
kai kuriuos dokumentus.

Laiškus ir dokumentus 
nupirko Dr. I. Daniel Sho- 
rell ir už juos užmokėjo 
60 milijonų lirų, kas 
daro apie $120,000.

Naujų Metų Lietuvių Radio
Programa

Washington, D. C. — 
Pirmadienio rytą, gruo
džio 27 d., daugiau kaip 
mylia nuo namų, Oxon 
Hill, Md. ūkininkas rado 
gulinti, sušalusi ir be są
monės Sumner Welles, 
buvusį J. V. valstybės se
kretoriaus pagelbininką. 
Tuojau pranešė policijai* 
ir jis buvo nuvežtas ligo--je žydai 
ninėn. |

Gydytojai sako, I 
Sumner Welles sveikata gipto sienos, ir bando ižo- 
gerėja, tačiau pavojus liuoti antras egiptiečių 
dar nepraėjo. Sakoma, jėgas.
kad jį perbloškė širdies. Žydai visai nesilaiko pa- 

Ismūgis. iliaubų.

Žydai tęsia karą 
Palestinoje

su-

Praneša, kad. Palestino
je dar smarkiau

Į pradėjo pulti arabus. 2y- 
kad dai užėmė Rafah, arti E- _ .

šeštadienį, sausio 1 d. (Naujų Metų dienoje), 1:15 
vai. po pietų įvyks Lietuvių Radio Valandos N. Metų 
programa. Iš WESX radio stoties — 1230 kilocycles, 
Salėm Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENINE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, sausio 2 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės Prelatas Dr. .Kazimieras Urbonavičius, 
musų įžymusis literatas.

Šia proga sveikiname visus Gerb. Lietuvių Radio 
Valandos rėmėjus ir klausytojus.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnrood 7-1449
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Kanftntlo Areštevteias ' Sakoma, kad mokytoja 
Ičeaiiki lUiui PrAtochi Gutride buvusi aktyvi 

s veikėja unijose. Ji verba
vo darbininkus į komunis-

Rusija Grąžinsianti taleri- 
kai 31 Laivą

Kaip tik tų partiją. Taigi neabejo-

2

PALYDINT SENUOSIUS
METUS

Likit Sveiki, Senieji Metai
Likit sveiki, Senieji Metai! 
Nebgersime į jūs sveikatą, 
Nes jau keliaujat i kapus. 
Dabar terūpi viens dalykas: 
Kiekviens sielojąs darbininkas: 
Kokie Naujieji Metai bus 
Mes žinome iš prityrimo, 
Kad savo būsimą likimą 
Daugiausiai tvarko pats žmogus. 
Bet kartais perversmų įvyksta, 
Ir štai gyvenimas nuslysta 
Į nenumatomus vargus.
Atmindami nelaimių vaizdą. 
Mes Dievo meldžiame Apvaizdą 
Apsaugot nuo naujų kančių; 
Tegu pasaulis susipranta 
Ir tikrą būdą susiranda 
Išvengt takų klaidinančių.
Dabar jis biauris atsikvošęs:

' Kiek neskanios reik valgyt košės! 
Kaip iš tos balos beišbrist? 
Norėtų grįžt į sveiką protą, 
Atsteigt teisybę sužalotą 
Ir į žvaigždes iš naujo Skrist.
Bet polėkis jo nebe aro: — 
Jis idealo nesudaro: — 
Tam reikia nekaltos širdies; 
Tam reik sodint dorybių gėlę 
Ir laukti ilgą valandėlę, 
Kol ji išsprogs, kol pražydės. 
Pasaulį aistros tebemurdo. 
Kol iš visokeriopo skurdo 
Jis atsinaujinęs pakils, — 
Tada neslėgs bėdų verpetai, 
Ir tų laikų Naujieji Metai 
Iš atminties nebeišdils.

J. Kmitas.

Esame senųjų metų ba- į vyskupas Richard J. Cu- 
ro gale. Dar dienelė, kitajshing ir J. E. Vyskupas 
ir senieji metai nuplauks ■ J. Wright. Ten bus pa- 
užmarštin kaip palūžusi1 grindiniai išnagrinėta į- 
jūros banga. Ir tie senieji vairūs klausimai anos se- 
metai paskandins mūsų nučių namo atremontavi- 
įvairius pergyventus silp- mo reikalu. Ten bus nuo- 
numus, o paliks lyg žvaig- širdžųjų rėmėjų ir labda- 
ždutės gerųjų darbų prisi- rių didesnis susistiprini- 
minimai. Ir kaip mus mas dvasioje kilniosios 
moko Motina Bažnyčia, labdarybės reikalu o s e. 

i tik tie gerieji darbai ir y- Todėl yra kviečiami visi 
, ra žmogaus tas turtas, geros valios žmonės, kad 
kurį jis pasiima eidamas lig šiol dar ir nedalyvavęs 
į amžinybę. Todėl tie ge- toje kilnioje vargšams 
rieji darbai yra lyg mūsų statyboje, prisidėti minti- 
sutaupų knygutė 
ria mes 
valandose 
mos.

Palydint 
tus labai 
užsibriežti 
planą, — padaryti naujie
siems metams rezoliuci
jas. Tos rezoliucijos pri
valo paliesti neigiamus 
mūsų silpnumus ir žymiai

PADĖKA IŠ KANADOS rybes. Vienas iš gražiau-.
šių darbų Naujos Angii- -----------
jos Atlanto pakrantėse širdingai dėkoju “Darbinin- 
pereitais metais yra išdy-įko ’ redakcijai už prisiųstą taip 
gęs Brocktone. Tai nau- gražų 1949 metų kalendorių. Už 
jai parengtas seneliams j>ersiuntimo išlaidas siunčiu 1 
prieglaudos namas. Jis dolerį, 
jau apgyventas ir yra va-; 
dovybėje darbščiųjų Jė-

«

VVashington, D. C. —So
vietų Rusija po ilgu išsi
sukinėjimų galų gale suti
ko grąžinti 21 laivą Jung., 
Valstybėms, jai paskolin-į 
tus karo metu.

Jeigu ne Valstybės De
partamento neatl aidus 
spaudimas, tai Rusija bū
tų visai “pamiršus” apie 
savo skolas Amerikai.

j 
i i

Bostonas
Vengrijos komunis tinę jania, 
valdžia areštavo J. r* - 
Kardinolą 
szenty, Vengrijos 
kų primatą, tai iš 
kraštų pasipylė protestai 
prieš Vengrijos valdžią už 
jos barbariškus darbus.

Protestus pasiuntė J. V. 
valstybės sekr e t o r i u i 
Marshall’ui J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cu- 
shing, D. D. ir Massachu- 
setts valstijos kongres- “kompanijį 
manas John F. Kennedy. i - - - - ■

« « < < . > X luufien laaytujui uvstci-------------------------------
sh/ngV^klk^ y~ $1’350. alg?s Į“ ■ šeši žmonės
aiškių Įrodymu, kad Kar- b~v“ atIĮistas 
dmolo Mmdszenty aresta- uį taį 
vimas bus pagrįstas dirb- komitetui neatsakė i klau- nio rytą, 
tunais įrodymais.

Kongresmanas Kennedy Jai "k^uniįt^ 
pageidauja, kad x ° v ■_ - i i V€1Valstybės Departamentas: žinti darban
paragintų Jungtines Tau
tas ir Jung. Valstybių re
ligiją mylinčius* žmones 
apginti tą didįjį patriotą 
ir pasaulinę figūrą.

J.
kad ji labai gerai

E. žinojo komunistų veiklą.
Juozą Mind- 

katali- 
visų lt

v : >1 u
tint Mtik?

Los Angeles, Cal.
Jung. Valstybių Distrikto Kaip žinoma, Rusija iki 
Teismo teisėjas Leon šiol nei nesiruošė atnau- 
Yankvvich nusprendė, kad jinti derybas dėl $11,300,- 
Metro - Goldwyrt - Mayer 000.000 lend - lease sąskai- 
’ * 1 - - L turi su-tos.

■mokėti rašytojui Lester---------------

Į

i

kiekvieną savaitę kada jis 
___ ________ > nuo darbo 
už tai, kad jis Kongreso ša, kad anksti sekmadie-i 

, gruodžio 26 d., i 
_ simą: Ar esi ar kada bu- IVales ūkyje kilo gaisras.

_ į.*.. 1—___ ___ Be to. Dviejų aukštų mediniame!
teismas įsakė tą rašytoją name gyveno dvi šeimos/ 

Iš jų sudegė šeši šeimų į 
Teisėjas Yanktvich pa- nariai, tarp kurių trys 

smerkė Eric Johnston, Ju- vaikai.
i damų jų Paveikslų Produk-
i ei jos organizacijos pirmi
ninką, už prašalinimą nuo

I T »__ ai darbo įtariamuosius ko- •
J. I.MligUIRO IBryN Ar 'munistus. Jis sakė, kad į-

Barre, Mass. — Prane-

Pakorė 7 Japone ii
I

Tokio, Japonija —Gruo
džio 22 d. pakorė šiuos ja-,

metČ Sovietu PdtitilYnia Įstaigos gali samdyti arba’P?^ k^°. vaįus: P®1?;, 
nesamdyti komunistų, bet į Išdeki Tojo Gen. Kenji. 
pasamdžiusios ir pasira-, Doihara, Koki Hirota,į 

sijos atstovas Jacob A.,siusios sutartį negali jui?®"- 
Malik pasiūlė rezoliuciją prašalinti. Turi laukti koli * •

- ~ - I
i 

Paryžius — Sovietų Ru-’
Teitaro

I

Kimura, į

J. E. VYSKUPO V. BRIZGIO 
VIZITŲ PAPILDYMAS

Kuriuo tikslu J. E. Vys- Vienybei pavesta tvarky-AiaiiK pasiuie rezonuoją^asibai "sutart]es laikas ĮGen. Iwan Matsui, Gen.; Kuriuo tiksiu J. vys- vlenyoei pavesta tvarKy- 
Jung. Tautų Saugumo Ta- ‘pasibaigt sutarties laikas.. Muto jie vigi bu. j kūpąs V. Brizgys lankosi ti atsilankymo dienos, tad
rybai, reikalaujančią, kad: , ivo tarptautinio teismo i Amerikoje? Pirmą, kad viai kvietimai privalo eiti
Olandija sustabdytų gin- AffienM MKTaOOe UufflGI- fnuteisti už karo krimina- asmeniškai padėkoti Ame- per Kunigų Vienybę. Kte- 
kluotus puolimus Indone- jai Poroma i liniūs nusikaltimus. rikos lietuviams už jų bonai, kurių parapijose
oiim Inilzn 71 valonrln ir * trtralrunac lanlrnai toilraiasijoj laike 24 valandų ir. -_______ -
kad grįžtų į tas pozicijas,. £> c
džicTlS čT^0 gl’UO’-į šiomis dienomis Jung. į keisti mirties bausmę, bet

su ku- mis. darbais ir sulig iš
galime reikalų galės auka, ir padaryti 

semtis para- šiuos ateinančius naujus 
i metus savo gyvenime ži
bančia geru darbu žvaigž- «oniinsius rnr- * ®idute, kuri tave lydės ligi 
dangaus.

Sveikiname visus mūsų 
labdarybės mylėtojus ir 
linkime linksmų ir laimin
gų Naujų Metų!

senuosius me- 
yra pravartu 
ateities darbu

Turiu prisipažinti, kad jis 
zaus Nukryžiuotojo Sese->mane iat3ai nudžiugino, nes. po 
lių Vienuolių ir jų Rėmė-įdarbo ®rĮzus h- ««>-
jų. Evangelijoje skaito-ino mazyčio kambarėlio 
me Kristaus žodžius: “Ką:lietuviską kalendorių, 
padarysite vienam iš tų į 
mažųjų (biednųjų, suvar-. 
gusiųjų, senatvės naštos į 
prislėgtųjų), man pada
rysite”. Ar tas labdarin
gas darbas neakstina mūs; 
dar ir toliau pridėti mūsų j 
mažytę dovanėlę prie pla- J 
tesnio Jėzaus dorybių iš- idomų laikraštį, bet taip pat jo 
platinimo?! Taip. Tą pui-į 
kiai suprato viršminėto! 
vienuolyno rėmėjai ir jie 
jau padarė naujiems me
tams rezoliuciją — atre
montuoti namą ir senu
tėms, kurios ieškos ra
maus kampelio, kur galė
tų palydėti savo vargais 
ir nesveikata slegiamas 
vienišas dieneles.

Kad atkreipus plates
nės visuomenės dėmėsi ir 
kad daugiau supažindinusį 
visuomenę su tuo kilniu' 
labdarybės reikalu to viso kilęs iš Punios. Alytaus apskr. 
judėjimo rėmėjai ir nuta- ieško: 1. Dėdės Juozo Bunevi- 
Tė Šaukti didžiulį šuva- čiaus; 2. Dėdės Juliaus Bunevi- 
žiavimą - seimelį, kovo 27 Čiaus ir jo žmonos Emilijos Ra- 
d., Šv. Petro parapijoj, žanauskaitės, d. Kosto.
South Bostone. ŠV. Mišios Visi kilę iš Punios, Alytaus 
bus .atnašaujamos 11:30 apskr.
vai., seks pusryčiai ir 2-rą Atsiliepti šiuo adresu: 62 
vai. Municipal Buldng sa- Lab. Sup. Co., 8761 Labor Ser- 
lėje, sesijos. Ten užkvies- vice Co., APO 757 US Army, 
ti dalyvauti J. E. Arki-1'' Postmaster, New York, N.Y.

r išvydus ant ma- 
sienos

, dvasia 
vėi ilsėsimos mielos tėviškėlės 
laukuose...

Taip pat prašyčiau įdėti ma
no nuoširdžią padėką mano dė
dei p. Steponaičiui ir jo šeimai, 
gyvenantiems. 55 Market St., 

^New Britain. Conn. USA, ku
ris ne tik. kad užsakė tokį man

kurių parapijose 
x<«v gausų tremtinių rėmimą vyskupas lankosi, teiksis 

1 ir nužviorti visą tremtinių susižinoti su savo vysku- 
jtikrąją padėtį. Antra, gry- pa, gauti leidimą ir atlik- 

" mintis, kad ti visus formalumus.
___ _____ ,___ įkelti tikėjimo svarbą irj Klli„ ton h,™ akrfhta 
i Jung. Valstybių P^c ko veda netikėjimas, 

atidengti taipgi žalingas

į Nuteistieji prašė Gen. 
— j Douglas 7 *

Valstybių valdžia 'sustab- jis atsisakė tai padaryti.!Pdvasinė
Balsuojant, tik Rusija, d- Olandijai teikiamą pa- Kaikurie nuteistieji krei-l - ......
trama. Kmija. Colum-jramą pa^al Mars£afro pėsi j jUng. Valstybių
1 į.rnJa ’alsavo UZ;planą. Reikalauja sustab- Aukščiausijį Teismą, bet; - 
zrs mniia . Kitos valst\ - d karą prieš Indonesi- ir teismas atsisakė kištis komunizmo pasekmes, mm halaotri-l r ..

Ukraina, Kinija, 
bia ir Syrija balsavo 
rezoliuciją, j 
bes susilaikė nuo baisa vi-;.-, . ... jos respubliką.mo. Kadangi reikia ma-l._____ _____ _
žiausia 7 balsų, kad pa-' T . . « r .« . Tv< < • •
siūlymas būtų priimtas, Lietuvių Vaikučiai Išlydėjo Orlaivy 
tai Rusijos rezoliucija 
ėjo į gurbą.

I
i tarptautinius reikalus.

| Kaip jau buvo skelbta, 
'j. E. Vyskupas V. Briz
gys nuo Sausio 1 dienos 
iki Sausio 16 dienos 1949 

Mes didžiai vertiname metų lankysis Philadel- 
vyskupų ganytojiškus!phijos vyskupijoje.

nu- Su Žaislais Europon

Nusižudė mokytoja

1
Ij
; Gruodžio 14 d. iš East mingai bei simboliškai iš- _ _ _ _ _
■Bostono aerodromo išskri- lydėti buvo pakviesti Bos- kūpąs, džiaugsmas ir gar- 

. . T ... žmonėms turėti progą
išgirsti iš pačio vyskupo 
žodį.

J. E. Vyskupas V. Briz
gys, kiek laikas leis, lan
kysis tik tose parapijose, 
į kurias patys klebonai 
kvies. Kadangi Kunigų

_ _ ------V--------- --------------------- . pAAAJVPO “ JT OIVUpiJVJV.

laiškus, jie bažnyčiose' Toliau eina sekančiąja 
skaitomi, juo labiau yra*tvarka: 
vertinamas pačio ganyto
jo atsilankymas ir jo gy
vas žodis. Už tai garbė pa
rapijai, kurią aplanko vys-

J

New York __ Šiomis^do j EuroP^ — Frankfort, tono Lietuvių Tautinių Šo-
dienomis New Yorko mo-, Vokieti^ didžiulis Ameri-, kių Grupės vaikučiai su 
kyklų inspektorius 
William Jansen 1,.....,^,. . , ,
komunistu veikla mokv.| žaislų Tuos za.slus —1 
tojų tarpe. Jis išklausinė-'led.y dovanoms Europos 
jo’mokytoją Minnie Gut-! vaikučiams surinko ir is- 
ride. 10 m. amžiaus. Porai'?!unte, — Intcrnat i o n a 1 
dienų praėjus po klausi-l Enendship League Bosto- 
nėjimo. mokytoja Gutride’"6- Ta™ tlk.sh” or'a,v,J. au’ 
nusižudė " įkavo American Airlines.

Dabar policija tyrinėja Į Tą išskrendantį 
nusižudymo priežastį.

Vokietiją didžiulis Ameri- kių Grupės vaikučiai 
ican Airlines orlaivis pri-.lietuviškais kostiumais, 

tyrinėjo!krautas pilnas įvairių j Jie nešė ir krovė į orlai-
m..— — Ka-jvį dovanas, o fotografai

ir “news reel” filmų ir te- 
levision operatoriai rekor- 
davo šį įvykį.

Tą pačią dieną vakari
niai dienraščiai, o sekan
čią dieną rytiniai, įsidėjo 
šio Įvykio atvaizdą, pažy
mėdami, kad tai “Young 
Lithuanian Folk daneers”. 
“The Christian Science 
Monitor” įsidėjo net pir
mame puslapy.

Tose išlydėjimo iškilmė
se dalyvavo: Norma Raz- 
vadauskaitė, Aneta Savic
kaite, Loreta Kontrimaitė, 
Giedrė Natkevičiūtė, Vai
das Vakauza ir Gediminas 
Ivaška. Rap.

“Kalėdų
Dieduką“ — orlaivį įškil-

♦
/

Nebūk be įdomiausio laikraščio
“DARBININKO”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosim**, kas

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
3<I6 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

• *

Rusai Kaltina Pramuš 
Vagyste*

Berlynas — Kaip žino- 
jma, prancūzai išsprogdino 
Rusijos radio

; tonas Berlyne.
•reiškė griežtą protestą ir 
j pareikalavo, kad prancū
zai išsikraustytų iš Stolpe 
•kaimelio, kurį rusai buvo 
1 pavedę prancūzams spa
lių 29, 1945 m., kad pran
cūzai galėtų pasistatyti 
aerodromą.

Prancūzai iš Stolpe kai-

stoties an-
Rusai pa-

mėlio išsikraustė. Rusijos 
žinių agentūra ADN kalti
na prancūzus, kad jie išsi
kraustydami išvežė gyvu
lius. Vadinasi, juos apva
gina. Vagie, kepurė dega! 
ADN nori sulyginti pran
cūzus su rusais.

Ckiiuj Tsfs Mtraakti

Nanking, Kinija — Ne
žiūrint komunistų grąsi- 
nimo, valdžios nariai dar 
vis bando perkalbėti pre
zidentą Chiang Kai-shek, 
kad jis atsistatydintų.

Sakoma, 
Kai-shek “principe” 
kęs rezignuoti.

kad Chiang 
suti-

Berlynas — Jung. Vals
tybių Armijos sekretorius 
Kenncth Royall sakė, kad 
vakarinės Europos virši
ninkai reikalauja .^stip
rinti "Amerikos karo jėgas 
Europoje.

3, Providence, R. I.
4, Norvood, Mass.
6, Brockton, Mass.

13, So. Boston ir Cam-

1949 —
Sausio 22, New Haven, Conn. 
Sausio 23, Hartford, Conn. 
Sausio 25, Ansonia, Conn. 
Sausio 28, Bridgeport, Conn. 
Sausio 30, Lawrence, Mass. 
Vasario
Vasario 
Vasario 
Vasario

bridge, Mass.
Vasario 15, Athol, Mass.
Vasario 16, Worcester, Mass., 

Aušros Vartų bažnyčioje.
Vasario 17, Westfield, Mass. 
Vasario 20, Waterbury, Conn. 
Vasario 25, Rochester, N. Y. 
Vasario 27, Cleveland, Ohio.

Atsiradus daugiau pa
kvietimų, bus paskelbta 
spaudoje vėliau. Nuo Ga
vėnios Pirmo sekmadienio 
vyskupas rengiasi lankyti 
Chieagos apylinkes.

Kunigų Vienybė.

Esu ūkininkas, ir noru mie
lai ūkyje dirbti, prašau gal kas 
iš ūkininkų, galės man ir mano 
šeimai atsiųsti afidevitus. Esu 
su šeima — aš, žmona ir du 
sūnų, 24 ir 12 m.

Laukįu su pagarba
Gustovas Bolcas 
24B Rcinsbuttel 
b/Heidc - Holst.

Br. Zone, .Germany.
Arba kreipkitės pas:
B. Jakutis, 20 St. Paul St..

/

Cambridge 39. Mass.
Tel. KIR 1195. (21)

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Duriiudukų”!

visa šeima sudarė dokumentą 
atvykti i USA mano mamytei, 
broliams ir sesutei. Už tokį di
delį nuoširdumą ir pagalbą šir
dingai jiems dėkoju ir besiarti
nančių Kalėdų ir Naujų Metų 
proga, linkiu ko didžiausios lai
mės ir pasisekimo. Jų visai šei
mai.

Reiškiu pagarbą.
Eugenija Stasiukevieiūtė.

PAIEŠKOJIMAS
Bolius Bunevičius, s. Petro,

Costa Rica Prezidentas Jose Figueres atšau
kė kariškos valdžios režimą ir valdžią pavedė ci
viliam valdymui. Vaizdas parodo maršuojančius 
studentus į t /u tovę. kaiui gerbia maršuojančius.
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Geros Valios Himnas

• v

gilintum į šitą mintį! 
Skaisti siela yra Šv. Dva
sios šventykla. Kaip? Ma
no sieloj gyvena Šv. Dva
sia? Ką tai reiškia? Tai 
reiškia, jog Ji moko ma- 

Įne išminties, kad savo 
gyvenimu tarnaučiau Die- 
ivui; jog Ji moko mane 
protingumo, kad geriau 
suprasčiau savo gyveni- 

įmo prasmę; jog Ji man 
pataria įvairiuose atve
juose, jog Ji stiprina ma
ne pareigas atliekant, mo
ko mane pažinti Dievo va
lią, pažinti tikėjimą ir pa
gal jį gyventi; moko bi
joti Dievo ir ištikimai 
Jam tarnauti.

Vis labiau tobulinti sa
vo sieloj Dievo paveikslą, 
savo jausmus, savo geis
mus ir norus palenkti Jo- 

I jo valiai, “kad jūs jais 
pasidarytumėte dieviškos 
prigimties dalininkai” (2 
Petr. 1, 4) — štai žemės 
gyvenimo tikslas. Kilnus 
tikslas! Bet keno sieloj 
Dievo paveikslas yra ap
leistas, tas pasaulio aky
se gali ir kažin kaip žibė
ti, visi jo darbai bus tik 
dulkės, kurias vėjas išne
šios.

Bet ar tai neperdėta?
• Ne!

Tik paklausyk, bran
gus jaunuoli! Buvo laikai, 
kada paukščiai neskraidė 
ore, žuvys neplaukinėjo 
vandeny; bet Dievas jau 
buvo. Buvo laikai, kada 
nečiurleno upeliai, neža
liavo pievos, netekėjo 
saulė, nemirgėjo dangaus 
skliautuos žvaigždutės; 
kada nebuvo nė vieno 
vandens lašelio, nė vieno 
smėlio grūdelio; bet Die-

(Prel. Dr. K. Urbonavičiaus kalba, pasakyta Kalėdų 
antrą dieną — gruodžio 26, 1948 m., 9 vai. rytą iš WVOM 
radio stoties, Brookline, Mass., Lietuvių Katalikų Radio Va
landos programoje).

Yra toks padavimas, gėlų giesmės meliodija, 
.2 __________ 22- tačiau svarbių svarbiau

sias tos dangiškos giesmės 
turinys, kurs visas susi
telkia šiuose žodžiuose: 
Garbė Dievui aukštybėse, 
o ant žemės ramybė geros 
valios žmonėms. Tie žo
džiai yra kartojami visa
me pasaulyje milijonus 
kartų kasdien, nes jie pa
talpinti Mišių pradžioje, 
iškilmingame himne Glo- 
ria. Tai yra trumpa są- 
trauka bei antraštė tikėji-' 
mo dalykų. Juk tame ir 
glūdi mūsų išganymo es
mė: garbinti Dievą ir
klausyti Jo valios. Ir vie
nam ir antram tikslui yra 
būtina gera žmogaus va
lia.

Visų pirma, reikia pripa
žinti, kad Dievas yra, ir 
tam jau prireikia geros

kad Kristaus Gimimo die
noje, piemenys, išgirdę 
Angehi giesmę, negalėjo 
atsidžiaugti jos gražumu, 
bet pačios gaidos bei me- 
liodijos jokiu būdu nega
lėjo į galvą įsidėti. Tiktai 
vienas jaunas piemenukas 
sugebėjo tą meliodiją at
siminti ir jos niekad nebe- 
pamiršo. Kiek metų vėliau 
tą piemenėlį ištiko nelai- 

, jis

Tėviška Popiežiaus Pijaus XII širdis tarė pasau
liui atitinkamą žodį Kalėdų ir Naujų Metų proga. Tos 
didingos šventės tai tikrosios meilės iškilmės. Ir Šv. susirgęs akimis, jis 
Tėvas, taikos ir žmonijos mylėtojas, panaudoja kiek- neteko regėjimo. Aklam 
vieną progą vėl ir vėl priminti žmonėms, kad reikia buvo sunku gauti darbą, 

tai jis eidavo per žmones 
ir tą stebėtiną Kalėdų 
giesmę giedojo. Už tai 
gaudavo išmaldų ir iš to 
gyveno. Trisdešimčiai me
tų praslinkus, kada jau 
Išganytojas pradėjo savo 
viešąjį Fvvenimą ir, skelb
damas Dievo žodį, ėjo per 

jiems tikės ’ Kitus tai ragina nusiginkluoti, o patys miestus ir kaimus, vienoje 
tuo tarpu dar stipriau apsiginklavę, tikisi lengvai pa- vietoje jam žmonės prane- 
saulį pavergti. šė, kad čia gyvena viens

Popiežius visa tai ko puikiausiai žino. Kaip gilus ■ aklas žmogus, mokąs ste- 
psichologas, mokslininkas ir pirmiau buvęs keliose i bėtiną dangišką giesmę a- 
Europos sostinėse Nuncijus - diplomatas, jis geraipie atneštąją iš dangaus 
supranta, kad sėkmingam nusiginklavimui reikia ne 
tik didžiųjų valstybių valdovų susitarimo, bet ir nuo
širdaus pasiryžimo bei geros valios viens kito niekad 
nepulti, ir prižiūrėti, kad ir mažesnėsės valstybės tai
koje gyventų. Kol tos sąlygos nebus nuoširdžiai nu
statytos, tol bus bergždžia apie nusiginklavimą kal
bėti. Popiežius tai žino, o bet gi kalba. Ir karo metu 
jis apie taiką kalbėjo. Tai buvo ne tik bergždžia, bet 
ir jam pačiam pavojinga. O vienok išdrįso. Kodėl? 
Dėlto, kad Vatikanas yra tarsi žmonijos sąžinė. Gi 
sąžinė primena žmogui teisingumo bei dorovės nuos
tatus, nežiūrint, kad tai žmogui gali nepatikti, ar nu
sibosti’. Ir kasdieninė malda kai kam nusibosta ir 
Dievo įsakymai daug kam nepatinka, o vis dėlto jie

— stovi nepakeičiami ir nepaliečiami, kaip amžinojo tei
singumo kodeksas, ir paskutiniam Dievo su žmogum 
atsiskaityme ne žmogaus užgaidos ir norai, bet Kū- ne įg šaltinių, Gk -k 
rėjo valia padarys galutinį nebepakeičiamą nuospren- religinio žurnalo paėmiau. 
di- i Saldi, be abejo, buvo An-

Be to, Popiežius kalba ne vien į pasaulio valdo-1--------------------------------

kits kitą mylėti ir taikoj visiems gyventi. Pasaulio 
valdovams, be abejo, nusibosta dažnai tą tiesą girdė
ti. Jie, rodos, taip ir patartų Šv. Tėvui apie nusigin
klavimą nebekalbėti, nes tai sena nudėvėta pasaka. 
Kiek kartų nusiginklavimo pastangos buvo daromos, 
tiek kartų jos nepavyko. Pasižadėt pasižada, bet 
nieks savo pasižadėjimų nevykdo — dar smarkiau 
slapta ginkluojasi. Ana — jie sakytų — ir rusai kvie
čia visus nusiginkluoti ir patys pasižada, bet kas,

• v

šaulį pavergti. v •

Vertė A. Maceina.

KOKIA YRA MANO SIELOS
VERTE?

Kas palieka Dievą, tas 
turi susitverti naują pa
saulį. Bet aš nenoriu Jo 
palikti; aš noriu įsigilinti 
į Jojo mintis, kad galė
čiau vis labiau būti į jas 
panašesnis.

Mes neturime gražesnio 
žmogaus kilnumo apibū
dinimo, kaip tas, kurs yra 
pirmame Šv. Rašto pusla- 
pyj ir kurio pirmoji žmo
nių pora buvo palydėti į 
žemės gyvenimą: “Sutvė
rė Dievas žmogų pagal 
savo paveikslą” (Gen. 1,

ypač 
tada, 
jame 

yra

mis savo galiomis; 
gražus paveikslas 
kai Dievo malonė 
gyvena. Mano siela 
kilusi iš Dievo ir todėl ji
tol nenurims, kol pašalins 
visas kliūtis, visus pasau
lio viliojimus, visus nuo
dėmingų mano geismų 
gundymus, kurie kliudo 
man eiti prie Amžinojo 
Šaltinio. Čiurlenąs upelis 
irgi nenurimsta, kol pra
siveržęs pro uolas, 
kalnelius pasiekia 
čią jūrą.

‘‘Žmogaus siela, 
duo: iš dangaus 
dangų ir grįžta” (Goethe).

Vienas kunigaikštis pra
šė popiežių Benediktą XI 
leisti jam tai, ką popie
žius neturėjo teisės leisti. 
Tuomet šv. Tėvas atsakė: 
“Jei aš turėčiau dvi sie
las, tuomet galėčiau leis
ti. Bet dabar turiu tik 
vieną ir todėl negaliu!”

Taip, jei turėčiau dvi 
sielas, tuomet galėčiau 
nepaisyti pavojų pražūti.

I

pro 
ūžian-

valios. Rodos čia visai len-I^D- Prigimtyje mes ran- 
gva: Bažnyčia moko, kad dame Dievo tik pėdsakus, 

tai ir tikėk, tuo tarpu žmogus —

ramybę, kuri bus suteikta 
geros valios žmonėms.

Kristus liepė tą žmogų 
atvesti. Išgirdęs Kalėdų 
giesmę, Išganytojas susi
graudino ir padarė ste
buklą, grąžindamas jam 
regėjimą. Ar toks įvykis 
buvo, Bažnyčia nespren
džia; bet jis galėjo būti, 
ir kadangi tam padavime 
nėra nieko priešingo Ka
talikų tikėjimui; tai Baž- 
nvčios vyriausybė nedrau
džia panašių ' legendų 
skelbti, ir aš tą padavimą 

l tik iš

Dievas yra,
Geros valios žmogus taip 
ir elgiasi, o bet gi ne visi 
tiki, nors ir girdėjo Baž
nyčios mokslą. Reiškia, 
jie neturi geros valios bei 
noro tikėti. Tačiau pripa
žinti, kad Dievas yra, dar 
neužtenka; reikia Jis pa
žinti bei mokytis katekiz
mo, bet ne visi to nori — 
reiškia, jie neturi geros 
valios. Pažinus Dievą, rei
kia Jį mylėti. Ir kaip gi 
nemylėsi, pažinus Jo didy
bę, gerumą, meilę, gailes-

yra 
pats Jo paveikslas, pa
veikslas savo dvasine, ne
mirtinga siela, savo pro
tu, savo valia, kūrybinė-

lyg van- 
ateina, į

ris sako: Viešpatie, Vieš
patie, įeis į Dangaus Ka
ralystę, bet kuris pildo va
lią Mano Tėvo esančio 
Danguje, tas įeis į Dan
gaus Karalystę”. Tad mei
lė vien žodžiais pareikšta, 
neturi pas Dievą vertės, Bet... turiu tik'vieną! 
reikia ją darbais parodyti. Turiu tik vieną sielą

mv, 5^^, MraiVf s <***«>- Kokiais darbais. Aiškiai bet jį man brangesnė už i vas jau buvo. Tūkstančiai 
UngSmąTO bet £ ne vi8il*1.Pasak1£a' kadn P!evo!viską. Kad ir kažin kaip-mctų Ja-, yra lyg -.iena 
Jį myli, vadinasi, ir čia*vaHosJ?Ž?3TttU’ .D1®vo menką sutvėrimą matau, diena. Jame nėra nė kokio jį viii priešinis protui.jis kalba a.................................................
nes nemyli kas mylėtina. D,eY° ^y»?. .
Gi meilė kuomi pasireiš
kia? Į tai pats Kristus at
sakė: “Ne kiekvienas ku-

ir kažin kaip}metų Jam yra lyg viena

apie pasikeitimo. Viskas kei- 
į ir čiasi, lyg pasenę drabu- 

meilę. Bet kai pažiūriu į žiai, tik Jo “metams ne
žmogų, matau, kad jame bus galo” (Psalm. 101, 
gyvena kilnesnė būtybė 28).
už visus žvaigždžių pa-! Ir štai — tavo siela yra 
šaulius. Juo labiau fizio-.panaši į Dievą: ji vra Kū- 

žmogaus rėjo paveikslas! Tiesa, ji 
, juo ge- turi pradžią, bet niekados 

ištiria neturės galo. Viskas mirš- 
tuo la

me, Kristaus Gimimo nak- biau mes žavimės puikiais
Ir kaip 

mums daros 
žinome, kad 
joje gyvena, 
Šv. Dvasios

’ valios Dievo įsakymus pil
dyti! Ir tai ne pasiren
kant, kurie mums tinka, 
bet visus alei vieno. Kiek 
čia prisivertimo, pasiau
kojimo, nusimarinimo! Bevus, bet ir į visą žmoniją. Žmonės klauso ir daro savo Į vizijų Popiežius turi ne šimtus, bet ištisus milijonus, 

išvadas. Bet gal pasaulio valdovai su žmonijos nuo-1 nes tai viso pasaulio katalikai. Tiesa, jos dar nesumo- 
mone nesiskaito? Oi skaitosi, ir net patys žiauriausi bilizuotos, bet Popiežius mobilizuoti sugeba. Stalinis- 
diktatoriai skaitosi. Ar jie eikvotų tiek milijonų dole- tams nebelik to priminti — iš prityrimo žino. Ta
riu savo propagandai, jei nesiskaitytų? čiau <

Stalinas kažkada yra pasakęs (Rooseveltui, La- nes? Ir čia stalinistams jau tenka suabejoti, nes taip__,_________________  ______________
valiui, ar abiem), kad jei Popiežius negali pastatytą pat iš kartaus prityrimo jie žino, kad kulka į dvasią tį pagiedota. Ji skelbia Tvėrėjo darbais, 
nė vienos divizijos, tai visai netenka su juo skaitytis, nepataiko, gi dvasia, įsisukus į medžiaginę diviziją, į Dangaus manifestą bei labai brangi 
O bet gi Italijos rinkimuose teko skaitytis ir — pra- i pačius materialistus gali kulkosvaidžius atsukti. Kaip naujos krikščioniškos ga- siela, kai 
laimėti, nors Popiežius taip ir nepastatė nė vienos di- tai? — stalinistai nesupranta. Ateis laikas, kad ir čia dynės atvykimą. Laimin- pats Dievas 
vizijos. Stalinas, grynų gryniausias materialistas, jau Į faktai padės jiems suprasti, o tuo tarpu tai jiems ne gas, kas tą giesmę prisi- kad ji yra 
pradeda suprasti (faktai akis svilina), kad esama neįtik galvosūkis, bet ir galvoskaudis. Įmena ir mėgina savyje la-.šventykla,
vien medžiaginių, bet ir dvasinių divizijų, o tokių di-j Taip, daug ką reiškia Popiežiaus žodis... K. vinti gerą valią. i

rių savo propagandai, jei nesiskaitytų?

ai viso pasaulio katalikai. Tiesa, jos dar nesumo- K°Jimo» nusimarinimo. ne ĮOgija pažįsta 
otos, bet Popiežius mobilizuoti sugeba. Stalinis-!ge^os vallos nieko cia ne_ • organizmo dalis, 
nebeyeik to priminti — iš prityrimo žino. Ta.!Padarysi- iriau psichologij
dvasinės divizijos gal silpnesnės už medžiagi-Į Stebėtina Angelų gies- sielos gyvenimą,

V • » v • • • • a « « • A • * • * • t* • _ a • •     .  —. — V- — * “

psichologija
ta, viskas nyksta, praeina 
tūkstančiai metų, — bet 
siela gyvena. Miršta žmo
nės, milijonai milijonų 
miršta, — bet tavo siela 
gyvena. Kaip ji gyvena? 
Amžinai laiminga pas 
Dievą, arba amžinai nelai- 

I O kad nors kartą įsi- minga — Jo atstumta.

V. Saurimas.

Kristaus Stovyla
Pasakojimas

ĮVADAS:
ISTREBITELIAI KERŠTAUJA

Nerado gyvų tėvų nei broliu, rei seserų. 
Gal dvi dienas badavo, kol atsitiktinai pa- 
venty užtiko dėdės Jono Bugailos lindynę. 
Senelis priglaudė berniuką.

Šalia jų lūšnelės sruveno Venta, kur nuo
stabiai daug buvo privisę žuvelių. Jie abu 
žvejojo. Andriukas eidavo į Kuršėnus ir į 
kitus m. žuvų parduoti.

Gyventojai nepamiršdavo gerojo senelio 
Jono ir už tat Andriukui dar ir duonos pri
dėdavo. Kiti kruopų, druskos net ir lašinių 
brizelio nepagailėdavo, žodžiu, kur buvo likę 
gyvi sodiečiai ir tie noriai aukojo Andriukui 
ir seneliui.

Tačiau daugiausia pagautos žuvies nu
nešdavo senelis partizanams. Nešė jiems su
rinktų kruopų, lašinių, taukų ir duonos.

— Ak, Andriukai, juk mum nedaug terei
kia... — sakydavo.

Senelis Jonas apsiavęs naginėmis, apsivil
kęs sermėga, virve susijuosęs, užkišęs už jos 
kirvį ir mažą pjūkleli, tyliai pravėrė sugirgž
dėjusias duris, atsargiai statydamas kojas, 
išėjo iš trobelės. Prieš išeidamas peržegnojo 
miegantį Andriuką. Tamsoje maloniai nusi
šypsojo.

Pušyno patalynu eidamas, kart kartėmis 
perdžiuvusiu spygliu ir šakų - šakelių klo
das brakšteldavo. Galų gale senelis nugrimz
do tamsioje girios vėsumoje.

Kažkur toli lyg vilkas sukaukė. O gal šu
va — pagalvojo Jonas.

Liepos mėnesio gamtos burtai skleidėsi 
ir plito. Dangaus aksomo juodumoj mirksė
jo nuostabios, deimantinės, žvilgančios ake
lės — žvaigždutės. Aplink iš visų pusių kve
pėjo įvairiomis gyduolėmis - žolelėmis ir 
grybais: baravykais, umėdėmis, raudonke- 
puriais .lepšėmis, voveruškomis ir kt. O že
muogių kvapas irgi noselę iškišo ir paglostė 
Jono uoslę. Ir kas pagaliau galėtų tą kvapų 
daugybę ir suskaičiuoti?

Kas dar nemiegojo buvo kupinas noro gy
venti. Viskas aplink kvėpavo palaima ir mei
le. Taikos ir ramybės gėlės dabino išpuoštą 
miško vainiką.

Atrodė, jog šioje gamtos šventovėj niekas 
nėra žudęs, niekas, rodos, ir pykti čia nega
lėtų, kad nesudrumstų šios šventovės didin
gos rimties ir laimės. Senelis Jonas čia matė 
pačią palaimą, visame savo kilmingame spin
dėjime, klūpant ir besimeldžiant.

Senelis vis ėjo ir ėjo. Jis artėjo į tikslą. 
Jam nebuvo sunku rasti sunkiai suranda
mas girios šunkelis. Jis kai kada staiga visai 
iš akių pabėgdavo. Bet netikėtai vėl, kaip' 
kiškelis, staiga prieš akis keleivio striktelda- 
vo ir, vesdamas keleivį į tikslą linksmai šyp
sojos, vis į jį atsigręždamas.

Kiekvieną naktį, kaip geroji miško dva
sia bastūne, prieina Jonas brangaus kapo 
vietą. Sustoja. Pakapsto po krūmu ir išima

iš po jo kastuvą. Kadugis truputį jam ran
kas bado, bet jam gera, malonu... Paspiaudo 
sau į delną, tvirtai jį suspaudžia rankose, 
sukasa vėl antkapio pylimą. Po to, prie savo 
mielų vaikelių kapo, dėdė Jonas atsiklaupia, 
sukalba 3 poterius ir dar rožančių apvaro. 
Vėliau ima kirvį, vinis, ir sukala naują kry
žių.

— Žmogus negali suprasti, kad Dievo su
tvėrimas galėtų būti tiek suniekšėjęs, kiek 
rusų - mongolų “istrebiteliai” (bolševikų nai
kinamieji būriai). Be to, jie tiek nekentė 
Dievo, jog radę supiltą antkapį ir sukaltą 
kryžių išgriaudavo, sulaužydavo jį, o kapą 
sutripdavo.

Dėdė Jonas galvojo ir jautėsi esąs skolin
gas— turįs skolą ar duoklę dar mokėti tiems 
savo tautos broliams geradariams, bran
giems vaikeliams, kurie dabar po žemiškos 
neteisybės vargų ilsisi aname, geresniame 
Viešpaties globojamame pasauly — dangaus 
karalijoje.

$ $

KRYŽIUS ANT PARTIZANŲ KAPO 
NEDUODA BOLŠEVIKAMS RAMYBES
šią naktį Jonas nebuvo ramus. Blogi nu

jautimai spaudė jam širdį.
Nujautimai jam vaidenosi, kaip iš anapus 

atėję žmonės šmėklos ir reikalaują aukos. 
Šypsojosi iš jo. Keistai kaišiojo į jį rankas.

Galvažudžių, plėšikų senelis jau seniai 
nebijojo. Jam gyvenimas praėjo. Bet dabar 
toji baimė prisirišo, susigyveno su juo, kaip 
tas mažas šunytis.

Senelis jau pažinojo šviesią gyvybės ir

tamsią mirties išmintį. Jis žiūrėjo į gyveni
mą ir į mirtį taip, kaip tai suprato praeity 
bažnyčios šventieji ir palaimintieji. Nuo jo 
akių jau dabar buvo nukritusi nežinios ir po
mirtinio gyvenimo paslaptis. Jis tikrai žino
jo, jog artėja jo gyvenimo kelionės galas. 
Taipgi jam aišku buvo, kad jis artėja į Kris
taus veido regėjimo laimę.

Bet ir po šios nakties kelionės vėl išdygo 
antkapis ir naujas kryžius.

Pagaliau susijaudino bolševikinės valdžios 
atstovai.

Sugriovė okupantas tūkstančius gražių 
sodybų bei kaimų, šimtus tūkstančių lietu
vių išvežė į Rusijos šiaurę, į Sibirą. Pavertė 
Lietuvą ubagų, pavargėlių ir bado kraštu. O 
kiek daug kraujo savo sūnų ir dukrų Lietu
vos žemelė sugėrė? Paraudo žemė, kruvinas 
tapo buvęs žydras dangus, upės ir upeliai 
nusidažė kruvinai, tai Lietuvos didvyrių 
kraujas.

Bet tas stebuklingas kryžius nedavė oku
pantams ramybės.

Dar ilgai bolševikai to kapo kryžių kapo
jo, kapą išniekindavo: skaldė, daužė, draskė, 
mindžiojo — tai bolševikas galėjo padaryti. 
Bet iš po nakties, kaip grybas po lietaus, iš
dygdavo vėl naujas kryžius.

Bedieviškoji bolševikų vyresnybė ėmė vis 
labiau šiuo nelemtu kapu domėtis. Aplinkui, 
artumoje, jau mažai kur ir beliko lietuviškų 
“buožių” sodybų. Kolchozai griežtai prižiū
rimi ir gerai saugomi: iš ten niekas naktį iš
eiti negali. Aplinkui nė gyvos lietuviškos 
dvasios neužuosi, ypač naktį.

(Bus daugiau).
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Naujienos iš už "geležinės užuolaidos
Žemiau patiektos žinios Bolševikų pavergtos tau- miausioje ateityje 

yra gautos iš apklausinė- tos, kentėdamos baisų te- vengiamą karą. Daugelis' 
jimo asmenų, atbėgusių-rorą, badą, trėmimus, net jų bijojo, kad karas ne-j 
šių metų liepos mėnesį, t perkėlinėjimus ištisų tau- -prasidėtų anksčiau jų re-į 
Kadangi minėti asmenys*tų, savo išsigelbėjimą te- patriavimo. Minėtieji vo-; 
—“sovietų'mato būsimame kare ar.kiečių belaisviai tvirtinai

I Į

jimo asmenų, atbėgusių Torą, badą, trėmimus, net jų bijojo, kad karas 
šių metų liepos mėnesį. T perkėlinėjimus ištisų tau- • prasidėtų anksčiau jų

patys išgyveno
rojaus” malonumus ir revoliucijoje. Vienas len-'apie didėjanti nepasiten- 
daug patyrė savo kailiu, kų kapitonas, nesenai pa- kinimą sovietų kariuome- 
todėl jų nurodytais f ak- bėgęs iš belaisvės (iki šiol nės tarpe.
tais nėra pagrindo abejo- dar ne visi lenkai paleisti Juos saugojusieji karei- 
ti. Be to, jie neturi jokio iš lagerių) papasakojo, viai gana dažnai nusiskųs-l 
intereso perdėti gyvenimo kad visos bolševikų pa- davo sunkiomis gyvenimo' 
tikrovės, nes jie save lai- vergtos tautos karo lau- sąlygomis. Viltis, kad šo
ko tokiomis pat nelaimin- kia kaip vienintelio išga- vietų vyriausybė paleng- 
gomis aukomis, kaip ir nymo. Atbėgusieji lietu- vins jų gyvenimo naštą, ’ 
daugelis tūkstančių, išvy- viai praneša, kad Lietuvo- galutinai išnyko. Dezerta- 
tų iš savo ginmtinės 
stogės.

Paklausykime, ką 
pasakoja:

Pabaltės bastionas.
soje Pabaltėje yra plačiai 
išplitę partizaninis judėji
mas. Jis apima srytį nuo 
Baltijos jūros krantų, ir 
siekia iki Smolensko. Lai- ro atveju, 
kas nuo laiko įvyksta su
sidūrimai, o kartais net 
tikri mūšiai tarp partiza
nų ir MGB (saugumo ka
riuomenės), vokiečių ar
mijos gen. Pauluso dalinių 
bei mongolų kariuomenės 
dalinių. Kovai su partiza
nais yra atgabenta sufor
muoti daliniai Sibire ir 
Tolimuose Rytuose^ Rusų 
daliniai esą, šiam darbui 
laikomi ne visai patiki
mais. Greičiausia tai daro
ma taktikos sumetimais, 
kad, pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms, rusai galėtų nu
siplauti rankas, ir visą 
kaltę už padarytus žiau
rumus suversti Pauluso 
armijai, mongolams bei 
kitiems sibiriečiams. Pa
našaus metodo laikėsi ir 
vokiečiai praėjusio karo 
metu. Tačiau visam pa
sauliui šiandien aišku, 
kieno valia yra vykdoma 
bolševikų dominuojamuo
se kraštuose.

Kovojantieji partizanai liai, gautomis žiniomis, y- pinti, rekvizuojami viešie- 
sudaro taip vadinamą "ža- ra pilnai sutvarkyti. Re- ji pastatai, 
liąji internacionalą”: jų montų darbai, veik išimti- 
tarpe randami lietuviai, nai, vykdomi priverstinu karinis centras yra Parnu 
latviai, estai, lenkai, gu- darbu. ' į miestas. Jame randasi ne-
dai, ukrainiečiai ir kitų1 Nemažai žinių apie Pa-tik didelis tankų bei sunk- 
pavergtų tautų atstovai, baltės karinių sustiprini- vežimių parkas, bet ir mil- j 
Tai laikoma pagrindu bū- mų darbus papasakoja ir žiniški grūdų bei kitų' 
simo, naujo minėtų tautų repatriavusieji vokiečių maisto produktų sandė- 
broliško bendradarbiavi- belaisviai. Visi jie vienu liai. Iš jų gyventojų mai- 
mo. balsu tvirtina apie arti- tinimui grūdai neišduoda-
--------------------------------------------------------------------  mi net ir tuo atveju, kada 

mieste buvo jaučiamas di- 
delis duonos trūkumas ir 

JOItDA.%-----------------------------------------------net badas. Į pietų - rytus
NfW MGIANtfS IARGST SlOtf nuo Parnu didelis rajonas

visai ištuštintas nuo civi
linių gyventojų. Gana daž- 

inai šiame rajone — dieną 
ir naktį girdimi smarkūs 

; sprogimai. Kalbama, kad 
; bolševikai daro naujus 
! sprogdinimo bandymus.

Bolševikinė dezinforma
cija. Latvijoje Siguldos 
pily veikia speciali dezin-

pa- je, sukilėlių tarpe, galima vimas iš Pabaltėje, kaip ir 
rasti įvairių tautybių: lie- Vokietijoje stovinčių ka- 

jie tuvių, rusų, latvių, lenkų, riuomenės dalinių, diena ‘ 
Sukilusieji dasiveržė iki iš dienos didėja. Ypač bė- 
Klaipėdos, kur prieš juos gama iš tų dalinių, kurie! 
buvo pasiųsti jūrų pėsti- gauna parėdymą persikel- 
ninkų daliniai. Susiduri- ti į Sovietų S-gos gilumą, 
mų metu dalis jūrininkų Daugelis sovietų karių 
perėjo sukilėlių pusėn. Ka- mieliau pasirenka bet kurį 

partizanai su- svetimą kraštą, negu savo 
vaidins milžinišką pagel- į "sovietinę tėvynę”, 
binę rolę. j ^.pie vykdomus Pabaltė-

Panaši padėtis yra ir ki- je karinius sutvirtinimus, 
tose Pabaltės respubliko- kartais prasitaria ir so- 
se. Iš Rygos įlankoje esan- vietų radio. Taip, pavyz- 
čių salų visi civiliniai gy- džiui, Rygos radio prieš 
ventojai išgabenti. Kadan- kurį laiką buvo pranešęs, 
gi į minėtas salas atveža- kad keletas šimtų latvių 
ma nepaprastai dideli kie- ūkininkų buvo pristatyti! 
kiai cemento, tai manoma, prie strateginio Varšuvos- 
kad jos numatoma pavers- Leningrado plento *remon- 
ti atspariomis karinėmis to.
bazėmis. Darbai vykdomi Kitas rajonas, kuriame 
didžiausioje paslaptyje, krašto civiliniai gyvento
juos atlieka veik išimti- jai panaudojami dideliems 
nai komunistai, užsitarna- karo pasiruošimams, yra 
vę visišką pasitikėjimą. (Talino apylinkės. Miestą 

Žiniomis iš Estijos, ten supa sudėtingas apkasų 
esančių rudosios anglies tinklas, kurių kasimas bu- 
klodų eksploatacija gero- vo pradėtas praėjusį pa
kai suintensyvinta. Pa- vasarį. Darbai, matomai, 
skutiniuoju laiku ten pra- buvo laikomi terminuoti, 
dėjo veikti nauji eksploa- nes prie jų vykdymo suva- 
tacijos šulniai, kurie žy- rė net moteris, turinčias 
miai padidino kuro garny- 50 ir daugiau metų am- 
bą. Pramonės vadovybė žiaus. Talino garnizonas 
patikėta išimtinai iš Mas- žymiai padidintas. Atkel- 

jkvos atsiųstiems specia- tomis iš Sovietų S-gos ka
rstams. Estijos geležinke- riuomenės dalims patal-

Vi-
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Šie Italijos raudonieji, pritardami Maskvos po
litikai Marshallo Plano prekių gavimo Italijoj 
boikotavimu, paskelbė “sėdėjimo streiką”. Čia 
ir prasikiša raudonųjų progagandos vaisiai. Tie 
darbininkai ant tiek apakinti, kad jie ir nesupran
ta, kad geriau turėti šis tas, negu badauti. Bet 
badavimo politika tai Maskvos politika.

O ATSIMENU NAMELĮ

r

Kitas svarbus Estijos

O atsimenu namelį 
Aš gimtinį savo.
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė. 
Ta daina motulės.
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

čiūčia liūlia, mažutėli.
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį
Platų, begalinį. 
Tėviškėlės atminimas
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu.
Vakaro saulužę.
Man ji primena, kaip gyvą. 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą, 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

V. Nemunėlis.

MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR KARTU

LAIMINGŲ 1949 METŲ

šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-devinti! 
Mūsų metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad "Sausio Mėnuo 
yra Jordan'o Mėnuo Bostone”. Ateikit:

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir susitikti naujų!

1)1021 ALSIA NA UOS ANGLUOS KRAUT V fi.

Vaidevutis.

DŽIAUGSMO ŠVENTE
"Dievas taip mylėjo pa- šventą giesmę: "Garbė 

šaulį ,kad davė savo vien- Dievui aukštybėse ir že- 
gimusįjį Sūnų, kad kiek-mėje ramybė geros valios 
vienas, kurs į Jį tiki, ne- žmonėms” (Luko 2, 14). 
pražūtų, bet turėtų amži-1 
nąjį gyvenimą” (Jono 3, džiai 
16).

Lauktojo Mesijo, Jė
zaus, užgimimas Betlieju
je buvo žymiausias ir 
svarbiausias įvykis istori
joje. Tai buvo naujos eros 
pradžia. Nuo šio įvykio 
žmonija pradėjo skaičiuo
ti savo gyvenimo 
metus ir amžių.

Šįmet pasaulis 
■ Kalėdas 1948-tąjį 
Kiek vandens nutekėjo, 
kiek gentkarčių 
bet tos Šventės 
jos vertė, jos 
žmonių širdyse 
ta pati, kaip ir pirmąją, 
tyliąją, žvaigždėtąją nak
tį, kai Jis gimė, kai ange
lai pragydo pirmą kartą

dienas,

švenčia 
kartą.

išmirė, 
prasmė, 

nuotaika 
pasilieka

daryti Sovietų S-gos gy
venimo palyginimą su o- 
kupuotų kraštų gyvenimo 
standartu.

Negalima kategoriškai 
teigti, kad sovietų kariai 
nebus priversti kariauti 
net prieš savo norą. To 
priežastis yra visiškai ne
buvimas kontrpropagan
dos jų tarpe. Sovietų pro
paganda diena iš dienos, 
metai iš metų kala jiems

rodo, sudaro Stalinui bei 
politbiūro viso jų politinio____ „____„____ _____
ir karinio veikimo pagrin-'apie sovietų ginklų nenu- 
•dą. Kaip daugeliui žinoma, | galimumą. Tuo tarpu Va- 
į ten plačiai nagrinėjamosj karai nič nieko nedaro šiai 

propagandai išsklaidyti, 
atsikvėpimus”, Net nedaugelis laimingų- 

apie jų, kurie slaptai prisitaiko 
ligi pasiklausyti amerikiečių 

kad tokiuo’bei anglų radio praneši- 
vplanHa fpn’nni cm mieživvlimn intn -ii

(teorijos apie laiko išloši-į
i mą, apie "
i “kada mes silpni”, 
; atsitraukimus net
• Kamčatkos, I 
būdu kritišką valandą ten'mų, su nusivylimu turi jį 

j “išlaikius revoliucinę ug- i išjungti, nes, be keleto 
;nį, kuri vėliau galėtų su-[smulkių kasdieniškų žinu- 
ikelti pasaulinį gaisrą”. ičių, ten nieko negalima iš-
l --------------------------------- ___

itikų galvoja, kad Europai; 
igręsia pavojus ne tiek iš;
l raudonosios armijos, kiek 
[iš penktosios kolonos pu- 
isės. Reikalui esant, ši pa-i 
j staro ji numatoma gali bū-į 
!ti sustiprinta oro desan-j 
į tais, o taip pat slaptais'

i » • •

ičių, ten nieko negalima iš- 
šiuo metu daugelis poli-lg4”“ Pamoki“?n«°-® r ‘pavyzdžiui, įdomu žinoti 

kaip ten gyvena Mančes
terio darbininkas, ar kaip 
suorganizuota USA prof
sąjunga. Vargstantiems 

i visa tai atrodo tolimas, 
nepasiekiamas rojus. Tuo 
tarpu užuojautos pareiški- 

desantais iš jūros. 
niai streikai, diriguojami' 

: Maskvos ranka, laikomi ; 
geriausia priemone sukel
ti darbininkijoje solida
rumo dvasią, padaryti jų 
tarpe atranką ir paruošti 
juos būsimam sukilimui. 
Po visų šių bandymų bus 
nustatoma silpniausia vie
ta, kur, atėjus lemties va
landai, bus suduotas rei
kiamas smūgis. Taip maž
daug atrodo šių dienų 
Maskvos taktika ir stra
tegija kitų kraštų atžvil
giu.

Žinoma, planai visuomet 
lieka planais. Gyvenimo 
realybė juos neretai ap
verčia aukštyn kojomis. 
Štai ką pasakoja vienas 
raudonosios i 
rys, stovintis Vokietijoje 
II. mieste: "L____ .__ _
mums sako — mes pa
sieksime 

pie raudonosios kariuo-įnyną!..” 
menės pia_i
našumą” turi keletą tiks-į mintį: "Tegul tik praside- 
lų: 1) numušti Europos da karas — mūs daugiau 
tautų moralę; 2) pakelti niekas neapgaus... Mes da-

l
I

■ kalojo Aleksandrovičiaųs;

Į
į

garbei, per kuriuos japo
nų karininkai, laike ata
kos, tyčia puolė nuo ark
lių, tuo norėdami parody
ti kavalerijos nepasiruoši
mą.

Matomai, šios dezinfor
macijos dėka, užsienyje 
yra susidariusi legenda a- 
pie "nenugalimą” raudo- 

formatorių mokykla. Bai- nąją armiją”, kuri "poros 
gusieji šią mokyklą pa- savaičių bėgyje pasiek- 
siunčiami į Berlyną bei ki- siantį Ispaniją”. Tai daro- 
tas Vakarų Europos vie- ma su tikriausiu išskaičia- 
tas ,kur jie, simuliuodami vimu, žinant kad morali- 

Į "pabėgėlius”, stengiasi į- nis kariuomenės pajėgu- 
sigyti sąjungininkų bei mas, pagal Napoleoną, su- 

. šiaip visuomenės pasiti- daro •%, o fiziniai - mate- 
Įkėjimą. Jų uždavinys yra rialinis — tik % jos jė- 
skleisti klaidinančias ži- gos. Skleidžiami gandai a- 
nias apie sovietų kariuo
menę, gyvenimą Sovietų 
Sgoje ir tam panašiai. Tai 
daroma pagal mirusio 
maršalo šapošnikovo ins
trukcijas, išdėstytas jo penktosios kolonos nuotai- bar gerai žinome kur mū- 
veikale pavadintame "Ka- kas; 3) ilgalaikis pasiruo- sų tikrasis priešas!..” Tai- 
riuomenės smegenys”. Ten Šimas kovai, .kuris leidžia gi ne bereikalo Kremliaus 
išdėstoma, kaip turi veik- bolševikams išlošti laiką, 
ti karo agentai: "Rodytis; Kremliaus planai, 
esą stipriais, kada silpni riausia jie yra 
ir silpnais

(nurodymų kaip joms šią 
sunkią vsdandą elgtis, kas 
daroma jų padėčiai palen
gvinti — nė žodelio neten
ka išgirsti. Noroms neno- 
roms esi priverstas persi
imti mintimi, kad Vaka
rai, kaip sąjungininkai, 
viską pakenčia, ypač kitų 
vargus bei nelaiihes.

K. Vyčius. 
(Bus daugiau)I

B

Su džiaugsmu ir išdi- 
šiandien skamba 

bažnyčių varpai, o jų aido 
srovė, atsimušdama į pa
saulio sąžinę, skelbia link
smą naujieną. Kaip tada, 
tą brangią Gimimo naktį, 
prieš 1948 metus, taip ir 
šiandien ta pati tyla ir 
dvasios ramybė gaubia 
Žemę — kiekvieną kviečia 
susikaupti ir padėkos gie
smes giedoti.

Kartu ši Šventė verčia 
mus prašyti Dangaus Tė
vo, kad Jis įkvėptų geros 
valios milijonams; kad tie 
milijonai pažintų gimusį
jį Taikos Kunigaikštį.

“Jis atėjo pas save, ta
čiau savieji Jo nepriėmė. 
O kas Jį priėmė, tiems Jis 
davė galios būti Dievo 
vaikais, būtent, tiems, ku
rie tiki į Jo vardą” (Jono 
1, 11-12).

Bet nevisi, net ir Kris
taus Bažnyčioje, šiandien 
yra laimingi: milijonai ti
kinčiųjų gyvena baisiau
sioj vergijoj; milijonai 
skursta kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklo
se; milijonai yra išvaryti 
iš savo namų ir tėvynės.

Mūsų džiaugsmas, kaip 
krikščionių, negali būti 
pilnas šiandien, kai mili
jonai brolių ir sesių ken
čia didžiausias kūno ir 
dvasios skriaudas.

Niekad pasaulis nebuvo 
taip nutolęs nuo gįmusio- 
jo Jėzaus apreikšto moks
lo, kaip mūsų amžiuje.__
Taip įvyko dėlto, kad mili
jonai krikščionių tesirūpi
na tik savimi. Žiaurus 
priešas suskaldė Bažny
čios jėgas — ji nesudarė 
vieningo fronto kovoje už 
savo gyvybę.

Kalėdų šventė primena 
mums, krikščionims, būti
numą gyventi tarpusavėj 
meilėje ir aukotis tiems 
idealams, dėl kurių pasau
lio Gelbėtojas gimė, gyve
no Žemėje, mokė, kentėjo 
ir mirė ant kryžiaus.

I

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Liniosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną,armijos ka-;
KomiiniRtfli ^ur^s Yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 

_  J 6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo
Atlanto vande- ’ aNara^s- Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū-
Tačiau karinin- ,ome barSen4 — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį

nepalyginamą pra-Į kai bei kareiviai turi kitą skaičių turime, 'rašome skubiai užsisakyti.

valdovai šiandieną laiko
Gc- tvirčiausia savo parama 

išreikšti mongolų kariuomenės da- 
ir silpnais — kada stip- Lenino pastabose kas lie- linius. Daugelis rusų lai- 
rūs”. Kaip pavyzdį jis nu- čia fon Klauzevitz veikalą koma persiėmę "smulkio- 
rodo japonų kariuomenės "Apie karą”, šiame kuri- sios buržuazijos psicholo- 
manevrus, suruoštus Ni- nyje išreikštos mintys, at- gija", kurie dažnai drįsta

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 Wost Broadway So. Boston 27, Mass.
šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas..................................................................
^^^Iresas ••••.•••••••• •••••••••••••••••••• •■•••■••«
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Kur Einame?
Juodas taikos angelas. Ant kokių kojų stovi šių dienų 

žmonija. Muziejinės retenybės. Kaip nuvertinamas 
žmogus. Apokalipses slogos. Kuriuo keliu pasukti.
Pirmajam pasauliniam

karui praėjus daugelis ti 
kėjo, kad karai daugiau 
nebepasikartos, nes naujai 
įkurtoji Tautų Sąjunga 
ras tinkamų būdų, ir prie
monių, visus tarp tautų 
kilusius nesusipratimus ir 
ginčus taikiu keliu išrišti. 
Tačiau netrukus paaiškė
jo, kad tos viltys buvo 
tuščios. Naujai gimusi 
tarptautinė institucija pa
sirodė tikra rachitike ne
sugebanti nė vieno tvirto 
žingsnio savystoviai nu
žengti ir pasigrožėti tais 
retais saulės spinduliais, 
kuriuos biaurūs tuometi
niai politikos orai jai sky
rė. Ginklavimosi karštligė 
nusinešė paskui save vi-’ 
sas pasaulio valstybes ir 
vos porai desėtkų metų 
praslinkus, prasidėjo ant
ros, jau kur kas moderniš- 
kesnės ir baisesnės sker
dynės, kurios pareikalavo 
daugiau pinigų, daugiau 
žmonių aukų, daugiau su
naikino turto bei kultūros 
paminklų.

Šiandien esame jau tre
čio ginkluoto konflikto iš
vakarėse. Mažai sutiksi 
žmonių, kurie dar tikėtų, 
kad na jo karo galima iš
vengti derybų ir pasitari
mų keliu, kad fizinės jė
gos priemonės šiame civi
lizacijos pažangos amžiu
je yra nežmoniškos ir vi
siškai nebetinkamos nau
jos kultūros ir civilizaci
jos visuomenei. Didžioji 
dalis logiškai galvojančių 
jau pradeda daugiau ne
betikėti nei gražiai para
šytoms kalboms, nei išre
klamuotoms konferenci
joms, nes gavo įsitikinti, 
kad žodžiai, jei jie nepa
remti galingomis patran
komis, nepajėgia prasi
mušti iki visagalių val
dančių sluoksnių aukšty
bių.

Spaudoj dažnai galima 
rasti įvairių spėliojimų ar 
karai ir ateity dar vis 
kartosis. Vieni jų randa,

kad žmonija, pabūgusi' 
naujausių baisių karo gin-' 
klų, karo atsisakysianti | 
vien iš baimės, kiti tvirti-Į 
na, kad ginklu žmogus' 
naudojasi nuo pat seniau-i 
šių priešistorinių dienų. Iri 
rodos, šie pastarieji turi- 
daugiau tiesos. Tačiau' 
karo etikos nesilaikymu, i 
masiniu žmonių žudymu, ( 
žiaurumu šie du pastarie-1 
ji ginkluoti konfliktai ne-i 
turi sau istorijoj lygių, i 
Tai rodo, kad su dažnai j 
linksniuojama XX am
žiaus pažanga yra kažkas 
nevisai tvarkoj, nes už
mirštama, kad tikroji pa
žanga yra traukiama 
dviem motorais: išorine - 
techniškąja ir vidujine - 
dvasine pažanga. Jeigu 
technikos atradimų srity 
tikrai padaryta milžiniš
kas šuolis pirmyn, tai 
dvasinėje srityje tiek pat 
nužengta atgal. Seniau 
kai kurie filozofai tvirti
no, kad išorinė pažanga 
automatiškai paskui save 
traukia ir dvasinę pažan
gą. Šiandien gyvenimo 
faktai aiškiai ~ rodo, kad 
tokia pažiūra yra visai 
klaidinga.

Žemę žmogus užkariavo, 
jos plotus nuo šiaurės iki 
pietų poliui pasidalino, iš
tyrė vandenynų gelmes ir 
kalnų aukštumas, pragrę
žę kalnus, užkariavo orą, 
išraižė vandenynus. Gam
tos mokslai, fizika, chemi
ja, biologija per pusšimtį 
metų nužengė toliau, kaip 
per kelis šimtmečius pra
eity. Kiek daug ir kokių 
nuostabių atradimų tech
nikos, gamtos mokslų, hi
gienos srity padaryta tik 
kelių pastarųjų metų lai
kotarpy. Medicina irgi ne
atsiliko. Išrasta daug nau
jų vaistų, naujos priemo
nės skausmui sumažinti, 
nauji operacijų metodai, 
naujos profilaktinės prie
monės. Sunku ir įsivaiz
duoti kokios epidemijos 
būtų nušlavusios žemės

DARBININKAS

Šis vaizdas parodo kiniečius kariaujančius Suchow miesto apylin
kėse laike jų poilsio valandos. Kinijos Tautinės valdžios kariuomenė 
smarkiai kovoja su Maskvos remiama raudonųjų armija. Toji armija 
buvo suorganizuota dar tais laikais kada Kinija kovojo su Japonais.

EE
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Koplyčios Projektas

-----------1*------ y____________ L.mtMDHM SMS KOpiyCIOS JTiTyD)!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoja. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar A Milanu  ja Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bos {amžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

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

Aukas prašome siųsti:

Immacnlate Conception C'onvent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

rutulį po paskutinio karo, 
jei ne moderniškos apsi
saugojimo priemonės.

Greta šios nepaprastos 
išorinės pažangos reikia 
konstatuoti ir kita meda
lio pusė - dvasinės kultū
ros smulkimas.

Kuklumas, gerumas, ge
raširdiškumas, teisingu
mas, nusižeminimas ir ki
ti tikro žmoniškumo pažy
miai šiandien skamba, 
kaip muziejinės praeities 
liekanos. Seniau, daugiau 
ar mažiau, jų reikšmė bu
vo vertinama socialinėje 
žmonių bendruomenėje.

Tuo tarpu šiandieninis 
asmens nuvertinimas, be
rods, jau bus pasiekęs sa
vo apogėjų. Atskiras žmo
gus liko paverstas papras
ta valstybės ir industrijos 
mašinų dalimi. Jis ten į- 
statomas, kurioms nors 
pareigoms eiti, visai ne
bojant jo asmens interesų, 
nei reikalavimų. Paskuti
nio karo metu kovėsi ne 
atskiri žmonės, bet ištisos 
armijos. Vieną sunaikinus 
į jos vietą buvo siunčiama 
kita, o atskiras individas 
buvo traktuojamas kaip 
didžiulio organizmo pa
prastas narvelis, kuris 
žūsta kartu su visu kūnu. 
Tokioje sistemoje 
suvaržoma 
savystovus 
Milžiniška 
mašina jau 
tai, iš anksto suformuluo
tas pažiūras, kurių visi 
privalo laikytis. Nesilai
kantieji yra traktuojami 
kaip valstybės priešai ir 
jie baudžiami arba visai 
sunaikinami. Klasiškų šios 
sistemos pavyzdžių, kiek 
norima, galima rasti bu
vusioje nacionalsocialistų 
ir dabartinėje bolševikų 
santvarkoje. Ma s i n i a i 
žmonių deportavimai, pri
verstinos darbo stovyklos, 
koncentracijos lageriai y- 
ra tikri dvasios išsigimi
mo ženklai. Milijonai žmo
nių buvo sunaikinti, mili
jonai nežmoniškose ir bai
siose sąlygose buvo išde- 
portuoti iš savo gimtojo 
krašto į visai svetimus ir 
tolimus kraštus. Būdinga 
dar ir tai, kad su žmonė
mis buvo daug blogiau el
giamasi negu su gyvuliais. 

į Kartu su žmogaus nu
vertinimu seka ir kita 
dvasios skurdo žymė, tai 
vengimas darbo. Darbas, 
normaliose sąlygose, tei
kia žmogui malonumo ir 
pasitenkinimo, o šių die
nų nusiskundimų, kad dar
bininkas vengia darbo, ne
teisingas ir t. t., nė nesu
skaitysi.

Ir ką čia jau kalbėti apie

i

PASAKA

Vieno daržo gentys, augo 
Apynys ir ropė — 
Ji vis žemės slenkstį saugo.
Jis į dangų kopia...

Apynėlį kartis remia — 
Kelias jo aiškiausias... 
Vis gilyn į tamsią žemę 
Ropė kurmiu rausias...

visai 
ir žmogaus 
galvojimas, 

propagandos 
turi, papras-

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Mrs. Veronica Frankienė, Baltimore, Md. .......
Mrs. A. Shay, No. Androver, Mass...................
Veronika Petryk, Phila., Pa...............................
Rev. Paul Sabulis, Hartford, Conn............. . ....
Mrs. A. Luckus, Phila., Pa................................
Frances Chupcavih, Wilkes - Barre, Pa............
J. Karsokas, Lowell, Mass................................
Veronika Romikaitė, So. Boston, Mass. ....
Jonas Yusbaines, Johnson City, N. Y................
S. Maželis, Hamtramck, Mich...........................
Simonas Alinskas, Westfield, Mass.................
Ona Marcinkevičienė, N. S. P’gh. Pa................
A. Kaliūnas, Worcester, Mass...........................
V. Barisas, Worcester, Mass...............................
V. Ablacinskas, Providence, R. I.......................
Mrs. M. Quader, Port Washington, Wisc........
Mrs. Mary Rasulevičius, W. Lynn, Mass........
Frances Gaška, Amsterdam, N. Y....................
Veronika Mekis, Phila., Pa...............................
Mrs. Mary Matulis, Minersville, Pa..................
P. Slavekis, Amsterdam, N. Y...........................
P. Samauskaitė, P. Q. Canada .........................
Mrs. Patrick, Phila., Pa....................................
James Ignotas, Waterbury, Conn.....................
E. Chunulin, Wilkes - Barre, Pa.......................
Rev. J. Končius, Yonkers, N. Y...... .................
Ona Salatka, Worcester, Mass. ........................
Joseph Zodejka, Phila., Pa...............................
Mrs. Elizabeth Navickienė, Worcester, Mass. 
Mrs. Helen Andrusaitis, Charlestown, Mass. 
Joseph G. Budelis, Baltimore, Md. .................
Mrs. Anna Shimkus, Phila., Pa.......................
A. Akstinienė, Worcester, Mass......... .............
Mrs. A. Remeikis, Baltimore, Md....................
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa.............................
Joseph Ratkus, Detroit, Mich...........................
Mrs. Anna Vaicekauskas, Wilkes - Barre, Pa. 
Simon Yanusaitis, Cleveland, Ohio .................
Mrs. K. Weise, Cleveland, Ohio .......................
John Jonelunas, Long Island City, N. Y........
Mr. John Young, South Boston, Mass..............
Mrs. Mary Janusaitis, Newton Falls, Ohio 
Kazys Kučinskas ,Kingston, Pa.......................
Celia Strow, So. Boston, Mass..........................
Peter Kleponis, South Boston, Mass...............
Mrs. S. J. Urban, Montague City, Mass...........
Ona Karcauskas, Curtis Bay, Md.....................
Ona Morkuitis, Phila., Pa..................................
J. S., Wilkes - Barre, Pa..................................
Mrs. Yekulis, Detroit, Mich..............................
C. Lubekis, Detroit, Mich..................................
Mrs. Martha Zekus, Wilkes - Barre, Pa. .......
Ona Kibartienė, South Boston, Mass. ............
V. Liančiauskienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. A. Walters, Baltimore, Md. ....................
M. Lukosevičiūtė, Baltimore, Md. 
J. Banialis, Cleveland, Ohio ..........................
Mrs. A. Krisulevicz, Wilkes - Barre, Pa. . 
Antanas Bautur, Nashua, N. H......................
J. Klimavičienė, Detroit, Mich..........................
Veronika Valintos, Phila., Pa. .......................
John Woveris, Bridgewater, Mass. ................
B. Mochenas, Hartford, Conn..........................
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass......................
J. Slanina, So. Boston, Mass..............................
V. Vasiliauskas, Waterbury, Conn.
V. A. Albina, Waltham, Mass. ......................
A. Deltuva, East Hartford, Conn.
Mrs. Anna Gilbert, Minersville, Pa. 
Mrs. Anna Talandis, Minersville, Pa..............
Joseph Petkūnas, Brockton, Mass. ..............

1 M. Trečiokas, Dorchester, Mass. .....................
Alena Rusienė, Dorchester, Mass. .................
Mrs. C. Leaga, Detroit, Mich...........................

1 Mrs. M. Yakemavickian, Detroit, Mich. 
Peter Zeringis, Norwood, Mass..........
B. Vasiliauskienė, Detroit, Mich. ...............
J. Lot u zis. Detroit, Mich...................................
Mrs. K. Wasukonis, Detroit, Mich.

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 
.... .............. “Darbininko” Administracija.
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męs vien išorine civilizaci
ja kybo ties tuštybės be
dugne. Kurį laiką gali, 

Įtaip nejudėdamas, dar iš- 
Įsilaikyti atsirėmęs į vie- 
įnintėlį atspirties tašką — 
auklėjimą, tačiau nukristi 
bedugnėn pavojus tuo vis 
įtik nebus dar pašalintas.

Kiekvienas sveikai gal
vojąs iš šios padėties išei- 

; vienintelį 
kelią: reikia grąžinti žmo
gui paprastą pusiausvirą, 
reikia vėl grąžinti viduji
nę sielos kultūrą ir tikėji
mą. Vaikiška būtų prieš 
realybę užmerkti akis, ar 
pasukti laiko ratus atgal, 
nepateisinama rankas su
dėjus užmerkti akis prieš 
rėkiančias negeroves. O 
teisinti jas modemišku- 
mu bei dangstyti mokslu, 
taip pat nieko padėti ne
gali. Tikėjimas niekur ne
susikerta su mokslu. Kū
rėjas gamtai davęs jėgas 
davė žmogui protą, kad jis 
galėtų tas paslaptis su
rasti ir savo reikalams 
panaudoti. Tačiau vidus y- 
ra svarbiau kaip išorė, 
žmogus turi stovėti aukš
čiau materialio pasaulio ir 
vidujinė sielos pažanga 

į daug svarbiau už išorinę 
civilizaciją. Normaliai jos 
ranka rankon turėtų ly
giai bujoti ir žengti. Abi 
lygiai išaugusios galės pa
togiai laikytis pastovios 
pusiausviros padėtyje at
eities visuomenę.

Reikia materialį ginkla
vimąsi pakeisti dvasiniu 
ginklavimusi. Žmonės ga
lima suskirstyti į dvi ka
tegorijas: idealistai ir
materialistai. Vienus nuo 
kitų skiria geležinė per
tvara, vieni ir kiti nori ir 
siekia tiesos skirtingais 
keliais ,tačiau kaip vieni, 
taip ir kiti nuklysta per 
toli į kraštutinumus. Yra 
tik vienas kelias į tikrojo 
žmoniškumo grįžimą, — 

,Į kultūrėti. Ne su raketomis 
j ir bombomis turėtų žmo- 
!nės vieni prieš kitus stoti, 
bet gerais darbais ir ne
klastotomis mintimis. E- 
voliucija neina iš oro į vi- 

, dų. bet iš vidaus į orą. Ci
vilizacija nekuria kultū
ros, bet tik ją remia. Ne 
žmogus turi mašinai tar
nauti, bet mašina žmogui. 
Tik tokia linkme pakreip
tas žmonijos kursas galės 
būsimoms kartoms garan
tuoti pastovią taiką ir so- 
cialę gerovę, kurių mes 
šiandien taip pasigenda
me. Fix (M.L.)

Nors drauge jiems saulė liepė . ^į teras . vieną
Puošti žemės brydį.
Jie kits kitą kykšdo, šiepia,
Sau abudu žydi...
Bet, kai rūsčios audros purto 
Apynį per stropiai.
Trokšta jis tik tokio burto. 
Koks seikėtas ropei...
O kai vargšę ropę engia 
Ankštas lysės plotis
Ji vis stengias, neįstengia. 
Apyniu vyniotis...
Šis gi, kai nutilsta žaibas,
Nors žemyn pasviręs. 
Kad ir aukštas, kad ir laibas.
Kad gražuolis, girias...
Tavo spurgas — ropė sako. 
Apynojų priedas,
O šalip darželio tako
Aš visa — kaip žiedas..,

Kad jau kyia barnis, spėja 
Tulpė, jų kaimynė — 
Ji, kaip sesė ir teisėja.
Daržo tiesą gynė...
Girdama visus, kas vargo.
Ji neleidžia vaido
Ir darželio ruožto margo
Į dalis neskaido...
— Lygūs jo ir tavo žygiai. 
Taria ropei tulpė —
Jis, kaip tu. drauge ir lygiai. 
Žemės molį čiulpia.

J. Baltrušaiti*.

dvasios vertybių ugdymą,' 
jei šio amžiaus dievuku 
pastatė kūno kultą. Fizi
nei mankštai skiriama iš
tisi laikraščių ir žurnalų 
puslapiai, sporto stadionai 
sutraukia tūksta n č i u s 
žmonių, futbolas diskutuo
jamas raštinėse, uostų 
darbininkų tarpe, fabri-j 
kuose ir visur kitur, kur j 
tik susiburia žmonių bū
relis. Tuo tarpu kultūrinės 
organizacijos, chorai, me
no pramogos vos besuren- 
ka saujelę pasiryžėlių.

Religija visais laikais 
kultivavusi sielos dirvą, 
šiandien vis mažiau daro 
įtakos žmonių dvasiniam 
pasauliui. Tikėjimą pakei
tė prietarai, mistiką — 
magija, viltį — baimė, 
maldą — pseudomistika. Į 
šitokį, tat daržą velnias 
laisvai sodina savo ropes.

Viso to išdava šių dienų 
žmogus nihilistas t. y. 
toks, kuris neigia visas 
politines ar dorovines ver
tybes, šiaudadūšis, neturįs 
savystovumo, nei inicia-, 

’tyvos nei idealų. Atsirė-

I

Kūrybinis momentas yra 
iziaugsmo šaltinis, nes jame 
Smogus turi progą pareikšti sa
ro asmęnybę.

Prof St. Šalkauskis
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VATERBURY, COHH.

Pagerbimo Lankiem

Sckmadienį. sausio 9. 1949. 
6-tą vai. vakare, šv. Juozapo 
parapijos veikėjai-jos mūsų 
kun. klebono J. J. Valantiejaus 
vadovybėje. Federacijos bei pa- 
rapijos choro iniciatyva, minės 
komp. A. J. Aleksio dvidešim-- 
ties penkių metų sėkmingos 
muzikalės bei visuomeninės i 
veiklos sukaktį Waterburv ir 
trisdešimties penkių metų Ame
rikoje. šį įvykį atitinkamai pa
žymės šauniu bankietu su įvai
ria programa, kuris įvyks Šv. 
Juozą] o salėje. Muzikos bei 
dainų programai vadovaus Nor
bertas Aleksis iš New York.

Komp. A. J. Aleksis,
LDS Garbės narys.

Gruodžio 5, Sodalietės — jau- 
I nosios ir suaugusios - vedusios 
•— bendrai priėmė šv. Komuni-' 
ją. Jaunosios Sodalietės tuoj 
po mišių parapijos salėje turėjo 
susirinkimą ir užkandžius. Kun. 
Lavrence McGowan, kurs pra

eitais metais gyveno pas mūsų 
kleboną, pasakė turiningą kal
bą. Joms vadovauja kun. F.' 
Bekša.

Vedusių moterų sodalietės 
turėjo savo susirinkimą pirma
dienio vakare. Kun. Jonas Dau- 
nis joms vadovauja. Prie šios 
sodalicijos priklauso arti šim- 

itas moterų. Jos labai gražiai 
j darbuojasi.

Gruodžio 12, šv. Vardo drau
gijos nariai priėmė bendrai šv. 
Komuniją. Jų skaičius kas mė
nuo didėja. Jau dabar vyrų 
prie šv. Vardo draugijos pri- 

i klausančių yra arti dviejų šim
tų. Didelė garbė už sutraukimą 

į tokio būrio vyrų priklauso kun. 
I Jonui Dauniui. Kas mėnuo po 
šv. Komunijos nariai turi už
kandžius mokyklos svetainėje.

Gruodžio 19, po Mišparų tre
tininkai ir Maldos Apaštalystės 

inariai turėjo susirinkimus. Tre- prakilnios 
ičiojo Ordeno nariai nutarė baž- kurios 
! nyčiai įtaisyti gražius

Pa.,

Žemėlapis parodo Javos salą, kur šiomis dienomis Olandijos karo 
jėgos įsiveržė ir žygiuoja pirmyn stumdamos respublikiečių silpnes
nes jėgas. Pirmosios žinios pasiekė, kad pirmieji olandai kariai išlipo 
Jogjakarta, (1) respublikiečiu sostinėj, ir ją užėmė. Kitos jėgos išlipo 
arti Šamai ang (2) ir visu karišku smarkumu veržiasi pirmyn. Bom
barduojama ir Sumatra.

sese-
Pra-

Žaslių vi., Trakų

iš Papušinio km., 
Raseinių ap.

Bankieto metu jubiliatui bus 
įteikta atminties knyga su visų 
gerbėjų, sveikintojų bei draugų 
dalyvių vardais. Bankietui bi
lietus galima gauti pas M. Ka
linauskienę, M. Kašėtaitę. M. 
Stankevičienę. M. Fortier, cho
ro pirm. J. Kalinauską. S. Mik- 
linevičienę. S. Sapranienę. M.

2 Zailckienę. A. Mažukaitę. O., 
Girdzijauskienę. V. Grable, P. | 
Abromaitienę (Oakville), Vyčiui 

. pirm. A. Jenkins. A. šambarį. I 
V. Klimą (Terryville), N. Meš- 
kūnienę. O. Barkauskienę, U. 
LiutkeviČienę. pp. Jenušaičių

’ į krautuvėje, p.p. Karvelių vai-
• 1

... . .. . Igvkloje ir pas kitus FederacijosL z patnjotinę 1 J... _ bei choro narius.veiKlą tėvynės.

Amžinojo Ro-

Lietuvs Generalinio Konsulato NeM 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Komp. A. Aieksis yra šv. 
Juozapo parapijos choro vedė
jas - vargonininkas, 
jos 22-jo skyriaus. 
Lietuvių Tarybos 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon- 
r’.o 2-jo skyriaus 
ALT centro iiolitinės komisijos 
narys Conn. valstijoje; LDS.; 
ALRK Vargonininkų Sąjungos 
ir L. Vyčių garbės narys. Įžy
mus muzikas, organizatorius ir 
visuomenės veikėjas. L. Vyčių, 
LDS ir Moterų Sąjungos himnų 
i- įvairių dainų bei giesmių mu 
zikos autorius, 
bei kultūrinę 
Lietuvos bei visuomenės labui, j Eelaukiant jūsų malonaus at
buvo Lietuvos valdžios apdova- ■ siiankymo iš anksto tariame 
rotas D. K. Gedimino Oidenu I nuoširdų ačiū ir linkime Jums 
1938 metais. Lietuvos Nepri- linksmiausių Šv. Kalėdų šven- 
1 lausomybės 20 metų sukakties čių ir laimingųjų Naujų Metų.

.proga.

Federaci- 
\Vaterbury 

ir Bendrojo

pirmininkas

i

Rengėjai.

VARNELIS, Jonas, iš Skro- 
blės km., Rietavo vi., Telšių a.

VASILIAUSKAS, Jonas, iŠ 
Amalių vnkin., Šiaulių ap.

VENCIUS, Jonas ir sesuo 
VAIŠVILIENE, Petronėlė, iš 
Liudvinavo, Marijampolės ap.

VENSKUS (Vinskus), Kons
tantinas, iš Atkočių km., Uk
mergės ap., buv. cirko artistas.

VEPRAUSKAS. Petras, ir 
sesuo Marė, iš Raželių km., A. 
Panemunės vi., Kauno ap., se
niau gyveno Pine Grove, 
RFD 3, Box 220.

VERBICKAS, Stasys ir 
rys Elzbieta ir Marija, iš 
zariškių km., 
apskr.

VIGINTAS,
Tytuvėnų vi.,

VILIMĄVIČIUS - Nekrašas, 
Jonas ir Kazimieras ir sesuo 
Steponavičienė, Kotryna.

VILKAUSKAS (Wolf), Jo
nas.

I VINSKUS (Venskus), Kons- 
įtantinas, iš Atkočių km.. Uk
mergės ap., buv. cirko artistas. 

VIŠNIAUSKAITE - Volkaus- 
kienė, Teklė, iš Tytuvėnų, Ra
seinių ap.

WOLF (Vilkauskas), Jonas. 
VOLKAUSKIENE - Višniau- 

skaitė, Teklė ,iš Tytuvėnų, Ra
seinių ap.

VYŠNIAUSKAS, Jonas ir 
Petras, iš Skardupių km.. Paje

vonio par., Gražiškių vi., Vilka
viškio ap. ir Jono žmona Čes- 
navičiūtė, iš Gudelių par.

ZAGURSKAITE, Pranutė, 
duktė Jono, gimusi Amerikoje, 
tėvas buvo kilęs Laukagalio 
km., Klovainių vi., Šiaulių ap.

VALINČIS, Kazys, Marytė ir 
Ona, iš Raistinių km., Seinų v., 

'Suvalkų ap.
VELIČKA. Pranas ir žmona 

Antanina, iš Vilkijos vi.. Kau
no ap.

VIDRINSKAS, Andrius, iš 
Keršių km., Kidulių vi., Šakių 
apskr.

ŽARDECKAS, našlė ir vaikai 
Jono Žardecko, kilusio iš Cy- 
railių km., Punsko vi., Suval
kų ap.

ZABLOVSKIS. Augustas, iš 
Žiežmarių.

ŽIBURIS, Jonas, Juozas ir 
Kazys, iš Skerpijų km., Lanke
liškių vi., Vilkaviškio apskr.

ZORCKIENE - Mečiutė. Ie
va. iš Kumečių km.. Marijam
polės ap.

ŽUKAUSKAS, Andrius, iš 
Raišupio km., Marijampolės ap.

ŽEMAITIENE - Bašinskaitė,
Petronėlė ir brolis Vencius, Jo- Elzbieta, iš Ppylių km., Zapyš- 
nas, iš Liudvinavo, Marijampo- kio vi., Kauno a.
lės ap. I ŽEMRIETAITES, seserys

VAITAITYTE, Valerija, iš Elzbietos Karklienės.
Braškių km.. Biržų ap. j ŽILINSKAS, Antanas ir Juo-

VAITKUS, Antanas, iš Kre- zas. iš Garbavos km., Garlia- 
jtingos. ,vos Par-- ir vi. Kauno a.

šv Antano VAIVADAITE - Petrauskie-' ŽVINKLYS, Konstantinas.
• ~ -• • j nė, Mikase, iš Ariogalos vi., Į Ieškomieji ar apie j-os žinan-

ir dukterys,'tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Litbnania 

41 West 82nd Strert 
New York 24, N. Y.

TAUTKUTE - Navickienė, rių km., Šiaulių vi., s. Monikos. 
; Bronė. j VILKAS, Marė, iš Veiverių

TURČINSKAS. Vincas, iš Da- vi., Kauno ap.
vidiškių, prie Linkuvos, Šiaulių i VILKELYTE, 
apskr.

) TUŠAS, Povilas.
j km., Taujėnų vi., Ukmergės ap.,
i URBONAVIČIUS, iš Luksne-j
nų km., Alytaus ap.

UŽA, Juozas, iš Kauno.
UZORAITIS. Jokūbas,

Būdviečių km., Pajevonio vi.
UGINSKAITE - Kasputienė.l VIZGAITIENE - Vizgaitytė, 

Zose, iš Gerčalų km.. Kaltinėnų Nastazija, d. Antano ,iš Zapyš- 
darysime planus ateities vei- VL Tauragės ap. kio v] Kauno ap.
kimui. j VADALAUSKAS, Vincas, iš. VIZGAITIS, Jonas, s. Anta-

V. -J. Blavackas, Sekr. (išeikių km. Ino, Zapyškio vi.
-------------------- i VAIVADA, Jonas, žmona j VIZGAITITS - Raudžiuvienė, 

Marė ir vaikai Elena ir Juozas, Agota, d. Antano, iš Zapyškio 
’ vi., Kauno ap.

VYŠIAUSKAITE - Bereišie- 
iš Mikytų km.,

spalvų gotiš- 
vieną įtaiso J.

spalvos Dalmatikus, gotiškus, 
kurie kainuos arti dviejų šimtų 
dolerių. Gražų juodą gothic ar
notą jau įtaisė 
žančiaus narės.

Daugiau kitų 
kus arnotus —
Gailevičius atminčiai a. a. Pau
linos Gailevičienės. Moterų Są
jungos kuopa irgi pasižadėjo 
vieną arnotą įtaisyti. Garbė 

dvasios moterims, 
rūpinasi padidinimui

juodos Dievui garbės. Rap.

1$ L.D.S. VEIKIMO

- į v x i l, Ona, d. Elž
bietos ir Vinco, iš Kučiūnų vi., 

iš Varžų Seinų ap.
VILNIENE, Kaziune.
VISGAITIENE - Bašinskaitė, 

* Anastazija, iš Ppylių km., Za- 
'pyškio vi., Kauno ap.

išl VITKUS, Stanislovas, brolis 
’ Juozo.

VIZGAITIENE - Vizgaitytė,

DAYTON, OHIO

LDS 69 Kp. Susirinkimas

Bernardas Koraitis

Laimingiausiu

Draugams
I

ižd.. A. Pateckis fin. rast..

WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija

Linksmiausių ir

Albert R. Barter

i

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mos padarome dirbtinas akis. I 

Room 206
Tet. 6-1944

207 PARK BlILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

W.J. Chishoim
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“ 

331 Smith St., 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

NAUJU METŲ 
Visiems mūšy 

Kostumeriams ir

411 VASHINGTON SIRELI 
BOSTON. MASS.

i

Sekmadienį, sausio 16 d., šv. Į 
Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
ton, Ohio, įvyks LDS 69 kp. j 
metinis susirinkimas. Kviečia-' 
me visus narius dalyvauti ir Į 
atnaujinti organą “Darbinin-! 
ką”. Be 
veikimo

Aušros Vartų Parapija

LDS 108 Kp. SUSIRIN
KIMAS

Sekmadienį, sausio 2
'1949 m.. 12 vai. įvyks Aušros nadas, iš i 

to. turesime padaryti Vart metinis LDS
planus ateinantiems:108.tos kp sra£„kinus. Kv,e-

čiame visus narius skaitlingai 
Pranas Gudelis rast. jr atsilyginti už or-

jganą “Darbininką”, nes daugu-
■mos narių mokestis baigiasi su
, gruodžio 31 diena. Taipgi pa-

R 
iRl 
Rl 
r

' eina Stasys šrupšas, kaipo pir- i 
j&įmininkas, Juozas Povilonis —'

■ vice-pirm.. Petronėlė Manikienė'

Juozas Bernotą—nutarim. rast. 
« Atstovai į Vienybės draugiją—1 
Ih ip a! 
a 
ai 
ą 
ai 
r i 
a 
B 
B a

gyveno Shenandoah.
i VALAITIS. Jonas, s. Jurgio
iš Vilkaviškio ap., sūnus Valai- n£ Viktorija
tis. Edžius ir žmona Valaitienė- Naumiesčio - Vladislavovo ap. 
Tidrikaitė, Ona. iš Alvyto.

d-. ‘ VALENTUKEVIČIUS,
s. iš Mantviliškių

_______ . , Alytaus ap.
VALIENE - Ėndriulytė, Ona, Į

iš Gargždų vi.,
duktė Anso ir
kytės.

VALECKAS
Kazio, kurios

į VYŠNIAUSKAS, Kazimieras, 
^e* sūnus Onos, brolis Barboros.

km., I VILKAITIS, Jonas, iš Girsu-
■ dų km., Daujenų vi., Biržų ap. 
i VILKAS, Jonas, iš Surpiškių 

Kretingos ap., Skapiškio vi.. Rokiškio ap. 
Agotos Naujo- j

- Kriščiūnytė, 
vyras kilęs

d. 
iš

HARTFORD, CONN.
išrinkta darysime Planus ateities veik- Plokščių, Šakių ap. 

VAŠKEVIČIUS, Juozas. 
VEDRICH, Eva.
VELIČKA, iš Žagariškių km., 

Garliavos vi.
' VENGOLAITE (Vingolaitė), 
Viktorija, iš Plungės vi.

i WENSKUS, ar Wenzkus, Jo- 
Juo" hann, išvykęs iš Lietuvos.

VIERAITIS, Pijušas, iš Vil
kaviškio ap.

VILEIKIS, Antanės, iš Lepo-

i LDS 6-tos kuopos
►5 i dėl 1949 m. valdyba, kurion į- lai. II 

Juozas Glaviekas Sekr.

: Tėvų Pranciškonų Misijos i 
1949 Metais

.Manikienė ir A. Povilonis.
Report.

LDS 7 Kp. SUSIRIN
KIMAS

Waterbury, Conn. — Šv. 
zapo parapijoje, moterų, vyrui 
ir jaunimo misijos, kovo 7—27 
d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O. F. M. ir Tėv. Aleksandras 
Žiubrys, O.F.M.

Westfield. Mass. — Šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, kovo 
6—13 d. — Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, O.F.M.

BAYONNE. N. Y. — Šv. My
kolo parapijoje. Šv. Juozapo 

d., novena ir Tretininkų vizitacija.

VITKAUSKAS. Alfonsas, 
Juozas ir Vincas, iš Jonuvos.

VOLKAVIČIUTE - KUNIC- 
'KIENE, Malvina, iš Ražių km., 
■ Lapių vi.. Kauno ap.

VOSILIENE - Mačiulaitė
i i Mačiulaitvtė?), Marė, gyv. 
■Rockford. 'iii.
| VAIGAUSKIENE - Basaitė, 
(Stanislava, iš Rudupio km., 
Luokės vi., gyv. New Yorke.

VAIŠVILIENE - Venčiūtė,

Sekmadienį, sausio 2
1949 m. 4 vai. p., p., Šv. Kaži- kovo 10—20 d. — Tėv. Benve- 
miero parapijos salėje, Wor-'nutas Ramanauskas, O.F.M.

5^ cester, Mass. įvyks metinis j Elizabeth. N. J. — Šv. Petro 
rk LDS 7 kp. susirinkimas. Pra- ir Povilo parapijoje, misijos ir 
F4 šome visų narių skaitlingai da- Tretininkų vizitacija, kovo 13— 
M lyvauti. Šiame susirinkime pa- 20 d.

Grauslys. O.F.M.
I Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, misi
jos ir Tretininkų vizitacija, ko
vo 20—27 d. — Tėv. Leonardas 
Andriekus, O.F.M.

I PROVIDENCE. R. I. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, misijos, 
kovo 14—20 d. — Tėv. Jurgis 
Gailiušis, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo parapijoje, moterų - vyrų 
misijos ir Tretininkų vizitacija, 
kovo 27 d. — balandžio 10 d. 
— Tėv. Bernardinas Grauslys. 
O.F.M.

j Cicero, III. — šv. Antano pa
rapijoje. misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 28 d. — balan
džio 3 d.
Grauslys, O.F.M.

Rochester, N. Y. — Šv. Kazi-
1 micro parapijoje, misijos ir

Tėv. Bernardinas

Tretininkų vizitacija, balandžio
4— 10 d. — Tėv. Leonardas An-( 
driekus, O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Antano Į 
parapijoje, misijos ir Tretinin- 
kų vizitacija, 1_______ _ _
d. — Tėv. Placidas Barisa, O. j 
F. M.

Montreal, Canada — Šv. Ka
zimiero parapijoje, moterų -j 
vyrų misijos ir Tretininkų vizi- 

i tacija, balandžio 4—17 d. — 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas. O.F.M.

Lewiston, Mair.e — Šv. Patri
ko koplyčioje, misijos ir Moti
nos Dienos iškilmės gegužės
5— 8 d. — Tėv. Jurgis Gailiušis, 
O.F.M.

R 
R
M
R Tėv. Lenordas

balandžio 4-10 Juodaičh* ParaP-
- ■ -i kurių viena Stasė.

| VALANTIEJUS, su žmona, 
— kilę iš Eržvilko vi.

j

Kad Dievo palaima lydėtų Tė
vų Pranciškonų vedamas misi
jas. nuoširdžiai prašome visų 
kunigų jas prisiminti (Memen
to) savo Šv. Mišiose. Ta inten
cija taip pat prašome visų ti
kinčiųjų pasimelsti, klausyti 
Šv. Mišių ir per jas priimti Šv. 
Komuniją.

Ruošdamiesi misijoms. Tėvai 
Pranciškonai vasario 20—27 d. 
Šv. Antano vienuolyne, Kenne- 
buk Port, Maine atliks metines 
rekolekcijas ir Šv. Dvasios no- 
veną. Prašome visų tikinčiųjų 
dalyvauti šioje novenoje.

Franciscan Fathers 
Kennebunk Port, Maine.

Italijos kariuomenės viršininkas generolas 
Efisio Mamas (dešinėj) atvyko į VVashingtoną ir 
buvo sutiktas aerodromo Jung. Valst. Armijos 
štabo viršininko gen. Omar N. Eradley. Viduryj 
stovi Italijos Ambasadorius Jung. Valstybėse. I- 
talijos kariuomenės viršininkas norės susipažinti 
su Amerikos kariškais pasiruošimais.
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VIETINES žinios
Penkt. 4 v. pp. bus klauso

mos išpažintys Marijos Vaike
lių draugijos ir suaugusių.

Taip pat bus klausomos iš
pažintys vakare, per Šv. Va
landą, prieš Naujus Metus.

ŽINUTES
Laukiame įžymaus svečio.

Yra pasižadėjęs Naujuose Me
tuose būti Bostone Kun. Dr. 
L. Tulaba, Lietuvių Kolegijos, 
Romoje, rektorius. Kun. Tula
ba svečiuojasi trumpam laikui 
Amerikoje. Ketino užsukti ir 
Bostonan. South Bostonas 
laukia jo su darbais.

Tėvas rektorįus atvyksta So. 
Bostonan penktadienį, gruo-

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMEUA E. RODO 

OPTOMETRI ŠTAI

447 W. Broadu ay
So. Boston. Mass.

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

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

džio 31 d. Tą vakarą, 7:30 va
landą, jis vadovaus Šventai 
Valandai, šv. Petro par. baž
nyčioje. Vietiniai kunigai tiki
si, kad visa parapija dalyvaus 
šioje Šv. Valandoje, palydint 
senus metus ir belaukiant nau
jųjų. Geras būdas.

Naujų metų dieną, svečias 
kunigas daktaras sakys pa
mokslus apie spaudą per Šv. 
Mišias, 8 9 v, ir 10 v.

Tą dieną katalikams ir jų 
vaikams yra reikalas išklausy
ti šv. Mišių.

Šv. Petro par. bažnyčioje 
šv. Mišios bus laikomos, kaip 
ir sekmadieniais, valandomis: 
7, 8, 9, 10 ir 11:30; salėje — 
8 ir 9:30. j

Sekmadienį, antrą naujų me
tų dieną kunigas rektorius sa
kys pamokslus apie draugijas, 
per šv. mišias, 9 v. ir 10 v., ir 
sakys prakalbą bažnytinėje sa
lėje 3 v. p.p.

Visi kviečiame pasinaudoti 
Kun. Dr. Rektoriaus L. Tula- 
bos pamokslais ir prakalbo
mis.

t

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broaduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

I

IVAIROS SKELBIMAI

409 W. Broadu ay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-12S3-W

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshfc, M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 "Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Naujų Metų dienoje 9 v. r. 
bus Marijos Vaikelių draugijos 
mėnesinės šv. Mišios ir šv. Ko
munija, vieton, kaip paprastai 
šeštadieniais, 8:30 v. r.

I
Sekmadienį, 9 v. r., Moterų 

Sodalicija eis prie šventos Ko
munijos.

10 v. r., Merginų Sodalicija 
priims šv. Komuniją.

Arkivyskupas prašo visų, 
Naujų Metų dieną atnešti savo 
senas automobilio laisnių plok
šteles, (number platės) ir į- 
mesti, prie parapijos bažny
čios, į dėžę ar vežimą. Tos ą- 

jluminum lentelės yra brangios. 
Atneš nemažai pelno labdary- 
bėms.

Gruodžio 23 d., staiga mirė 
Julė Ambrosaitė, 65 metų am
žiaus, gyv. 1428 Columbia Rd. 
Paėjo Va’oalninkų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Paliko seserį, Lietuvoje. 
Tapo palaidota, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, gruod. 27 d., 9 
vai. r., Naujos Kalvarijos ka
puose.

mirė, metus 
(Druz-

Sekmadienį, Sausio - Jan. 2 d., 1949 m., 
Petro par. salėje, 5th St., So. Boston, Mass.8v

įvyks įdomios prakalbos, tuojaus po Mišparų —
3 vai. po pietų.

Kalbės: prof. tam. Tolaba, tam. J. Beraato- 
| uis, tanu Pr. M. Juras ir kiti. Įžangos nebus. Kvie- 
į čiame visus atsilankyti ir išgirsti ką nors nauja, 
į Prof. kun. Tulaba yra nesenai atvykęs iš Romos.

Gruod. 26 d.
t

sirgusi Malvina George 
dytę), 48 metų, gyv. So. Main 
Penacook, N. H. Jos vyras mi
ręs metai pirmiau. Ji gimusi ir 
krikštyta Worcestery. Augusi 
ir vedusi So. Bostone.

Paliko brolį Adonių, ir ketu
rias seseris.

Iškilmingai laidojama, gruod. 
30, iš šv. Petro par. bažnyčios, 
9 v. r., Šv. Kryžiaus kapuose, 
Malden, Mass.

Pašarvota yra pas laidotuvių 
direktorių Juozą Kasparą, 187 

■ Dorchester, St.

Gruod. 24 d., mirė, ilgai sir
gęs, kūdikėlis Juozukas, ketu
rių metų, sūnus Juozo ir Sta
nislavos (Kabačiūtės) Cicolo, 
gyv. 328 
Šv. Petro 
r., gruod. 
kapuose.

(Kabačiūtės)
K St. Palaidotas iš 
par. bažnyčios, 10 v.
27 d.. Šv. Mykolo

7:30 vai., bus 
Teresės Novenos

nors dalį tų nuostolių, kuriuos 
tie veteranai darbininkai turė
jo

Dėkojo misijonierius. Kun. J. 
Svirnelis, iš Catholic Mission, 
Tari, Garo Hills, Anam, India, 
dėkojo Šv. Petro par. kuni
gams ir visiems geradariams, 
ypatingai už jo misijų naudai 
South Bostoniečių parengimą, 
rudenį. Sveikina visus su Nau- 

Metais.

Trečiadienį, 
laikomos Šv. 
ir Tretininkų Brolijos pamal
dos. Po to bus laikomas visuo
tinis Tretininkų Brolijos susi
rinkimas ir renkama taryba.

Trečiadienį, ketv. ir penkt. 
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., savo privatinė
je koplyčioje laikys šv. mišias 
už ligomus. kuriuos bus trans
liuojamos per radio iš stoties 
WMEX. Visi prašomi jungtis 
maldoje už tuos, kurie nori, o 
negali eiti bažnyčion klausyti 
Šv. Mišių.

______________________ p

Nauja programa. Nuo gruo
džio 18 d., prasidėjo eiti para
pinių ir viešųjų mokyklų vai
kų programa per 
WEEI, kasdien. 
Verta yra visiems 
veikiantį jaunimą.

radio stotį
3 vai. p.p. 
pasiklausyti

jais

PmctIk ĮfišiiTriiK
(torf-1-1-1(k

Prieš pat Kalėdas, gruodžio 
į 23 d. American Sugar Refining 
kompanija, kurios dirbtuvė y- 
ra So. Bostone, suruošė vaišes 
savo darbininkams, kad pa
gerbti seniausius darbininkus, 
išdirbusius

•giau. 
j Vaišėse 
kaip 700 
tarpe buvo 
bininkai.

Pirmiausia į valgyklą atėjo 
garbės darbininkai, lydimi 
kompanijos viršininkų, o pas
kui visi kiti darbininkai. Visi 
buvo pavaišinti skaniais val- 

muzikos ir

z

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

ka 26; Ernest Edwards 25; B. 
Yakubauskas 48; Z. Lesčinskas 
42; John Ditman 31; John 
Lukszus 30; Adam Wiercinski 
26; Simon Cousin 25; VVilliam 
Kohanskas 41; Kazys Tėtu
lis 39; Peter Tamolionis 39; 
Adolph Krupkovski 37; Anto- 
ni Sadowski 32; Adam Stan
kus 27; William Gili 45; Mar
tin Conlon 37; John Wozniak 
35; Victor Darveses 29; Jo-J draugija — didžiausia lietuvių 
seph Gottlich 36; P. Zasima-j draugija Naujoj Anglijoj, savo 
vičius 43; S. Sungaila 44; John naujos Vėliavos pašventinimo 
J. Hicks 31; John Wyzykows- j 
ki 31; Henry Bogush 31; Jan 
Kowalski 31; Charles Kloss 
30; Joseph Guizze 29; S. Gai
damavičius 28; Oktauriah Ro- 
zanski 27; Pasųuale Cerasi 26; 
Daniel Huriey 43; R. J. Crea- 
van 38; John J. Regan 35; 
Peter O’Tooie 37; James J. 
O’Neil 36; Anthony Pigaga 30; 
Frank J. Szmanski 30; John J. 
Butler 28; Chester H. Libbey 
28; Joseph C. Schreiber 27; 
Arthur A. Patterson 26; John 
Coleman 32; Fred Geden 27; 
John Šidlauskas 37; Kalex 
Beinor 31; George Balukonis 
29; John A. Corrigan 29; Ed- 
ward A. Duggan 26; Herman 
C. Krause 30; Daniel Delay 
30; Charles E. Krause 28; Pa- 
trick Cahill 25.

Prisiminus neseniai nelaimin
gai užsibaigusį streiką, taip ir 
norisi tiems darbininkams pa
reikšti užuojautą ir kartu juos 
pasveikinti kaipo ištikimus 
darbininkus. Kompanija tiems 
darbininkams galėjo įteikti ne 
tik po ženklelį, bet ir padengti

25 metus ir dau-

dalyvavo daugiau 
darbininkų, kurių 
83 veteranai dar-

darbinin-
25 metus

giais. Buvo graži 
kalbų programa.

Visiems garbės 
kams, išdirbusiems
ar daugiau, įteikta gražūs žen
kleliai. Tokių darbininkų buvo 
83. Pažymėtina, kad ilgiausiai 
išdirbęs yra lietuvis, B. Jaku
bauskas. Jis išdirbo 46 metus. 
Čia talpiname jų vardus (prie 
kiekvieno yra padėta numeriai, 
tai metai kiek kuris išdirbo):

W. Jasinkievicz 40; Frank 
Deasy 30; Sam David 30; Jack 
Vas 30; Louis Tarada 29; 
Frank Blake 26; P. Kasavičius 
26; Stanfield Dawson 25; Da- 
niel Fitzgerald 31; Frank 
Johnson 25; James J. McCoy 
32; Joseph Casper 39; Marti
nas Geina 35; Thomas K. Firo- 
wich 36; John Sosnouski 
Wm. Martin 30; Wilfred 
Webber 
Stanley 
ris 39; 
Boimila 
Stanley 
lanskas
John Krunitis 38; Walter Ba
lutis 36; J. Petrauskas 33; 
William J. Bergin 32; Antho
ny Kengris 30; John M. Ovdr-

29; J. Marcelonis 
Janulis 39; Frank 
Joseph Dean 35; John 
35; Bolis Masiulis 32;
Samulis 29; A. Kor- 
27; Charles Urbon 40;

streiko metu. Rap.

Joninės Bankietas

Lie-Sekmadienį, sausio 2 d., 
tuvių salėje E St., So. Bostone 
įvyks šaunus bankietas. Jį ruo
šia Šv. Jono Ev. BĮ. Paš&lpinė

I

' proga.

Prasidės 6 vai. vakare. Gros 
Pastelio orkestras. Bus trum
pa, bet graži meninė progra
ma. Sumanios šeimininkės pa- 
siruošusios tikrai puikiai visus 
pavaišinti. Tikietas tik $2.00. 
Visi kviečiami atsilankyti. Ti- 
kietų galima gauti ir “Darbi
ninke“ pas d-jos ižd. S. Griga- 

’ navičių,
Medonį 
rius.

Iš tropiškos Panamos Kana
lo zonos į South Bostoną par
vyko 66 dienų atostogoms A- 
merikos Laivyno Chief Para- 
chute Rigger, Antanas Gapu- 
tis. Parskrido orlaiviu bu savo 
žmona, Anele (Genevičiūte) ir 
2'Ą metų sūneliu. Savo auto
mobilį parsisiųsdino iš ten lai
vu.

Po atostogų pas savo plačiai 
žinomus tėvelius, pp. Gapučius 
ir pp. Genevičius South Bosto
ne į Panamą nebegrįš, bet vyks 
į Maryland valstiją — naujai 
paskirtą vietą.

Kaip visi atsimename, An
tanas Gaputis nuo savo jaunų 
dienų buvo smarkus ir suma
nus darbuotojas, ypatingai Lie
tuvos Vyčių tarpe. Yra buvęs 
kuopos pirmininku ir labai vei-i 
kliu valdybos nariu.

Ryškiausiai šį drąsų para- 
šiutninką atsimename, kuomet 
vienoje Lietuvių Dienoje, Ma- 
rianapoiy, jis Janušo orlaiviu 
išvežtas į padanges, prie pat 
debesų, iš ten su parašiutu lai
mingai nusileido,.

Šiai patriotingai lietuvių jau
nuolių šeimai linkime, kuosma- 
giausių atostogų. Rap.

pirm, ir šeimininką V. 
ir kitus valdybos na-

8:30 vai. į salę įėji-Nuo
mas laisvas visiems. Kviečiame 
visus, o ypač jaunimą ateiti 
pasilinksminti. Rengėjai.

IVAIROS SKELBIMAI
KAMPINIS NAMAS 
Dėl VARIETY STORE 

dvi krautuvės ir 7 kambariai su 
vania. Prie pat didelio So. Bos
ton Project. 289 “D” St 

kampas Silver St. 
Priekė $6000.

A. IVAS, 545 Broadaay 
South Boston, Mass.

ir

Sužeidė Dusevičiy

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
^Irmininkš — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston. Ma** 
Tel. So. Boston 1298. 

/lce-Plrmininkė — G. GalliOnien€,
8 Wlnfield St, So. Boston, Mas*. 

-Tot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston. Masu . 

tnansų Rašt — B. CtaienS, 
29 Gould St, W. Roktary, Mass 

Tel. Parkway - 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,
■51 Tampa St, Mattapan, Mass. 

<Y*rkd*r6 — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

tąsos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

>rauglja savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
8eventh 8t. So. Boston Mass 

Alsais draugijos reikalais kreipkitės 
mm twn*olrnh| rOttntn irę

•V. JONO EV. 81— PA6ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Gruodžio 24 d. (Kūčiose), 
užbaigęs darbą savo siuvyklo
je, Roxbury, p. Augustas Du- 
sevičius, gyv. Roslindale, ėjo į 
namus važiuoti. Einant sker
sai Tremont St., arti Linden 
Park, Bostone, trenkė į jį au
tomobilis ir pavojingai sužeidė. 
Nuvežtas į Bostono Miesto li
goninę, kur rado sulaužytą 
ranką, koją ir kitus sužaloji
mus.

Toji skaudi nelaimė įvyko 
tuo laiku, kada visa p. Augus
to Dusevičiaus šeima susirin
kus laukė jo pareinant į na
mus, kad galėtų kartu praleis
ti Kūčias. Linkime pasveikti.

Automobilio vairuotojas bu
vo Roland Bartįett, 28, gyv. 
131 Winter St., South Walpole, 
Mass.

Als&ukims

VAKARIENE
Naujų Metų lauktuves ruošia Dorchesterio Lietuvių Piliečių 
klubas penktadienio vakare, GRUODŽIO 31 d., 8 vai. vaka

re savo klubo patalpose, 1810 Dorchester Avė.

a Šeimininkės pagamins vakarienę su steam clams desertu; 
{ bus ir gėrimų. Gros geri muzikantai. Tikietas į vakarienę 

ir šokius tik $1.50.

“Aš, Vytautas Pajaujis, s. 
Mykolo, 38 m. amžiaus, su žmo
na Elena, 36 m .amž., ir 10 
metų dukrele Danute - Irena, 
kilęs iš Padovinio km. Liudvi
navo valse., Marijampolės ap., 
gyvenantis Schwenningen a. N, 
Barensh. 4., French Zone, Ger
many, ieškau geraširdžių žmo
nių, kurie galėtų man parūpin
ti darbo ir buto garantiją, tuo 
būdu padėdami man su šeima 
emigruoti į USA. Dirbtume, ne
žiūrint kokį darbą. Iš profesijos 
esu mokytojas, bet paskutinius 
4 metus dirbau Vokietijoje dar
bininko darbą. Geraširdžiams 
iš anksto dėkoju.

Vytautas Pajaujis, 
Schvenningen a. N. 

Barenstr. 4.,
French Zone, Germany.

PAIEŠKO

i Tikietų galite gauti Petro Ketvirčio krautuvėje, 379 West J 
i Broadway, South Boston ir pas klubo gaspadorių S. Petrulį, ? 

ir pas kitus narius.

i ir Moterims yra .
SOUTH BOSTON CAFE
Geriausia Užeiga Vyrams 
crki rru odcti30:

Ko- Vincas Balukonis, Savininkas.

250 lest Bnuhny,

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alU> vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

SohHi B«Im, Mks.

Rm. SO 8-3729 SO 8-4818

LMamian Fumiture Co.
MOVERS — 
insured and 

Bondad 
Local A Long 

Oiatanca 
Movtng

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

Ka* norite įsigyti Saulėtoje 
Califoenijsje Namu* ar kita* 

nuosavybes 
kreipkitės pas: 

CHAS. LUKSIS 
Realstatininkas 

71« N. Vaa Ne« Avė., 

Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

$ iiUCTiflin it 5fin
Fanerai Kome

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAR ASEVKIIJS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Patarnavimas Diena ir Naktį 

Koplyčia. Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso. 

1----C Uf —------JKCpH W. vaSpCf
(KASPERA8)

LaMotuvių Dtroktnrta* ir—• 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
PatamavimM Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

* Balsamuotoja*
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TVI. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.WaWt
(Waitekūnae)

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotoja* 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

PAIEŠKAU savo tetą, Oną 
Sarapinaitę, Petro Sartpino 
dukterį, kilusią iš Gerviečių 
kaimo, Batalikų valsčiaus, Tau
ragės apskr. Jos vyro pavardės 
gerai neprisimenu, bene bus 
Andriušaitis ar Endriukaitis.

PAIEŠKOTOJA Ona Leh- 
wald - Hoffmantitė, duktė El
zės Sarapinaitės, kilusi iš Pau- 
pariškių kaimo, Naumiesčio 
valsčiaus, dabar besirandanti, 
Eckemfarde, Bannhofstr. 5, 
Shivigholst, Brįtish Zone, Ger
many.

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

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
LaMotuvių Dvektorius ir

• (Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

5*4 Kast Broadw*y 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletoka*, F. E. Zatetaka* 
Graboriai Ir Baloamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenim* Dykai 

NOTARY FUBLTC
Tel. 80 8-0815

SOuth Boston 8-2909



Antradienis, Gruodžio 28, 194Š

Lietuva Tarybinėj Spaudoj
Sustiprinta sukolchoziniRio akcija. Moky 

kli| valymas. Tarybine spauda supanašinta st

Turimas informacijas iš sisekimo. Vis buvo skun- 
Lietuvos papildant išva- džiamasi “nacionalizmo - 
dom iš tarybinės spaudos, klerikalizmo” stipria įta- 
galima konstatuoti rėži- ka mokiniam. Paskuti
nio akciją sustiprėjus niuoju metu sovietinė ad- 
prieš ūkininkus ir prieš ministracija imasi 
mokyklas.

Ūkininkai. tariamieji 
buožės, smarkiau apkrau- 
jami mokesčiais ir pylia
vom. Neišsimok ančių 
skaičius kyla. Vienoj Ma
rijampolės ap. už mokes
čių nesumokėjimą liau
dies teismo pasmerkta 
per pusantro šimto ūki
ninkų. Nepajėgiantieji 
pyliavų ir mokesčių išsi
mokėti, kai kurie nori 
stoti į kolchozus. Šitokiu 
būdu individualinis ūkis 
naikinamas kolchozų nau
dai. Jų valdytojai išgabe
nami. Jeigu pereitais me
tais Suvalkijoj buvo vie
nas kolchozas ir tas pats 
partizanų buvo sulikvi- 
duotas, tai šiemet jau mi- visai supanašinta su ru- da triumfaliai

• • V _ . 1 _   ?  * _ _ ’ • v ■» • «« ■» a J? J ** !•  1 _ • J

griež
tesnių represijų nesiten
kinant žodine propagan
da. Pastatytas Žiugždos 
vietoj Niunka tenka pri
imti kaip užsimojimas 
vykdyti mokyklose valy
mą aklu užsispyrimu. Jo 
vadovaujamos švietimo 
ministerijos jau duotas į- 
sakymas visoms mokyk
loms kovoti su 
įtaka”, su 
reakcija.
“valymas nuo 
daujamo 
“tvirtinimas 
kuris 
vykdomas visuose sovie
tų okupuotuose kraštuo
se.

Pat* tarybinė spauda

“kunigų 
“klerikalizmu”. 

Tai tas pats 
nepagei- 

elemento” ir 
i” iš vidaus, 

paskutiniu laiku

I

DARBININKAS

Vaizdas parodo mažos rūšies atomo - skaldy
mo puodą. Šis mažas bandymų įrengimas yra pa
statytas Pittsburge, kurių darbams vadovauja 
inžinierius Wallące Jonės. Tai pirmas tos rūšies 
įrengimas.

ją rusų kalbą, latvių kal
ba — tik namie.

I

__________—_____________a 
NUPIRKIME “AMERIKAI” 

NAMĄ

didelė kampanija už tų 
leidinių išėmimą iš sandė
lių ir įbrukimą gyvento
jam. Brukama tięsiog per 
prievartą, organizuojant 
“kyngnešių bri g a d a s”, 
___ ______ j. turi vaikš- 

smarkesniu ties laužymo, žinios deda- daugiausia politinė agita- čioti su knygom po ūki-

t * ų . . -
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zultatai, kaip matvti iš 
tos pačios komunistinės 
spaudos, buvo pasiekti 
prasti, nes po to laiko pa
sipylė toje spaudoje kalti
nimai atskiroms įstai
goms, kad jos neplatinan
čios tarybinės spaudos, o 
pūdančios ją sandeliuose.

| Negalima būtų prileisti, 
kad tarybinės įstaigos bū- 

, tų nepaklusnios, ypač 
■ partijos įsakymams, tik 
čia visa paslaptis glūdi 
tame, kad pavergtosios 
Lietuvos gyventojai kra
tosi nuo tos tarybinės 
knygos, kaip ir nuo anos 
caro brukamos, snausdin- 
tos rusų raidėmis, — 

į “graždankos”, kurios irgi 
supuvo neiŠDlatintos san
deliuose. Dabar pavergtas 
lietuvis kratosi ir nuo tos 

! tarybinės “graždangos”, 
kad jis, turbūt, mato tarp 
jos ir anos caro tik tą 
skirtumą, kad anoji buvo 
spausdinta rusų raidėmis, 
o šioji — dar kol kai — 
lietuviškomis, bet kaip 
viena, taip ir antra, tu
rinti tikslą įskiepyti jam 
svetimas okupanto idėjas.

' Į

kų, paskelbsime vėliau, šiuo 
kartu kviečiame visus aktingus 
katalikus prisidėti prie namo iš
mokėjimo. Norime kuogreiėiau 
visą sumą $10,000.00 išmokėti. 
Galima pradėti mokėti su ma
ža suma, ir kiek ir kada leis ga
limybė išsimokėti visam šėrui 
ar daugiau. Čia reali katalikų 
akcija. Štai proga ne žodžiais, 
bet darbais — pinigu, dėtis į 
tautinę ir tikybinę talką. Ne
prašome aukos, bet paramos —

Tad be visuomeninės 
neįmanoma iš skolų

priklauso ne laikraš-

savininku. 
Ypač prašau dvasiški jos mums 
padėti namą išmokėti. Gerieji 
katalikai, matydami kunigų rū
pestį. visada stos į talką. Kvie
čiu visas bažnytines organiza- 

į ei jas tuoj šėrus užsisakyti. Mo- 
i bilizuokime katalikų eiles, kad 
'įsigyta nuosavybė būtų mūsų 
tikru centru. Užeikite ir pama
tykite namą. Pinigus galima 
siųsti Amerikos vardu ir ant
rašu: 417 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Prel. Jonas Balkūnas.

Ligi šiol tarybinė spau- 
i skelbdavo 

nimi kolchozai prie Sas-Jsiškąja. “Tiesa” padaryta didžiulius leidžiamų kny- 
navos, S. Kalvarijos, Liu- to paties formato, to pa- gų tiražus. Tai būdavo kuriiF nariai 
bavo. Daug .----- ’---- *.................. ’* * ’ ’ J--- ’—**
tempu eina kitoj pusėj mos tose pačiose vietose, cine literatūra. Iš tiesio- ninkus. 
Nemuno. Vienoje f 
ap. sukurti ]_ 
chozų suvarant į 
daugiau kaip 900 ūkinin
kų. i

Tary binė spauda ir ank- . .. . --------  r--------
sčiau skundėsi, kad ko- vlsItl- Ar ilgam- Latvijoj jus — eSą jįe siepįa kny-

J j Šiaulių o jeigu pataikai tos pa- ginių šaltinių žinom, kad 
per 30 kol- čios dienos numerius, tai žmonės ir šitų tarybinių' 

į juos ir žinios tos pačios ir toj knygų ir laikraščių ne
skaito. Dabar staiga par
tija sualiarmavo šitą reiš
kinį ir apkaltino platinto-

pačioj vietoj. Skirtumas 
tik — kad žodžiai lietu-

t

MINTYS TREMTINIAMS 
KALBŲ SVEHTEJE

Prekyboje mėginama 
Z tas tarybines knygas į- 

■ brukti žmonėms vietoje 
pinigų grąžos.

Kompartija šiais me
tais rugsėjo 15 d. paskel-

munizmas ir komjaunuo- jau svarstoma ir pradžios gas, neduoda jos pasiilgu- bė tarybinės knygos pla- 
liai mokykloje neturi pa- mokykloj įvesti dėstomą- šiam valstiečiui. Pradėta tinimo mėnesį, bet to rė

Gold ili'hiija
The Journal of the

American Medical Association

Už supliekimą “pasigyrimu
sveikatingumu ' cigarečiii skelbimuose

Old Gold sako tai seniai, labai seniai .. •
/

Gera cigarete yra vaišes, o ne gydymas.
Ir cigaretėse nėra vietos medikaliams mumbo-jumbo,

Dabar pasirodo aukštai gerbiamas Journal of the 

American Medical Association ir išreiškia tą pačią 
minti. Aiškiame ir plačiai cituojamam editoriale. jis 
paduoda Įrodymus, kad pačiu daktaru dauguma 
ruko cigaretes. Bet jis supliekia skelbimu rašytojus, 
kurie išpučia "sveikatingumo pasigyrimus” ciga
rečių skelbimuose, arba tu. kurie kabina savo tvir
tinimus prie daktaru skverno.

Kai kuriems rūkytojams, sužavietėms šių tvirti
nimu . . . gal būt Old Gold’s ieškojimas nauju 
draugu atrodo silpnas. Old Gold neprižada išgy
dymo . . . prižada tik rūkymo malonumą. Bet

daugeliui žmonių patinka ši laikysena. Jie kelia 
Old Gold pardavimus aukštyn, aukštyn, aukštyn 
.. vieną mėnesį paskiau kitą.

Šitaip publikos padrąsinami . . . mes ir toliau 
priminsime rūkytojams, kad Old Gold pataiso tik 
vieną daiktu .. . geriausi pasaulio tabaku. Ir turi tik 
vieną tikslą—teikti jums smagesni rūkymą, ko ne 
200 metu tabako žinomą paruošimą.

Taip, the Journal of the American Medical 
Association redaktoriams ... ir rūkytojams visur 
... mes ir toliau sakysime—

Dėl “Treat”
vietoje “Treatment” 

... Rūkykite

OMGolds

Kalėdos! Ant Judėjos 
kalnų budi piemenys, jų 
širdvs pavargusios. Jau 
seniai laukia Pažadėtojo, 
Mesijo, kuris juos išpirk
tu iš taip skurdaus ir klai
džiojančio gyvenimo ir 
grąžintų Izraeli į pirmykš
tę garbę. Bet kadangi Ne
mirtingasis vėluoja ateiti, 
vieni jų kreipiasi į Dievą, 
skųsdamiesi, kad gyveni
mas yra perdaug sunkus, 
kiti i kaimenę su pavydu 
dėl jų ramumo, nežinant, 
kas yra mirtis.

į Tik štai, pasigirsta gies
mė: “Ramybė ant žemės!” 
Neregėta šviesa pasirodo 
dangaus skliaute, debesė
liai lyg lelijos puošia mė- 

jlyne, turma angelų nusi- 
* leidžia ant pakrypusios 
‘laukuose bakūžės. Iš dan- 
gaus balsas pasklydo: Bė- 

I kit, bėkit, piemenėliai, 
. duokit garbę Kūdikėliui, 
istainelėje suvystytam. Jie 
nustebo, pamatę verkian
tį ir bejėgį vaikelį ir liko 
nepatenkinti, nes jie laukė 
Galingojo. Bet angelas 
tuojau pranešė visai žmo
nijai: Jis, gyvojo Dievo 
Sūnus, Emanuelis, Paža
dėtasis!

Tuo pačiu laiku, toje pa
čioje Saturnalijų naktyje, 
pasigėręs nuo kraujo ir 
apsvaigęs nuo malonumų, 
amžinasis Romos miestas 
buvo pasinėręs orgijose. 
Laikų pilnybė!

Gladiatorius stovėjo prie 
lavonų krūvos anfiteatro 
kampe, galvodamas apie 
skaudų ir nežmonišką jų 
likimą.

Angelo balsas, pranešan- 
; tis ramybę, pasiekė ir Ro
mą, bet nė kanalija, nė 
Rhejos dievaičiai, nė Ves
talės jo negirdėjo. Tik 
mirštantieji užgirdo ir su
prato jo reikšmę: vergijos, 
ikaro ir laimėjimų imperi- 
i ja užsibaigė, užleisdama 
| vietą, naujai karalystei. 
Pradžioje tik keli, paskui 
daugiau, vėliau visi, lai
mingi ir nelaimingi, civili
zuoti ir barbarai. Subėgo, 
nustebę, pamatyti Dievo, 
kuris gimsta tvarte ir 
miršta ant kryžiaus, kad 
iš Jo išmokus, jog žmo
gus turi savyje ramybę, 
tik jis nemoka jos išlaiky
ti, leisdamas daugiau pasi
reikšti sugedusiai prigim-

Pernai Birželio mėnesį mūsų 
savaitraštį “Ameriką” buvome 
priversti iškraustyti iš senų 
namų. Greit negavome naujo 
buto, tad ir laikraštis neišėjo 7 
mėnesius. Apylinkės katalikai 
pasigedo savo laikraščio. Būre* 
lis veikėjų, suprasdami būtiną 
reikalą turėti nuosavų namą, į- 
sigijo nuosavybę. 417 Grand 
Street, Brooklyne. Namas yra 
keturių aukštų, geras spaus
tuvei, susirinkimams ir kitiems
visuomeniniams reikalams. Na- tapti Katalikų Centro Brook- 
mo kaina $15,150.00. Įmokė jus Į lyne dalininku ‘ bei 
5000.00, buvo galima perkelti! 
“Amerikos” mašinas ir vėl laik
raštį leisti.

Pasiliko gera skola, kurią ke
tiname Išmokėti. Tik nelaimei 
nuomininkai moka mažą nuo
mą, o namo išlaikymas kainuo- 

įja daug. Mašinų pervežimas ir
spaustuvės įtaisymai vėl daugi 
kainavo.
paramos 
išbristi.

Namas
čiui, bet savininkų būreliui, ku
rie įsikorporuos kaip non-pro- 
fit korporacija. Ši korporacija 
pasivadins “Lithuanian Catho
lic Center”. Tapti savininku į- 
mokama bent 100.00 dolerių. 
Mokėti galima ir mažomis su
momis ligi išmokama visas 
šimtas. Kad korporacija yra' 1. Vincas Krėvė, Raganius, 
rimta ir atsakinga, matome iš sodžiaus gyvenimo aprašymas, 
pirmųjų šerininkų vardų, kaip , y Algimantas „
antai: kunigai: S. Kelmelis, J. , ..■ ■ ~ ■ v J. . d., istorinis romanas.Simonaitis, N. Pakalnis, J. Bal
kūnas (visi po penkis šėrus),’ 3. Mazalaitė, Apversta valtis, 
L. Vaicekauskas 4 šėrus, J. šių dienų novelės.
Šernas 3, M. Kemėžia 2, J. Gu 
rinskas 2, J. Aleksunas 2, 
Bastakys 1, A. Kasparas 1, 
D. Pocius 1, V. Svirnelis 1, 
Karalevičius 1, J. šeštokas 
K. Paulonis 1, J. Pakalniškis 1, tuvos 
J. Sterkus 1 ir Prel. J. Ambo- vaizdų, 
tas 1.

Kiek yra pasauliečių šėrinin- tą karalius.
—...... ' - — j Kas norėtų čia minėtas kny-
čiai, negu malonei, be to, gas gauti, turi atsiųsti savo ad- 
kad visi galime mylėti resą ir pašto išlaidoms po 30 
kaip broliai.

Po dviejų tūkstančių 
metų kartojasi ta pati 
scena: Maskvoje vyksta 
amžiais negirdėtos orgi
jos, milžiniškame Sibiro 
miškų teatre guli krūvos 
lavonų, sustingusių nuo į mūsų pastangų įvertinimą pa- 
šalčio, kai tuo tarpu trem-.siliekarne Tamstas gerbianti 
tinio širdyje, lyg Betliejų-‘“Sudavijos” Leidykla.
je, dar kartą gimsta Meilė. Pranas šulaitis,

Tev. M. Barnabas, O.F.M. * Direktorius
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KNYGOS DOVANAI
“Sudavijos” knygų leidykla 

Vokietijoj Kalėdų švenčių pro
ga siunčia kiekvienam tautie
čiui dovanai šias knygas:

1. Vincas Krėvė,

‘•t

, 4. Servantese, Don Kichotas.
J-p ' 5. P. Andriušis, Siuntinėlis iš
y Amerikos, juokų knyga.
1/ 6. Bendorius, Europos ir Lie-

geografija su daugybe. &■
Į 7. L. Dovydėnas, Gyveno kar-

centų už kiekvieną knygą pašto 
ženklais šiuo adresu: —

“Sudavijos” Leidykla, 
13b Augsburg - Hochfeld, 

USA Zone, Germany. 
Post Office.

Dėkodami už Tamstų malonų

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
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Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROADWAV. SO. BOSTON. MASS.

'Lietuvtt Atsiminimu
5E5TADIENIAIS, 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVB (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAIS. 5:30 iki 5:00 V.V.

Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 meg., 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Stukaa

♦M WALNUT ST.. N«wark 5. N. J.

Tel. MArket 2-5360
PASTABA: Tr«iiadi«nio radijo prog

ramos praaidds Spalių (Oct.) 20 d., 

154®. Tai bus pirmo»io« Lietuviuos
J 

kultūriškos programos leidžiamos per 

F. M. Radiją Jungtinėse Valstybėse I

Amerikiečiams
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I j Jos bus pritaikintos

I ! ir Llctuviikąm Jaunimui...
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